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Det ene henger ofte sammen med det andre. Derfor dyrker vi kompetanse 

i alle ledd, fra øverst til nederst via skuldre og knær. Det er det som gjør oss 

til et skikkelig konsern, en stor og sammensatt helhet som møter framtiden 

med ambisjoner, styrke og kunnskap.

Vi var der for kunder og ansatte i 2008. Det fortsetter vi med i 2009. Verdier 

og forhold skal skapes og pleies – langt ut over det økonomiske. Vi beholder 

rollen som regionens største støttespiller. Fordi det betyr noe for lokalsam-

funnet og gir gode ringvirkninger. 

Våre medarbeidere er dyktige fagmennesker som møter kundene med gode 

råd og løsninger. Og de er stadig i utvikling – i hele konsernet. På den måten 

kan vi også gå usikre tider i møte. Rakrygget og trygg.

Røttene våre strekker seg langt tilbake i tid, til 1839.  Siden den gang har vi 

bygget på særtrekkene ved vår landsdel: engasjementet, grundigheten og det 

utadrettede blikket. Vi har lært og erfart gjennom oppgang og nedgang. Det 

gjør oss solide – fra tå til topp.  



Resultatet til SpareBank 1 SR-Bank var i 2008 643 mill 
kroner før skatt - en halvering fra toppåret 2007. Selv 
om den ordinære bankvirksomheten også i 2008 ga et godt 
bidrag, førte uroen i finansmarkedene nasjonalt og inter-
nasjonalt til betydelige kurstap på beholdningen av 
obligasjoner og aksjer.

Samtidig førte nedgangskonjunkturen til at regnskapet 
ble belastet med vesentlig større avsetninger for å møte 
tap på utlån til næringslivet i regionen enn hva vi har hatt 
de senere år.

SpareBank 1 SR-Bank har også gjennom 2008 befestet sin 
posisjon i markedet og fått nesten 10 000 flere kunder. 
Kundetilgangen økte mot slutten av året – trolig som 
en følge av uroen i finansmarkedene.

Som følge av den globale økonomiske tilbakegangen med 
omfattende uro i finansmarkedene i 2008 er bankenes 
rammevilkår fundamentalt endret.

En bank er grunnleggende sett en møteplass hvor personer 
og bedrifter med ledig kapital kan plassere denne mot 
en avtalt rente. Denne innsamlingen av kapital gir i neste 
omgang bankene grunnlag for å låne ut penger til kunder 
som har behov for ekstra kapital til ulike investerings-
formål. Samtidig er banksystemet vitalt i betalings-
formidlingen i samfunnet.  

En rekke av de største bankene i USA og Europa har 
måttet skrive ned egenkapitalen som følge av store tap. 
Ny egenkapital har i det vesentlige blitt tilført fra det 
enkelte lands myndigheter med delvis nasjonalisering 
som resultat. Denne oppkapitaliseringen av internasjonale 
banker har ført til en betydelig økning av kjernekapitalen 
i bankene. Dette anses nødvendig for å kunne bære nye tap 
og bidra til økt tillit i markedet.

Bankenes viktige samfunnsmessige betydning er årsaken 
til at mange lands myndigheter har sørget for tilførsel av 
frisk egenkapital og økt låneadgang.  

Norske banker har til nå først og fremst merket finans-
uroen ved at mulighetene for ekstern finansiering enten har 
falt bort eller blitt svært dyre. Norske bankers utlån finans-
ieres typisk med 50 prosent fra innskudd og 50 prosent fra 
bankenes eksterne lånekilder. Myndighetenes låneordning 
hvor boligobligasjoner byttes mot statspapirer synes nå 

å virke etter hensikten. Likviditet med mer langsiktig 
tidshorisont blir nå tilført markedet og har sørget for at 
bankenes eksterne finansiering ikke er et hinder for kredit-
tilførsel til kundene. Dette har vært nødvendig for å sørge 
for at tilførselen av kreditt ikke stopper helt opp og i så fall 
forsterker den økonomiske tilbakegangen.

Norske banker har etter bankkrisen for snart tjue år siden 
hatt god soliditet og var inntil inngangen av 2008 på linje 
med gjennomsnittet av europeiske banker. Europeiske 
banker har - etter omfattende tilførsel av ny egenkapital 
- en gjennomsnittlig kjernekapital på om lag 10 prosent. 
Ratingbyråer og eksterne långivere vil i framtiden legge økt 
vekt på bankenes kjernekapitaldekning. I lys av dette vil 
også en rekke norske banker sette i verk tiltak for å styrke 
kjernekapitalen.

SpareBank 1 SR-Bank legger vekt på å kunne tilføre 
regionens næringsliv og privatkunder nødvendig kapital. 
Konsernets utlånsvekst de senere år er et speilbilde av det 
meget høye aktivitetsnivået i regionen. Vi registrerer nå en 
kraftig reduksjon i etterspørselen etter kreditt. Dette er en 
naturlig følge av det økonomiske tilbakeslaget.  

I økonomisk urolige tider legger SpareBank 1 SR-Bank vekt 
på å dempe negative effekter av internasjonal uro overfor 
kundene. Bankens styre har derfor gitt høy prioritet til 
bankens finansielle handlefrihet. Det er et mål at banken 
skal kunne drive sin virksomhet i et 12 måneders tids-
perspektiv uten å måtte ta opp nye lån.

For å sikre grunnlaget for å imøtekomme behovet for kreditt 
når etterspørselen tar seg opp og for å tilpasse bankens 
kjernekapital til ratingbyråers og eksterne långiveres forvent-
ninger, vil SpareBank 1 SR-Bank styrke kjernekapitalen. 
Det vil i den forbindelse også være aktuelt å vurdere de 
kapitalinstrumenter som Statens Finansfond vil tilby. 
I valget av tiltak vil banken legge stor vekt på løsninger som 
tjener grunnfondsbeviseiernes interesser og som kan bidra 
til å sikre fundamentet for den viktige rollen som regionens 
ledende bank har i utviklingen av lokalsamfunnet.

SpareBank 1 SR-Bank har som mål å være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktivt 
for kunder, kapitalmarkedet, grunnfondsbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet.

Terje Vareberg

Administrerende direktør

OG ØKONOMISK TILBAKESLAG
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Når pilene peker opp, renten er behagelig og avkast ningen 
god. Og når børsene raser, kapital er et knapt gode og 
bedrifter må stenge dørene. Da er vi den anbefalte banken. 
Det er visjonen vår. I gode og onde dager.

Jeg er stolt av å lede en av Nordens mest lønnsomme 
banker de siste ti årene. Jeg er stolt over å lede et finans-
konsern på stadig jakt etter nye muligheter, til beste for 
kundene våre, til beste for oss. Mitt ansvar er å sørge for 
at vi er på hugget. 
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Her er en definisjon av kunnskap som jeg liker godt: 
Kunnskap er en fornybar ressurs som kan bli brukt om og 
om igjen. Dette er vi opptatt av i SpareBank 1 SR-Bank. 
Vi satser tungt på å fornye kunnskapen i organisasjonen, 
uansett hvordan konjunkturene er. 

TÅ:// 

Vi har 1 173 medarbeidere som gjør tusenvis av egne 
erfaringer. Hver eneste dag. Røttene til SpareBank 1 
SR-Bank strekker seg tilbake til 1839. Mine med-
arbeidere og jeg står på solid grunn! Det – kombinert 
med en god dose utviklingsiver – gjør oss rustet til å 
møte morgendagen. 
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INNHOLD

Netto provisjons- og andre 
inntekter: 796 mill kroner 
(895 mill kroner)

Netto renteinntekter: 1 644 mill 
kroner (1.340 mill kroner)

Netto avkastning på 
fi nansielle investeringer: 
42 mill kroner (388 mill kroner) 

Utlånsvekst, brutto siste 12 mnd 
inkl. SpareBank 1 Boligkreditt: 
20,2 prosent (19,8 prosent) 

Innskuddsvekst siste 12 mnd: 
8,2 prosent (18,0 prosent)

Avsetting til gavefondet: 
20 mill kroner (95 mill kroner)

Egenkapitalavkastning etter 
skatt: 8,0 prosent (19,4 prosent) 

Konsernresultat før skatt: 
643 mill kroner (1 256 mill kroner)



 HOVEDTALL

NØKKELTALL

(mill kroner) 2008 2007 2006

Netto renteinntekter 1 644 1 340 1 128

Netto andre driftsinntekter 838 1 283 1 119

Sum driftskostnader 1 453 1 357 1 178

Resultat før tap 1 029 1 266 1 069

Tap på utlån og garantier 386 10 -92

 

Resultat av ordinær drift før skatt 643 1 256 1 161

2008 2007 2006

Forvaltningskapital 31.12.(mill kroner) 125 877 103 267 85 035

Netto utlån (mill kroner) 99 056 87 861 77 059

Innskudd fra kunder (mill kroner) 54 307 50 214 42 547

Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt AS 20,2 % 19,8 % 25,7 %

Innskuddsvekst 8,2 % 18,0 % 13,4 %

Kapitaldekningsprosent 1) 9,80 9,77 10,56

Kjernekapitalprosent 1) 6,44 7,35 7,39

Netto ansvarlig kapital (mill kroner) 1) 8 621 6 874 6 223

Egenkapitalavkastning (prosent)  8,0 19,4 23,1

Kostnadsprosent 58,5 51,7 52,4

Antall årsverk 1 117 1 021 944

Antall kontorer 53 54 52

Børskurs ved årsslutt 2) 32,50 66,25 68,41

Resultat pr grunnfondsbevis 2) 3,60 7,85 7,78

Utbytte pr grunnfondsbevis 2) 1,00 4,75 4,34

Effektiv avkastning på grunnfondsbeviset -43,77 3,19 -11,74

Det vises for øvrig til en fullstendig nøkkeltallsoversikt og definisjoner på side 110.

1) Tall for 2006 beregnet etter Norsk God Regnskapsskikk (NGR).
2) 2006 er omarbeidet pga fondsemisjon og splitt som er gjennomført i 2007.



HISTORIKK
Den 1. oktober 1976 slo 22 sparebanker i Rogaland seg 
sammen og dannet landets første regionsparebank, 
Sparebanken Rogaland. Sammenslutningen var den mest 
omfattende som til da hadde funnet sted i norsk sparebank-
vesen. Banken var allerede fra starten landets nest største 
sparebank, med en forvaltningskapital på 1,5 mrd kroner. 
Regionbanken vokste fram gjennom aktivt samspill med 
samfunns- og næringsutviklingen i Rogaland. Dette er 
i tråd med røttene som går helt tilbake til 1839, da den 
eldste av de sammensluttede sparebankene ble stiftet 
i Egersund. Grunnleggerne av sparebankene i bygdene 
ønsket å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved 
at verdier ble skapt lokalt, og pløyd tilbake til 
lokalsamfunnet.

I 1996 var banken med på å etablere SpareBank 1
-alliansen, som er et bank- og produktsamarbeid. Gjennom 
deltakelsen i SpareBank 1 -alliansen er konsernet knyttet 
sammen i et samarbeid mellom selvstendige, lokalt forank-
rede banker. På denne måten kan hensynet til effektiv drift 
og stordriftsfordeler, forenes med fordelene det er å være 
nær kunder og marked. I mars 2007 endret banken juridisk 
navn fra Sparebanken Rogaland til SpareBank 1 SR-Bank.

KONSERNET 
SpareBank 1 SR-Bank har 1 173 ansatte pr 31.12.2008. 
Konsernet består av SpareBank 1 SR-Bank og datter-
selskapene SpareBank 1 SR-Finans AS, EiendomsMegler 1 
SR-Eiendom AS, SR-Investering AS, SR-Forvaltning ASA 
og Vågen Eiendomsforvaltning AS. 

BANKEN 
Konsernets markedsområde er Rogaland, Agder 
og Hordaland. Banken har i dag 53 kontorer og en 
forvaltningskapital på 126 mrd kroner. Hovedkontoret 
ligger i Stavanger. Den kunderettede virksomheten er 
organisert i tre divisjoner innenfor henholdsvis person-, 
bedrift- og kapitalmarkedet. Banken leverer produkter 
og tjenester innen finansiering, plassering, betalings-
formidling, pensjon samt skade- og livsforsikring.

PERSONMARKED 
SpareBank 1 SR-Bank er den ledende personkundebanken 
i Rogaland med 209 000 kunder. I tillegg til personkunder 
betjener personmarkedsdivisjonen 8 436 småbedrifts- 
og landbrukskunder, samt 2 617 lag og foreninger.

BEDRIFTSMARKED 
SpareBank 1 SR-Bank har ca 7 770 kunder innenfor 
næringsliv og offentlig forvaltning. Rundt 40 prosent 
av alle næringsdrivende i bankens tradisjonelle marked 
oppgir SpareBank 1 SR-Bank som hovedbankforbindelse. 
I tillegg kommer småbedrifter og landbrukskunder som 
betjenes av personmarkedet. 

KAPITALMARKED 
Formålet med etableringen av kapitalmarkedsdivisjonen 
våren 2007 var å forsterke, videreutvikle og etablere 
produkter og tjenester som genererer inntekter fra annen 
virksomhet enn tradisjonell bankvirksomhet som innskudd 
og utlån. Slike andre inntekter er viktige for å øke konsernets 
inntektsmuligheter utover vanlig bankvirksomhet og gir 
konsernet flere ben å stå på. Kapitalmarkedsdivisjonen 

SPAREBANK 1 SR-BANK

Teje Vareberg

Administrerende direktør

Svein Ivar Førland

Konserndirektør

forretningsstøtte og utvikling

Sveinung Hestnes

Konserndirektør kapitalmarked



er organisert i fire kompetanseområder: Trade/Sales/
Operations, Corporate Finance, Forretningsutvikling/
anskaffelse og Forvaltning. Kapitalmarkedet forvalter 
10 mrd kroner og virksomheten og aktiviteten støtter alle 
konsernets kunder. 

EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS 
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er markedsleder i vår 
region. Selskapet er det største i den landsomfattende 
EiendomsMegler 1-kjeden. Kjeden er den nest største 
eiendomsmeglerkjeden i Norge. I 2008 omsatte selskapet 
i overkant av 4 900 eiendommer fordelt på 24 meglerkontor 
i Rogaland, Agder og Hordaland. Virksomheten omfatter 
næringsmegling, fritid, nybygg og brukte boliger.

SPAREBANK 1 SR-FINANS AS 
SpareBank 1 SR-Finans AS er det ledende leasingselskapet 
i Rogaland med 5,0 mrd kroner i forvaltningskapital. 
Hovedproduktene er leasingfinansiering til næringslivet 
og billån til privatkunder. Leasingporteføljen består av 
et bredt spekter av produkter, og selskapets kundemasse 
spenner fra enkeltmannsforetak og små aksjeselskaper 
til store bedrifter. 

SR-FORVALTNING ASA 
SR-Forvaltnings målsetning er å være et lokalt alternativ 
med høy kompetanse innen finansforvaltning. Selskapet 
forvalter porteføljer for SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 
1 SR-Banks Pensjonskasse, samt porteføljer for rundt 3 000 
eksterne kunder. Den eksterne kundebasen består av 
pensjonskasser, offentlige og private virksomheter 
og formuende privatpersoner. Total forvaltningskapital 
er ca 4,8 mrd kroner. 

SR-INVESTERING AS 
SR-Investering AS ble etablert i 2005 og har som formål 
å bidra til langsiktig verdiskaping gjennom investeringer 
i næringslivet i konsernets markedsområde. Selskapet 
hadde ved utgangen av 2008 investeringer og kommiteringer 
for 235 mill kroner i 32 bedrifter og private equity-fond.

VÅGEN EIENDOMSFORVALTNING AS
SpareBank 1 SR-Bank kjøpte i 2007 Vågen Eiendoms-
forvaltning AS som er regionens største forvalter av 
næringseiendommer. Forvaltningen er delt inn i tre 
hovedområder; forretningsførsel, teknisk drift, herunder 
vaktmestertjenester, og leietakeroppfølging. Ved årsskiftet 
var selskapet engasjert i forvaltningen av 55 eiendommer 
til en samlet verdi på mellom 4 og 4,5 mrd kroner. 

SPAREBANK 1 -ALLIANSEN 
Hensikten med SpareBank 1 -alliansen er å utvikle, skaffe 
til veie og levere konkurransedyktige finansielle tjenester 
og produkter, samt ta ut stordriftsfordeler i form av lavere 
kostnader og/eller høyere kvalitet, slik at kundene får den 
beste rådgivning og de beste tjenestene til konkurranse-
dyktige vilkår. Bankene i alliansen samarbeider delvis 
gjennom felles prosjekter og delvis gjennom det felleseide 
holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Foruten 
SpareBank 1 SR-Bank, eies SpareBank 1 Gruppen AS 
av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, 
Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS 
(16 sparebanker i Sør-Norge), samt Landsorganisasjonen/
fagforbund tilknyttet LO. 

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 prosent av aksjene 
i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1
Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS,  
SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Gruppen 
Finans Holding AS. Selskapet har også eierandeler i 
Argo Securities AS (75 prosent) og First Securities ASA 
(24,5 prosent). Bankene i alliansen eier også SpareBank 1 
Boligkreditt AS, EiendomsMegler 1 (kjede), SpareBank 1 
Utvikling DA og BNbank ASA.

Thor-Christian Haugland

Konserndirektør 

kommunikasjon

Tore Medhus

Konserndirektør bedriftsmarked

Erling Øverland

Konstituert konserndirektør 

økonomi og fi nans



Arild L. Johannessen

Konserndirektør 

organisasjon og HR

Rolf Aarsheim

Konserndirektør personmarked

Frode Bø
Konserndirektør risikostyring 

og compliance

HENSIKTEN MED SPAREBANK 1 SR-BANK
SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den 
regionen vi er en del av.

STRATEGI
SpareBank 1 SR-Bank skal ha finansbransjens mest 
attraktive merkevare og være kjennetegnet av å:

• Være regionens ledende finanskonsern
• Ha fornøyde kunder som anbefaler oss til andre
• Være best på verdiskaping sammen med kundene
• Være en av de beste innenfor spare- 
 og pensjonsmarkedet
• Være best på evne til å tiltrekke, utfordre 
 og utvikle de dyktigste medarbeiderne 
• Være en av de mest lønnsomme finansinstitusjonene 
 i Norden

FORMÅLSPARAGRAF
”Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta 
i mot innskudd fra en ubestemt krets av kunder, levere 
finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig 
sektor, og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over 
i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for 
sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bank-
forretninger og tjenester i samsvar med gjeldende lovgiv-
ning. Sparebanken kan dessuten yte investeringstjenester 
innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner. Sparebanken 
kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester 
i samsvar med gjeldende lovgivning.”

VISJON ”SpareBank 1 SR-Bank 
 – den anbefalte banken“
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Dalane Opplevelser skreddersyr samlinger for bedrifter 

som vil gjøre noe spennende og sosialt for sine ansatte eller 

kunder. Opplevelsene er basert på lokal kultur og tradisjoner 

som gir deltakerne en følelse av å ha vært med på noe nyttig 

og spennende. Strategisamlinger med overnatting, blåturer 

og teambuilding er blant aktivitetene som tilbys. 

Kjersti Søyland Bye er daglig leder og opplevelses-

koordinator i Dalane Opplevelser. Hun startet 

enmannsforetaket i 2005 etter sju år som 

kultursjef i Bjerkreim kommune.

– God støtte fra banken, fornuftige råd og bred kompe-

tanse på mange felt har gitt meg pågangsmot og vilje 

til å starte eget firma. Samarbeidet ga meg troen på at 

ideen min faktisk kunne gjennomføres, og var dermed 

avgjørende for etableringen av Dalane Opplevelser. 

Særlig i startfasen var det godt å få hjelp til spørsmål 

angående investering og søknadsordninger ved egen 

etablering. Etter min mening er en lokal bank viktig 

for foretaket, og den personlige kontakten er uvurderlig.

 

– Det er viktig for meg å ha SpareBank 1 

SR-Bank  med på laget – først og fremst som 

rådgiver, men også som god kunde. På sikt 

ønsker jeg å kunne tilby et enda bredere spekter 

med opplevelser som er unike for Dalane 

og Egersund-regionen. Turene skal begeistre 

kundene mine og gjøre dem kjent med regionen 

vår på en god måte. 
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Kunderådgiver i SpareBank 1 SR-Bank Bjerkreim. 

Har jobbet i konsernet i mer enn 28 år. 

– Jeg har hatt Kjersti Søyland Bye som kunde 

i åtte år. Oppgavene mine går ut på å være 

rådgiver, veileder og samtalepartner.  

– Kjersti Søyland Bye har vært flink til å bruke bankens 

kompetanse i ulike sammenhenger, både nå og da 

hun var kultursjef i Bjerkreim kommune. Dialogen oss 

i mellom preges av en uformell tone, og samarbeidet 

går mye ut på å diskutere forslag og ideer hun kommer 

med i forbindelse med Dalane Opplevelser. Dama har 

bein i nesen; hun vet hva hun vil og bøyer seg ikke 

for motgang. Det forundrer meg ikke at hun har klart 

å få til denne suksessen. 

– Kjersti er en offensiv og kreativ kvinne som 

er flink til å markedsføre vårt nedslagsfelt rundt 

Egersund, Bjerkreim og Sokndal – noe vi er opptatt 

av å være en del av. Derfor er det ekstra kjekt 

for banken å ha henne som kunde.  
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Forretningene Bag & Beautiful, Katharina, Friis & Company 

og Dick & Daisy er butikker som er spesialisert på vesker, 

tilbehør og undertøy. Her tilbys sterke internasjonale 

merkevarer fra inn- og utland. 

Astrid Tjensvold er daglig leder i Bag & Beautiful AS 

som hun startet i 1999. I dag har hun til sammen 

åtte forretninger under ulike navn i Stavanger-

regionen. 

– Det var risikabelt for banken å ta meg som kunde 

i 1999 – men de gjorde det likevel, og ga meg start-

kapitalen jeg behøvde. Siden den gang har vi ekspandert 

hvert eneste år og levert gode resultater. Jeg er også kunde 

i SpareBank 1 Privatbank, og føler at rådgiverne har god 

kontroll over min totale økonomiske situasjon. I tillegg 

opplever jeg det svært positivt at jeg fikk midler til å starte 

opp ny butikk i år, selv om omsetningen gikk noe ned 

i 2008, og finansmarkedet preges av uro. Det er godt 

å ha en ærlig diskusjonspartner å forholde seg til. 

– Jeg og rådgiveren min har jevnlige møter der vi går 

igjennom omsetning, likviditet og bransjeutfordringer. 

Det er viktig å kunne snu seg raskt i dagens marked 

og det har Bag & Beautiful økonomi, kunnskap 

og styrke til å kunne gjennomføre.
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Assisterende banksjef i SpareBank 1 SR-Bank. 

Har jobbet i konsernet i litt over fire år. 

– Jeg har hatt Bag & Beautiful som kunde like 

lenge som jeg har jobbet i banken. Vi som bank 

og jeg som rådgiver har som oppgave å rådgi 

Astrid Tjensvold ved ekspansjon, videreutvikling 

av konsepter og riktig belåningsgrad i forhold 

til bransje, omsetning og risiko.

– Bedriftsmarkedet i banken har mange varehandels-

kunder, og vi har god bransjekunnskap mot denne 

bransjen. I løpet av de siste årene har Astrid Tjensvold 

åpnet fire nye butikker. Banken har fulgt denne satsingen 

og gitt henne likviditet og rammer for dette. Vi skal også 

knytte kontakter internt i banken dersom dette kan bidra

positivt for kunden. Her ble SpareBank 1 Privatbank 

spilt inn som et godt alternativ i forbindelse med 

privatkundeforholdet.

– Astrid Tjensvold og andre nøkkelpersoner i bedriften 

hennes er flinke til å benytte seg av våre nettverk 

som varehandelsseminar og Arena. På denne måten 

har hun knyttet flere gode kontakter som bidrar 

til utviklingen av bedriften.

HODE://         :// TONE THORSDALEN

SKULDER:// 

KNE:// 

TÅ:// 



Robert Versland er tingrettsdommer ved Lister Tingrett. Han 

bruker mye av fritiden sin på ulike sportsgrener som utforsykling 

og snøbrett. Han er glad i naturen, og finner gjerne roen med 

en spasertur i skogen. 

Kunden driver ikke eget firma, men har bruk for 

bankens rådgivning i forhold til sin private økonomi 

og forskjellige investeringer. Dette får han 

gjennom SpareBank 1 Privatbank. 

– Det er privilegium å ha Christiane Skage som fast kontakt-

person. Jeg synes vi har fått til et hensiktsmessig 

finansieringsopplegg for eiendommene jeg eier og leier ut, 

samt privatboligen som jeg nylig har bygget. Jeg har god 

oversikt og fleksibilitet, noe som har vært viktig for meg. 

Banken er stadig med på å forsyne meg med nye 

investeringsmuligheter, og tilbyr både foredrag 

og individuell rådgivning i denne sammenheng. 

Banken synes også å tenke helhetlig, eksempelvis 

i forhold til forsikring og risikofordeling. 

– Spesielt med tanke på lang sikt synes jeg 

det er viktig å etablere en trygg og tillitsfull 

relasjon med SpareBank 1 SR-Bank. 

Banken yter etter min oppfatning mer enn 

en ren bankfunksjon og gir grunnlag for 

et dynamisk og lønnsomt samarbeid. 
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Leder i Privatbank – Agder i SpareBank 1 SR-Bank. 

Har jobbet i konsernet i godt over tre år.

– Robert Versland er kunde i SpareBank 1 Privatbank 

og jeg har vært hans rådgiver i ett års tid. Jobben 

min innebærer å være rådgiver og diskusjonspartner 

i økonomiske spørsmål. 

– Robert Versland er en spennende kunde som har klare 

mål med sine handlinger. Han setter seg godt inn 

i situasjonen og liker å ha en diskusjonspartner for 

å belyse løsningsforslag og konsekvenser fra flere sider, 

slik at veien mot målet blir best mulig. Hans interesse 

for komplekse produkter som valuta og valutalån krever 

gode råd og kompetanse fra vår side. Markets-avdelingen 

i SpareBank 1 SR-Bank er i dette tilfellet en ressurs for 

oss ute i linjene og styrker vår posisjon som bank.  

– Vi kommer til å jobbe videre med å utvikle 

prosjektene han engasjerer seg i. Oppgaven min 

er også å utfordre og komme med innspill med tanke 

på portefølje og investeringer.    

HODE://        :// CHRISTIANE SKAGE

SKULDER:// 

KNE:// 

TÅ:// 



Gena – Institutt for DNA-analyse er Norges første private rettsgenetiske 

laboratorium og ligger i Stavanger. Private farskapssaker og slekts-

analyser utgjør hoveddelen av oppdragene, men målet er å etter hvert 

også få utføre analyser for strafferettspleien. Gena tilbyr bedre 

og vesentlig raskere tester enn det som i dag er tilgjengelig gjennom 

det offentlige. 

Ragne Kristin Farmen er daglig leder og etablerte firmaet 

i 2005. Hun er utdannet Dr. philos i molekylær biologi/

toksikologi og har bakgrunn som kriminaltekniker. 

Gena har for tiden to ansatte, men laboratoriet har 

analysekapasitet for store oppdrag.  

– Jeg valgte SpareBank 1 SR-Bank som min 

forretningsbank på grunn av deres sterke lokale 

og regionale engasjement, noe jeg også deler. 

Som kunde har jeg alltid møtt åpne dører og gode råd. 

Noe av det første jeg gjorde var å lease to analyse-

maskiner gjennom banken for å redusere behovet for 

kapital ved oppstart. Videre har jeg fått hjelp til 

opprettelse av diverse banktjenester og reservekapital.  

– Gena bidrar faglig nasjonalt og internasjonalt 

gjennom egen forskning og undervisning. 

SpareBank 1 SR-Bank har mange fond 

og søknadsordninger som vi har benyttet oss 

av – og det har vi tenkt å fortsette med.  
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Banksjef bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank Stavanger. 

Har jobbet elleve år i banken og ni år i datterselskapet 

SpareBank 1 SR-Finans. 

– Som banksjef på bedriftsmarkedet var jeg med på å få 

Gena inn som kunde. Mitt ansvar var å hjelpe Ragne Kristin 

Farmen med å dekke behovene hun hadde ved oppstart, 

som nettbank, kassekreditt og leasing av laboratorieutstyr. 

Jeg gjorde henne også oppmerksom på muligheten for 

å søke midler fra SR-Bank Næringsutvikling.  

– En del gründere undervurderer tid og kostnader når de skal 

etablere egen bedrift. I Gena sitt tilfelle var allerede en betydelig 

egenkapital på plass da Ragne tok kontakt med oss. Hun gjorde alt 

riktig i etableringsfasen av selskapet, og da er det lettere for banken 

å bidra med driftskapital og andre tjenester som behøves. 

Kundearrangementene våre er et godt supplement til kontakten hun 

ellers har med SpareBank 1 SR-Bank. Ragne har også hatt stor 

glede av å delta i kvinnenettverket vårt, der hun utveksler erfaringer 

og knytter nye kontakter med andre kvinner som har ledende 

stillinger innenfor lokalt næringsliv.

– Potensialet til Gena ser ut til å være stort. Det er 

sjelden at kvinnelige gründere etablerer denne type 

bedrift, og det blir spennende for oss å følge med 

på en utvikling som kan bety mye for samfunnet rundt 

oss, blant annet ved at oppklaringsprosenten 

i kriminalsaker økes. 
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Stormberg utvikler og designer turtøy i Norge og fokuserer på etisk 

handel med Kina.  Virksomhetens slagord er ”Små turer er også store” 

og gjenspeiler hovedmålgruppen: familien på tur. Rundt  25 prosent 

av de som rekrutteres til Stormberg er unge mennesker som av 

forskjellige grunner har hatt vanskeligheter med å komme inn 

på arbeidsmarkedet. En prosent av selskapets omsetning 

brukes på humanitære og samfunnsnyttige prosjekter. 

Steinar J. Olsen er Stormbergs gründer og 

daglig leder, og etablerte bedriften i 1998. 

Stormberg selger rundt 1,8 millioner plagg i året 

og omsatte for 149 mill kroner i 2008. 

– Alle innkjøp gjøres i amerikanske dollar, og produksjonen 

av turtøyet foregår i Kina. Derfor er det svært viktig med 

gode råd om valutaforvaltning. For meg er banken en 

kompetent og trygg samarbeidspartner som har vært 

med på den kraftige ekspansjonen vi har opplevd i løpet 

av de siste årene – og samtidig støttet oss når vi har 

hatt behov for økt finansiering. 

 

– Tross finansuro budsjetterer vi med en omsetnings-

økning i 2009. For oss er det svært viktig å ha en stor 

og solid bank i ryggen når vi satser så sterkt på vekst.  

HODE://           :// STORMBERG AS

SKULDER:// 

KNE:// 

TÅ:// 



Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SR-Bank, BM Agder. 

Har jobbet i konsernet i fire år.

– Jeg har vært kundeansvarlig for Stormberg Group 

i ca. to år. Oppgavene mine går primært ut på 

å tilrettelegge finansielle løsninger som gir kunden 

mulighet for god daglig drift. Det er også viktig for 

meg å ha et godt samspill med øvrige fagavdelinger 

i banken som SR-Markets og Betalingsformidling. 

– Stormberg har opplevd sterk vekst de siste årene, 

som blant annet innebærer etablering av nye salgssteder 

og selskaper i konsernet, samt stor økning i antall ansatte.

Bedriften er internasjonalt eksponert og har i vekstfasen hatt 

ulike behov i forhold til en optimal finansiell løsning 

i konsernet. Stormberg har vilje til å satse utradisjonelt 

og har klare visjoner og verdier som har resultert i en solid 

utvikling. Kunden er som oss opptatt av hvordan markedet 

oppfatter selskapet, og å kunne legge til rette for høy trivsel 

på arbeidsplassen.

– Det å ha kunder som Stormberg 

i porteføljen bidrar etter vår mening til faglig 

utvikling i banken. Det gir spennende utfordringer, 

og får oss til å fremstå som en attraktiv 

arbeidsplass lokalt.   
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Bjørge er et teknologiselskap med lang erfaring som leverandør 

til olje- og gassmarkedet. Selskapet representerer noen av verdens 

ledende leverandører innen flere av sine produktområder og satser 

betydelig på utvikling av egen teknologi. Bjørge skreddersyr 

total-løsninger for pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, 

automasjon, overvåking, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, 

samt avansert overflatebehandling. Bjørge har 570 ansatte.

Stig Feyling er konsernsjef i Bjørge ASA. 

Han har det overordnede driftsansvaret 

for konsernets åtte datterselskaper, børs, 

eiere, finansinstitusjoner og  HMS&K.

– Bjørge skiftet bankforbindelse for tre-fire år siden. 

Hovedårsaken var at vi ønsket en lokal forankring og en 

nærhet til beslutningstakerne i banken. Fleksibilitet og evne 

til å ta raske beslutninger var avgjørende for vårt valg. For 

å teste ut bankens evne til å stille opp med management-

kapasitet, spurte jeg forhandlingsteamet i banken hvor lang tid  

det ville  ta å få administrerende direktør Terje Vareberg til å 

møte opp hos Bjørge. Svaret var at det ville gå fort. ”Hvor fort?” 

var mitt motsvar. ”Jeg tar tiden på dere fra nå!”. Vareberg ble 

oppringt og la på sprang. Det endte med at vi inngikk en avtale.   

– Bjørge har en ambisjon om å vokse seg store. 

Dette skal skje gjennom både organisk vekst 

og oppkjøp.  I denne sammenheng er det viktig 

å ha en bankforbindelse som skjønner bransjen, 

forstår at økt omsetning også generer høyere 

arbeidskapital og samtidig kan tilby fornuftige 

rammer med henhold til oppkjøpsmuligheter.
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Britta Lima Erga er assisterende banksjef i SpareBank 1 SR-Bank. 

Hun har jobbet i konsernet i to og et halvt år.  

– Ansvaret mitt i banken er hovedsakelig rettet mot 

kunder i oljeservice-segmentet. Bjørge-konsernet 

har jeg jobbet med det siste året. For å håndtere 

en kunde på denne størrelsen, er det viktig 

å kunne stille med et bredt team av dyktige 

kolleger, slik at konsernets behov ivaretas 

på alle områder. 

– Bjørge har opplevd sterk vekst de siste årene og har 

gjennomført flere spennende oppkjøp. Vi har nylig 

etablert en ny bankavtale med konsernet og samlet alle 

datterselskapene i vår bank. Slik vil det bli enklere for 

finansavdelingen å følge opp kontantstrømmene. 

Samarbeidet har dermed ført til at vi har fått flere 

nye kunder å forholde oss til, noe vi ser på som svært 

positivt. Vi håper dette er en vinn-vinn-situasjon 

for begge parter. 

– Bjørge er et konsern i konstant endring og det gjør 

det ekstra interessant å få lov til å jobbe sammen 

med dem. Krevende, men profesjonelle kunder fører 

til at vi i banken må skjerpe oss for å følge med 

og utvikle både egen kompetanse og bankens 

produkter fortløpende.
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01. 02.

03. 04.

KOMPETANSEHEVING: Kravet til kompetanse 
i banksektoren er økende, både som følge av myndig-
hetskrav og fordi det blir lagt økende vekt på risiko-
styring og kontroll. Konsernet har brukt betydelige 
ressurser på økt kompetanse. Det er utarbeidet gode 
systemer og rutiner for å implementere og etterleve 
bankregelverket på en god måte. I 2008 gjaldt dette 
spesielt innenfor kapitalområdet (MiFid) og eiendoms-
megling.

OMPROFILERING: I løpet av våren 2008 ble 
SpareBank 1-logoen endret og nettbanken fornyet. 
Omprofi leringen har bidratt til økt kundebevissthet 
omkring SpareBank 1-bankenes kjerneverdier.

SJEF.NO: I 2008 økte vi fokus på yngre kunder. 
Nettstedet Sjef.no ble etablert i januar 2008, og målet 
er at kunden skal kunne være sin egen banksjef. I løpet 
av året ble det også lansert gebyrfrie kontoalternativer. 
Satsingen har ført til mange nye kunder. 

KULTURHOVEDSTADEN STAVANGER 2008: 
Vi synes det er viktig å støtte opp om det regionale 
kulturlivet. SpareBank 1 SR-Bank var en av hoved-
sponsorene for Kulturbyen 2008 og bidro med tilskudd 
og engasjement til et vellykket arrangement. 



05. 06.

07. 08.

UTBYTTEEMISJON: Våren 2008 ble det gjennom-
ført en utbytteemisjon der 52 prosent av grunnfonds-
beviseierne deltok. Emisjonen medførte en kapitaltil-
førsel på 174 mill kroner. I tillegg var det en rettet 
emisjon mot ansatte med kapitaltilførsel på 10 mill 
kroner. 

FINANSMARKEDENE: Uro i verdens fi nans-
markeder og svakere økonomisk utvikling preget 
2008. Uroen toppet seg da Lehman Brothers gikk 
overende i september 2008. Myndigheter i mange 
land har bidratt med tiltak for å dempe virkningene, 
særlig mot bankene. Også norske myndigheter har 
lansert tiltak for å støtte opp om bankenes utlånsevne.

OPPKJØP AV GLITNIR BANK ASA: SpareBank 1-
bankene kjøpte Glitnir Bank ASA i oktober 2008. 
Navnet ble endret til BNbank ASA i januar 2009.

OFFENTLIG SEKTOR: Satsingen innen offentlig 
sektor gir resultater. Både Rogaland fylkeskommune 
og hele 19 kommuner har SpareBank 1 SR-Bank som 
hovedbankforbindelse, herunder Sandnes kommune, 
som ble ny kunde i 2008.



KOMPETANSE I ALLE LEDD



SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2008 et konsernresultat før skatt på 643 mill kroner. Dette er 
613 mill kroner lavere enn i 2007. Resultatet etter skatt var 469 mill kroner, som er 525 mill kroner 
lavere enn i 2007. Resultatnedgangen skyldtes hovedsakelig økte tapsavsetninger på utlån og 
garantier og lavere netto avkastning på finansielle investeringer. Den underliggende driften før tap1) 

økte med 144 mill kroner til 1 085 mill kroner fra 2007 til 2008. Egenkapitalavkastningen etter 
skatt i 2008 utgjorde 8,0 prosent, 11,4 prosentpoeng lavere enn i 2007. 
1) Inkludert i underliggende drift; netto renteinntekter, kursgevinst valuta/renter, andre driftsinntekter og driftskostnader.

Sett i lys av finansuroen og det endrede konjunkturbildet, 
oppnådde konsernet etter styrets vurdering et akseptabelt 
resultat i 2008. 

Konsernet hadde i 2008 en utlånsvekst på 20,2 prosent 
(inkludert utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS) 
og en innskuddsvekst på 8,2 prosent. Innskudd målt i 
prosent av brutto utlån utgjorde 54,5 prosent ved utgangen 
av året, mot 57,0 prosent ved utgangen av 2007. 

Netto renteinntekter var i 2008 på 1 644 mill kroner, som 
er en økning på 304 mill kroner fra 2007. Målt i forhold til 
gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde netto rente-
inntekter 1,49 prosent i 2008. Dette er en økning fra 1,42 
prosent i 2007.

Netto provisjons- og andre inntekter var 796 mill kroner 
i 2008. Dette er 11,1 prosent lavere enn i 2007. Særlig 
provisjonsinntektene fra spare- og plasseringsområdet 
bidro til nedgangen. Netto avkastning på finansielle 
investeringer ble redusert med 346 mill kroner til 42 mill 
kroner i 2008. Andre inntekter (eksklusiv kursgevinst 
verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser) utgjorde 
35,4 prosent av sum inntekter i 2008, mot 42,2 prosent 
i 2007.

Konsernets driftskostnader utgjorde 1 453 mill kroner i 
2008. Dette er en økning på 7,1 prosent fra 2007. Konsernets 
kostnadsprosent i 2008 var 58,5. I 2007 var den 51,7.
 
Konsernet hadde netto tapsavsetninger på 386 mill kroner 
i 2008, mot netto tapsavsetninger på 10 mill kroner i 2007. 
Brutto mislighold er økt med 256 mill kroner i 2008 og 
utgjorde ved årets utgang 348 mill kroner (0,35 prosent av 
brutto utlån).

Overskudd til disposisjon i morbanken er 401 mill kroner. 
Styret foreslår at av dette blir 75 mill kroner disponert til 
utbytte (1,0 krone pr grunnfondsbevis), 149 mill kroner 
avsettes til utjevningsfond, 20 mill kroner til gavefond 
og 156 mill kroner til sparebankens fond.

Årsregnskapet for SpareBank 1 SR-Bank konsernet 
og morbanken er utarbeidet etter IFRS regelverket. 

VIRKSOMHETENS ART
Konsernet SpareBank 1 SR-Bank består av morbank 
SpareBank 1 SR-Bank samt datterselskapene SpareBank 
1 SR-Finans AS, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, 
SR-Investering AS, SR-Forvaltning ASA og Vågen 
Eiendomsforvaltning AS. Videre er SR-Fondsforvaltning AS 
under etablering. 

SpareBank 1 SR-Bank har hovedkontor i Stavanger. Banken 
har 53 kontorer i fylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder 
og Hordaland. Konsernets hovedvirksomhet er salg 
og videreformidling av finansielle produkter og tjenester 
og investeringstjenester innenfor de til enhver tid gitte 
konsesjoner samt leasing og eiendomsmegling.

KONSERNETS UTVIKLING
SpareBank 1 SR-Bank har i 2008 hatt en god utvikling 
i konsernets forretningsområder. Konsernet har befestet 
sin posisjon som markedsleder i Rogaland innenfor 
både person- og bedriftsmarkedet og eiendomsmegling. 
Konsernet har styrket posisjonen i Hordaland og Agder. 

Konsernets datterselskaper og deltakelsen i SpareBank 1
-alliansen bidrar til SpareBank 1 SR-Banks inntjening. 
Året sett under ett var aktiviteten god både i eiendoms-
meglerselskapet, finansieringsselskapet, investerings-



selskapet, forvaltningsselskapet og eiendomsforvaltnings-
selskapet. Godt samarbeid og god samhandling mellom 
personmarked, bedriftsmarked, datterselskapene og bankens 
spesialavdelinger SR-Markets, strukturert finansiering, 
cash management og forsikring har bidratt til inntjeningen 
i 2008. 

Høsten 2008 kjøpte SpareBank 1-bankene Glitnir Bank 
ASA. Prisen anses som gunstig og medførte en betydelig 
inntektsføring av badwill i konsernregnskapet for 
SpareBank 1 SR-Bank. Dette illustrerer at uroen i finans-
markedene gir muligheter. På den annen side har 
utviklingen i finansmarkedene bidratt til et redusert 
resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS og et svekket 
resultat fra finansielle investeringer fra 2007 til 2008 
i nesten samme størrelsesorden.

Utviklingen i finansmarkedene påvirket konkurransen 
om kundene i løpet av året. Konkurranseintensiteten i 
utlånsmarkedet avtok noe, mens det var sterk konkurranse 
om innskuddsmidler. Samlet sett fortsatte trenden fra 2007 
med avtakende marginpress, og marginene steg gjennom 
2008. Aktiviteten i regionen var god, med tegn til noe 
avdempning mot slutten av året. Utlånsveksten gjenspeiler 
denne utviklingen. 

Inntekter fra salg av spare- og plasseringsprodukter falt 
fra 2007 til 2008. Inntekter fra betalingsformidling ble 
også noe redusert som følge av lansering av gebyrfritt 
kundeprogram. Økte provisjonsinntekter knyttet til 
tilrettelegging og SpareBank 1 Boligkreditt AS oppveide 
for en del av inntektsbortfallet. Samlet var det moderat 
nedgang i netto provisjons- og andre inntekter.

Resultatet i 2008 ble negativt påvirket av turbulensen 
i finansmarkedene gjennom kursnedgang på verdipapirer. 
Dette er i hovedsak obligasjoner og sertifikater som holdes 
for likviditetsformål og gir tilgang på lån i Norges Bank, 
samt aksjer og grunnfondsbevis. Reklassifiseringen av 
verdipapirer begrenser risikoen for at fremtidige verdi-
endringer skal påvirke resultatregnskapet ut over gjennom 
periodisering av renter. Utlånstapene har vært lave i flere 
år. I 2008 økte tapsavsetningene til et mer normalt nivå. 
Styret er tilfreds med kvaliteten i utlånsporteføljen 
og risikostyringen vurderes som god. 

Styret mener at det er viktig for næringslivet og inn-
byggerne i regionen at SpareBank 1 SR-Bank, som et solid, 
lokalt forankret finanskonsern, kan tilføre nødvendig 
kapital til vekst og utvikling i konsernets markedsområder. 
Det ble i 2008 tildelt 8 mill kroner til bedrifter fra de fire 
næringsstiftelsene som ble etablert i 2007; SR-Bank
Næringsutvikling i henholdsvis i Dalane/Lister, Hauga-
landet, Sørlandet og i Stavanger-regionen. Stiftelsenes 
formål er å bidra til allmennyttig nærings-utvikling ved 
å bidra med økonomisk tilskudd og investeringer i nærings-
virksomhet og næringsfremmende aktiviteter. Det er også 
en stiftelse under etablering i Bergen.

SpareBank 1 SR-Bank har et omfattende samfunns-
engasjement og støtter lokale initiativ innenfor kultur, 

idrett og utdanning. Dette skjer gjennom aktiv bruk av 
bankens fond for allmennyttige formål. Det ble i løpet 
av 2008 disponert 55 mill kroner fra fondet.

UTVIKLING I KONSERNETS 
MARKEDSOMRÅDER
Finansuro og svakere internasjonal konjunkturutvikling 
har ført til oppbremsing også i norsk økonomi. De faktorer 
som har gitt norske bedrifter, husholdninger og offentlig 
sektor sterk inntektsvekst siden 2003, er nå mer usikre. 
Eksportpriser har falt, og veksten i omsetning svekkes. 
Prognoseusikkerheten er høy, ikke bare på grunn av den 
uoversiktlige situasjonen i internasjonal økonomi, men 
også fordi det endelige omfanget av og effekten av rente-
nedgang og offentlige stimuleringstiltak ikke er kjent.

I konsernets markedsområder øker befolkningen sterkest 
i Rogaland og rundt de store byene. Ifølge Statistisk 
sentralbyrå økte befolkningen i hele landet med 1,3 
prosent i 2008. I Rogaland var det en befolkningsvekst på 
1,9 prosent. Tilsvarende tall for Hordaland er 1,5 prosent, 
Aust-Agder 1,2 prosent og Vest-Agder 1,4 prosent. Ved 
utgangen av 2008 viser tall fra NAV at arbeidsledigheten 
på landsbasis var 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I Rogaland 
var andelen helt arbeidsledige på 1,3 prosent, i Hordaland 
var den på 1,8 prosent, og i Aust- og Vest-Agder henholdsvis 
2,5 prosent og 2,0 prosent.

Bedriftene i Rogaland og de øvrige fylkene på Vestlandet 
viser, ifølge Konjunkturbarometeret for Rogaland, en noe 
større optimisme sammenlignet med bedriftene i det 
sentrale Østlandsområdet. Dette kan i stor grad henføres 
til tilknytningen til oljerelatert virksomhet. Nærmere halv-
parten av bedriftene venter at lønnsomheten skal holde seg 
på samme nivå som i 2008. Når det gjelder investeringer, 
forventer nærmere 40 prosent av bedriftene reduserte 
investeringer i 2009 sammenlignet med 2008.

Ifølge bedriftsundersøkelsen for Næringsbarometeret for 
Hordaland og Sogn og Fjordane venter over 40 prosent 
av bedriftene redusert omsetning i 2009. Halvparten av 
bedriftene revurderer eller utsetter investeringer på grunn 
av finansuroen. De forventer også nullvekst i syssel-
settingen. Bedriftene er mer pessimistiske når det gjelder 
utsiktene for 2009 enn på tilsvarende tidspunkt ett år 
tidligere.

Resultatet fra bedriftsundersøkelsen i Konjunktur-
barometeret for Agder viser at nærmere 40 prosent forventer 
redusert omsetning i 2009, mens om lag 35 prosent venter 
økt omsetning. Det er særlig bedriftene innenfor industri, 
bygg og anlegg, varehandel og transport som er mest 
pessimistiske i forhold til markedsutviklingen. Flere 
bedrifter signaliserer at sysselsettingen i 2009 vil forbli 
uendret. Nærmere 40 prosent forventer å redusere investe-
ringsnivået i 2009, mens i underkant av 20 prosent venter 
å øke investeringene. Nærmere 70 prosent av bedriftene 
forventer fortsatt stabil eller økende lønnsomhet i 2009.

Utsiktene i konsernets markedsområder er mer usikre enn 
på flere år. Anslag for norsk og internasjonal økonomi har 



i løpet av høsten 2008 blitt markert nedjustert, og finans-
markedene er i ulage. Det vil påvirke oss. På den annen side 
er aktiviteten i markedsområdene fremdeles god. Mange 
bedrifter i konsernets markedsområde er optimistiske. 
Rentenivået er redusert med lavere styringsrenter. Norske 
myndigheter, og myndigheter i mange land, har iverksatt 
omfangsrike tiltak som ventes å gi effekt. Det kan være 
grunn til å forvente at aktiviteten også i våre markeds-
områder dempes. Omfanget vil i stor grad avhenge av 
utviklingen i den oljetilknyttede virksomheten. I 2008 var 
det noen bedrifter som fikk problemer, og arbeidsledigheten 
steg litt fra lave nivåer. Det er grunn til å vente at denne 
utviklingen fortsetter i 2009.  

RESULTATUTVIKLING

NETTO RENTEINNTEKTER 
I 2008 hadde konsernet netto renteinntekter på 1 644 mill 
kroner som er 304 mill kroner høyere enn i 2007. Dette 
utgjorde 1,49 prosent av gjennomsnittlig forvaltnings-
kapital mot 1,42 prosent i 2007. Det var særlig volumveksten 
på utlån og innskudd samt økt avkastning på egenkapitalen 
(høyere gjennomsnittlig markedsrente) som bidro til 
økningen i netto renteinntekter i 2008.
 

Ved utgangen av 2008 hadde banken overført 12,2 mrd 
kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. 
Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, 
og i 2008 utgjorde disse 32 mill kroner. 

ANDRE INNTEKTER
Netto provisjonsinntekter i 2008 utgjorde 554 mill kroner, 
som var en reduksjon på 40 mill kroner (6,7 prosent) sam-
menlignet med 2007. Det var særlig provisjonsinntektene 
fra spare- og plasseringsområdet som bidro til reduksjonen. 
Disse utgjorde 133 mill kroner i 2008, som er 84 mill kroner 
(38,7 prosent) lavere enn i 2007. 

Andre driftsinntekter utgjorde 242 mill kroner, en reduk-
sjon på 59 mill kroner (19,6 prosent) fra 2007. Herav bidro 
konsernets eiendomsmegling med inntekter på 232 mill 
kroner i 2008 (275 mill kroner i 2007). For øvrig inkluderte 
andre inntekter gevinst fra salg av bygninger på 7 mill 
kroner i 2008 (22 mill kroner i 2007).

Netto avkastning på finansielle investeringer var 42 mill 
kroner i 2008, en reduksjon på 346 mill kroner fra 2007. 
Inntekter av eierinteresser utgjorde 261 mill kroner, inntekter 
fra finansielle investeringer -234 mill kroner og utbytte 15 
mill kroner. Inkludert i inntekter av eierinteresser var inn-
tektsføring av badwill på 414 mill kroner knyttet til kjøp av 
andel i Glitnir Bank ASA. Den negative resultatandelen fra 
SpareBank 1 Gruppen AS utgjorde 151 mill kroner i 2008. 
I 2007 var denne resultatandelen positiv på 231 mill kroner. 
Særlig livselskapet viste svak resultatutvikling sammen-
lignet med 2007 blant annet som følge av svak utvikling 
i verdipapirmarkedene. Av inntekter fra finansielle 
investeringer i 2008 gjaldt 104 mill kroner kursgevinster 
fra valuta- og renteinstrumenter, mens det var 338 mill 
kroner i kurstap på verdipapirer.

Andre inntekter (eksklusiv kursgevinst verdipapirer, 
utbytte og inntekter av eierinteresser) utgjorde 35,4 prosent 
av sum inntekter i 2008 mot 42,2 prosent i 2007.

DRIFTSKOSTNADER  
Konsernets driftskostnader utgjorde 1 453 mill kroner i 
2008. Dette er en økning på 7,1 prosent fra 2007. Konsernets 
kostnadsprosent i 2008 var 58,5. I 2007 var den 51,7.

Personalkostnadene utgjorde 776 mill kroner i 2008. 
Økningen fra 2007 er på 3,3 prosent. Ved utgangen av 2008 
sysselsatte konsernet 1 117 årsverk, en økning på 96 årsverk 
fra utgangen av 2007.
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Øvrige driftskostnader ble 677 mill kroner i 2008 og økte 
med 71 mill kroner (11,7 prosent) sammenlignet med 2007. 
Markedsføring viser størst relativ vekst og skyldes blant 
annet økte kostnader knyttet til merkevarebygging i 2008.

TAP OG MISLIGHOLD 
I 2008 hadde konsernet netto tapavsetninger på 386 mill 
kroner mot netto tapavsetninger på 10 mill kroner i 2007. 
Bedriftsmarkedet hadde netto tapsavsetninger på 351 mill 
kroner og personmarkedet netto tapsavsetninger på 35 mill 
kroner. Netto tapsavsetninger inkluderer nedskrivninger 
på grupper av utlån, som er økt med 98 mill kroner i 2008. 
Ved utgangen av 2008 utgjorde samlede nedskrivninger 
på utlån 578 mill kroner. Brutto mislighold er økt med 
256 mill kroner i 2008 og utgjorde ved årets utgang 348 mill 
kroner (0,35 prosent av brutto utlån). 

BALANSE
Konsernets forvaltningskapital ved utgangen av 2008 var 
125,9 mrd kroner, en økning på 22,6 mrd kroner fra utgan-
gen av 2007.

Utlånsveksten i 2008 var 20,2 prosent og samlede utlån 
ved utgangen av 2008 utgjorde 111,9 mrd kroner. Lån til 
personmarkedet økte med 13,7 prosent. De samlede utlån 
inkluderer boliglån tilsvarende om lag 12,2 mrd kroner 
som ved utgangen av 2008 var overført til SpareBank 1 
Boligkreditt AS. Til bedriftsmarkedet og offentlig sektor 

økte utlånene med 30,0 prosent i 2008. Fordelingen mellom 
lån til personmarkedet og bedriftsmarkedet/offentlig sektor 
var henholdsvis 57,0 prosent og 43,0 prosent ved utgangen 
av 2008 (henholdsvis 60,2 prosent og 39,8 prosent ved 
utgangen av 2007). 

Samlede innskudd utgjorde 54,3 mrd kroner ved utgangen 
av 2008, en økning på 8,2 prosent fra utgangen av 2007. 
Veksten i person- og bedriftsmarkedet/offentlig sektor var 
henholdsvis 14,3 prosent og 3,6 prosent. 

Innskudd målt i prosent av brutto utlån utgjorde 54,5 
prosent ved utgangen av 2008 mot 57,0 prosent ved 
utgangen av 2007. Konsernet har gjennom et turbulent 
finansmarked opprettholdt en god innskuddsdekning.

PERSONMARKEDSDIVISJONEN
Personmarkedet hadde en samlet inntektsvekst i 2008 
på 36 mill kroner (3,2 prosent) sammenlignet med 2007. 
Netto renteinntekter økte med 124 mill kroner mens andre 
inntekter ble redusert med 88 mill kroner i samme periode. 
I et marked med svært sterk konkurranse om innskudd 
oppnådde personmarkedsdivisjonen en innskuddsvekst på 
14,1 prosent særlig knyttet til en markert positiv utvikling 
i fjerde kvartal 2008. Utlånsveksten i 2008 ble 13,4 prosent. 
Utlånsmarginen økte, mens innskuddsmarginen ble 
marginalt svekket året sett under ett.

Nedgang i andre inntekter er primært knyttet til lavere 
tegnings- og porteføljeprovisjon innenfor sparing 
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og plassering. Børsfall og fortsatt markedsuro medfører 
lavere beregningsgrunnlag for porteføljeprovisjon 
og redusert nytegning. Fall i inntekter som følge av 
lansering av gebyrfrie konti i personmarkedet har gitt 
reduserte provisjonsinntekter knyttet til betalingsfor-
midling. Satsingen vurderes imidlertid som vellykket, 
og banken fikk i 2008 en tilfredsstillende netto økning 
i antall kunder (ca 8 000 nye kunder, herav ca 7 000 hoved-
bankkunder over 18 år) og økt salg av tilleggstjenester. 

Børsnedgang og mer nøkterne fremtidsutsikter har bidratt 
til at kunder blir usikre. SpareBank 1 SR-Bank legger 
vekt på å ta positive initiativ overfor kundene og å være 
tilgjengelig. En rekke kunder har gjennom året vært i dialog 
med lokale, kompetente finansrådgivere i SpareBank 1 
SR-Bank for å kunne vurdere situasjonen på en god måte. 
Kunde- og innskuddsveksten fikk et markert løft da uroen 
toppet seg høsten 2008. Det er en god indikasjon på 
at kundene har tillit til banken.

Lavere etterspørsel og større usikkerhet blant person-
kundene preger inngangen til 2009. Et fallende rentenivå 
og fortsatt lav arbeidsledighet bidrar likevel til gode 
markedsmuligheter, selv om konkurransen om de beste 
kundene forsterkes ytterligere. Personmarkedsdivisjonen 
satser på fortsatt kundevekst og økt produktdekning blant 
egne kunder. Nye kontorer i Åsane og Fana ble åpnet 
i februar 2009.

BEDRIFTSMARKEDSDIVISJONEN
Bedriftsmarkedsdivisjonen hadde en samlet inntektsvekst 
på 181 mill kroner (30,8 prosent) fra 2007 til 2008. Netto 
renteinntekter økte med 135 mill kroner og andre inn-
tekter økte med 46 mill kroner Utlånsveksten i divisjonen 
har vært høy, men veksttakten ble dempet i løpet av andre 
halvår 2008. En betydelig del av økningen i utlånsvolum 
kan tilskrives vekst i satsingsområdene i Hordaland 
og Agder. Mot slutten av året bidro i tillegg svekkelsen 
av norske kroner til at kroneverdien av utlån i valuta økte. 
Det ventes en betydelig lavere utlånsvekst i 2009 enn i 2008.

Til tross for urolige markeder og mer nøkterne fremtidsut-
sikter i næringslivet, er andelen utlån klassifisert som høy 
risiko fremdeles på et lavt nivå. Denne delen av porteføljen 
utgjør 5,8 prosent sammenlignet med 7,1 prosent i 2007. Det 
er foretatt en økning i netto nedskrivninger på utlån i løpet 
av 2008. Dette gjenspeiler blant annet risikoen for tap som 
følge av utfordrende finansmarkeder og svakere økonomisk 
utvikling.

Det ble i 2008 gjort omdisponering av ressurser i divisjonen 
for å håndtere risikoen i porteføljen på en best mulig måte. 
Bedriftsmarkedsdivisjonen har en solid og god organisasjon 
med kompetente medarbeidere som har erfaring i å hånd-
tere usikkerhet og risiko. Banken legger til rette for en nær 
og god kundedialog i dagens marked. Endringsvilje, god 
kommunikasjon og kompetanse er avgjørende for et godt 
samarbeid slik banken og våre kunder i fellesskap kan 
komme frem til gode løsninger i et utfordrende marked.

KAPITALMARKEDSDIVISJONEN
Divisjonen omfatter kompetanseområder utenfor tradis-
jonell bankdrift og har samlet konsernets ressurser innen-
for verdipapirvirksomhet, forvaltning og produkt-
anskaffelse. Verdipapirvirksomheten er organisert 
i SR-Markets og omfatter kundehandel og egenhandel 
med renter og valuta. Forvaltningen er i hovedsak organ-
isert i egne datterselskaper og omfatter også forvaltning 
av bankens egne investeringer i verdipapir. Produktan-
skaffelse står ansvarlig for konsernets utvikling 
og anskaffelse av produkter innenfor sparing og plassering.
 
Inntekter fra handel med rente- og valutaprodukter er 
økt fra 82 mill kroner i 2007 til 146 mill kroner i 2008. 
Økningen i inntektene kommer i hovedsak gjennom økt 
transaksjonsvolum med bankens kunder samt gode 
resultater fra egenhandel.

DATTERSELSKAPENE
Datterselskapene gir gjennom sine produkter og tjenester 
konsernet et bredere tilbud til kundene, og et bedre inn-
tjeningsgrunnlag for banken. Gjennom samhandling 
og felles markedsføring er konsernet en totalleverandør 
av finansielle tjenester og produkter. 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har 24 kontorer fra 
Grimstad til Bergen. Virksomheten omfatter nærings-
megling, fritid, nybygg og brukte boliger, samt en avdeling 
for boligleie som er under etablering. Selskapets posisjon 
som den viktigste aktøren i Rogaland ble ytterligere styrket 
i 2008. Dette gjelder også innenfor næringsmegling og salg 
av nybygg/boligprosjekter. Selskapet har en ledende posi-
sjon i flere av byene i Vest-Agder. Selskapet har en ambisjon 
om å være den ledende eiendomsmegleren i Agder-fylkene 
innen få år. Som et ledd i denne satsingen ble Hodne 
Eiendom AS i Kristiansand overtatt i 2008. Virksomheten 
i Bergen har god fremdrift og vil bli styrket vesentlig i året 
som kommer. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS omsatte 
i 2008 ca 5 000 eiendommer (ca 6 000 i 2007) til en samlet 
verdi av 11 mrd kroner. Totale inntekter var noe lavere 
enn i 2007 og ble 232 mill kroner i 2008. Resultat før skatt 
utgjorde 21,5 mill kroner i 2008 mot 36,8 mill kroner i 2007.

Vågen Eiendomsforvaltning AS, som SpareBank 1 SR-Bank 
kjøpte i 2007, er regionens største forvalter av næringseien-
dommer. Selskapet forvalter 55 eiendommer til en samlet 
verdi på mellom 4 og 4,5 mrd kroner. Datterselskapet Vågen 
Drift AS tilbyr vaktmestertjenester, forretningsførsel 
og teknisk forvaltning. Resultat før skatt i 2008 ble 2,9 mill 
kroner, mot 1,5 mill kroner i 2007. 

SpareBank 1 SR-Finans AS tilbyr kompetanse og produkter 
innen leasing og bilfinansiering. I tillegg til bankens 
markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland, har 
selskapet distribusjonsavtaler med 12 andre banker 
tilknyttet SpareBank 1 -alliansen. Forvaltningskapitalen 
økte i 2008 med 41,0 prosent til 5,0 mrd kroner. 
Tapsavsetningene økte i 2008, men volumvekst og økt rente-
margin bidro til at resultat før skatt økte til 46,2 mill kroner 
(43,5 mill kroner i 2007).



Forvaltningen av kunders og bankens verdipapirporteføljer 
er organisert i selskapet SR-Forvaltning ASA. Selskapet 
forvalter verdipapirer for privatpersoner, selskaper, 
pensjonskasser samt banken og bankens pensjonskasse. 
Forvaltningskapitalen ble i 2008 redusert med 1,5 mrd 
kroner til 4,8 mrd kroner. Resultat før skatt utgjorde 46,8 
mill kroner (54,4 mill kroner i 2007).

SR-Investering AS er et investeringsselskap som skal 
bidra til langsiktig verdiskaping gjennom investeringer 
i næringslivet i konsernets markedsområde. Selskapet 
investerer i private equity-fond og bedrifter som trenger 
kapital for ytterligere vekst eller oppkjøp. Selskapet hadde 
ved utgangen av 2008 investeringer og kommiteringer for 
235 mill kroner i 32 bedrifter og private equity-fond. Uroen 
i finansmarkedene har påvirket verdien på selskapets 
portefølje negativt og aktiviteten generelt innenfor private 
equity. Porteføljen anses å ha moderat risiko. Selskapets 
resultat før skatt for 2008 ble -29,0 mill kroner (49,8 mill 
kroner i 2008).

SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS ble etablert i 2005 og har 
konsesjon fra Kredittilsynet til å drive som kredittforetak. 
Foretaket er eiet av sparebanker som inngår i SpareBank 1
-alliansen og er lokalisert i Stavanger.

Hensikten med kredittforetaket er å sikre eierne stabil 
og langsiktig finansiering til konkurransedyktige priser. 
Regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett ble ferdig-
stilt i juni 2007, og kredittforetaket har etter dette utstedt 
slike obligasjoner. I 2008 har foretaket utstedt obligasjoner 
både i norske kroner og i utenlandsk valuta i forholdsvis 
betydelig omfang. I løpet av høsten 2008 ble kredittfore-
taket viktig for SpareBank 1-bankene for å kunne benytte 
myndighetenes bytteordning. Kredittforetaket hadde ved 
årsskiftet et utlånsvolum på ca 36,2 mrd kroner, hvorav 
ca 12,2 mrd kroner var overført fra SpareBank 1 SR-Bank. 
Bytteordningen muliggjør god volumvekst også i 2009. 
Kredittforetaket hadde ca 1,6 mrd kroner i egenkapital 
ved utgangen av 2008, og SpareBank 1 SR-Banks eierandel 
var 23,4 prosent. Basert på overført volum pr 31.12.2008, 
økte SpareBank 1 SR-Banks eierandel til 33,7 prosent fra 
mars 2009.

SPAREBANK 1 -ALLIANSEN
SpareBank 1 -alliansens hensikt er å anskaffe og levere 
konkurransedyktige finansielle tjenester og produkter, 
samt å ta ut stordriftsfordeler i form av lavere kostnader 
og/eller høyere kvalitet. Alliansen bidrar på denne måten 
til at privatpersoner og bedrifter opplever lokal forankring, 
dyktighet og en enklere hverdag. Videre skal alliansen 
bidra til å sikre bankenes verdiskaping til glede for egen 
region og bankens eiere.

SpareBank 1-bankene driver alliansesamarbeidet 
og utvikling av produktselskaper gjennom de felleseide 
selskapene SpareBank 1 Utvikling DA og holdingselskapet 
SpareBank 1 Gruppen AS.

SpareBank 1 Gruppen AS eies av SpareBank 1 SR-Bank 

(19,89 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (19,89 prosent), 
SpareBank 1 SMN (19,89 prosent), Sparebanken Hedmark 
(11,14 prosent), Samarbeidende Sparebanker AS (19,89 
prosent) (16 sparebanker på øst- og nordvestlandet), samt 
Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (9,29 
prosent). 

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 prosent av aksjene 
i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 
Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, 
SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Gruppen 
Finans Holding AS, samt 75 prosent av aksjene i Argo 
Securities AS og 24,5 prosent av aksjene i First Securities 
AS. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS eier 
90 prosent av aksjene i Actor Fordringsforvaltning AS 
og 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 LTO AS. 
SpareBank 1 Gruppen AS er i tillegg deltaker i SpareBank 1 
Utvikling DA.  

SpareBank 1 Gruppen AS har administrativt ansvar for 
samarbeidsprosessene i SpareBank 1 -alliansen, der 
teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/
utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. 
Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre 
kompetansesentra innenfor Læring (Tromsø), Betaling 
(Trondheim) og Kreditt (Stavanger).

SpareBank 1 -bankene deltar i stor utstrekning i utviklings-
arbeidet på fellesarenaen. De viktigste prosjektene innenfor 
SpareBank 1 -alliansen har i 2008 vært utvikling av ny 
kredittløsning, modernisering av selvbetjente løsninger, 
samt effektivisering av rådgivernes arbeidsflate.

SpareBank 1 -alliansen har inngått et langsiktig strategisk 
samarbeid med EDB Business Partner ASA om levering 
og utvikling av kjernebankløsning.

BNBANK ASA
SpareBank 1 SR-Bank og de andre sparebankene i 
SpareBank 1 -alliansen kjøpte Glitnir Bank ASA og datter-
selskapet Glitnir Factoring AS for 300 mill kroner i oktober 
2008. Kjøpet ble godkjent av myndighetene i desember 
2008. SpareBank 1 SR-Banks andel er 20 prosent. Konsernet 
inntektsførte en badwill på 414 mill kroner i forbindelse 
med kjøpet.

REGNSKAPSPRINSIPPER
SpareBank 1 SR-Bank utarbeider morbank- og konsern-
regnskapet i henhold til International Financial Reporting 
Standards (IFRS).

I orienteringen om regnskapsprinsipper i Note 2, side 45, 
framgår en nærmere redegjørelse for viktige forhold relatert 
til den regnskapsmessige behandlingen i henhold til IFRS- 
regelverket. 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 
(CORPORATE GOVERNANCE)
Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank 
omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet 
styres og kontrolleres etter for å sikre grunnfondsbevis-



eiernes, kundenes og andre gruppers interesser i konsernet. 
Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig 
formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte 
mål og strategier blir nådd og realisert. 

SpareBank 1 SR-Banks prinsipper for eierstyring 
og selskapsledelse bygger på tre hovedpilarer; åpenhet, 
forutsigbarhet og gjennomsiktighet.

Konsernet har følgende hovedprinsipper 
for eierstyring og selskapsledelse:
• Verdiskaping for grunnfondsbeviseierne 
 og øvrige interessegrupper
• En struktur som sikrer målrettet 
 og uavhengig styring og kontroll
• Systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring
• En effektiv risikostyring
• Oversiktlig, lett forståelig og rettidig informasjon
• Likebehandling av grunnfondsbeviseiere og balansert   
 forhold til øvrige interessegrupper
• Overholdelse av lover, regler og etiske standarder

Konsernets eierstyring og selskapsledelse bygger på 
”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”. 
En nærmere beskrivelse av eierstyring og selskapsledelse 
finnes i eget kapittel i årsrapporten.

RISIKOSTYRING
Risiko- og kapitalstyringen i SpareBank 1 SR-Bank støtter 
opp under konsernets strategiske utvikling og målopp-
nåelse. Risikostyringen sikrer finansiell stabilitet 
og forsvarlig formuesforvaltning. Dette oppnås gjennom:
• En sterk organisasjonskultur som kjennetegnes 
 av høy bevissthet om risikostyring
• En god forståelse av hvilke risikoer som driver 
 inntjeningen
• En effektiv kapitalanskaffelse og kapitalanvendelse 
 i forhold til konsernets strategiske målbilde 
 og vedtatte forretningsstrategi
• Å unngå at uventede enkelthendelser skal 
 kunne skade konsernets finansielle stilling 
 i alvorlig grad
• Utnyttelse av synergi- og diversifiseringseffekter

Konsernet har en moderat risikoprofil. Konsernet har en 
målsetting om å opprettholde nåværende internasjonale 
rating for derved å sikre en langsiktig god tilgang på innlån 
fra kapitalmarkedene til konkurransedyktige vilkår. 

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom bereg-
ninger av forventet tap og risikojustert kapital for å kunne 
dekke uventede tap. Forventet tap beskriver det beløpet 
man statistisk må forvente å tape i en 12 måneders periode. 
Risikojustert kapital beskriver hvor mye kapital konsernet 
mener det trenger for å dekke den faktiske risikoen 
konsernet har påtatt seg. 

KREDITTRISIKO
Konsernet har en moderat risikoprofil. Risikoprofilen 
er ikke vesentlig endret i 2008, men det er en tendens 
til økende misligholdssannsynlighet i porteføljen i løpet 

av andre halvår. Lavere vekst i norsk økonomi og økende 
usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen innebærer 
svakere inntjening i deler av næringslivet og høyere 
arbeidsledighet. Denne utviklingen forventes å føre til 
svekket kredittkvalitet og tap i tiden fremover.

Utlånsporteføljen i bedriftsmarkedet har en moderat risiko-
profil. Utlånsveksten har vært høy, men ble dempet i andre 
halvdel av 2008. Det ventes en vesentlig lavere utlånsvekst 
i 2009. Porteføljens kvalitet vurderes som god, og 66 prosent 
av utlånseksponeringen tilfredsstiller konsernets interne 
retningslinjer for klassifisering som lav risiko. Det er en 
tendens til en noe svakere utvikling i porteføljen innenfor 
eiendomssektoren i andre halvår. Eiendomsporteføljen 
knyttet til utleie består i hovedsak av sentralt beliggende 
eiendommer med langsiktige leiekontrakter og solide leie-
takere, og en stor del av denne porteføljen er rentesikret. 
Ved finansiering av boligprosjekter stilles det normalt krav 
om minimum 70 prosent forhåndssalg.

Kvaliteten i personmarkedsporteføljen vurderes som 
meget god og 98 prosent av utlånsporteføljen tilfredsstiller 
konsernets interne retningslinjer for klassifisering som lav 
risiko. Utlånsveksten personmarkedsdivisjonen i 2008 var 
13,4 prosent. Det forventes at utlånsveksten i 2009 vil bli 
moderat.

MARKEDSRISIKO
Styringen av markedsrisiko tar utgangspunkt i konservative 
rammer for posisjoner i rente- og valutamarkedet, samt 
investeringer i aksjer og obligasjoner. Rammene gjennom-
gås og vedtas av styret årlig.

Deler av konsernets markedsrisiko knyttes til investeringer 
i obligasjoner og sertifikater. I løpet av 2008 har konsernet 
økt beholdningen av likvide eiendeler i form av obligasjoner 
som kvalifiserer for låneadgang i Norges Bank (likviditets-
reserveporteføljen) med 3,6 mrd kroner. 1,6 mrd av disse 
gjelder obligasjoner med fortrinnsrett benyttet i myndig-
hetenes bytteordning. I kvantifisering av risiko knyttet til 
verdifall på likviditetsporteføljen skiller SpareBank 1 
SR-Bank mellom systematisk risiko (markedsrisiko) 
og usystematisk risiko (misligholdsrisiko). Misligholdsrisiko 
forbundet med nevnte portefølje kvantifiseres som kreditt-
risiko. I november 2008 vedtok SpareBank 1 SR-Bank 
å reklassifisere deler av likviditetsreserven til kategoriene 
”holde til forfall” og ”lån og fordringer”. Obligasjoner 
i disse kategoriene er ikke regnskapsmessig utsatt for 
markedsrisiko. 

Risikoaktivitetene knyttet til handel i valuta, renter 
og verdipapirer skjer innenfor de til enhver tid vedtatte 
rammer, fullmakter og kredittlinjer på motparter. 
SpareBank 1 SR-Bank tar i begrenset omfang rente- 
og valutakursrisiko i forbindelse med handelsaktivitetene. 
Virksomhetens inntekter skapes i størst mulig grad i form 
av kundemarginer. Dette for å oppnå størst mulig stabilitet 
og sikkerhet i inntjeningen.

Konsernets eksponering overfor markedsrisiko vurderes 
som moderat.



LIKVIDITETSRISIKO
I likviditetsstrategien for 2008 vedtok styret høsten 2007 
å endre målformuleringen for likviditetsstyring i en mer 
konservativ retning. Endringen innebærer blant annet et 
vedtak om å øke konsernets portefølje av likvide eiendeler 
som kvalifiserer for låneadgang i Norges Bank, samt øke 
andelen innlån med løpetid over 5 år. Likviditetsstyringen 
bygger på konservative rammer og gjenspeiler konsernets 
moderate risikoprofil. Konsernets utlån finansieres hoved-
saklig med kundeinnskudd og langsiktig verdipapirgjeld. 
Likviditetsrisikoen begrenses ved at verdipapirgjelden 
fordeles på ulike markeder, innlånskilder, instrumenter 
og løpetider.

Uroen som oppstod i finansmarkedene i andre halvår 2007 
medførte redusert likviditet i de finansielle markedene. 
Urolighetene vedvarte gjennom hele 2008 og gjorde det 
vanskeligere for finansinstitusjonene å finansiere sine 
utlån. Til tross for de markedsmessige utfordringene var 
SpareBank 1 SR-Bank sin likviditetssituasjon tilfreds-
stillende gjennom året. Innskudd fra kunder er konsernets 
viktigste finansieringskilde. For konsernet som helhet økte 
innskuddsmassen med 4,1 mrd kroner fra 2007 til 2008. 
Innskuddsdekningen ble redusert fra 57,0 prosent til 
54,5 prosent fra utgangen av 2007 til utgangen av 2008. 

Overføring av godt sikrede boliglån til SpareBank 1 
Boligkreditt AS, og myndighetenes bytteordning, bidrar 
til å redusere likviditetsrisikoen i SpareBank 1 SR-Bank. 
Konsernets verdipapirgjeld er jevnt fordelt mellom 
internasjonale og nasjonale kapitalkilder.

OPERASJONELL RISIKO
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av util-
strekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, 
menneskelige feil eller eksterne hendelser. Prosessen for 
styring av operasjonell risiko i SpareBank 1 SR-Bank skal 
i størst mulig grad sikre at ingen enkelthendelser forårsaket 
av operasjonell risiko skal kunne skade konsernets 
finansielle stilling i alvorlig grad. 

Konsernet har stort fokus på kvalitet og kontinuerlig 
forbedring. Dette skal bidra til at SpareBank 1 SR-Bank 
forblir en slagkraftig organisasjon over tid, gjennom 
prioritering av kontinuerlig forbedring av organisasjonens 
samlede innovasjons- og prestasjonsevne. Konsernet har 
i 2008 tatt i bruk et eget system for registrering og oppføl-
ging av forbedringstiltak. I tillegg har konsernet et system 
for rapportering og oppfølging av uønskede hendelser. 

SpareBank 1 SR-Bank solgte i begrenset omfang 
strukturerte spareprodukter frem til 2005. På bakgrunn 
av produktenes økte kompleksitet ble formidling/salg 
av disse produktene avsluttet. Konsernets eksponering 
i dette markedet er moderat.

Konsernet er opptatt av kontinuerlig forbedring 
av kvalitetssikringsprosessen for nye produkter. 
SpareBank 1 SR-Bank har i 2008 videreutviklet denne 
prosessen og innført blant annet nye risikomodeller 
og rutiner. Det er også etablert en egen godkjennelses-

komité for å sikre en bred vurdering av alle aspekter 
ved utvikling av nye produkter. 

Den operasjonelle risikoen er generelt økende i samfunnet 
og SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av å øke kompetansen 
på dette området i samarbeid med det akademiske miljøet. 
Konsernet bevilget derfor midler til et professorat innenfor 
styring av operasjonell risiko ved Universitet i Stavanger 
i 2006.  I forlengelsen av dette arbeidet tok konsernet 
og Universitetet i Stavanger et initiativ til et FoU-prosjekt 
i samarbeid med SpareBank 1 -alliansen og DnB NOR. 
Formålet med prosjektet er å etablere Norge og bankene 
som et faglig tyngdepunkt i Europa innenfor styring av 
operasjonell risiko i finanssektoren.

COMPLIANCE (ETTERLEVELSE)
SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av å ha gode prosesser 
for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. 

I de siste årene er spesielt innføringen av ny verdipapir-
handellov og MiFID-regelverket gitt stor oppmerksomhet 
i konsernet for å ivareta investorbeskyttelsen som kreves 
overfor kundene når det gjelder produktkompleksitet 
og krav til kompetanse hos egne ansatte. Det er utarbeidet 
en helhetlig plan for systematisk kontroll av området, 
og formålet er å sikre etterlevelse av lovverket og avdekke 
eventuelle forbedringsområder.

KAPITALSTYRING
SpareBank 1 SR-Bank har en målrettet prosess for 
kapitalstyring som skal sikre:
• En effektiv kapitalanskaffelse og kapitalanvendelse   
 i forhold til konsernets strategiske mål og vedtatte 
 forretningsstrategi
• Konkurransedyktig avkastning
• En tilfredsstillende kapitaldekning ut fra valgt 
 risikoprofil
• Konkurransedyktige vilkår og en langsiktig god   
 tilgang på innlån i kapitalmarkedene
• At konsernet opprettholder nåværende 
 internasjonale ratinger
• Utnyttelse av vekstmuligheter i konsernets 
 definerte markedsområde
• At ingen enkelthendelser skal kunne skade 
 konsernets finansielle stilling i alvorlig grad 

Det utarbeides årlig en kapitalplan for å sikre en lang-
siktig og effektiv kapitalstyring. Disse fremskrivningene 
tar hensyn til både forventet utvikling i de neste årene, 
samt en situasjon med et alvorlig økonomisk tilbakeslag 
over flere år. Et viktig verktøy for å analysere en situasjon 
med et alvorlig økonomisk tilbakeslag er bruken av 
stresstester. Det gjøres både stresstest av enkeltfaktorer 
og scenarioanalyser hvor konsernet utsettes for en rekke 
ulike negative makroøkonomiske hendelser gjennom flere 
år. SpareBank 1 SR-Bank har i tillegg utarbeidet bered-
skapsplaner for i størst mulig grad å kunne håndtere slike 
kriser hvis de allikevel skulle oppstå.
Ved utgangen av 2008 var kapitaldekningen for konsernet 
9,8 prosent, hvorav kjernekapitaldekningen var 6,4 prosent. 
I 2008 var målsettingen i konsernet å ha en kapitaldekning i 



intervallet 10 – 11 prosent og en kjernekapitaldekning 
i intervallet 7 – 8 prosent. Som følge av overgangsregler 
i forbindelse med overgang til nye kapitaldekningsregler 
var kjernekapitaldekningen pr 1.1.2009 7,1 prosent.

På bakgrunn av den økte usikkerheten i norsk og inter-
nasjonal økonomi, og en generell oppkapitalisering av 
banker internasjonalt, har SpareBank 1 SR-Bank en 
ambisjon om å styrke kapitaldekningen i de neste årene. 

I 1. kvartal 2008 ble det tatt opp et nytt ansvarlig lån 
på 500 mill kroner og i 2. kvartal 2008 ble det gjennomført 
en utbytteemisjon på 174 mill kroner Pr 31.12.2008 utgjorde 
fondsobligasjonen på 526 mill kroner 9,3 prosent av 
konsernets kjernekapital. Inntil 15 prosent av kjerne-
kapitalen kan bestå av fondsobligasjoner. Eventuelt over-
stigende beløp inngår som ansvarlig lån i kapitaldekningen. 
I forbindelse med Regjeringens kredittpakke i februar 2009 
uttalte Finansdepartementet at en legger opp til å unnta 
fondsobligasjoner som brukes for tilførsel av kjernekapital 
fra Statens finansfond fra denne grensen på 15 prosent, 
slik at denne type fondsobligasjoner sammen med vanlige 
fondsobligasjoner maksimalt til sammen kan utgjøre 
35 prosent av en banks kjernekapital.

I representantskapsmøte den 30.10.2008 ble styret gitt 
fornyet fullmakt til å kunne forhøye grunnfondsbeviskapi-
talen med inntil 10 prosent av grunnfondsbeviskapitalen. 
Fullmakten løper i ett år fra registrering i foretaksregisteret.

REVISJON
Ekstern revisjon 
Konsernets eksterne revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

Intern revisor
Internrevisjonen utføres av Ernst & Young AS. 
Internrevisjonen rapporterer til konsernets styre.

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
Ved utgangen av 2008 hadde konsernet 1 173 medarbeidere 
tilsvarende 1 117 årsverk. Bemanningen ble i løpet av året 
økt med 96 årsverk. Dette skyldes ytterligere satsing 
i kunderettet virksomhet og ytterligere styrking av 
konsernets samlede kompetanse, særlig innenfor person- 
og kapitalmarkedsdivisjonene, samt risikostyring.

Konsernet har også i 2008 gjennomført organisasjons- 
og arbeidsmiljøundersøkelser som viser at medarbeidere 
har et godt forhold til bedriften som arbeidsgiver. Konsernet 
preges av medarbeidere med salgsinnstilling, omstillings-
evne og -vilje og ønske om ytterligere kompetanseheving. 
Sykefraværet var i 2008 på 3,8 prosent (3,0 prosent i 2007). 
Økningen fra året før skyldes en økning i langtidsfraværet. 
Gjennom deltakelse i Inkluderende Arbeidsliv (IA) og god 
oppfølging fra lederne arbeides det kontinuerlig for å holde 
et lavt sykefravær. 

Det arbeides aktivt innenfor helse, miljø og sikkerhet, 
herunder en kontinuerlig styrking av bankens sikkerhets-
opplegg. Banken ble utsatt for ett ran i 2008. 

Styret vurderer samarbeidsklimaet mellom konsernets 
ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte som meget godt.

FORVALTNING AV KONSERNETS 
SAMLEDE KOMPETANSE 
Konsernet er opptatt av en kontinuerlig kompetanseheving 
for alle medarbeidere, og ca 5 prosent av samlet arbeids-
tid medgår til videreutvikling av de ansatte. Kompetanse 
ses på som samspillet mellom kunnskap, ferdigheter og 
holdninger, og konsernet satser på kontinuerlig forbedring 
innen alle disse områdene.   

Konsernet hadde ved inngangen til 2009 ca 40 med-
arbeidere i gang med studier ved universitet og høyskole.  

I 2008 er det disponert ca 13 mill kroner til kompetanse-
hevende tiltak i tillegg til medgått tid. 

LIVSFASEPOLITIKK 
SpareBank 1 SR-Bank har vedtatt en livsfasepolitikk 
som blant annet skal stimulere eldre arbeidstakere til 
å stå lenger i arbeid. Konsernets mål er at gjennomsnittlig 
fratredelsesalder skal økes til 63 år. Individuell tilpasning, 
fleksibilitet og helsefremmende tiltak er sentrale virke-
midler for å oppnå dette. Gjennomsnittlig fratredelsesalder 
i 2008 ble 60,5 år (62,4 år i 2007). Lavere fratredelsesalder 
i 2008 skyldes noen yngre uførepensjonister. Det er en 
positiv tendens til at AFP-pensjonister står lenger i jobb 
enn tidligere.

LIKESTILLING 
SpareBank 1 SR-Bank legger stor vekt på likestilling 
mellom kjønnene, og det legges til rette for at kvinner 
og menn skal ha de samme muligheter for utvikling, lønn 
og andre goder. Det er fokus på fleksible ordninger som 
gjør det mulig å kombinere karriere og familieliv. 

Av konsernets årsverk utgjør kvinneandelen 58,8 prosent. 
Prosentandelen har økt med 1,5 prosentpoeng det siste året. 
SpareBank 1 SR-Bank har som mål å ha en kvinneandel 
blant lederne i konsernet på minst 40 prosent. Dette ble 
nådd i 2008, og ved utgangen av året var andelen 41 prosent 
(37,9 prosent i 2007). Kvinneandelen blant lederne 
i konsernet har økt markert siden 2000 da den var 
14 prosent.
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Konsernledelsen består av 9 personer, hvorav 8 menn 
og 1 kvinne. 

Følgende tiltak er iverksatt de senere årene for 
å fremme likestilling:
• Målsetting om en kvinneandel i ledende stillinger 
 på minst 40 prosent
• Mangfold og likestilling er tema i lederutviklings-
 programmer og ledergrupper
• Alle ledige stillinger utlyses internt
• Mulighet for fleksible arbeidstidsordninger
• Deltakelse i FUTURA - utvikling av kvinnelig 
 fremtidige ledertalenter innen Finansnæringen

Gjennomsnittslønnen for bankansatte ved utgangen av 2008 
er 430 000 kroner pr årsverk, hvorav gjennomsnittslønnen 
for kvinner og menn er henholdsvis 367 000 kroner 
og 509 000 kroner. 

181 personer, herav 14 menn og 167 kvinner, har 
redusert arbeidstid. Disse utgjorde 126 årsverk.

YTRE MILJØ
Det anvendes ikke innsatsfaktorer eller produksjons-
metoder som har miljøkonsekvenser av betydning. 
Konsernets påvirkning av det ytre miljø er begrenset til 
materiell og energi som er nødvendige for at konsernet skal 
kunne drive sin virksomhet. Det arbeides kontinuerlig med 
overgang til elektronisk kommunikasjon internt og eksternt 
som også bidrar til redusert papirforbruk. Etter styrets 
oppfatning forurenser virksomheten kun i liten grad det 
ytre miljø.

BANKRÅD
SpareBank 1 SR-Bank har lokale bankråd i alle kommuner 
der banken er representert. Bankrådene skal bidra til å se 
muligheter og fange opp signaler om bankens virksomhet 
i lokalmarkedet. De er satt sammen av lokale ressurs-
personer og skal fungere som lytteposter og rådgivere 
for lokalkontorene i deres markedsarbeid. Bankrådene 
disponerer deler av bankens midler for allmennyttige 
formål og engasjerer seg i at midlene får god anvendelse 
i lokalsamfunnet. 

GRUNNFONDSBEVIS
Det var registrert 11 482 eiere av bankens grunnfondsbevis 
ved utgangen av 2008. Andelen eid av utlendinger er 
7,4 prosent, mens 61,6 prosent var hjemmehørende 
i Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland. De 20 største 
eierne kontrollerte 24,9 prosent av grunnfondsbevisene 
ved utgangen av 2008. Bankens beholdning av egne bevis 
var på 294 264 pr 31.12.2008. 

Omsetningen av grunnfondsbevis i 2008 tilsvarer 
29,9 prosent av antall utstedte bevis. Ved utgangen av 
2008 var kursen på bankens grunnfondsbevis 32,5 kroner, 
mot 66,25 kroner ved utgangen av 2007. Inkludert utbetalt 
utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv 
avkastning på -43,8 prosent i 2008. 

SpareBank 1 SR-Bank gjennomførte utbytteemisjon i april 
2008. Det ble i utbytteemisjonen tegnet 3 668 598 nye 
grunnfondsbevis for totalt 174 mill kroner. I tillegg ble det 
gjennomført en emisjon for ansatte i tredje kvartal 2008. 
Der ble det tegnet 264 838 nye grunnfondsbevis. Antall 
utstedte grunnfondsbevis utgjør etter dette 74 903 345 
pålydende kroner 25. Som følge av utbytteemisjonen ble 
grunnfondsbevisbrøken økt fra 54,9 prosent til 56,5 prosent. 
Anvendt grunnfondsbevisbrøk for 2008 vektes basert på 
emisjonstidspunktet og utgjør 56,0 prosent.

Konsernresultat pr grunnfondsbevis for 2008 ble 3,60 
kroner. Basert på bankens utbyttepolitikk foreslår styret 
å utbetale et utbytte på 1,0 krone pr grunnfondsbevis for 
2008. I 2007 var utbyttet 4,75 kroner. Styret foreslår at det 
i 2009 gjennomføres en fondsemisjon hvor fem grunnfonds-
bevis gir rett til ett nytt bevis. Gjennom fondsemisjonen 
overføres totalt 375 mill kroner fra overkursfond 
og utjevningsfond til grunnfondsbeviskapitalen. 

FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL
I henhold til sparebankloven er det adgang til å sette 
av maksimum 25 prosent av årets resultat fratrukket 
utbytte til fond for allmennyttige formål.
Finansdepartementet påpekte i brev av 20. januar 2009 til 
Sparebankforeningen at sparebankloven åpner for dispen-
sasjon fra denne regelen, og at banker som mener de kvali-
fiserer for dispensasjon kan søke om det. Styret foreslår at 
det avsettes 20 mill kroner til dette fondet for 2008.

FORTSATT DRIFT
Resultatutsikter og makroøkonomiske rammebetingelser 
har endret seg gjennom 2008. Iverksatte og planlagte tiltak 
gir gode forutsetninger for fortsatt framgang for konsernet 
i 2009. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift.
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DISPONERING AV ÅRSRESULTAT/UTBYTTE 
Styret anbefaler at årsoverskuddet for 2008 disponeres 
som følger:
  Mill kr 
Til disposisjon 401
Utbytte (1,0 krone pr grunnfondsbevis) 75
Utjevningsfond 149
Sparebankens fond 156
Fond for allmennyttige formål  20
Sum 401

UTSIKTER FOR 2009 
Det makroøkonomiske bakteppet endret seg markert i løpet 
av andre halvår 2008. Etter fire år med den sterkeste 
sammenhengende økonomiske veksten siden 1970-tallet, 
avtok veksten gjennom 2008. Det økonomiske omslaget 
skyldes flere forhold. Både vedvarende turbulens i finans-
markedene og svakere økonomiske utvikling internasjonalt 
har bidratt. I tillegg har nedgang i bolig- og verdipapir-
markeder redusert formuer og ført til lavere forventninger 
til utviklingen fremover. Avmatningen i norsk økonomi ble 
forsterket i andre halvår. Norges Bank anslår at veksten 
i BNP for Fastlands-Norge vil gå fra over 6,2 prosent 
i 2007, til omkring 2 prosent i 2008 og til nær null i 2009. 
Også andre institusjoner venter et markert omslag 
i 2009. Statistisk sentralbyrå venter en nedgang i BNP for 
Fastlands-Norge på 1,7 prosent i 2009. Det er få erfaringer 
med så brå endringer i veksten. Forrige gang det økono-
miske omslaget var i samme størrelsesorden var på slutten 
1980-tallet. Den gang steg arbeidsledigheten i Norge fra 
1,5 til 6 prosent. Nå ventes det en dobling av arbeidsledig-
heten fra 2 til 4 prosent, men det er betydelig usikkerhet 
om anslagene.  

Det er likevel noen faktorer som kan bidra til å dempe 
nedgangen man nå står overfor. Både penge- og finans-
politikken benyttes for å stimulere aktiviteten. Den 
finanspolitiske stimulansen som er vedtatt siden i fjor høst 
utgjør over 2 prosent av BNP. Norges Bank har redusert 
styringsrenten. Etter å ha hevet styringsrenten fra 5,25 
til 5,75 prosent i første halvår av 2008, ble den i løpet av 
andre halvår redusert til 3 prosent. I februar 2009 reduserte 
Norges Bank styringsrenten til 2,5 prosent og anslagene 
indikerer en ytterligere reduksjon i styringsrenten til 
omkring 2 prosent før sommeren, og at styringsrenten 
vil forbli lav lenge.

Den markerte nedgangen i styringsrenten vil gi stimulanser 
til norsk økonomi. Bankenes utlånsrenter reduseres. 
Disponibel inntekt øker og gjør det enklere for våre kunder 
å betjene sine lån. Samtidig er det grunn til å tro at den 
økte betjeningsevnen vil benyttes til nedbetaling av gjeld. 
Kreditt- og utlånsveksten vil dempes ytterligere etter flere 
år med høy vekst. Utlånsveksten ble dempet i andre halvår 
av 2008. Det er grunn til å tro at denne trenden vil fortsette 
i 2009. Norges Banks utlånsundersøkelse fra januar 2009 
underbygger dette bildet. Samtidig som det ventes at utlåns-
veksten avtar er det viktig at kredittrasjonering unngås, 
og at konsernets kunder med gode prosjekter tilbys 
finansiering. 

Våre primærområder påvirkes i betydelig grad direkte 
og indirekte av aktiviteten i petroleumssektoren. Anslagene 
for petroleumsinvesteringer i 2009 er på om lag samme 
nivå som i 2008. Dette vil bidra til å holde aktiviteten oppe 
i 2009. På litt lengre sikt er imidlertid anslagene mer usikre 
og eventuell vedvarende lav oljepris vil trolig føre 
til dempet aktivitetsnivå.

Norske finansinstitusjoner har blitt påvirket av finans-
uroen og det økonomiske tilbakeslaget på flere måter. 
Verdipapirer har falt i verdi. Det har blitt dyrere å låne 
penger. Økt fundingkostnad vil gradvis avspeiles i økte 
prispåslag for risiko hos finansinstitusjonenes lånekunder. 
Samlede tap og tapsavsetninger økte i fjerde kvartal 2008. 
Det må påregnes tapsavsetninger på mer normale nivåer 
i 2009 etter flere år med svært lave tap. 

Konkurransen i finansnæringen har vært økende på de 
fleste områder i flere år, men viste tegn til endring i 2008. 
Utenlandske aktører virker å ha en lavere terskel for å redu-
sere aktiviteten i vanskelige tider. Mange banker prioriterer 
eksisterende kunder som følge av knapphet på kapital.  
Endrede rammevilkår innebærer at tilpasningsdyktighet 
blir viktig. I tillegg fører økte krav og forventninger fra 
kundene, kombinert med teknologiske endringer, til store 
krav til organisasjonens evne til innovasjon og omstilling. 
Selv om arbeidsledigheten har steget noe, er det fremdeles 
sterk konkurranse om kompetent arbeidskraft.

SpareBank 1 SR-Bank forventer fortsatt god verdiskaping 
fra samarbeidet i SpareBank 1 -alliansen hvor konsernet 
blant annet kan dra nytte av stordriftsfordeler innenfor 
merkevarebygging, teknologi og produktutvikling. 
Utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett via 
SpareBank 1 Boligkreditt AS vil være viktig for konsernets 
kapitalanskaffelse og fundingkostnader i 2009.

Styret viser til at uro i finansmarkedene og svakere 
økonomisk utvikling ventes å prege 2009. Styret forventer 
på denne bakgrunn at 2009 vil bli et konsolideringsår med 
lav utlånsvekst og fokus på styring og håndtering av risiko, 
samt nær dialog med konsernets kunder. Styrets vurdering 
er at konsernet har tilpasset seg slik at man er godt rustet 
til å møte utfordringene i 2009 og forventer en tilfreds-
stillende utvikling i konsernets underliggende drift. 
Konsernet vil opprettholde en god markedsposisjon 
i 2009 og framstå som et lønnsomt og solid konsern som 
bidrar til verdiskaping for kunder, eiere og lokalsamfunnet.

Styret vil takke konsernets ansatte og tillitsvalgte for godt 
samarbeid også i 2008. 

Samspillet mellom innbyggere, næringsliv og bank er viktig 
for utviklingen i vår region. Styret vil i denne sammenheng 
takk konsernets kunder, eiere og samarbeidspartnere for 
øvrig for god oppslutning om SpareBank 1 SR-Bank i 2008 
og vil legge vekt på å videreføre dette i det kommende år.
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RESULTATREGNSKAP 

Morbank Konsern

2006 2007 2008 (tall i mill kroner) Note 2008 2007 2006

 2 934  5 023  7 293 Renteinntekter 6  7 415  5 100  2 995 

 1 874  3 774  5 788 Rentekostnader 6  5 771  3 760  1 867 

 1 060  1 249  1 505 Netto renteinntekter  1 644  1 340  1 128 

 464  601  564 Provisjonsinntekter 7  634  675  511 

 -77  -83  -82 Provisjonskostnader 7  -80  -81  -75 

 25  26  10 Andre driftsinntekter 7  242  301  242 

 412  544  492 Netto provisjons- og andre inntekter  796  895  678 

 10  11  14 Utbytte 8  15  12  12 

 10  94  206 Inntekter fra eierinteresser 8,15,42  261  234  189 

 200  89  -218 Inntekter fra finansielle investeringer 8  -234  142  240 

 220  194  2 Netto inntekter fra finansielle investeringer  42  388  441 

 1 692  1 987  1 999 Sum inntekter  2 482  2 623  2 247 

 500  570  608 Personalkostnader 9,10  776  751  634 

 295  301  351 Administrasjonskostnader 9  390  339  329 

 138  182  187 Andre driftskostnader 9  287  267  215 

 933  1 053  1 146 Sum driftskostnader  1 453  1 357  1 178 

 759  934  853 Resultat før tap  1 029  1 266  1 069 

 -90  6  353 Tap på utlån og garantier 21  386  10  -92 

 849  928  500 Resultat før skatt  643  1 256  1 161 

 210  212  135 Skattekostnad 11  163  249  237 

 639  716  365 Resultat etter skatt  480  1 007  924 

  -    -    -  Minoritetsinteresser  11  13  10 

 639  716  365 Majoritetsinteresser  469  994  914 

Resultat pr grunnfondsbevis (majoritet)

 5,44  5,66  2,80 Resultat pr grunnfondsbevis 1)  3,60  7,85  7,78 

 5,44  5,66  2,80 Utvannet resultat pr grunnfondsbevis  3,60  7,85  7,78 

1) Resultat multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på gjennomsnittlig antall utestående bevis. (Resultat * 56,0 prosent / 72,919)



BALANSE 

Morbank Konsern

2006 2007 2008 (tall i mill kroner) Note 2008 2007 2006

Eiendeler

 834  2 622  6 998 Kontanter og fordringer på sentralbanken 30  6 998  2 622  834 

 2 585  6 489  5 920 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 19  1 416  3 357  170 

 74 656  84 647  95 163 Brutto utlån til kunder 20  99 630  88 090  77 297 

 -99  -92  -320  - Individuelle nedskrivninger 20  -345  -98  -107 

 -123  -120  -206  - Nedskrivninger på grupper av utlån 20  -229  -131  -131 

 74 434  84 435  94 637 Netto utlån til kunder 20  99 056  87 861  77 059 

 3 526  5 406  3 986 Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 17  4 027  5 444  3 558 

  -    -   5 048 Sertifikater og obligasjoner til holde til forfall 17  5 048   -    -  

 478  897  4 848 Finansielle derivater 18  4 842  897  478 

 564  449  289 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 16  404  589  582 

 649  788  1 204 Investering i eierinteresser 15  1 953  1 345  793 

 310  430  481 Investering i konsernselskap 15   -    -    -  

  -    -    -  Immaterielle eiendeler 14  20  23  4 

 287  282  326 Varige driftsmidler 13  337  294  299 

 15   -    -  Utsatt skattefordel 11   -    -   24 

  -    -   127 Virksomhet som skal selges 40  638  43  579 

 595  733  1 060 Andre eiendeler 12  1 138  792  655 

 84 277  102 531  124 924 Sum eiendeler  125 877  103 267  85 035 

Gjeld

 6 060  5 813  11 121 Gjeld til kredittinstitusjoner 19  11 119  5 812  6 028 

 43 143  50 995  54 940 Innskudd fra og gjeld til kunder 22  54 307  50 214  42 547 

 26 057  35 635  45 657 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 23  45 657  35 635  26 057 

 435  713  2 029 Finansielle derivater 18  2 029  713  435 

 199  183  9 Betalbar skatt 11  22  211  217 

  -   13  71 Utsatt skatteforpliktelse 11  94  21   -  

  -    -    -  Virksomhet som skal selges 40  55   -   524 

 1 395  1 269  1 800 Annen gjeld 25,26  2 458  1 995  1 935 

 2 952  2 825  4 170 Ansvarlig lånekapital 24  4 170  2 825  2 992 

 80 241  97 446  119 797 Sum gjeld  119 911  97 426  80 735 

Egenkapital

 1 126  1 764  1 865 Grunnfondsbeviskapital  1 865  1 764  1 126 

 18  7  92 Overkursfond  92  7  18 

 721  777  838 Utjevningsfond  838  777  757 

 271  337  75 Avsatt utbytte  75  337  271 

 1 707  1 970  2 066 Sparebankens fond  2 066  1 970  1 738 

 90  124  122 Gavefond  122  124  90 

 103  106  69 Fond for urealiserte gevinster  69  139  110 

  -    -    -  Annen egenkapital  827  707  178 

  -    -    -  Minoritetsinteresser  12  16  12 

 4 036  5 085  5 127 Sum egenkapital 29  5 966  5 841  4 300 

 84 277  102 531  124 924 Sum gjeld og egenkapital  125 877  103 267  85 035 
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Styreleder

Gunn-Jane Håland

Nestleder

Birthe Cecilie Jørgensen Ingrid Landråk
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OPPSTILLING OVER REGNSKAPSFØRTE INNTEKTER, KOSTNADER OG VERDIENDRINGER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 638  716  365  Årsresultat  480  1 007  924 

 1  96  -137  Estimatavvik pensjoner  -156  105  1 

 -  3  -1  Verdiendring på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -1  3  - 

 639  815  227  Sum regnskapsførte inntekter  323  1 115  925 

 639  815  227  - Herav majoritetens andel  313  1 102  915 

 -  -  -  - Herav minoritetens andel  10  13  10 

ENDRING I EGENKAPITAL 

(tall i mill kroner)

  Innskutt egenkapital  Opptjent egenkapital

Morbank

Grunnfonds-
beviskapital

Overkurs fond Spare bankens 
fond

Gavefond Utjevnings-
fond

Fond for 
urealiserte
 gevinster

Annen 
egenkapital

Sum 
egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2007  1 764  7  1 970  124  1 114  106  -  5 085 

Pensjon estimatavvik 31.12.2008  -  -  -60  -  -77  -  -  -137 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  -  -  -  -  -1  -  -1 

Årets virkelige verdiendring uten resultateffekt  -  -  -60  -  -77  -1  -  -138 

Korrigert verdi tilbakekjøpte grunnfondsbevis  3  -  -  -  -3  -  -  - 

Utbytte emisjon  92  82  -  -  -  -  -  174 

Ansatt emisjon  6  3  -  -  -  -  -  9 

Utdelinger gavefond  -  -  -  -22  -  -  -  -22 

Kursregulering egne grunnfondsbevis  -  -  -  -  -10  -  -  -10 

Utbytte år 2007, endelig besluttet i 2008  -  -  -  -  -336  -  -  -336 

Årsresultat  -  -  156  20  225  -36  -  365 

Egenkapital pr 31.12.2008  1 865  92  2 066  122  913  69  -  5 127 

Majoritetens andel

Innskutt egenkapital  Opptjent egenkapital

Konsern

Grunnfonds-
beviskapital

Overkurs fond Spare-
bankens 

fond

Gavefond Utjevnings-
fond

Fond for 
urealiserte
 gevinster

Annen 
egenkapital

Minoritets-
interesser

Sum 
egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2007  1 764  7  1 970  124  1 114  139  560  16  5 694 

Prinsippendring SpareBank 1 Gruppen  -  -  -  -  -  -  147  -  147 

Justert egenkapital pr 1.1.2008  1 764  7  1 970  124  1 114  139  707  16  5 841 

Pensjon estimatavvik 31.12.2008  -  -  -60  -  -77  -  -18  -1  -156 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  -  -  -  -  -1  -  -  -1 

Årets virkelige verdiendring uten resultateffekt  -  -  -60  -  -77  -1  -18  -1  -157 

Korrigert verdi tilbakekjøpte grunnfondsbevis  3  -  -  -  -3  -  -  -  - 

Utbytte emisjon  92  82  -  -  -  -  -  -  174 

Ansatt emisjon  6  3  -  -  -  -  -  -  9 

Utdelinger gavefond  -  -  -  -22  -  -  -  -  -22 

Kursregulering egne grunnfondsbevis  -  -  -  -  -10  -  -  -  -10 

Utbytte år 2007, endelig besluttet i 2008  -  -  -  -  -336  -  -  -14  -350 

Korrigert egenkapital SpareBank 1 Gruppen  -  -  -  -  -  -  1  -  1 

Årsresultat  -  -  156  20  225  -69  137  11  480 

Egenkapital pr 31.12.2008  1 865  92  2 066  122  913  69  827  12  5 966 



KONTANTSTRØMOPPSTILLING

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 849  928  500 Resultat før skatt  643  1 256  1 161 

 -  -  - Inntekt av eierinteresser  -261  -234  -189 

 -113  2  -1 Verdiendring på finansielle eiendeler  -1  -51  -153 

 -18  -22  -7 Gevinst ved avgang ikke finansielle anleggsmidler  -8  -22  -18 

 43  47  54 Nedskrivninger på ikke finansielle anleggsmidler  64  52  54 

 -90  6  353 Tap på utlån  386  10  -92 

 -149  -237  -183 Betalt skatt  -210  -255  -161 

 522  724  716 Tilført fra årets virksomhet  613  756  602 

 -14 901  -9 991  -10 516 Endring brutto utlån til kunder  -11 540  -10 793  -15 395 

 -544  -3 999  763 Endring fordringer på kredittinstitusjoner  2 135  -3 282  - 

 5 182  7 852  3 945 Endring innskudd fra kunder  4 093  7 667  5 018 

 2 411  -247  5 308 Endring gjeld til kredittinstitusjoner  5 307  -216  2 392 

 -377  -1 880  -3 628 Endring sertifikater og obligasjoner  -3 631  -1 886  -398 

 -249  -138  -454 Endring øvrige fordringer  -941  -137  -66 

 540  336  -2 196 Endring annen kortsiktig gjeld  -1 974  96  1 204 

 -7 416  -7 343  -6 062 A  Netto likviditetsendring fra virksomheten  -5 938  -7 795  -6 643 

 -64  -75  -108 Investering i varige driftsmidler  -116  -75  -70 

 48  55  17 Innbetaling fra salg av varige driftsmidler  17  55  48 

 -441  -124  -307 Endring aksjer og eierinteresser  -423  368  -1 071 

 -457  -144  -398 B Netto likviditetsendring investering  -522  348  -1 093 

Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av

 9 845  21 255  19 364 verdipapirer  19 364  21 255  9 708 

Tilbakebetaling/valutakurseffekt - utstedelse

 -1 701  -11 677  -9 342 av verdipapirer  -9 342  -11 677  -1 701 

 799  -  500 Opptak av ansvarlige lån  500  -  799 

Tilbakebetaling/valutakurseffekt - ansvarlig

 -143  -127  845 lånekapital  845  -167  -143 

 -317  -271  -337 Utbytte til grunnfondsbeviseierne  -337  -271  -317 

 8 483  9 180  11 030 C  Netto likviditetsendring finansiering  11 030  9 140  8 346 

 610  1 693  4 570 A+B+C Netto endring likvider i året  4 570  1 693  610 

 387  997  2 690 Likviditetsbeholdning 1.1.  2 690  997  387 

 997  2 690  7 260 Likviditetsbeholdning 31.12  7 260  2 690  997 

 610  1 693  4 570 Netto endring likvider i året  4 570  1 693  610 

Likviditetsbeholdning spesifisert

 834  2 622  6 998 Kontanter og fordringer på sentralbanken  6 998  2 622  834 

 163  68  262 Fordringer på kredittinstitusjoner  262  68  163 

 997  2 690  7 260 Likviditetsbeholdning 31.12  7 260  2 690  997 

Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter og fordringer på sentralbanken, samt den del av sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 

som gjelder rene plasseringer i kredittinstitusjoner. Kontantstrømoppstillingen viser hvordan morbanken og konsernet har fått tilført likvide 

midler og hvordan disse er brukt. Totalt økte likviditetsbeholdningen i konsernet med 4 570 mill kroner i 2008.  Virksomheten i 2008 er 

preget av god vekst i utlån til- og innskudd fra kunder.



NOTE 1 GENERELL INFORMASJON

Konsernet SpareBank 1 SR-Bank består av morbanken SpareBank 1 

SR-Bank (”Banken”) samt datterselskapene; SpareBank  1 

SR-Finans AS, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, SR-Investering 

AS, SR-Forretningsservice AS, SR-Forvaltning ASA og Vågen 

Eiendomsforvaltning AS. SpareBank  1 Boligkreditt AS eies av 

Banken med 23,4 prosent og inkluderes i  konsernet som 

et tilknyttet selskap (TS). SpareBank  1 Utvikling DA og Vågen 

Eiendoms megling AS behandles på samme måte da banken har en 

eierandel i disse selskapene på henholdsvis 17,7 og 49,0 prosent. 

Banken har videre en eierandel på 19,9 prosent i  SpareBank  1 

Gruppen AS og en eierandel på 20,0 prosent i BNbank ASA (tid-

ligere Glitnir Bank ASA). Disse eierandelene behandles som felles-

kontrollert virksomhet (FKV).

Banken har hovedkontor i Stavanger samt 53 kontorer i  fylkene 

Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Hordaland. Noen av kontor-

ene er samlokalisert med EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. Alle 

datterselskapene har hovedkontor i Stavanger.

Konsernets kjernevirksomhet er salg og videreformidling av finans-

ielle produkter og tjenester, samt leasing og eiendomsmegling.

Konsernregnskapet er endelig godkjent av Representantskapet 

26. mars 2009. Representantskapet er Bankens øverste organ.

NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER

GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV 

ÅRSREGNSKAPET

Morbank- og konsernregnskapet 2008 for SpareBank 1 SR-Bank 

(”Banken”) er satt opp i  overensstemmelse med Internasjonale 

standard er for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU. 

Dette omfatter også fortolkninger fra Den internasjonale for tolk-

nings  komité for finansiell rapportering (IFRIC) og dens forgjenger, 

Den faste fortolkningskomité (SIC).

Konsernregnskapet for SpareBank 1 SR-Bank har vært avlagt etter 

IFRS regelverket siden 1.1.2005. Det ble først tillatt å  bruke 

s amme regelverk for selskapsregnskapene for sparebanker med 

virkning fra 1.1.2007. Årsregnskapet for 2008 er dermed avlagt 

e tter IFRS regelverket både for morbank og konsern.

Målegrunnlaget for både morbank- og konsernregnskapet er h istorisk 

kost med følgende modifikasjoner: finansielle derivater, f inansielle 

eiendeler og finansiell gjeld regnskapsføres til virkelig verdi med ver-

diendringer over resultatet.

Utarbeidelse av regnskaper i  samsvar med IFRS krever bruk av 

estimate r. Videre krever anvendelse av de internasjonale regn skaps -

standarder at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad 

inneholder slike skjønnsmessige estimater, høy grad av komplek s-

itet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for 

morbank- og konsernregnskapet, er beskrevet i note 4.

Årsregnskapet er avlagt i  henhold til IFRS standarder og fortolk-

ninge r obligatoriske for årsregnskap som avlegges pr 31.12.2008. 

Følgende standard er implementert i årsregnskapet 2008:

• IAS 39, IFRS 7 “Reclassification of financial assets”. Det 

er vedtatt endringer som på visse vilkår gir adgang til å 

reklassi fisere finansielle eiendeler fra målekategoriene ”til 

virkelig verdi med verdiendring over resultatet” og 

”til gjengelig for salg” til målekategoriene ”holde til forfall” og 

”lån og for dringer”. Banken har benyttet seg av denne 

muligheten og henviser til note 17 for ytterligere 

informasjon

Følgende standarder, fortolkninger og endringer er obligatoriske for 

årsregnskap som starter 1. januar 2008 eller senere, men er vurdert 

å ikke være relevante for årsregnskapet 2008:

• IFRIC 12 ”Service concession arrangements”

• IFRIC 14, IAS 19 ”The limit on a defined benefit asset, 

minimum funding requirements and their interaction”

• IFRIC 11, IFRS 2 “Group and treasury share transactions”

Følgende fortolkninger til eksisterende standarder er offentlig gjort 

og vil være obligatorisk for selskaps- og konsernregnskap som 

b e gynn er 1. januar 2009 eller senere, men uten at ledelsen har 

valgt tidlig anvendelse. 

• IFRS 8 ”Operating segments” (ikrafttredelse fra 1. januar 

2009). Standarden erstatter IAS 14 og samordner segmen-

rapport ering med kravene i US standarden SFAS 131, 

”Disclosures about segments of an enterprise and re lated 

in forma tion”. Den nye standarden krever at pre sent ert 

seg ment informasjon er basert på ledelsens til nærming 

til seg ment informasjon i intern rapportering. Banken vil 

implement ere IFRS 8 fra 1. januar 2009. Standarden for-

ventes ikke å påvirke selskaps- eller konsernregnskapet 

• IAS 23 (endret) ”Borrowing costs”

• IAS 1 (revidert) ”Presentation of financial statements”

• IFRS 2 (endret) “Share-based payment

• IAS 32 (endret) “Financial instruments: Presentation” og IAS 

1 (endret) ”Presentation of financial statements – putable 

financial instruments and obligations arising on liquidation”

• IFRS 1 (endret) “First time adoption of IAS 27” og IAS 27 

(endret) “Consolidated and separate financial statements”

• IFRS 3 (revidert) “Business combinations”

• IFRS 5 (endret) “Non-current assets held-for-sale and 

dis  continu ed operations” (og følgeendringer I IFRS 1, First 

time adoption)

• IAS 28 (endret) ”Investments in associates” (og følge endringer 

i IAS 32, ”Financial instruments: Presentation”, og IFRS 7 

”Financial instruments: Disclosures”)

• IAS 36 (endret) ”Impairment of assets”

• IAS 38 (endret) “Intangible assets”

• IAS 19 (endret) “Employee benefits”

• IAS 39 (endret) “Financial instruments: Recognition and 

measure ment” Endring gjennomført som følge av for-

bedrings prosjektet publisert i mai 2008

• I tillegg er det gjennomført en rekke endringer i IFRS 7, IAS 8, 

IAS 10, IAS 18 og IAS 34 med bakgrunn i IASB’s årlige 

for bedrings prosjekt publisert i mai 2008, men ikke adressert over

• IFRIC 16 ”Hedges of a net investment in a foreign operation”



Følgende fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort 

og vil være obligatoriske for årsregnskap som begynner 1. januar 

2009 eller senere, men ledelsen har vurdert at disse ikke er 

relevante for selskapet og konsernet:

• IAS 16 (endret) “Property, plant and equipment”

• IAS 27 (endret) “Consolidated and separate financial 

statements”

• IAS 29 (endret) “Financial reporting in hyperinflationary 

economies”

• IAS 31 (endret) “Interests in joint ventures”

• IAS 40 (endret) ”Investment property” (og følgeendringer 

I IAS 16)

• IAS 41 (endret) ”Agriculture”

• IAS 20 (endret) ”Accounting for government grants and 

dis closure of government assistance”

• IFRIC 13 “Customer loyalty programmes”

• IFRIC 15 “Agreements for construction of real estates”

PRESENTASJONSVALUTA

Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er Bankens 

funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i  mill kroner med 

mindre noe annet er angitt.

DATTERSELSKAP

I morbank regnskapet blir eierandelene i datterselskap vurdert etter 

kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for 

a ksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. 

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger inntektsføres i  ut-

betalings året. Overstiger utbyttet/konsernbidraget andel av tilbake-

holdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del av 

tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fra trukket 

investering ens verdi i balansen i selskapsregnskapet. 

KONSOLIDERING

Konsernregnskapet omfatter alle datterselskap. Som datterselskap 

regnes alle enheter hvor Banken har bestemmende innflytelse på 

enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie 

av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fast-

settelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes 

effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller 

konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra 

det tidspunkt banken har overtatt kontroll, og det tas ut av 

konsolider ingen fra det tidspunkt banken gir fra seg kontroll.

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datter-

selskaper. Ved overtakelse av kontroll i  et foretak (virksomhets-

sammenslutning) blir alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser 

oppført til virkelig verdi i samsvar med IFRS 3. En positiv differanse 

mellom virkelig verdi av kjøpsvederlaget og virkelig verdi av 

identifiser bare eiendeler og forpliktelser oppføres som goodwill, 

mens en eventuell negativ differanse (badwill) inntektsføres ved 

kjøpet. 

Banken har ikke anvendt IFRS 3 retrospektivt på virksomhets-

sammenslutninger som er gjennomført før 1.1.2004.

Konserninterne transaksjoner, mellomværende og realisert for-

tjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. 

Regnskapsprinsipper i  datterselskaper endres når dette er nød-

vendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

Minoritetens andel av konsernets resultat blir presentert i egen linje 

under resultat etter skatt i resultatregnskapet. I egenkapitalen vises 

minoritetens andel som en egen post.

TILKNYTTET FORETAK

Tilknyttet foretak er enheter der Banken har betydelig innflytelse, 

men ikke kontroll. Normalt foreligger det betydelig innflytelse når 

Banken har en eierandel på mellom 20 og 50 prosent av stemme-

berettiget kapital. Tilknyttede foretak regnskapsføres etter kost-

metoden i  selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden 

i konsern regnskapet. 

I konsernregnskapet føres nyinvesteringer til anskaffelseskost. 

Investeringer i  tilknyttet selskap inkluderer goodwill/badwill 

identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert ved eventuelle senere 

nedskrivninger. 

Konsernets andel av over- eller underskudd i  tilknyttede selskap 

resultat føres og tillegges balanseført verdi av investeringene 

sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. 

Banken eier 17,7 prosent av SpareBank 1 Utvikling DA, hvor de 

a ndre eierne er banker i  SpareBank 1-alliansen og SpareBank  1 

Gruppen AS. Banken eier også 23,4 prosent i  SpareBank  1 

Boligkreditt AS og 49,0 prosent i Vågen Eiendomsmegling AS. Alle 

disse investeringene er vurdert som tilknyttede selskap. 

FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Felleskontrollert virksomhet kan bestå av felleskontrollert drift, 

felles kontrollerte eiendeler og felleskontrollerte foretak. Felles 

k ontroll innebærer at Banken gjennom avtale utøver kontroll 

sammen med andre deltakere. Felleskontrollert foretak regnskaps-

føres etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapital-

metoden i konsernregnskapet.

SpareBank 1 Gruppen AS eies med 19,9 prosent hver av SpareBank 1 

SR-Bank, SpareBank  1 SMN, SpareBank  1 Nord-Norge og 

Samarbeidende Sparebanker AS. Øvrige eiere er Sparebanken 

Hedmark (11,1 prosent) og LO (9,3 prosent). Styringsstrukturen for 

SpareBank 1-samarbeidet er regulert i  en a vtale mellom eierne. 

Banken klassifiserer sin deltakelse i SpareBank 1 Gruppen AS som 

en investering i et felleskontrollert foretak.

BNbank ASA (Glitnir Bank ASA) eies med 20,0 prosent hver av 

SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende 

Sparebanker AS. SpareBank  1 SMN eier 25,0 prosent mens 

Sparebanken Hedmark eier 15,0 prosent. Styringsstrukturen for 

BNbank ASA er r egulert i avtale mellom eierne. Banken klassifise-

rer også eier skapet i BNbank ASA som en investering i felleskon-

trollert virksomhet.



UTLÅN OG TAP PÅ UTLÅN

Utlån måles til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert 

kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, 

pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv 

rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsut-

satthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig d  i s konterer 

estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finan-

sielle instrumentets forventede levetid.

Fastrente lån til kunder øremerkes ved førstegangs innregning som 

vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet i henhold 

til IAS 39.9. Gevinst og tap som skyldes endring i virkelig verdi bok-

føres over resultatregnskapet som verdiendring. Opptjente renter 

og over/underkurs regnskapsføres som renter. Renterisikoen i fast-

renteutlånene styres med operasjonelle rente swapper som bok-

føres til virkelig verdi. Det er Bankens oppfatning at vurdering av 

fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer relevant informasjon om 

v erdiene i balansen.

VURDERING AV VERDIFALL PÅ FINANSIELLE 

EIENDELER

På hver balansedag vurderer Banken om det eksisterer objektive 

b evis på at verdien på en finansiell eiendel eller gruppe av finans-

ielle eiendeler er redusert. Verditap på en finansiell eiendel eller 

gruppe av finansielle eiendeler er pådratt dersom, og bare dersom, 

det eksisterer objektive bevis på verdifall som kan medføre redusert 

fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Verdifallet 

må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første 

gangs bokføring (en tapshendelse) og resultatet av tapshendelsen 

(eller hendelsene) må også kunne måles pålitelig. Objektive bevis 

på at verdien av en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eien-

deler er redusert omfatter observerbare data som blir kjent for 

k onsernet som følgende tapshendelser: 

• Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller 

låntaker

• Mislighold av kontrakt, som manglende betaling av avdrag 

og renter

• Banken innvilger låntaker spesielle betingelser med 

bakgrunn i økonomiske eller legale grunner knyttet til 

låntakers økonomiske situasjon

• Sannsynlighet for at skyldner vil inngå gjeldsforhandlinger 

eller andre finansielle reorganiseringer

• På grunn av finansielle problemer opphører de aktive 

markedene for den finansielle eiendelen

• Observerbare data indikerer at det er målbar reduksjon 

i fremtidige kontantstrømmer fra en gruppe finansielle 

eiendeler siden første gangs bokføring, selv om reduksjonen 

enda ikke kan fullt ut identifiseres til en individuell finansiell 

eiendel i gruppen inkludert: 

 – ugunstig utvikling i betalingsstatus for låntakere 

i gruppen 

 – nasjonale eller lokale økonomiske betingelser som 

korrelerer med mislighold av eiendelene i gruppen

Banken vurderer først om det eksisterer individuelle objektive bevis 

på verdifall for finansielle eiendeler som er individuelt signifikante. 

For finansielle eiendeler som ikke er individuelt signifikante, 

v urderes de objektive bevisene på verdifall individuelt eller k ollektivt. 

Dersom Banken bestemmer at det ikke eksisterer objektive b evis på 

verdifall for en individuell vurdert finansiell eiendel, s ignifikant eller 

ikke, inkluderes eiendelen i en gruppe av finansielle eiendeler med 

samme kredittrisiko karakteristikk.Gruppen vurderes så samlet for 

eventuell verdireduksjon. Eiendeler som vurderes individuelt med 

hensyn på verdireduksjon, og hvor et verditap identifiseres eller fort-

satt er identifisert, tas ikke med i  en samlet vurdering av verdi-

reduksjon.

Dersom det er objektive bevis på at en verdireduksjon har inntruffet, 

beregnes størrelsen på tapet til differansen mellom eiendelens bok-

førte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer 

(eksklusiv fremtidige kredittap som ikke er pådratt) diskontert med 

den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rentesats. Bokført 

verdi av eiendelen reduseres ved bruk av en avsetningskonto og 

t apet bokføres over resultatregnskapet. 

Fremtidige kontantstrømmer fra en gruppe av finansielle eiendeler 

som samlet er vurdert med hensyn på verdireduksjon, estimeres 

med utgangspunkt i de kontraktsmessige kontantstrømmene for 

gruppen samt historiske tap for eiendeler med lignende kreditt risiko. 

Historiske tap justeres for eksisterende observerbare data for 

å k unne ta hensyn til effekter av eksisterende forhold som ikke var 

tilstede på tidspunktet for de historiske tapene samt justere effekter 

av tidligere forhold som ikke eksisterer i dag.  

SAMMENSATTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

For strukturerte produkter med kapitalgaranti føres gevinster, her-

under tegningsomkostninger og eventuelle struktureringsgevinster, 

som dag  1 gevinster. Struktureringsgevinster beregnes ved at 

Bankens framtidige fordringer (opsjonspremie) og forpliktelser 

(g arantert kapital) neddiskonteres ved bruk av swap kurven. Banken 

tilbyr ikke lengre slike produkter.

MISLIGHOLDTE/TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER

Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas 

med i Bankens oversikter over misligholdte engasjementer når for-

falte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller 

rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre 

engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens ø  ko-

nomiske situasjon gjør det sannsynlig at Banken vil bli påført tap, 

klassifi seres som tapsutsatte engasjementer.

KONSTATERTE TAP

Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifi-

seres tapene som konstaterte tap. Konstaterte tap som er dekket 

ved tidligere foretatte spesifiserte tapsavsetninger føres mot av-

setningene. Konstaterte tap uten dekning i tapsavsetningene, samt 

o  ver- eller underdekning i  forhold til tidligere tapsavsetninger 

resultatføres. 

OVERTATTE EIENDELER

Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier overtar 

Banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stilt som sikkerhet 

for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til 

antatt realisasjonsverdi og verdien av låneengasjementet justeres 



tilsvarende. Overtatte eiendeler som skal realiseres, klassifiseres 

som beholdninger eller anleggsmidler holdt for salg og regnskaps-

føres etter relevante IFRS standarder (normalt IAS 16, IAS 38, IAS 

39 eller IFRS 5). 

LEIEAVTALER

Finansielle leieavtaler er ført under hovedposten ”Brutto utlån til 

kunder” i balansen og regnskapsføres etter amortisert kost p  rins-

ippet. Alle faste inntekter innenfor leieavtalens forventede løpetid 

inngår i beregningen av avtalens effektive rente. 

Banken har ikke kontrakter av typen ”salg og tilbakeleie” av e  ien-

dom, anlegg og utstyr.

VERDIPAPIRER

Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. 

Aksjer og andeler klassifiseres enten som holde for omsetning eller 

som virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Sertifikater og 

obligasjoner klassifiseres enten som holde for omsetning, som 

v irkelig verdi med verdiendring over resultatet, som holde til forfall 

eller som fordring. 

Banken benytter kurs på handelsdato ved førstegangsinnregning av 

verdipapirer.

Alle finansielle instrumenter som er klassifisert som holde for om-

setning eller til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, 

m åles til virkelig verdi, og endring i  verdi fra inngående balanse 

resultat føres som inntekt fra finansielle investeringer. Det er 

Bankens oppfatning at finansielle instrumenter klassifisert som til 

virkelig verdi med verdiendring over resultatet gir mer relevant infor-

masjon om verdiene av disse postene i  balansen enn om de var 

v urdert til amortisert kost.

Sertifikater og obligasjoner som klassifiseres som holde til forfall, 

eller som fordring måles til amortisert kost ved en effektiv rente-

metode. Se omtale av denne metoden under avsnittet om utlån.

I forbindelse med den ekstraordinære og negative utviklingen 

i v erdens finansmarkeder i tredje kvartal 2008 vedtok IASB den 13. 

oktober 2008 endringer til IAS 39 Financial instruments – Innregning 

og måling og IFRS 7 Financial instruments - Disclosure. Endringene 

ble godkjent av EU den 15. oktober og fastsatt av Finansdepartementet 

gjennom forskrift den 16. oktober. Endringene medførte tillatelse til, 

under gitte forutsetninger, å  reklassifisere finans ielle eiendeler 

i k ategoriene holde for omsetning, til virkelig verdi med verdi endring 

over resultatet og tilgjengelig for salg til k ategoriene holde til forfall 

og lån og fordringer med virkning fra 1. juli 2008. Banken har valgt 

å benytte seg av denne muligheten. 

Instrumenter hvor det normalt finnes observerbare markedspriser 

ble reklassifisert til kategorien holde til forfall mens instrumenter 

hvor markedspriser ikke finnes og verdien normalt fastsettes ut fra 

alternative verdsettelsesmetoder ble reklassifisert til kategorien lån 

og fordringer. Reklassifiseringen medfører tilbakeføring av ureal-

isert tap på reklassifiseringstidspunktet. Det tilbakeførte beløp 

amortiseres over det enkelte instruments gjenværende løpetid og 

inngår i linjen renteinntekter/-kostnader.    

Reklassifiseringen gjennomføres med bakgrunn i  de store og 

u normale kurssvingninger som har oppstått på grunn av 

uro lig hetene i finansmarkedene. Banken har tradisjonelt deponert 

en større del av porteføljen i Norges Bank og beholdt disse o bliga-

sjon ene til forfall. Disse obligasjonene har generelt hatt svært høy 

kreditt verdighet og unormale kursutslag virker derfor, etter bankens 

oppfatning, forstyrrende inn på perioderesultatet. Det foreligger 

både evne og vilje til å  holde den reklassifiserte portefølje til 

forfall.

DERIVATER OG SIKRING

Derivater består av valuta- og renteinstrumenter samt instrumenter 

forbundet med strukturerte produkter. Derivater føres til virkelig 

verdi over resultatet.

Banken benytter derivater i sikringsøyemed for å minimere rente-

risiko på fastrente instrumenter (obligasjoner og sertifikater). 

Sikringens effektivitet vurderes og dokumenteres både ved første 

gangs klassifisering og på løpende basis. Ved virkelig verdisikring 

blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regnskapsført til 

virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse 

blir resultatført. Se note 18 for ytterligere opplysninger.

GOODWILL/BADWILL

Goodwill er den positive forskjellen mellom anskaffelseskost ved 

kjøp av virksomhet og virkelig verdi av bankens andel av netto 

identifiser bare eiendeler i  virksomheten på oppkjøpstidspunktet. 

Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klassifisert som immate-

riell eiendel. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap og felles-

kontrollert virksomhet er inkludert i  investeringen, og testes for 

nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. 

Goodwill avskrives ikke, men er gjenstand for en årlig nedskrivnings-

test med sikte på å avdekke et eventuelt verdifall, i samsvar med 

IAS 36. Ved vurdering av verdifall foregår vurderingen på det 

l aveste nivå der det er mulig å  identifisere kontantstrømmer. 

Nedskrivning på goodwill reverseres ikke.

I de tilfeller hvor anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet er lavere 

enn virkelig verdi av bankens andel av netto identifiserbare e iendeler 

på oppkjøpstidspunktet, såkalt badwill, inntektsføres differansen 

umiddelbart og inngår i inntekter fra eierinteresser.  

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. 

Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskriv-

ninger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris fratrukket 

nedskrivninger. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kost-

nader knyttet til kjøpet av eiendelen. Det er benyttet lineære av-

skrivninger for å allokere kostpris fratrukket eventuell restverdi over 

driftsmidlenes brukstid.

Tomt, bygning eller deler av bygning som innehas av Banken for 

å  oppnå leieinntekter og/eller verdistigning, klassifiseres som 

invest erings eiendommer. For bygninger hvor Banken benytter deler 

til egen virksomhet, er den del som leies ut behandlet som 

investerings eiendom dersom utleiedelen er seksjonerbar. Banken 

har valgt å  regnskapsføre investeringseiendommene etter 

kostmetoden.



VIRKSOMHET SOM SKAL SELGES

Disse postene i balansen inneholder Bankens virksomheter som er 

besluttet solgt. Postene inneholder eiendeler og gjeld knyttet til 

eiendoms selskaper som skal syndikeres og selges ut i andeler til 

kunder. Posten er vurdert til virkelig verdi.

INNLÅN

Innlån regnskapsføres første gang til opptakskost, som er virkelig 

verdi av det mottatte vederlaget etter fradrag for transaksjons-

utgifter. Innlån med flytende rente måles deretter til amortisert kost 

og eventuell over-/underkurs blir periodisert over løpetiden. Innlån 

med fast rente vurderes til virkelig verdi med neddiskontering etter 

gjeldende rentekurve, dog ikke hensyntatt endringer i  kreditt-

s preader. Tilsvarende gjelder for derivater på gjeldssiden. Innskudd 

fra kunder vurderes til amortisert kost.

PENSJONER

Alle konsernselskapene har pensjonsavtaler tilknyttet Bankens 

egen pensjonskasse, med unntak av Vågen Eiendomsforvaltning 

AS, som har egen innskuddsbasert ordning. Avtalene er sikret 

g jennom innbetalinger til pensjonskassen, og er bestemt av 

p eriodiske beregninger utført av aktuar. En definert ytelsesplan er 

en pensjonsplan som gir rett til en definert fremtidig ytelse ved opp-

nådd pensjonsalder, som regel bestemt av faktorer som alder, antall 

år ansatt og lønn. Forpliktelsen som bokføres i balansen vedrørende 

en definert ytelsesplan er nåverdien av den definerte forpliktelsen 

redusert for virkelig verdi av pensjonsmidler. Forpliktelsen knyttet 

til den definerte ytelsesplanen beregnes årlig av uavhengige 

a ktuarer. Nåverdien av fremtidige definerte ytelser beregnes ved 

å  diskontere fremtidige utbetalinger ved bruk av rentesatsen for 

norske statsobligasjoner justert for forskjeller i forfallstidspunkt. 

Fra 2005 ble det i henhold til IAS 19 anledning til å føre aktuar-

messige gevinster og tap (estimatavvik) rett mot egenkapitalen. 

Banken har valgt å følge dette prinsippet. 

USIKRE FORPLIKTELSER

Banken utsteder finansielle garantier som ledd i  den ordinære 

virksom heten. Garantiforpliktelser innregnes ikke i balansen, men 

brutto latent forpliktelse framgår av note 25. Tapsvurderinger skjer 

som ledd i vurderingen av tap på utlån og etter de samme prinsipper 

og rapporteres sammen med disse, jfr. note 21. Det foretas av-

setninger for andre usikre forpliktelser dersom det er sannsynlighets-

overvekt for at forpliktelsen materialiserer seg og de økonomiske 

konsekvensene kan beregnes pålitelig. Det gis opplysninger om 

u sikre forpliktelser som ikke fyller kriteriene for balanseføring 

d ersom de er vesentlige.

Avsetning for restruktureringsutgifter foretas når Banken har en 

avtale messig eller rettslig forpliktelse.

ANSVARLIGE LÅN OG FONDSOBLIGASJONER

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset 

ansvar lig lån kan som tilleggskapital telle med 50 prosent av kjer-

nekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån 

kan telle med inntil 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån 

klassifiseres som ansvarlig lånekapital i  balansen og måles til 

virkelig verdi med verdi endring over resultatet eller amortisert kost 

slik som andre lang siktige lån.

En fondsobligasjon er en obligasjon med pålydende rente, men 

Banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke 

utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter 

som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon 

er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 

prosent av samlet kjernekapital. Kredittilsynet kan kreve at fonds-

obligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom 

Bankens kjernekapitaldekning faller under 5 prosent eller samlet 

kapitaldekning faller under 6 prosent. Nedskrevne beløp på fonds-

obligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte 

til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner 

klassifiseres som ansvarlig lånekapital i  balansen og måles til 

v irkelig verdi med verdiendring over resultatet.  

UTBYTTE

Utbytte på grunnfondsbevis bokføres som egenkapital i perioden 

frem til det er vedtatt av bankens representantskap.

RENTEINNTEKTER OG -KOSTNADER

Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser 

som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en 

e ffektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at 

nåverdien av forventet kontantstrøm, over forventet levetid for en 

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført verdi av 

den respektive finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved bereg-

ningen av effektiv rente estimerer man kontantstrømseffekten som 

ligger i  avtalen, men uten å  ta hensyn til fremtidige kredittap. 

Beregningen tar således hensyn til blant annet gebyrer, trans-

aksjonskostnader, overkurs og underkurs. 

Dersom en finansiell eiendel blir nedskrevet for tap blir ny effektiv 

rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm.

For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi vil 

markeds renten klassifiseres som renteinntekt eller -kostnad mens 

effekten av renteendringer klassifiseres som inntekter fra finans-

ielle investeringer. 

PROVISJONSINNTEKTER OG -KOSTNADER

Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med 

at en tjeneste blir levert/mottatt. Gebyrer knyttet til rentebærende 

instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i  bereg-

ningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorarer for 

rådgivning opptjenes i samsvar med inngått rådgivningsavtale, som 

oftest etter hvert som tjenesten ytes. Det samme gjelder for løp-

ende forvaltningstjenester. Honorar og gebyr ved omsetning eller 

formidling av finansielle instrumenter, eiendom eller andre 

investerings objekter som ikke genererer balanseposter i Bankens 

regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres.

TRANSAKSJONER OG BALANSEPOSTER I 

UTENLANDSK VALUTA

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved 

kursen på transaksjonstidspunktet. Gevinst og tap knyttet til 

gjennom førte transaksjoner eller til omregning av beholdninger av 



balanseposter i valuta på balansedagen resultatføres. Gevinst og 

tap knyttet til omregning av andre poster enn pengeposter, inn-

regnes på samme måte som den tilhørende balansepost.  

SKATT

Skattekostnad består av betalbar skatt og utsatt skatt. Betalbar 

skatt er beregnet skatt på årets skattepliktige resultat.

Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i  samsvar med 

IAS 12. Det beregnes utsatt skatteforpliktelse eller -fordel på 

m idlertidige forskjeller, som er differansen mellom balanseført 

v erdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det 

be regnes likevel ikke forpliktelse eller fordel ved utsatt skatt på 

goodwill som ikke gir skattemessige fradrag, og heller ikke på 

første gangsinnregnede poster som verken påvirker regnskaps-

messig eller skattepliktig resultat.

Det beregnes utsatt skattefordel på fremførbare skattemessige 

under skudd. Eiendel ved utsatt skatt innregnes bare i det omfang 

det forventes fremtidig skattepliktige resultater som gjør det mulig 

å utnytte den tilhørende skattefordelen.

I henholdt til IFRS regelverket defineres ikke selskapets formue-

skatt som skattekostnad. Denne kostnaden er dermed ført som 

driftskostnad.

SEGMENTRAPPORTERING

Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer 

produkt er eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning 

som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk 

m arked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter 

og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er 

g jenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre ge o-

grafiske markeder. Tallene i segmentrapporteringen baserer seg på 

intern ledelsesrapportering.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har 

behandlet regnskapet. Representantskap og regulerende myndig-

heter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke 

forandre dette.

Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og 

som vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil 

inngå i  informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av regnskaps-

estimater og således reflekteres fullt ut i  regnskapet. Hendelser 

som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli 

opplyst om dersom de er vesentlige.

Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne 

forutsetningen var etter styrets oppfatning til stede på det tidspunkt 

regnskapet ble godkjent for fremleggelse.

Styrets forslag til utbytte fremgår av årsberetningen og av opp-

stilling over endring i egenkapital. Foreslått utbytte klassi fiseres 

som egenkapital inntil det er endelig vedtatt av rep  res entant skapet.

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

Formålet med risiko- og kapitalstyringen i SpareBank 1 SR-Bank er 

å støtte opp under konsernets strategiske måloppnåelse, finansielle 

stabilitet og gi en forsvarlig formuesforvaltning. 

SpareBank 1 SR-Bank har en målrettet prosess for kapitalvurdering 

som i størst mulig grad sikrer:

• En effektiv kapitalanskaffelse og kapitalanvendelse 

i for hold til konsernets strategiske målbilde og 

vedtatte forretningsstrategi

• Konkurransedyktig avkastning

• En tilfredsstillende kapitaldekning ut fra valgt risikoprofil

• Konkurransedyktige vilkår og en god langsiktig 

tilgang på innlån i kapitalmarkedene

• At konsernet klarer å opprettholde nåværende 

internasjonale ratinger

• Utnyttelse av vekstmuligheter i konsernets definerte 

markeds område

• At ingen enkelthendelser skal kunne skade konsernets 

finans ielle stilling i alvorlig grad

På grunnlag av det strategiske målbildet og forretningsplanen ut-

arbeides det årlig en kapitalplan. Kapitalplanen tar hensyn til både 

forventet utvikling i de neste årene og en situasjon med et alvorlig 

økonomisk tilbakeslag over flere år. Det gjøres stresstester av 

enkelt faktorer og scenarioanalyser hvor konsernet utsettes for en 

rekke ulike negative makroøkonomiske hendelser gjennom flere år. 

På bakgrunn av dette gjør styret en samlet vurdering av om kapital-

dekningen er tilstrekkelig og tilpasset SpareBank 1 SR-Bank sin 

risiko profil og strategiske målbilde. SpareBank 1 SR-Bank har i til-

legg utarbeidet beredskapsplaner for i størst mulig grad å kunne 

håndtere kritiske situasjoner hvis de oppstår.

Det er en langsiktig målsetting at innenfor den vedtatte forretnings-

strategien skal den risikojusterte kapitalen i størst mulig grad allo-

keres til de områdene som gir høyest risikojustert avkastning.

Avkastningen på risikojustert kapital er et av de viktigste strategiske 

resultatmålene i den interne styringen av SpareBank 1 SR-Bank. 

Dette innebærer at forretningsområdene tildeles kapital i henhold 

til den beregnede risikoen ved virksomheten og at det foretas en 

l øpende oppfølging av kapitalavkastningen. 

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av for-

ventet tap og behov for risikojustert kapital for å  kunne dekke 

u ventede tap. Forventet tap er det man statistisk må forvente 

å tape i en 12 måneders periode. Risikojustert kapital beskriver hvor 

mye kapital konsernet mener det trenger for å dekke den faktiske 

risikoen konsernet har påtatt seg. 

Konsernet har fastsatt at den risikojusterte kapitalen i  utgangs-

punktet skal dekke 99,9 prosent av mulige uventede tap. For eier-

risikoen i SpareBank 1 Gruppen er det valgt et konfidensnivå på 

99,5 prosent. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning 

av risikojustert kapital, men det benyttes også bruk av kvalitative 

vurderinger.



For å  sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og 

kapital styring er rammeverket basert på ulike elementer som 

reflekt erer måten styret og ledelsen styrer konsernet på. Hoved-

elementene er beskrevet nedenfor.

Strategisk målbilde: Risiko- og kapitalstyringen tar utgangspunkt 

i konsernets strategiske målbilde og forretningsplan.

Organisering og organisasjonskultur: SpareBank 1 SR-Bank er 

opptatt av å ha en sterk organisasjonskultur som kjennetegnes av 

høy bevissthet om risikostyring. Organisasjonskulturen omfatter 

ledelsesfilosofi og menneskene i organisasjonen med deres indivi-

duelle egenskaper som integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger. 

En mangelfull organisasjonskultur kan vanskelig kompenseres med 

andre kontroll- og styringstiltak, og SpareBank 1 SR-Bank har 

derfor etablert et tydelig verdigrunnlag og etiske retningslinjer som 

er godt kommunisert og gjort kjent i hele organisasjonen. 

SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av uavhengighet i risikostyring, og 

ansvaret for risikostyring er derfor fordelt mellom ulike roller 

i organisasjonen.

Risikoidentifikasjon: Prosessen for risikoidentifikasjon er fremover-

skuende og dekker alle vesentlige risikoområder til konsernet. 

Risikoanalyse: Det gjennomføres grundige analyser av risikoene 

som er identifisert for å forstå risikoenes egenskaper og for å 

vurdere effekten av de etablerte kontroll- og styringstiltakene. For 

de områder hvor effekten av de etablerte kontroll- og styrings-

tiltakene ikke vurderes som tilfredsstillende implementeres det nye 

forbedringstiltak. 

Risikostyringsstrategier: Risikostyringsstrategiene beskriver 

hvordan konsernet skal håndtere den enkelte risiko. Strategiene 

definerer også risikoprofilen gjennom blant annet rammer for 

forventet tap og risikojustert kapital. Risikostrategiene godkjennes 

av styret og revurderes minimum årlig.

Rapportering og oppfølging: Et viktig element i  risikostyringen 

er overvåking av den løpende risikoeksponeringen. Konsernets 

overordnede risikoeksponering og risikoutvikling følges opp 

gjennom periodiske risikorapporter til administrasjonen og styret. 

Overordnet risikoovervåking og rapportering foretas av avdeling for 

risikostyring og compliance. 

RISIKOEKSPONERING I SPAREBANK 1 SR-BANK

SpareBank  1 SR-Bank eksponeres for ulike typer risiko, og de 

v iktigste risikogruppene er beskrevet nedenfor:

Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som følge av at kunder 

eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine for pliktelser 

overfor konsernet. 

Kredittrisikoen styres gjennom konsernets overordnede kredittstrategi, 

og rammeverket for kredittgivning er fremstilt i figuren nedenfor. 

Konsernets kredittstrategi fokuserer på risikosensitive rammer som 

er satt sammen slik at de på en mest mulig hensiktsmessig og 

e ffektiv måte styrer konsernets risikoprofil på kredittområdet. 

Dette gjøres i første rekke ved å knytte rammene opp til henholds-

vis forventet tap, risikojustert kapital og misligholdssannsynlighet. 

For å unngå uønsket konsentrasjonsrisiko setter de kreditt strategiske 

rammene også begrensninger knyttet til eksponering og risikoprofil 

på porteføljenivå, og for ulike bransjer og enkeltkunder. Disse 

begrens ningene kommer i tillegg til de rammer som ”Forskrift om 

store engasjementer” fastsetter.

Konsernets kredittpolitiske retningslinjer legger overordnede før-

inger for finansiering av enkeltengasjementer. Retningslinjene er 

dels generelle og dels knyttet til konkrete finansieringsområder. 

Eksempelvis settes det ved finansiering av eiendomsengasjementer 

minimumskrav til henholdsvis egenkapital, forhåndssalg på bolig-

prosjekter og finansieringsgrad i forhold til leieinntekter på eiendom 

for utleie.

Konsernet bruker risikomodeller for risikoklassifisering, risikoprising 

og porteføljestyring. Risikomodellene baserer seg på tre hoved-

komponenter:

1. Sannsynlighet for mislighold: Kundene blir klassifisert i mislig-

holdsklasser ut fra sannsynligheten for mislighold i løpet av en 

12 måneders periode. Misligholds sannsynlig heten be regnes 

på grunnlag av historiske dataserier for finansielle nøkkeltall, 

samt på grunnlag av ikke finansielle kriterier som atferd og 

alder. Beregningene er basert på et langsiktig snitt gjennom 

en konjunktursyklus. For å gruppere kundene etter mislig-

holdssannsynlighet benyttes det ni misligholdsklasser (A – I). 

I tillegg har konsernet to misligholdsklasser (J og K) for kunder 

med misligholdte og/eller nedskrevne engasjement.

Kredittbehandlingsrutiner

Kredittfullmaktsreglement

Kredittpolitiske 
retningslinjer

Kreditt-
strategi



2. Eksponering ved mislighold: Dette er en beregnet størrelse 

som angir konsernets eksponering mot kunden ved mislighold. 

Denne eksponeringen består av henholdsvis utlånsvolum, 

garantier og innvilgede, men ikke trukne rammer. Garantier og 

innvilgede, men ikke trukne rammer på bedriftsmarked 

multipliseres med en konverteringsfaktor på 75 prosent. For 

personmarkedet blir innvilgede, men ikke trukne rammer 

multiplisert med en konverteringsfaktor på 100 prosent. 

3. Tapsgrad ved mislighold: Dette er en vurdering av hvor mye 

konsernet potensielt kan tape dersom kunden misligholder sine 

forpliktelser. Vurderingen tar hensyn til verdien av underliggende 

sikkerheter og de kostnadene konsernet har ved å drive inn 

misligholdte engasjement. Disse størrelsene fastsettes på 

bakgrunn av egne erfaringer over tid og skal reflektere verdien 

i økonomiske nedgangstider. Det benyttes sju klasser (1 – 7) for 

klassifisering i henhold til tapsgrad ved mislighold. 

Konsernet driver kontinuerlig videreutvikling og etterprøving av 

risiko styringssystemet for å sikre at dette holder en god kvalitet over 

tid. Dette arbeidet kan deles inn i to hovedområder:

Kvantitativ validering: Den kvantitative valideringen skal sikre at de 

benyttede estimater for misligholdssannsynlighet, eksponering ved 

mislighold og tapsgrad ved mislighold holder en tilstrekkelig god 

kvalitet. Det gjennomføres analyser som vurderer modellenes evne 

til å rangere engasjementene etter risiko (diskrimineringsevne), og 

evnen til å fastsette riktig nivå på risikoparameterne. I tillegg ana-

lyseres stabiliteten i modellenes estimater. Den kvantitative valider-

ingen vil i enkelte tilfeller suppleres med mer kvalitative vurderinger 

dersom tilfanget av statistiske data er begrenset.

Anvendelse: Systemet for styring og måling av kredittrisiko etter-

prøves for å kunne vurdere om det er godt integrert i organisasjonen 

og i konsernets risikostyring og beslutningstagning. 

I avsnittene nedenfor gis det en nærmere vurdering av portefølje-

kvaliteten og porteføljeutviklingen for utlånsporteføljen i morbank 

(personmarkeds- og bedriftsmarkedsporteføljen) i 2008.

Grafen nedenfor viser den prosentvise volumfordelingen av engasje-

menter (eksklusive misligholdte og nedskrevne engasjementer) 

innenfor de ulike misligholdsklassene. 

Tabellen nedenfor viser intervallene for misligholdssannsynligheten 

for hver av de ovenfor nevnte misligholdsklassene.

SPAREBANK 1 SR-BANKS MISLIGHOLDSKLASSER
Misligholdsklasse Nedre grense Øvre grense

A 0,00 % 0,10 %

B 0,10 % 0,25 %

C 0,25 % 0,50 %

D 0,50 % 0,75 %

E 0,75 % 1,25 %

F 1,25 % 2,50 %

G 2,50 % 5,00 %

H 5,00 % 10,00 %

I 10,00 % -

Engasjementenes misligholdssannsynlighet, eksponering ved m is lig-

hold og tapsgrad ved mislighold danner grunnlaget for b eregning av 

hvert enkelt engasjements forventede tap og dermed klassifi sering 

i fem ulike risikogrupper. I tillegg har konsernet en egen risiko gruppe 

for kunder med misligholdte og/eller nedskrevne engasjement. 

Grafen nedenfor viser den prosentvise volumfordelingen av engasje-

menter (eksklusive misligholdte og nedskrevne engasjementer) 

innenfor de ulike risikogruppene. 
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Tabellen nedenfor viser intervallene for forventet tap for hver av de 

ovenfor nevnte risikogruppene.

SPAREBANK 1 SR-BANKS RISIKOGRUPPER

Risikogruppe
Nedre grense for 

forventet tap
Øvre grense for 

forventet tap

Laveste 0,00 % 0,02 %

Lav 0,02 % 0,34 %

Middels 0,34 % 2,15 %

Høy 2,15 % 2,50 %

Høyeste 2,50 % -

Kvaliteten i porteføljen vurderes som god. 85 prosent av ekspone-

ringen tilfredsstiller konsernets interne retningslinjer for klassifise-

ring som laveste eller lav risiko. Personmarkedsporteføljen vurderes 



som meget god, og 98 prosent av porteføljen er klassifisert som 

l aveste eller lav risiko.

Risikoprofilen er ikke vesentlig endret i 2008, men det er en t endens 

til økende misligholdssannsynlighet i porteføljen i andre halvår, del-

vis som følge av en noe svakere utvikling innenfor deler av bedrifts-

markedsporteføljen knyttet til eiendomssektoren.

Lavere vekst i  norsk økonomi og økende usikkerhet knyttet til 

konjunktur utviklingen innebærer svakere inntjening i  deler av 

nærings livet og generelt høyere arbeidsledighet. Denne ut viklingen 

forventes å føre til svekket kredittkvalitet i tiden fremover.

Konsentrasjonsrisiko defineres som risiko som oppstår ved 

å  k onsentrere eksponeringen mot en enkelt kunde, bransje eller 

geografisk område. Konsernet har et særskilt fokus på 

konsentrasjons risiko knyttet til eksponeringen mot store enkelt-

kunder og mot enkeltbransjer.

I avsnittene nedenfor gis det en beskrivelse av konsentrasjons-

risikoen knyttet til enkeltkunder, bransje og geografi.

Grafen nedenfor viser eksponeringen fordelt etter engasjements-

størrelse. 

Grafen nedenfor viser eksponeringen fordelt på bransjer.

Engasjementstørrelse

> 250 mill 18 %100-250 mill 11 %

10-100 mill 17 %< 10 mill 54 %

18 %

54 %

17 %

11 %
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Øvrige 13 % Olje 3 %
Tjenesteyting 5 % Eiendom 19 %

Shipping 5 %
Personmarked 55 %
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55 %
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Øvrige 7 %
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Rogaland 78 %

78 %

7 %

6 %

9 %54 prosent av bankens eksponering er knyttet til engasjementer 

som utgjør mindre enn 10 mill kroner. 29 prosent av eks poneringen 

er knyttet til engasjementer som utgjør mer enn 100 mill kroner. 

Denne delen av porteføljen har en lavere misligholds sannsynlighet 

enn bedriftsmarkedsporteføljen for øvrig.

Grafen viser at 55 prosent av eksponeringen er mot person-

markedet. Risikoen knyttet til denne delen av porteføljen vurderes 

som lav, både som følge av lave misligholdssannsynligheter og som 

følge av god sikkerhetsdekning hovedsakelig bestående av pant 

i fast eiendom.

Den samlede eiendomsporteføljen innen bedriftsmarkedet utgjør 

19 prosent av total eksponering. Eiendomsporteføljen knyttet til ut-

leie består i  hovedsak av sentralt beliggende eiendommer med 

langsiktige leiekontrakter og solide leietakere, og en stor del av 

d enne porteføljen er rentesikret. I eiendomsporteføljen knyttet til 

finansiering av boligprosjekter er det som hovedregel stilt krav om 

minimum 70 prosent forhåndssalg. Kun en mindre del av eiendoms-

porteføljen gjelder finansiering av tomteområder, og den vesentlig-

ste delen av dette er ferdig regulert. 

Grafen nedenfor viser eksponeringen fordelt på geografiske områder.



78 prosent av eksponeringen er knyttet til Rogaland, mens den 

r esterende porteføljen er fordelt mellom Agder, Hordaland og ø vrige 

fylker. Det forventes at banken blir ytterligere geografisk d iversifisert 

i de neste årene som følge av satsingen i Agder og Hordaland.

I tillegg til kredittrisikoen i utlånsporteføljen som beskrevet ovenfor 

har konsernet kredittrisiko gjennom eksponering i  verdipapirer. 

Denne porteføljen består i hovedsak av obligasjoner med lav risiko 

som holdes som likviditetsbuffer for å oppnå låneadgang i Norges 

Bank. Ved utgangen av 2008 utgjør denne porteføljen 9 mrd kroner, 

hvorav 5 mrd kroner består av obligasjoner som skal holdes til for-

fall. Porteføljens durasjon er 2,4 år. 

I tabellen nedenfor gis det en oversikt over SpareBank 1 SR-Bank 

sin eksponering i obligasjoner innenfor de ulike kategoriene.

OBLIGASJONSPORTEFØLJEN SPAREBANK 1 SR-BANK

Kategori
Mrd 

kroner
Prosentvis 

andel
Herav hold til 

forfall i mrd kroner

Norsk Covered bonds 2,8 31 % 1,9

Norsk Finans 2,6 29 % 1,1

Utenlandsk Finans 2,5 28 % 1,7

Norsk Industri 0,6 6 % 0,1

Norsk stat/kommuner 0,3 3 % 0,2

Norsk Annet 0,2 3 % 0,0

Konsernet har en egen risikomodell for beregning av kredittrisiko 

i obligasjonsporteføljen.

Konsernet eksponeres også for kredittrisiko gjennom porteføljen 

i  SR-Finans AS som består fortrinnsvis av leasing og billån. 

Porteføljen utgjør om lag 4 prosent av total utlånseksponering. 

For ytterligere informasjon vises til notene 20, 33, 34, 35 og 36.

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å 

refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger 

i eien deler uten vesentlige ekstrakostnader.

Styringen av konsernets finansieringsstruktur tar utgangspunkt 

i konsernets overordnede likviditetsstrategi som blir gjennomgått 

og vedtatt av styret minimum årlig. I likviditetsstrategien for 2008 

vedtok styret å endre målformuleringen for likviditetsstyring i en 

mer konservativ retning. Endringen innebar blant annet et vedtak 

om å øke konsernets portefølje av likvide eiendeler som kvalifiserer 

for låneadgang i Norges Bank, samt øke andelen innlån med løpe-

tid over 5 år. Det er konsernets valuta-/finansområde (SR-Markets) 

som har ansvaret for likviditetsstyringen, mens avdeling for risiko-

styring og compliance overvåker og rapporterer utnyttelse av 

r ammer i  henhold til likviditetsstrategien. Likviditetsstyringen 

b ygger på konservative rammer og gjenspeiler konsernets mode-

rate risiko profil. 

Konsernets utlån finansieres hovedsaklig med kundeinnskudd og 

langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen begrenses ved at verdi -

papir gjelden fordeles på ulike markeder, innlånskilder, instrum enter 

og løpetider. Figurene nedenfor illustrerer spredningen i k onsernets 

innlånskilder pr 31.12.2008.
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Fra 2007 til 2008 økte konsernets verdipapirgjeld med 10 mrd 

kroner. Dette er en økning på 28 prosent. Gjelden er i all hovedsak 

tatt opp i det norske verdipapirmarkedet. Dette medfører at andelen 

innlån fra nasjonale investorer har økt sammenlignet med 2007. 

Konsernets verdipapirgjeld er jevnt fordelt mellom internasjonale og 

nasjonale fundingkilder.

Urolighetene i finansmarkedene vedvarte gjennom hele 2008 og 

gjorde det vanskeligere for finansinstitusjonene å finansiere sine ut-

lån. Til tross for de markedsmessige utfordringene, var SpareBank 1 

SR-Bank sin likviditetssituasjon tilfredsstillende gjennom året. 

Innskudd fra kunder er konsernets viktigste finansieringskilde. For 

konsernet som helhet økte innskuddsmassen med 4 mrd k roner fra 

2007 til 2008. Netto utlån til kunder eksklusiv overføring til 

SpareBank 1 Boligkreditt AS økte med 12 mrd kroner i  samme 

periode. Innskuddsdekningen ble redusert fra 57,0 prosent til 

54,5 prosent i 2008. 

SpareBank 1 Boligkreditt AS utsteder obligasjoner med fortrinns-

rett. Overføring av godt sikrede boliglån til dette selskapet bidrar til 

å  redusere likviditetsrisikoen i SpareBank 1 SR-Bank. Konsernet 

overførte netto 7,2 mrd kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt 

AS i 2008. 

Ved utgangen av 2008 har konsernet en overskuddslikviditet i form 

av innskudd i Norges Bank og korte plasseringer i banker og kreditt-

institusjoner tilsvarende 6,8 mrd kroner. Konsernets buffer kapital 

i form av likvide eiendeler utgjør 5,1 mrd kroner. I løpet av 2009 

skal gjeld tilsvarende 10,7 mrd kroner refinansieres, 3,2 mrd kroner 

av dette er F-lån fra Norges Bank. Netto refinans ieringsbehov eks-

klusive F-Lån er dermed 7,5 mrd k roner. 



(misligholdsrisiko). Misligholdsrisiko forbundet med nevnte porte-

følje kvantifiseres som kredittrisiko. I oktober 2008 vedtok 

SpareBank 1 SR-Bank å reklassifisere deler av likviditetsreserven 

til kategoriene ”holde til forfall” og ”lån og fordringer”. De obligasjo-

ner som ble reklassifisert regnskapsføres ikke lenger til virkelig verdi 

og er derfor ikke lenger regnskapsmessig utsatt for markedsrisiko. 

Konsernets risikoeksponering mot denne formen for risiko er 

r egulert gjennom rammer for maksimale investeringer i de ulike 

porteføljene. 

Avdeling for risikostyring og compliance har ansvaret for løpende og 

uavhengig overvåking av konsernets markedsrisiko. Risikojustert 

kapital forbundet med markedsrisiko måles og følges opp etter 

Value at Risk (VaR) prinsippet med 99,9 prosent konfidensnivå. 

VaR-modellen er et viktig verktøy i forbindelse med intern ramme-

styring og kapitalallokering. Modellen er under utvikling og benyttes 

således ikke i den daglige styringen av markedsrisiko. 

For ytterligere informasjon vises til notene 38 og 39.

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige 

eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil 

eller eksterne hendelser. 

Risikostrategien for operasjonell risiko fastsettes minimum årlig av 

styret. Risikostrategien setter rammer for forventet tap og risiko-

justert kapital. Konsernet har en effektiv risikostyring og overvåking 

for å sikre at hendelser forårsaket av operasjonell risiko ikke skal 

kunne skade konsernets finansielle stilling i alvorlig grad. 

Konsernets rammeverk for styring av operasjonell risiko bygger på 

internasjonalt anerkjente rammeverk for risikostyring (CoSo/CobiT). 

I konsernets prosess for identifisering, kvantifisering og styring av 

operasjonell risiko inngår også bruk av tapsdata, uønskede hendel-

ser og ekspertvurderinger. For å beregne konsernets risiko ekspone-

ring for operasjonell risiko benyttes scenarioanalyser og statistisk 

modellering. 

De enkelte forretnings- og ansvarsområdene har ansvaret for den 

daglige oppfølging og overvåking av operasjonell risiko. 

Eierrisiko er risikoen for at SpareBank  1 SR-Bank blir påført 

n egative resultater fra eierposter i strategisk eide selskap og/eller 

må tilføre ny egenkapital til disse selskapene. Eierselskap defineres 

som selskaper hvor SpareBank 1 SR-Bank har en vesentlig eier-

andel og innflytelse. 

SpareBank 1 SR-Bank AS har i hovedsak eierrisiko gjennom eier-

andelen i SpareBank 1 Gruppen AS (19,9 prosent), SpareBank 1 

Boligkreditt AS (23,4 prosent) og BNbank ASA (tidligere Glitnir 

Bank ASA) (20 prosent).

SpareBank  1 SR-Bank sin andel av risikoeksponeringen 

i SpareBank 1 Boligkreditt AS og BNbank ASA konsolideres inn i de 

ulike risiko gruppene i SpareBank 1 SR-Bank konsern sine beregnin-

ger av risiko justert kapital og i den regulatoriske kapital deknings-

rapporteringen. 

Figuren nedenfor illustrerer innlånsporteføljens forfall struktur 

pr 31.12.2008. 
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For ytterligere informasjon vises til notene 32,38 og 39.

Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringer i observer-

bare markedsvariabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. 

Markedsrisiko i SpareBank 1 SR-Bank relateres i all hovedsak til 

konsernets langsiktige investeringer i  verdipapirer. I tillegg har 

k onsernet en viss eksponering for markedsrisiko fra handels-

aktiviteter i rente- og valutamarkedene, samt fra aktiviteter som 

understøtter ordinær innlåns- og utlånsvirksomhet. Konsernets 

markedsrisiko måles og overvåkes på bakgrunn av rammer som for-

nyes og godkjennes av styret minimum årlig. Størrelsen på 

r ammene fastsettes på bakgrunn av stresstester og analyser av 

n egative markedsbevegelser. Konsernets eksponering overfor 

markeds risiko er moderat.

Renterisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i  rente-

nivået. Konsernets renterisiko reguleres av rammer for maksimal 

verdi endring ved en endring i  rentenivået på én prosent. Rente-

bindingen på konsernets instrumenter er i  all hovedsak kort og 

k onsernets renterisiko er lav.

Valutakursrisiko er risikoen for tap ved endringer i valutakursene. 

Konsernet måler valutarisikoen ut fra nettoposisjoner i  de ulike 

valuta hvor konsernet har eksponering. Valutakursrisikoen reguleres 

av nominelle rammer for maksimal aggregert valutaposisjon og 

maksimal posisjon i  en enkeltvaluta. Omfanget av konsernets 

handels aktiviteter i  valuta er beskjedent og valutakursrisikoen 

v urderes som moderat.

Kursrisiko knyttet til verdipapirer er risikoen for tap som oppstår ved 

endringer i verdien på konsernets obligasjoner, sertifikater og egen-

kapitalinstrumenter. I løpet av 2008 økte konsernet beholdningen 

av likvide eiendeler i form av obligasjoner som kvalifiserer for låne-

adgang i Norges Bank med 3,6 mrd kroner. 1,6 mrd kroner av disse 

knyttes til en obligasjon med fortrinnsrett benyttet i  Finans-

departementets bytteordning. I kvantifisering av risiko k nyttet til 

verdifall på lik viditetsporteføljen skiller SpareBank  1 SR-Bank 

m ellom systematisk risiko (markedsrisiko) og usystematisk risiko 



Forretningsrisiko er risikoen for uventede inntekts- og kostnads-

svingninger som følge av endringer i eksterne forhold som markeds-

situasjon eller myndighetenes reguleringer. Konsernet er opptatt av 

å utvikle et godt diversifisert inntektsgrunnlag, slik at en eventuell 

svikt innenfor enkelte produktgrupper eller kundesegmenter ikke 

skal få vesentlig konsekvenser over tid. SpareBank 1 SR-Bank har 

gjennom f lere år lagt systematisk vekt på verdikjedetenking 

og utvikling av produkter og tjenester.  

Det er spesielt provisjoner fra spare- og plasseringsområdet som 

har hatt en større reduksjon i  2008 sammenlignet med 2007. 

Børsuroen i 2008 har redusert provisjonene både innen fond og 

eiendomsprosjekter. 

Omdømme risiko er risikoen for svikt i inntjening og kapitaltilgang 

på grunn av sviktende tillit og omdømme i  markedet, dvs. hos 

k under, motparter, aksjemarked og myndigheter.

SpareBank 1 SR-Bank har etablert en overordnet kommunikasjons-

strategi som skal sikre at informasjon formidles internt og eksternt 

på en måte som støtter opp om virksomhetens verdigrunnlag, mål 

og visjon. ”Skikkelig bank” er det bærende element i  konsernets 

kommunikasjonsstrategi. 

SpareBank 1 SR-Bank har implementert en prosess for identifise-

ring og evaluering av konsernets risikobilde for omdømme. Alle om-

dømme risikoene blir evaluert opp mot iboende risiko og etablerte 

kontroll- og styringstiltak. Det implementeres for bedrings tiltak ved 

behov. 

Omdømmemålinger viser at konsernets omdømme har blitt styrket 

i 2008. 

Strategisk risiko er risikoen for tap som følge av feilslåtte strate-

giske satsinger. I SpareBank  1 SR-Bank sin strategiprosess 

in volveres styre, ledelsen og divisjonene i arbeidet. På denne bak-

grunn utarbeides et strategisk målbilde med tilhørende for retnings- 

og handlingsplan.  

Konsernledelsen foretar både månedlig og kvartalsvis evaluering av 

konsernets prestasjoner og strategiske retning. 

Compliance risiko (etterlevelse) er risikoen for at konsernet pådrar 

seg offentlige sanksjoner/bøter eller økonomisk tap som følge av 

manglende etterlevelse av lover og forskrifter. 

Konsernet er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre etterlevelse 

av gjeldende lover og forskrifter. Effektive virkemidler for å oppnå 

dette er:

• Et tydelig verdigrunnlag som er klart kommunisert og 

forstått i organisasjonen

• En prosess for å fange opp, kommunisere og 

implementere endringer i lover og forskrifter

• En prosess for å følge opp og rapportere etterlevelsen 

av lover og forskrifter

Compliance (etterlevelse) inngår i kvartalsvis og årlig rapportering 

til styret og administrerende direktør.

I 2008 har konsernet hatt et særskilt fokus på ny verdipapirhandel-

lov og MiFID-regelverket. Det er utarbeidet en helhetlig plan for 

systematisk kontroll av området, hvor formålet er å  sikre etter-

levelse av lovverket og eventuelt avdekke forbedringsområder.

NOTE 4 KRITISKE ESTIMATER OG VURDERINGER 

VEDRØRENDE BRUK AV REGNSKAPSPRINSIPPER

TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER

Banken foretar en årlig evaluering av hele bedriftsmarkedsporte-

føljen. Store engasjement, engasjement i mislighold og engasje-

ment med høy risiko evalueres kvartalsvis. Lån til privatpersoner 

evalueres når det er misligholdt med mer enn 60 dager. Større en-

gasjement med mislighold evalueres kvartalsvis.

Bankens systemer for risikoklassifisering er omtalt under finansiell 

risikostyring. 

Banken nedskriver individuelt dersom det foreligger en objektiv 

h endelse som kan identifiseres på enkeltengasjement, og den 

o bjektive hendelsen medfører redusert fremtidig kontantstrøm til be-

tjening av engasjementet. Objektiv hendelse vil kunne være m islighold, 

konkurs, illikviditet eller andre vesentlige finansielle problemer.

Individuelle nedskrivninger beregnes som forskjellen mellom lånets 

bokførte verdi og nåverdien av fremtidig kontantstrøm basert på 

e ffektiv rente på tidspunktet for første gangs beregning av individu-

ell nedskrivning. Senere renteendringer hensyntas for låneavtaler 

med flytende rente i  den grad dette påvirker forventet kontant-

strøm.

Gruppevise nedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån der 

det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige 

kontant strøm for betjening av engasjementene er svekket, hvor det 

ikke er mulig å gjennomgå alle engasjementer på individuell basis 

eller informasjonen ikke er identifiserbar på engasjementsnivå. Slik 

informasjon kan for eksempel være negativ utvikling i risikoklassifi-

sering eller informasjon om negativ utvikling i  sikkerhetsverdier, 

lønnsomheten i en bransje eller grupper av debitorers betalings-

evne. Betydningen av utviklingen i  betalingsevne og sikkerhets-

verdier blir analysert ved hjelp av bankens analyseverktøy, statistiske 

metoder som inkluderer historisk erfaringsmateriale om misligholds-

sannsynligheter og gjenvinningsprosenter, samt annen kjent 

in formasjon. Enkelte porteføljer av mindre lån, for eksempel for-

bruks lån og lønnskontokreditter, blir vurdert med utgangspunkt 

i statistiske metoder. 

Vurdering av individuelle og gruppemessige nedskrivninger vil alltid 

baseres på en betydelig grad av skjønn. Prediksjoner basert på 

h istorisk informasjon kan vise seg å bli feil fordi man aldri kan vite 

med sikkerhet hvilken relevans historiske data har som beslutnings-

grunnlag. Hvor sikkerhetsverdier er knyttet til spesielle objekter eller 

bransjer som er i krise, vil sikkerheter måtte realiseres i lite likvide 



markeder og vurdering av sikkerhetsverdier kan i slike tilfeller være 

beheftet med betydelig usikkerhet.

VIRKELIG VERDI PÅ EGENKAPITALINTERESSER

Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over resultatet vil normalt 

omsettes i aktive markeder og verdien vil således kunne fastsettes 

med rimelig grad av sikkerhet. For eiendeler som klassifiseres som 

tilgjengelig for salg vil ikke dette nødvendigvis være tilfellet. 

Tilsvarende vil markedsverdier for eiendeler og forpliktelser som 

regnskapsføres til amortisert kost og som fremkommer i  noter, 

k unne være estimater basert på diskonterte forventede kontant-

strømmer, multiplikatoranalyser eller andre beregningsmetoder.  

Slike vil kunne være beheftet med betydelig usikkerhet. Med u nntak 

for noen få aksjer er det norske aksjemarkedet lite likvid. Aksje-

kurser vil i de fleste tilfeller være sist omsatte kurs. 

VIRKELIG VERDI PÅ DERIVATER

Virkelig verdi av derivater fremkommer vanligvis ved bruk av verdi-

vurderingsmodeller der prisen på underliggende instrumenter, for 

eksempel renter og valuta, innhentes i markedet. For opsjoner vil 

volatiliteter være observerte implisitte volatiliteter eller beregnede 

volatiliteter basert på historiske kursbevegelser for underliggende 

instrumenter. I de tilfeller Bankens risikoposisjon er tilnærmet 

n øytral, vil midtkurser bli anvendt. Med nøytral risikoposisjon 

m enes for eksempel at renterisiko innenfor et løpetidsbånd er til-

nærmet null. I motsatt fall brukes den relevante kjøps- eller salgs-

kurs for å vurdere nettoposisjonen. For derivater der motparten har 

svakere kreditt rating enn Banken, vil prisen reflektere en under-

liggende kredittrisiko. I den utstrekning markedspriser innhentes 

med utgangspunkt i transaksjoner med lavere kredittrisiko, vil dette 

hensyntas ved at den opprinnelige prisdifferansen målt mot slike 

transaksjoner med lavere kredittrisiko amortiseres over løpetiden.

PENSJONER

Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på 

en rekke estimater hvor avkastning på pensjonsmidlene, fremtidig 

rente- og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i  G 

(Folketrygdens grunnbeløp) og den generelle utviklingen i  antall 

uføretrygdede og levealder er av stor betydning. Usikkerheten er 

i  stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den netto-

forpliktelsen som fremkommer i balansen. Estimatendringer som 

følge av endringer i nevnte parametere vil løpende føres direkte mot 

egenkapitalen.

VESENTLIGE OPPKJØP I 2008 - 

OPPKJØPSANALYSE (PPA)

SpareBank 1 - bankene inngikk 20. oktober 2008 avtale om erverv 

av samtlige aksjer i BNbank ASA (Glitnir Bank ASA) for til sammen 

300 mill kroner. Transaksjonen ble gjennomført 5. desember 2008. 

SpareBank  1 SR-Bank ble ved denne transaksjonen eier av 

20 prosent av aksjene.  

Et slikt oppkjøp regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Ved oppkjøps-

metoden skal det foretas en fullstendig merverdi allokering (Purchase 

Price Allocation - PPA) hvor kjøpesum allokeres til identifiserte eien-

deler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet. Merverdier utover de 

som er allokert til identifiserte eiendeler og for pliktelser regnskapsføres 

som goodwill. Eventuelle mindre verdier (badwill) skal, etter grundig 

vurdering, inntektsføres i resultatregnskapet i oppkjøpsåret. Oppkjøps-

analysen kan i  henhold til IFRS 3.62 anses som foreløpig eller 

endelig. 

I forbindelse med kjøpet av BNbank ASA er det i henhold til IFRS 3 

gjennomført en slik oppkjøpsanalyse med bistand fra eksterne fag-

miljøer. Totalt er det i oppkjøpsanalysen identifisert netto mindre 

verdier med 2 077 mill kroner. SpareBank 1 SR-Bank sin andel av 

dette utgjør 415 mill kroner. Disse mer- og mindre verdiene er 

k nyttet til BNbanks utlånsportefølje, portefølje av innlån, pensjons-

forpliktelser og betingede forpliktelser. 

Analysen inneholder både konkrete beregninger og bruk av beste 

skjønn for å komme frem til en mest mulig riktig virkelig verdi av 

BNbank ASA på oppkjøpstidspunktet. Det er alltid knyttet usikker-

het til skjønnsmessige poster, men disse er etter beste evne under-

bygget av beregninger om forventede kontantstrømmer, 

sammenlignbare transaksjoner i  tidligere perioder mv. Det er på 

total nivå foretatt en rimelighetsvurdering av verdien som er 

b eregnet av BNbank ASA sett i forhold til hvordan andre banker pri-

ses i dagens marked (pris/bok). Kjøperbankenes egne grunnfonds-

bevis viste en positiv utvikling da oppkjøpet av BNbank ASA ble 

gjort kjent i markedet, noe som også underbygger verdsettelsen av 

BNbank ASA i oppkjøpsanalysen. 

Som en følge av at oppkjøpstransaksjonen ble gjort tett opptil av-

slutning av regnskapet for 2008, har alle de overtakende 

SpareBank  1 bankene valgt å  anse oppkjøpsanalysen som fore-

løpig. En foreløpig oppkjøpsanalyse kan endres innen 12 måneder 

etter overtakelsestidspunktet, og eventuelle feil som måtte bli av-

dekket i denne perioden vil bli hensyntatt i den endelige oppkjøps-

analysen i  2009. Slike feil kan i  samsvar med IAS 8 medføre 

justeringer av badwill i kommende 12 måneders periode. Feil skal 

i slike tilfeller føres mot egenkapitalen, mens eventuelle estimat-

endringer resultatføres i den perioden de oppstår.



NOTE 5 SEGMENTINFORMASJON

Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i  distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære 

rapporterings formatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil og er delt opp i personmarked (inkl selvstendig nærings-

drivende), bedriftsmarked og datterselskap av vesentlig betydning.  Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et separat rapporterbart 

segment og fremkommer under posten "øvrig virksomhet" sammen med aktiviteter som ikke lar seg allokere til person-, bedriftsmarked eller 

datterselskap av betydning. Tallene for virksomhetområder og geografi er basert på intern ledelsesrapportering.

Rapportering pr virksomhetsområde:  

(tall i mill kroner)  Person- 
 marked 

 Bedrifts- 
 marked 

 Eiendoms-
 Megler 1 

SR-
Finans

SR-
Forvaltning

SR-
Investering

Øvrig
virksomhet

SR-Bank
Konsern

2008

Netto eksterne renteinntekter  818  588  -7  368  1  -  -124  1 644 

Netto interne renteinntekter  -  -21  19  -245  1  3  243  - 

Netto renteinntekter  818  567  12  123  2  3  119  1 644 

Netto provisjons- og andre inntekter  347  203  232  -2  61  -  -45  796 

Netto avkastning på finansielle investeringer  -  -  10  1  1  -26  56  42 

Driftskostnader  -397  -90  -232  -43  -17  -6  -668  -1 453 

Resultat før tap  768  680  22  79  47  -29  -538  1 029 

Tap på utlån og garantier  -21  -246  -  -33  -  -  -86  -386 

Resultat før skatt  747  434  22  46  47  -29  -624  643 

Utlån til kunder  50 672  44 491  -  4 915  -  -  -448  99 630 

Individuell nedskrivning utlån  -46  -274  -  -25  -  -  -  -345 

Nedskrivning på grupper av utlån  -16  -190  -  -23  -  -  -  -229 

Andre eiendeler  -  -  582  130  59  171  25 879  26 821 

Sum eiendeler pr segment  50 610  44 027  582  4 997  59  171  25 431  125 877 

Innskudd fra og gjeld til kunder  24 511  30 429  -  -  -  -  -633  54 307 

Annen gjeld  -  -  562  4 664  51  6  60 321  65 604 

Sum gjeld pr segment  24 511  30 429  562  4 664  51  6  59 688  119 911 

Egenkapital  -  -  20  333  8  165  5 440  5 966 

Sum gjeld og egenkapital pr segment  24 511  30 429  582  4 997  59  171  65 128  125 877 

 Person- 
 marked 

 Bedrifts- 
 marked 

 Eiendoms-
 Megler 1 

SR-
Finans

SR-
Forvaltning

SR-
Investering

Øvrig
virksomhet

SR-Bank
Konsern

2007

Netto eksterne renteinntekter  706  435  -5  219  1  -  -16  1 340 

Netto interne renteinntekter  -13  -3  16  -141  1  3  137  - 

Netto renteinntekter  693  432  11  78  2  3  121  1 340 

Netto provisjons- og andre inntekter  435  156  275  -1  68  2  -40  895 

Netto avkastning på finansielle investeringer  -  -  -  1  -  52  335  388 

Driftskostnader  -353  -73  -249  -32  -16  -7  -627  -1 357 

Resultat før tap  775  515  37  46  54  50  -211  1 266 

Tap på utlån og garantier  16  -28  -  -3  -  -  5  -10 

Resultat før skatt  791  487  37  43  54  50  -206  1 256 

Utlån til kunder  50 429  34 218  -  3 472  -  -  -29  88 090 

Individuell nedskrivning utlån  -36  -56  -  -6  -  -  -  -98 

Nedskrivning på grupper av utlån  -14  -106  -  -11  -  -  -  -131 

Andre eiendeler  -  -  733  90  68  201  14 314  15 406 

Sum eiendeler pr segment  50 379  34 056  733  3 545  68  201  14 285  103 267 

Innskudd fra og gjeld til kunder  21 450  29 545  -  -  -  -  -781  50 214 

Annen gjeld  -  -  716  3 245  61  33  43 157  47 212 

Sum gjeld pr segment  21 450  29 545  716  3 245  61  33  42 376  97 426 

Egenkapital  -  -  17  300  7  168  5 349  5 841 

Sum gjeld og egenkapital pr segment  21 450  29 545  733  3 545  68  201  47 725  103 267 



 Person- 
 marked 

 Bedrifts- 
 marked 

 Eiendoms-
 Megler 1 

SR-
Finans

SR-
Forvaltning

SR-
Investering

Øvrig
virksomhet

SR-Bank
Konsern

2006

Netto eksterne renteinntekter  702  242  -3  126  1  -  60  1 128 

Netto interne renteinntekter  -6  48  8  -71  -  3  18  - 

Netto renteinntekter  696  290  5  55  1  3  78  1 128 

Netto provisjons- og andre inntekter  336  120  226  -3  51  -  -52  678 

Netto avkastning på finansielle investeringer  -  -  -  -  1  24  416  441 

Driftskostnader  -343  -61  -202  -24  -12  -5  -531  -1 178 

Resultat før tap  689  349  29  28  41  22  -89  1 069 

Tap på utlån og garantier  5  37  -  -  -  -  50  92 

Resultat før skatt  694  386  29  28  41  22  -39  1 161 

Utlån til kunder  48 152  26 504  -  2 642  -  -  -1  77 297 

Individuell nedskrivning utlån  -52  -51  -  -9  -  -  5  -107 

Nedskrivning på grupper av utlån  -34  -89  -  -8  -  -  -  -131 

Andre eiendeler  -  -  519  103  54  159  7 141  7 976 

Sum eiendeler pr segment  48 066  26 364  519  2 728  54  159  7 145  85 035 

Innskudd fra og gjeld til kunder  19 189  23 954  -  -  -  -  -596  42 547 

Annen gjeld  -  -  503  2 562  47  25  35 051  38 188 

Sum gjeld pr segment  19 189  23 954  503  2 562  47  25  34 455  80 735 

Egenkapital  -  -  16  166  7  134  3 977  4 300 

Sum gjeld og egenkapital pr segment  19 189  23 954  519  2 728  54  159  38 432  85 035 

Rogaland Agder Øvrige/Ufordelt SR-Bank Konsern

Geografisk fordeling 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Netto renteinntekter  1 438  1 231  1 055  152  82  60  53  27  13  1 644  1 340  1 128 

Netto provisjons- og

andre inntekter  718  784  598  64  95  77  14  16  3  796  895  678 

Netto avkastning på

finansielle investeringer  42  388  440  -  -  -  -  -  1  42  388  441 

Driftskostnader  -1 292  -1 223  -1 064  -114  -95  -83  -47  -39  -31  -1 453  -1 357  -1 178 

Resultat før tap  906  1 180  1 029  102  82  54  21  4  -14  1 029  1 266  1 069 

Tap på utlån og

garantier  -326  -  -  -57  -  -  -3  -10  92  -386  -10  92 

Resultat før skatt  579  1 180  1 029  45  82  54  19  -6  78  643  1 256  1 161 

Utlån til kunder  84 961  76 709  69 482  10 129  8 381  6 465  4 539  3 000  1 350  99 630  88 090  77 297 

Individuell ned-

skrivning utlån  -270  -96  -102  -64  -  -  -11  -2  -5  -345  -98  -107 

Nedskrivning på

grupper av utlån  -227  -  -  -1  -  -  -1  -131  -131  -229  -131  -131 

Andre eiendeler  26 801  15 259  7 976  8  -  -  12  -  -  26 821  15 406  7 976 

Sum eiendeler pr

segment  111 266  91 872  77 356  10 073  8 381  6 465  4 539  2 867  1 214  125 877  103 267  85 035 

 

Innskudd fra og

gjeld til kunder  50 728  47 900  40 835  2 532  2 016  1 620  1 047  298  92  54 307  50 214  42 547 

Annen gjeld  64 886  47 212  38 188  304  -  -  415  -  -  65 605  47 212  38 188 

Sum gjeld pr segment  115 614  95 112  79 023  2 836  2 016  1 620  1 462  298  92  119 911  97 426  80 735 

Egenkapital  5 915  5 694  4 300  22  -  -  30  -  -  5 966  5 841  4 300 

Sum gjeld og egen-

kapital pr segment  121 529  100 806  83 323  2 857  2 016  1 620  1 491  298  92  125 877  103 267  85 035

Konsernet opererer i et geografisk avgrenset område fra Grimstad i sørøst til Bergen i nordvest. I tillegg er viktige eiendelsklasser (utlån og inn-

skudd) fordelt geografisk i egne noter under innskudd og utlån.

(fortsettelse note 5)



NOTE 6 NETTO RENTEINNTEKTER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern
2006 2007 2008 2008 2007 2006

Renteinntekter

 92  378  550 Renter av fordringer på kredittinstitusjoner  306  236  21 

 2 719  4 440  6 262 Renter av utlån til kunder  6 628  4 659  2 851 

 116  184  409 Renter av sertifikater og obligasjoner  409  184  116 

Renter på nedskrevne finansielle eiendeler

 7  21  72 - Utlån og fordringer på kunder  72  21 7

 2 934  5 023  7 293 Sum renteinntekter  7 415  5 100  2 995 

Rentekostnader

 62  224  324 Renter på gjeld til kredittinstitusjoner  330  228  64 

 930  1 853  2 907 Renter på innskudd fra kunder  2 883  1 833  919 

 774  1 537  2 314 Renter på utstedte verdipapirer  2 315  1 536  774 

 108  160  225 Renter på ansvarlig lånekapital  225  163  110 

  -    -   18 Avgift til Bankenes sikringsfond  18   -    -  

 1 874  3 774  5 788 Sum rentekostnader  5 771  3 760  1 867 

 1 060  1 249  1 505 Netto renteinntekter  1 644  1 340  1 128 

NOTE 7 NETTO PROVISJONS- OG ANDRE DRIFTSINNTEKTER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 35  51  45 Garantiprovisjon  42  49  34 

 20  22  20 Interbankprovisjon  20  22  20 

 38  81  34 Verdipapiromsetning  34  81  38 

  -    -    -  Forvaltning  60  66  49 

 52  74  42 Formidlingsprovisjon  42  74  52 

  -   8  32 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt AS  32  8   -  

 208  234  220 Betalingsformidling  220  234  208 

 88  96  96 Forsikringstjenester  97  96  88 

 23  35  75 Andre provisjonsinntekter  87  45  22 

 464  601  564 Sum provisjonsinntekter  634  675  511 

 2  3  3 Garantiprovisjon  3  3  2 

 17  16  15 Interbankprovisjon  15  16  17 

 48  54  58 Betalingsformidling  58  54  48 

 10  10  6 Andre provisjonskostnader  4  8  8 

 77  83  82 Sum provisjonskostnader  80  81  75 

 6  4  3 Driftsinntekter fast eiendom  2  4  5 

  -    -    -  Eiendomsomsetning  232  275  218 

 19  22  7 Andre driftsinntekter  8  22  19 

 25  26  10 Sum andre driftsinntekter  242  301  242 

 412  544  492 Netto provisjons- og andre inntekter  796  895  678 



NOTE 8 INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 

   Verdiendring på renteinstrumenter   

 -1  -32  -167 Obligasjoner og sertifikater - til virkelig verdi  -171  -32  -1 

Verdiendring på egenkapitalinstrumenter          

 10  11  14 Utbytte  15  12  12 

 10  94  206 Inntekter fra eierinteresser  261  234  189 

 64  35  -122 Egenkapitalinstrumenter - holdt for trading  -122  35  104 

 52  -  -35 Egenkapitalinstrumenter - til virkelig verdi  -47  53  52 

Verdiendring på  derivater

Netto verdiendring på sikrede obligasjoner

 -  -3  -21 gjeld og derivater  -21  -3  - 

Netto verdiendring på derivater til virkelig

 -  -  -49 verdi obligasjoner (eiendeler)  -49  -  - 

Netto verdiendring på sikrede fastrente

 -2  -2  13 utlån og derivater  13  -2  -2 

Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler

 133  103  -161 til virkelig verdi  -121  297  354 

 -  1  2 Realiserte tilgjengelig for salg instrumenter  2  1  - 

Sum netto inntekter fra verdipapirer

 -  1  2 tilgjengelig for salg  2  1  - 

Valutahandel

 87  90  161 Netto gevinst valuta  161  90  87 

 220  194  2 Netto inntekter fra finansielle investeringer  42  388  441 



NOTE 9 DRIFTSKOSTNADER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 500  570  608 Personalkostnader  776  751  634 

 160  163  171 IT kostnader  177  169  166 

 59  53  81 Markedsføring  98  71  77 

 76  86  99 Øvrige administrasjonskostnader  115  99  86 

 43  47  54 Ordinære avskrivninger (note 13 og 14)  64  52  47 

  -    -    -  Nedskrivning av anleggsmidler (note 13 og 14)   -    -   7 

 22  25  31 Driftskostnader faste eiendommer  33  26  23 

 26  48  34 Eksterne honorarer  36  52  27 

 47  61  68 Andre driftskostnader  154  137  111 

 933  1 053  1 146 Sum driftskostnader  1 453  1 357  1 178 

Personalkostnader

 371  429  436 Lønn  554  568  476 

 46  62  68 Pensjonskostnader (ytelsesplan, note 26)  89  76  56 

 48  53  63 Sosiale kostnader  85  73  62 

 35  26  41 Øvrige personalkostnader  48  34  40 

 500  570  608 Sum personalkostnader  776  751  634 

 809  852  893 Gjennomsnittlig antall ansatte  1 126  1 032  969 

 775  821  878 Antall årsverk pr 31.12.  1 117  1 021  944 

 835  869  916 Antall ansatte pr 31.12.  1 173  1 078  1 015 

Godtgjørelse til ekstern revisor -  spesifi sering av revisjonshonorar 

(tall i tusen kroner)

 1 226  1 281  1 643 Lovpålagt revisjon  2 509  1 737  1 658 

 351  388  348 Andre attestasjonstjenester  580  397  358 

 84  2  161 Skatterådgivning  286  81  148 

 1 579  836  5 616 Andre tjenester utenfor revisjon 1)  5 816  1 255  1 641 

 3 240  2 507  7 768 Sum  9 191  3 470  3 805 

1) I andre tjenester utenfor revisjon for 2008 inngår engangskostnader på 5 003 knyttet til bistand vedrørende vurderinger i forbindelse med 

strukturelle endringer. I andre tjenester utenfor revisjon for 2007 inngår honorar til Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med 569 

for morbanken og 382 i tillegg for konsernet. I andre tjenester utenfor revisjon for 2006 inngår utvidet gjennomgang av intern  kontroll med 

1 516. Alle beløp er inkl. mva.



NOTE 10 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE OG TILLITSVALGTE

(beløp i tusen kroner)

Ytelser til konsernledelsen og tillitsvalgte

Lønn

Herav 

bonus 2)

Andre 

ytelser

Lån pr 

31.12.

Eier antall 

grunnfonds-

bevis 31.12 1)

Nåverdi 

pensjons-

forpliktelse
Pensjons-

kostnad2008

Terje Vareberg Administrerende direktør  3 219  607  276  8 427  94 907  25 358  2 253 

Sveinung Hestnes Konserndirektør kapitalmarked  1 930  350  164  2 291  33 902  13 873  833 

Lisbet K. Nærø Konserndirektør økonomi og finans  1 800  325  187  3 430  40 182  3 548  1 095 

Tore Medhus Konserndirektør bedriftsmarked  1 810  338  123  2 228  12 091  8 857  454 

Rolf Aarsheim Konserndirektør personmarked  1 800  325  163  3 265  42 128  15 938  572 

Svein Ivar Førland Konserndirektør forretningsstøtte og utvikling  1 584  285  175  3 525  7 094  3 980  492 

Thor-Christian Haugland Konserndirektør kommunikasjon  1 345  240  171  4 200  3 037  4 839  480 

Frode Bø Konserndirektør risikostyring og compliance  1 242  225  112  1 732  4 184  3 396  326 

Arild L. Johannessen Konserndirektør organisasjon og HR  1 342  240  127  1 400  12 872  7 376  220 

2007

Terje Vareberg Administrerende direktør  3 055  575  230  7 147  94 117  14 560  1 640 

Sveinung Hestnes Konserndirektør kapitalmarked  1 799  290  176  2 376  33 112  10 520  696 

Lisbet K. Nærø Konserndirektør økonomi og finans  1 612  275  157  3 449  34 258  2 127  993 

Tore Medhus Konserndirektør bedriftsmarked  1 661  300  127  2 833  11 301  6 178  432 

Rolf Aarsheim Konserndirektør personmarked  1 589  225  163  3 223  41 338  10 547  557 

Svein Ivar Førland Konserndirektør forretningsstøtte og utvikling  1 449  230  162  1 757  6 304  2 865  471 

Thor-Christian Haugland Konserndirektør kommunikasjon  1 241  210  139  3 368  19 037  3 264  485 

Frode Bø Konserndirektør risikostyring og compliance  1 200  300  116  1 836  3 394  2 218  206 

Arild L. Johannessen Konserndirektør organisasjon og HR  1 196  200  141  1 500  10 984  4 910  237 

2006

Terje Vareberg Administrerende direktør  2 697  375  237  7 021  28 881  12 781  1 615 

Sveinung Hestnes Konserndirektør kapitalmarked  1 652  250  180  2 231  2 329  8 143  627 

Lisbet K. Nærø Konserndirektør økonomi og finans  844  -  124  3 563  1 812  969  751 

Tore Medhus Konserndirektør bedriftsmarked  1 490  220  119  1 422  3 119  5 488  354 

Rolf Aarsheim Konserndirektør personmarked  1 484  220  162  2 351  5 059  9 774  493 

Svein Ivar Førland Konserndirektør forretningsstøtte og utvikling  1 301  190  162  1 975  1 514  2 300  376 

Thor-Christian Haugland Konserndirektør kommunikasjon  1 131  170  154  3 377  739  2 842  381 

Frode Bø Konserndirektør risikostyring og compliance  853  92  130  1 836  577  1 214  139 

Arild L. Johannessen Konserndirektør organisasjon og HR  1 084  164  141  1 600  3 019  5 089  178 

I SpareBank  1 SR-Bank er alle ledere og medarbeidere, med unntak av administrerende direktør, knyttet til bonusordning i  sin stilling. 

Ordningen omfatter konsern-, divisjons-, avdelings- og individbonus avhengig av stilling. Ingen ordninger overstiger 25 prosent av fastlønn 

Eventuell bonus til administrerende direktør fastsettes av styret etter særskilte vurderinger.

Konsernledelsen har pensjonsvilkår på inntil 70 prosent av fastlønn ved fratredelsestidspunkt etter opptjening 

som for bankens øvrige ansatte.

For nærmere informasjon om pensjonsvilkår og ytelser vises til note 26. Lånevilkårene for ledende ansatte 

er de samme som for øvrige ansatte.

1) Antall grunnfondsbevis vedkommende eier i SpareBank  1 SR-Bank pr 31.12. Det er også tatt med grunnfondsbevis tilhørende den 

nærmeste familie og kjente selskap der vedkommende har avgjørende innflytelse, jfr Aksjeloven § 1-2.

2) Bonus er utbetalt i inneværende år, men opptjent og avsatt regnskapsmessig året før.



Ytelser til styret og kontrollkomite
Eier antall 

grunnfonds-
bevis 31.12 1)Honorar Andre ytelser Lån pr 31.12.2008

Kristian Eidesvik Styreleder  300  2   -   62 440 

Gunn-Jane Håland Nestleder styret  178  2  105   -  

Einar Risa Styremedlem  153  2  1 812  4 400 

Sally Lund-Andersen Styremedlem (ansattrepresentant)  156  531  2 002  426 

Ingrid Landråk Styremedlem  156  2   -    -  

Erling Øverland Styremedlem  156  2   -   6 429 

Erik Edvard Tønnesen Styremedlem  88  2  2   -  

Birthe Cecilie Jørgensen Styremedlem  81   -    -    -  

Odd Rune Torstrup Leder kontrollkomiteen  125  2   -   9 900 

Odd Broshaug Nestleder kontrollkomiteen  90  2  1 618   -  

Vigdis Wiik Jacobsen Medlem kontrollkomiteen  90  2   -   9 900 

Siv Gausdal Eriksen Medlem kontrollkomiteen  53  2  4 610  2 529 

Egil Fjogstad Medlem kontrollkomiteen  58  2   -   544 651 

2007

Kristian Eidesvik Styreleder  290   -    -   38 765 

Gunn-Jane Håland Nestleder styret  163   -    -    -  

Einar Risa Styremedlem  135   -    -   4 000 

Sally Lund-Andersen Styremedlem (ansattrepresentant)  135  495  1 315  426 

Ingrid Landråk Styremedlem  135   -    -    -  

Erling Øverland Styremedlem  135   -    -   5 845 

Katrine Trovik Styremedlem  135   -    -    -  

Odd Rune Torstrup Leder kontrollkomiteen  118   -    -   9 000 

Odd Broshaug Nestleder kontrollkomiteen  85   -   1 586   -  

Svein Hodnefjell Medlem kontrollkomiteen  85   -    -    -  

Vigdis Wiik Jacobsen Medlem kontrollkomiteen  85   -    -   9 000 

Randi Larsen Skjæveland Medlem kontrollkomiteen  94   -   1 330  68 380 

2006

Kristian Eidesvik Styreleder  224  11   -   8 000 

Gunn-Jane Håland Nestleder styret  135   -   1 304   -  

Einar Risa Styremedlem  88   -   1 785   -  

Sally Lund-Andersen Styremedlem (ansattrepresentant)  60  470  1 354  110 

Ingrid Landråk Styremedlem  120   -    -    -  

Erling Øverland Styremedlem  60   -    -   1 000 

Katrine Trovik Styremedlem  60   -    -    -  

Odd Rune Torstrup Leder kontrollkomiteen  110   -    -    -  

Odd Broshaug Nestleder kontrollkomiteen  80   -   1 555   -  

Svein Hodnefjell Medlem kontrollkomiteen  83   -    -    -  

Vigdis Wiik Jacobsen Medlem kontrollkomiteen  80   -    -    -  

Randi Larsen Skjæveland Medlem kontrollkomiteen  49   -   987  14 440 

1) Antall grunnfondsbevis vedkommende eier i SpareBank 1 SR-Bank pr 31.12. Det er også tatt med grunnfondsbevis tilhørende den nær-

meste familie og kjente selskap der vedkommende har avgjørende innflytelse, jfr Aksjeloven § 1-2. I tillegg er det tatt med grunnfondsbevis 

fra den institusjon som vedkommende tillitsmann er valgt på vegne av.

(fortsettelse note 10)



NOTE 11 SKATT

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 1 029  928  500 Resultat før skattekostnad  643  1 256  1 161 

 -308  -168  -57 Permanente forskjeller 1)  -98  -333  -347 

 -21  -  -2 Konsernbidrag  -  -  - 

 -37  -101  -2 516 Endring i midlertidige forskjeller  -2 646  -156  -71 

 21  131  -190  -herav ført direkte mot egenkapitalen  -186  154  2 

 -  -162  - For mye/lite beregnet midlertidig forskjell tidligere år  -  -166  - 

 -  -  2 265 Underskudd til framføring  2 350 - -

 684  628  - Årets skattegrunnlag/skattepliktige inntekt  62  755  745 

 192  176  - Herav betalbar skatt 28%  18  204  209 

 6  -  - Skatteeffekt konsernbidrag  -  -  - 

-  7  - Skatteeffekt emisjonskostnad ført mot egenkapital  -  7  - 

 10  28  62 Endring i utsatt skatt  72  41  25 

 -6  -36  61 - herav endring som ikke føres over resultatregnskapet  61  -38  -6 

 1  37  12 For mye/lite betalbar skatt avsatt tidligere år  12  35  1 

 203  212  135 Sum skattekostnad  163  249  229 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke

utgjør 28 % av resultat før skatt

 288  260  140 28 % skatt av resultat før skatt  165  344  325 

 -86  -47  -16 28 %  skatt av permanente forskjeller 1)  -13  -93  -97 

 -  7  - Skatteeffekt emisjonskostnad ført mot egenkapital  -  7  - 

 1  37  12 For mye/lite avsatt skatt tidligere år  12  36  1 

 -  -45  -1 For lite avsatt utsatt skattefordel tidligere år  -1  -45  - 

 203  212  135 Beregnet skattekostnad  163  249  229 

Utsatt skattefordel

 -113  -67  -108 - utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 mnd  -158  -86  -132 

 -8  -7  -641 - utsatt skattefordel som reverserer innen 12 mnd  -641  -7  -8 

 -121  -74  -749 Sum utsatt skattefordel  -799  -93  -140 

Utsatt skatt

 106  80  824 - utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 mnd  893  115  116 

 -  7  -4 - utsatt skatt som reverserer innen 12 mnd  -  -  - 

 106  87  820 Sum utsatt skatt  893  115  116 

 -15  13  71 Netto utsatt skatt/utsatt skattefordel  94  21  -24 

Spesifikasjon over midlertidige forskjeller

 29  43  39 Gevinst og tapskonto  30  32  17 

 244  172  2 868 Forskjeller knyttet til finansposter  2 868  172  242 

 106  71  36 Utlån  53  85  106 

 -360  -205  -356 Pensjonsforpliktelser  -433  -257  -418 

 -29  -24  -24 Regnskapsmessige avsetninger  -25  -26  -30 

 -  -  - Leasing driftsmidler  228  111  50 

 -44  -36  -30 Varige driftsmidler  -35  -43  -51 

 -  26  -14 Avgitt konsernbidrag  -  -  - 

 -  -  -2 265 Fremførbart underskudd  -2 353  1  -2 

 -54  47  254 Sum midlertidige forskjeller  333  75  -86 

28 % 28 % 28 % Anvendt skattesats 28 % 28 % 28 %



NOTE 13 VARIGE DRIFTSMIDLER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

Bygn. 
og fast 

eiendom
Inv. 

eiend.

Mask, inv. 
og transp. 

midl. Totalt

Bygn. 
og fast 

eiendom
Inv. 

eiend.

Mask, inv. 
og transp. 

midl. Totalt

 200  20  459  679 Anskaffelseskost 1.1.2008  200  22  507  729 

 16  -  92  108 Tilgang  16  -  100  116 

 4  1  10  15 Avgang  5  2  10  17 

 212  19  541  772 Anskaffelseskost 31.12.2008  211  20  597  828 

 92  10  295  397 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2008  91  11  333  435 

 4  -  50  54 Årets avskrivning  4  -  57  61 

 4  -  1  5 Årets avgang  4  -  1  5 

 -  -  -  - Årets nedskrivning  -  -  -  - 

 92  10  344  446 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2008  91  11  389  491 

 120  9  197  326 Balanseført verdi 31.12.2008  120  9  208  337 

 229  34 Virkelig verdi  231  34 

NOTE 12 ANDRE EIENDELER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008  2008 2007 2006

 25  25  35 Ansvarlig kapital SR-Bank Pensjonskasse  35  25  25 

 203  175  281 Øvrige eiendeler  336  210  252 

 225  325  415 Opptjente ikke mottatte renter på utlån til kunder  424  325  218 

Opptjente ikke mottatte renter på sertifikater

 15  33  56 og obligasjoner  56  33  15 

 112  110  205 Opptjente ikke mottatte renter på finansielle derivater  205  110  112 

 3  57  55 Opptjente ikke mottatte andre inntekter  62  75  17 

 12  8  13 Forskuddsbetalte kostnader  20  14  16 

 595  733  1 060 Sum andre eiendeler  1 138  792  655 

1) inkluderer skattefritt utbytte, ikke fradragsberettigede kostnader, netto skattefri gevinst ved realisasjon av aksjer innenfor EØS området, 

samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede selskaper (resultatandel trekkes ut ettersom den allerede er skattlagt hos det enkelte 

selskap).

Formuesskatt blir etter IFRS regelverket klassifisert som en avgift og ikke som en skattekostnad. Formuesskatten for 2008 er beregnet til 

9 mill kroner og klassifisert som andre driftskostnader. Noten er omarbeidet for 2006 med hensyn til dette og sammenlignbare tall er 

utarbeidet. (Resultatregnskap og balanse for 2006 er ikke omarbeidet med hensyn til dette).

(fortsettelse note 11)



Sikkerhetsstillelse

Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler.

Omvurderinger/avskrivning

Konsernet foretar ikke løpende omvurderinger av anleggsmidler. I forbindelse med første gangs implementering av IFRS ble bygninger vurdert 

til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger i henhold til dagens norske regelverk. Prosentsats for ordinære avskrivninger er 14-33 

prosent for maskiner, inventar og transportmidler og to prosent for bankbygg, investeringseiendom og annen fast eiendom.

Forpliktelser

Konsernet har inngått bindende avtaler om å anskaffe anleggsmidler for totalt 41 mill kroner, herav er 8 mill kroner forskuddsbetalt. Av brutto 

aktiverte anleggsmidler er anleggsmidler for 8 mill kroner under oppføring eller ikke tatt i bruk.

Bygninger, fast eiendom og investeringseiendommer

Morbank gikk over til IFRS pr 1.1.2007, og bygningsmassen ble fordelt på bygninger, annen fast eiendom og investeringseiendommer. 

Sammenlignbare tall for investeringseiendommer er utarbeidet for 2006.

Av samlet bokført verdi på bygninger og fast eiendom er 112 mill kroner til bruk i bankvirksomheten. Virkelig verdi på bygningsmassen er fast-

satt ved takst. Deler av konsernets bygg blir utleid. Når konsernets eiendommer er seksjonerbare og deler av arealet blir utleid, defineres ut-

leiedelen som investeringseiendom. Konsernet har valgt å regnskapsføre investeringseiendommene etter kostmetoden. Driftskostnader knyttet 

til utleiedelen blir i all hovedsak fakturert direkte til leietaker eller viderebelastet leietaker av konsernet.

 243  38  395  676 Anskaffelseskost 1.1.2007  243  40  441  724 

 -  -  75  75 Tilgang  -  -  79  79 

 43  18  11  72 Avgang  43  18  13  74 

 200  20  459  679 Anskaffelseskost 31.12.2007  200  22  507  729 

 108  17  264  389 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2007  107  18  300  425 

 3  1  43  47 Årets avskrivning  3  1  47  51 

 19  8  12  39 Årets avgang  19  8  14  41 

 -  -  -  - Årets nedskrivning  -  -  -  - 

 92  10  295  397 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2007  91  11  333  435 

 108  10  164  282 Balanseført verdi 31.12.2007  109  11  174  294 

 224  31 Virkelig verdi  227  34 

 284  55  332  671 Anskaffelseskost 1.1.2006  285  56  373  714 

 -  5  65  70 Tilgang  -  5  70  75 

 41  22  2  65 Avgang  42  21  2  65 

 243  38  395  676 Anskaffelseskost 31.12.2006  243  40  441  724 

 123  25  229  377 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2006  123  25  261  409 

 2  3  36  41 Årets avskrivning  2  3  41  46 

 17  11  1  29 Årets avgang  18  10  2  30 

 -  -  -  - Årets nedskrivning  -  -  -  - 

 108  17  264  389 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2006  107  18  300  425 

 135  21  131  287 Balanseført verdi 31.12.2006  136  22  141  299 

 223  39 Virkelig verdi  227  42 

(fortsettelse note 13)



NOTE 14 IMMATERIELLE EIENDELER - GOODWILL

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 32  -  - Anskaffelseskost 1.1  32  13  45 

 -  -  - Tilgang  -  19  - 

 -  -  - Avgang  -  -  - 

 32  -  - Anskaffelseskost 31.12  32  32  45 

 30  -  - Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1  9  9  33 

 2  -  - Årets nedskrivning  3  -  8 

 32  -  - Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 12  9  41 

 -  -  - Balanseført verdi 31.12  20  23  4 

Balanseført verdi pr 31.12.2008 består av 19 mill kroner knyttet til goodwill i  forbindelse med kjøp av 100 prosent av aksjene i Vågen 

Eiendomsforvaltning AS i juni 2007. Beløpet fremkommer som differanse mellom identifiserbare eiendeler inklusive merverdi i det oppkjøpte 

selskap, og kostpris for aksjene. Goodwill postens elementer relaterer seg til fremtidig inntjening i selskapet, og underbygges av nåverdibereg-

ninger av fremtidig forventet inntjening, som dokumenterer en fremtidig økonomisk fordel ved kjøp av selskapet.

1 mill kroner av balanseført verdi er knyttet til goodwill i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. Goodwill postens elementer verdivurderes årlig og 

nedskrives dersom det er grunnlag for det. I 2008 er det  nedskrevet 3 mill kroner på goodwill knyttet til EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS.

Investeringseiendommer

Morbank Konsern

Verdi 
1.1.2008

Tilg/ avg/ 
avskr.

Verdi 
31.12.
2008

Leie
 innt.

Utleid pr 
31.12.
2008

Verdi 
1.1.2008

Tilg/ avg/ 
avskr.

Verdi 
31.12.
2008

Leie 
innt.

Utleid pr 
31.12.
2008

 4  -1  3  1 8 % Bjergsted Terasse  4  -1  3  - 8 %

 6  -  6  1 30 % Domkirkeplassen  6  -  6  1 30 %

Leilighet Bjergsted Terasse  1  -1  -  - 

 10  -1  9  2 Totalt   11  -2  9  1 

Verdi 
1.1.2007

Tilg/ avg/ 
avskr.

Verdi 
31.12.
2007

Leie
 innt.

Utleid pr 
31.12.
2007

Verdi 
1.1.2007

Tilg/ avg/ 
avskr.

Verdi 
31.12.
2007

Leie 
innt.

Utleid pr 
31.12.
2007

 5  -1  4  - 8 % Bjergsted Terrasse  5  -1  4  - 8 %

 6  -  6  1 30 % Domkirkeplassen  6  -  6  1 30 %

 4  -4  -  - Haugesund sentrum  4  -4  -  - 

 4  -4  -  1 Tysvær (Aksdal senteret)  4  -4  -  1 

 2  -2  -  1 Madla  2  -2  -  1 

Leilighet Bjergsted Terrasse  1  -  1  - 100 %

21 -11 10 3 Totalt  22 -11 11 3

Verdi 
1.1.2006

Tilg/ avg/ 
avskr.

Verdi 
31.12.
2006

Leie
 innt.

Utleid pr 
31.12.
2006

Verdi 
1.1.2006

Tilg/ avg/ 
avskr.

Verdi 
31.12.
2006

Leie 
innt.

Utleid pr 
31.12.
2006

 5  -  5  1 8 % Bjergsted Terrasse  5  -  5  1 8 %

 6  -  6  1 30 % Domkirkeplassen  6  -  6  1 30 %

 2  2  4  - 23 % Haugesund sentrum  2  2  4  - 23 %

 7  -7  -  - Sola  7  -7  -  - 

 3  -3  -  - Randaberg  3  -3  -  - 

 3  1  4  1 51 % Tysvær (Aksdal senteret)  3  1  4  1 51 %

 1  -1  -  - Vigrestad  1  -1  -  - 

 3  -1  2  1 42 % Madla  3  -1  2  1 42 %

Leilighet Bjergsted Terrasse  1  -  1  - 100 %

 30  -9  21  4 Totalt   31  -9  22  4 

(fortsettelse note 13)



NOTE 15 INVESTERINGER I EIERINTERESSER

Datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel
i prosent 1)Firma

Investeringer i datterselskaper

Aksjer eid av morbanken

SpareBank 1 SR-Finans 1987 Stavanger 100,00

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom 1990 Stavanger 100,00

Westbroker Finans 1990 Stavanger 100,00

SR-Forvaltning 2001 Stavanger 66,67

SR-Investering 2005 Stavanger 100,00

SR-Forretningsservice 2007 Stavanger 100,00

Vågen Eiendomsforvaltning 2007 Stavanger 100,00

Aksjer eid av datterselskaper

Jærmegleren 2007 Stavanger 100,00

Vågen Drift 2006 Stavanger 100,00

Investeringer i tilknyttede selskaper

Admi-senteret 1984 Jørpeland 50,00

SpareBank 1 Utvikling 2004 Oslo 17,74

SpareBank 1 Boligkreditt 2005 Stavanger 23,41

Vågen Eiendomsmegling 2007 Stavanger 49,00

Investeringer i felleskontrollert virksomhet

SpareBank 1 Gruppen 1996 Oslo 19,89

BNbank 2) 2008 Trondheim 20,00

1) Stemmeandel og eierandel er lik for alle selskaper
2) Se note 42 for ytterligere opplysninger knyttet til oppkjøpet 

Datterselskap

2008
Bokført 

verdi

2007
Bokført 

verdi

2006
Bokført 

verdi

Aksjer i datterselskap morbank Selskapets
aksjekapital

Eierandel 
i prosent

Antall 
aksjer

Pålydende
verdi(beløp i tusen kroner)

SpareBank 1 SR-Finans  167 000  100,00  334 000  167 000  292 479  265 663  165 663 

Sum investeringer i kredittinstitusjoner  167 000  292 479  265 663  165 663 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom  1 500  100,00  150  1 500  3 000  3 000  3 000 

Westbroker Finans  100  100,00  100  100  -  4 177  4 177 

SR-Investering  35 000  100,00  3 500  35 000  161 847  133 244  133 244 

SR-Forvaltning  6 000  66,67  4 000  4 000  4 018  4 018  4 018 

SR-Forretningsservice  100  100,00  1 000  100  125  125  - 

Vågen Eiendomsforvaltning  500  100,00  5 000  500  19 639  19 639  - 

Sum andre investeringer  41 200  188 629  164 203  144 439 

Sum investeringer i konsernselskap morbank  208 200  481 108  429 866  310 102 

Investeringene i alle selskap vurderes etter kostmetoden i morbankregnskapet.



Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Morbank

(tall i tusen kroner) 2008 2007 2006

1.1.  788 335  648 919  519 601 

Tilgang andeler  415 976  139 416  146 943 

Overført fra selskapet (utbytte)  -  -  -17 625 

31.12.  1 204 311  788 335  648 919 

Herav investeringer i kredittinstitusjoner kroner 444 506 (2007: 243 029).

Investeringen i alle selskap vurderes etter kostmetoden i morbankregnskapet.

Konsern

(tall i tusen kroner) 2008 2007 2006

1.1.  1 345 454  793 179  498 244 

Tilgang andeler  354 976  136 156  146 943 

Oppkjøp av tilknyttet selskap  61 000  3 260  - 

Avgang tilknyttet selskap  -  -385  -290 

Korrigering mot egenkapitalen  650  199 349  -23 599 

Utvanningstap  -  -821  - 

Badwill BNbank  414 173  -  - 

Resultatandel  -134 840  234 216  189 506 

Overført fra selskapet (utbytte)  -88 458  -19 500  -17 625 

31.12.  1 952 955  1 345 454  793 179 

Investeringene i alle selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Investeringer i tilknyttede selskaper 31.12.2008 inkluderer goodwill på 26 mill kroner (2007: 26 mill kroner).

(tall i mill kroner)

Transaksjoner med datterselskaper 2008 2007 2006

Inntekter og kostnader

Renteinntekter fra datterselskaper  248  144  67 

Rentekostnader til datterselskaper  24  22  11 

Provisjonsinntekter fra datterselskaper  4  3  2 

Provisjonskostnader til datterselskaper  1  2  2 

Andre inntekter fra datterselskaper  1  1  1 

Andre kostnader til datterselskaper  1  -  1 

Fordringer på datterselskaper

Driftskreditt  4 102  2 975  431 

Andre utlån  409  163  1 991 

Andre fordringer  14  3  84 

Sum fordringer  4 525  3 141  2 506 

Gjeld til datterselskaper

Innskudd fra datterselskaper  599  782  627 

Annen gjeld  -  1  22 

Sum gjeld  599  783  649 

(fortsettelse note 15)



Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

(tall i mill kroner)  Eierandel 
i prosent 2008  Eiendeler  Gjeld  Inntekter  Resultat 

 

SpareBank 1 Gruppen  Oslo  11 241  10 226  1 100  -161 19,89

SpareBank 1 Utvikling  Oslo  60  40  81  7 17,74

SpareBank 1 Boligkreditt  Stavanger  12 484  12 091  16  7 23,41

Vågen Eiendomsmegling  Stavanger  6  5  3  1 49,00

Admi-senteret  Jørpeland  -  -  -  - 50,00

BNbank  Trondheim  10 848  10 298  14  7 20,00

Sum  34 639  32 660  1 214  -139 

 Eierandel 
i prosent 2007  Eiendeler  Gjeld  Inntekter  Resultat 

 

SpareBank 1 Gruppen  Oslo  10 808  9 903  2 029  231 19,50

SpareBank 1 Utvikling  Oslo  63  39  71  - 17,74

SpareBank 1 Boligkreditt  Stavanger  3 709  3 464  104  2 23,63

Vågen Eiendomsmegling  Stavanger  2  2  4  1 49,00

Admi-senteret  Jørpeland  12  10  2  - 50,00

Sum  14 594  13 418  2 209  234 

 Eierandel 
i prosent 2006  Eiendeler  Gjeld  Inntekter  Resultat 

 

SpareBank 1 Gruppen  Oslo  9 587  8 889  1 882  190 19,50

SpareBank 1 Utvikling  Oslo  58  39  62  2 17,74

SpareBank 1 Boligkreditt  Stavanger  220  113  3  - 26,72

SpareBank 1 Bilplan  Trondheim  8  7  32  -2 26,70

Admi-senteret  Jørpeland  11  9  2  - 50,00

Sum  9 885  9 057  1 981  190 

Fordringer og gjeld til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Lån
Ansvarlig

lån Innskudd

Admi-Senteret  19  -  - 

SpareBank 1 Gruppen  16  42  11 

SpareBank 1 Boligkreditt  -  -  2 176 

Vågen Eiendomsmegling  -  -  10 

Sum fordringer og gjeld  35  42  2 197 

(fortsettelse note 15)

NOTE 16 AKSJER, ANDELER OG GRUNNFONDSBEVIS

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Til virkelig verdi over resultatet

341 303 154 - Børsnoterte 164 331 350

221 142 133 - Unoterte 238 249 224

562 445 287 Sum til virkelig verdi over resultatet 402 580 574

Tilgjengelig for salg

2 4 2 - Unoterte 2 9 8

2 4 2 Sum tilgjengelig for salg 2 9 8

564 449 289 Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis 404 589 582

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifiseres innenfor kategoriene virkelig verdi og tilgjengelig for salg. Verdipapirer som kan måles pålitelig 

og som rapporteres internt til virkelig verdi klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet. Øvrige aksjer klassifiseres som tilgjengelig for salg.



Plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis morbank

 
Selskapets

aksjekapital
Eierandel 
i prosent

Antall 
aksjer

Anskaff-
elseskost

Bokført verdi/
markedsverdi(beløp i tusen kroner)

Til virkelig verdi over resultatet

Børsnoterte selskaper

DOF 165 536 0,4 303 202 5 896 10 309

Kongsberg Gruppen 150 000 0,2 47 001 7 175 15 416

Kverneland 138 878 0,9 1 422 673 9 015 8 536

Norsk Hydro 1 370 257 0,0 283 266 10 471 7 875

Orkla 1 286 163 0,0 210 337 15 144 9 560

Pride (USD)      1 730 0,0 55 223 8 775 6 083

Scana Industrier 209 167 0,5 825 231 3 802 6 767

Solstad Offshore 75 588 0,2 82 883 8 150 4 849

StatoilHydro 7 971 618 0,0 97 213 13 779 11 073

Telenor 9 947 333 0,0 141 377 12 540 6 546

Wilh. Willhelmsen B-aksjer 255 621 0,3 40 132 7 955 3 612

Melhus Sparebank 80 000 1,0 7 790 1 021 666

Nøtterø Sparebank 107 510 1,8 19 562 1 724 1 448

Protector Forsikring 86 156 0,5 458 855 2 200 2 152

Rygge-Vaaler Sparebank 147 260 2,5 36 700 5 422 3 303

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 233 428 2,7 63 820 11 405 4 787

SpareBank 1 SMN 1 446 545 0,8 464 120 18 748 14 016

SpareBank 1 Nord-Norge 895 604 0,8 150 707 11 317 6 631

Sparebanken Pluss 125 000 3,0 37 497 8 169 5 025

Voss Veksel- og Landmandsbank 9 500 1,7 1 603 3 953 3 366

Øvrige børsnoterte selskaper  30 242 17 883

Repo-aksjer 1)

Tandberg 113 675 0,0 30 000 4 586 4 586

Sum børsnoterte selskaper 201 489 154 489

Unoterte selskaper

Kortsiktige plasseringer

Møbelinvest Eiendom Holding 2 500 25,0 125 12 500 9 375

Ryger Eiendomsinvest 25 000 4,1 41 3 981 3 896

SR Eiendomsinvest Tyskland I 3 483 2,2 75 253 7 854 7 887

Swiss Property 2 823 4,2 119 674 11 799 11 249

Øvrige ikke børsnoterte selskaper  12 914 8 514

Langsiktige plasseringer

Nordito 253 846 6,2 632 172 23 831 91 747

Sum unoterte selskaper 72 879 132 668

   

Sum til virkelig verdi over resultatet aksjer, andeler og grunnfondsbevis 274 368 287 157

Tilgjengelig for salg   

Ikke børsnoterte selskaper 2 145

 

Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis morbank 289 302

(fortsettelse note 16)



Plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis konsern

 
Selskapets

aksjekapital
Eierandel 
i prosent

Antall 
aksjer

Anskaff-
elseskost

Bokført verdi/
markedsverdi(beløp i tusen kroner)

Til virkelig verdi over resultatet

Sum børsnoterte selskaper morbank 201 489 154 489

Austevoll Seafood 92 159 0,0 81 000 3 159 891

Grieg Seafood 243 496 0,0 23 000 529 76

Kverneland 138 878 0,0 59 000 430 354

Roxar 238 783 0,8 1 948 624 11 863 6 820

Sparebanken Vest 266 589 0,5 13 350 2 601 1 155

Sum børsnoterte i datterselskaper 18 582 9 296

Sum børsnoterte selskaper konsern 220 071 163 785

Sum unoterte selskaper morbank 72 879 132 668

Borea Opportunity II 146 120 2,2 3 250 7 494 4 991

Hitec Vision Private Equity III 4 415 7,3 319 927  - 7 362

Hitec Vision Private Equity IV 2,0 23 922 28 628

Marin Forvaltning 125 5,0 625 250 250

Marin Vekst II 1 016 7,5 75 810 7 581 3 883

Mikro A 200 16,5 33 000 2 970 1 000

Optimarin 1 626 10,9 206 541 8 010 8 010

Oslo Børs VPS Holding 86 008 0,1 37 500 2 925 2 813

Progressus 1 663 4,2 70 440 7 044 6 410

Proserv 13 591 2,0 277 599 8 502 8 502

RPT Gass 5 933 33,1 19 629 7 950 7 950

SR Feeder 1 675 29,9 500 1 000 1 000

Viking Venture II 2 880 1,4 40 000 3 861 2 884

Øvrige unoterte selskaper døtre 31 286 21 940

Sum unoterte i datterselskaper 112 795 105 622

Sum unoterte selskaper konsern 185 674 238 290

Sum til virkelig verdi over resultatet aksjer, andeler og grunnfondsbevis 405 745 402 075

Tilgjengelig for salg   

Ikke børsnoterte selskaper morbank 2 145

Ikke børsnoterte i datterselskaper 187

 

Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis konsern 404 407

1) Aksjene er sikret i opsjoner

(fortsettelse note 16)



NOTE 17 SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER 

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 2008 2007 2006

Stat

 -  -  - pålydende  38  16  25 

 -  -  - virkelig verdi  38  16  25 

Annen offentlig utsteder

 25  -  50 pålydende  50  -  25 

 26  -  50 virkelig verdi  50  -  26 

Finansielle foretak

 2 189  4 102  3 403 pålydende  3 403  4 120  2 263 

 2 263  4 073  3 352 virkelig verdi  3 352  4 091  2 264 

Ikke-finansielle foretak

 1 232  1 334  662 pålydende  662  1 338  1 238 

 1 237  1 333  584 virkelig verdi  587  1 337  1 243 

 3 526  5 406  3 986 Sum sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi  4 027  5 444  3 558 

Sertifikater og obligasjoner - fordring

og holde til forfall

Finansielle foretak

 -  -  4 773 pålydende  4 773  -  - 

 -  -  4 722 virkelig verdi  4 722  -  - 

Ikke-finansielle foretak

 -  -  329 pålydende  329  -  - 

 -  -  326 virkelig verdi  326  -  - 

Sum sertifikater og obligasjoner - fordring

 -  -  5 048 og holde til forfall  5 048  -  - 

Reklassifisering av finansielle eiendeler

I forbindelse med den ekstraordinære og negative utviklingen i verdens finansmarkeder i 3. kvartal 2008 vedtok IASB den 13. oktober 2008 

endringer til IAS 39 og IFRS 7. Endringen medfører mulighet for å reklassifisere deler av eller hele porteføljen av finansielle eiendeler med til-

bakevirkende kraft til 1. juli 2008. SpareBank 1 SR-Bank har valgt å benytte seg av denne muligheten og har valgt å reklassifisere deler av 

obligasjonsporteføljen til kategorier som vurderes til amortisert kost, dvs. "Holde til forfall" eller "Lån og fordringer". Det er ikke gjennomført 

tilsvarende reklassifiseringer i datterselskaper. 

Av tabellen nedenfor framgår hvilken effekt det regnskapsmessig ville vært å la være å reklassifisere porteføljen.

1.7.2008 Morbank 3)

Bokført verdi
Amortisering

som renteinntekt
Effekt av reklass
som kursgevinst

Teoretisk
markedsverdiSertifikater og obligasjoner klassifisert som:

Til virkelig verdi over resultatet  3 016  -  -  3 016 

Holde til forfall 1)  2 350  -  -  2 350 

Fordringer 1)  578  -  -  578 

Sum sertifikater og obligasjoner  5 944  -  -  5 944 

31.12.2008 Morbank 3)

 Bokført verdi 
 Amortisering 

 som renteinntekt 
 Effekt av reklass 
 som kursgevinst 

 Teoretisk 
 markedsverdi Sertifikater og obligasjoner klassifisert som:

Til virkelig verdi over resultatet  3 986  -  -  3 986 

Holde til forfall  2 674  -7  -60  2 607 

Fordringer 2)  2 374  -1  -10  2 363 

Sum sertifikater og obligasjoner  9 034  -8  -70  8 956 

1) Netto urealisert tap som er tilbakeført pr 1.7 er 47,3 mill kroner. Beløpet amortiseres over instrumentenes gjenværende løpetid. Veiet 

gjenværende løpetid på reklassifiseringstidspunktet er ca. 2,7 år.
2) Av fordringer er 1 625 mill kroner obligasjoner med fortrinnsrett benyttet i bytteordningen med finansdepartementet.
3) Noten er identisk for morbank og konsern.



NOTE 18 FINANSIELLE DERIVATER

Generell beskrivelse:

Virkelig verdi av finansielle derivater fremkommer vanligvis ved bruk av verdivurderingsmodeller der prisen på underliggende, eksempelvis rente 

og valuta innhentes i markedet. I de tilfeller konsernets risikoposisjon er tilnærmet nøytral, vil midtkurs bli anvendt. Med nøytral risikoposisjon 

menes for eksempel at renterisiko innenfor et løpetidsbånd er tilnærmet null. I motsatt fall brukes den relevante kjøps- eller salgskurs for 

å v urdere nettoposisjon. For derivater der motparten har svakere kredittrating enn konsernet, vil prisen reflektere en underliggende kreditt risiko. 

I den utstrekning markedspriser innhentes med utgangspunkt i transaksjoner med lavere kredittrisiko, vil dette hensyntas ved at den opp-

rinnelige prisdifferansen avsettes til fremtidige kreditt tap.

Konsernet har gjennomført en verdisikring av enkelte fastrente innlån. Hver enkelt sikring er dokumentert med en henvisning til konsernets 

risiko styringsstrategi, en  entydig identifikasjon av sikringsobjektet og sikringsinstrumentet, en entydig beskrivelse av den sikrede risikoen, en 

beskrivelse av hvorfor sikringen er forventet å  være svært sannsynlig og en beskrivelse av når og hvordan konsernet skal dokumentere at 

s ikringen har vært effektiv i regnskapsperioden og forventes å være svært  effektiv i neste regnskapsperiode. Konsernet har definert den s ikrede 

riskoen som verdiendringer knyttet til NIBOR komponenten av de sikrede fastrentene i NOK og verdiendringen knyttet til LIBOR og valuta 

k omponentene av de sikrede fastrentene i utenlandsk valuta.

Konsernet benytter rentebytteavtaler hvor konsernet mottar fastrente i kroner eller utenlandsk valuta og betaler flytende NIBOR (hoved sakelig 

3 måneders) som sikringsinstrumenter. Pr 31.12.2008 var virkelig verdi av sikringsinstrumentene netto 1 456 mill kroner (1 456 mill kroner 

eiendeler og 0 mill kroner forpliktelser).

Morbank 1)

Til virkelig verdi over resultatet (tall i mill kroner) 2008 2007

 Virkelig verdi  Virkelig verdi

Valutainstrumenter Kontraktssum Eiendeler Forpliktelser Kontraktssum Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards)  7 382  479  191  3 729  16  109 

Valutabytteavtaler (swap)  26 111  946  858  12 154  188  34 

Valutaopsjoner  -  -  -  72  1  - 

Sum valutainstrumenter  33 493  1 425  1 049  15 955  205  143 

Renteinstrumenter

Rentebytteavtaler (swap, dekker også cross currency)  53 094  1 967  980  35 496  514  331 

Andre rentekontrakter  -  -  -  45  4  2 

Sum renteinstrumenter  53 094  1 967  980  35 541  518  333 

Renteinstrumenter, sikring

Rentebytteavtaler (swap, dekker også cross currency)  16 973  1 456  -  8 704  174  237 

Sum renteinstrumenter sikring  16 973  1 456  -  8 704  174  237 

Sum valutainstrumenter  33 493  1 425  1 049  15 955  205  143 

Sum renteinstrumenter  70 067  3 423  980  44 245  692  570 

Sum valuta- og renteinstrumenter  103 560  4 848  2 029  60 200  897  713 

Til virkelig verdi over resultatet 2006

 Virkelig verdi

Valutainstrumenter Kontraktssum Eiendeler Forpliktelser

Valutaterminer (forwards)  2 902  52  10 

Valutabytteavtaler (swap)  11 522  115  107 

Valutaopsjoner  -  -  - 

Sum valutainstrumenter  14 424  167  117 

Renteinstrumenter

Rentebytteavtaler (swap, dekker også cross currency)  12 910  171  221 

Andre rentekontrakter  1 503  32  1 

Sum renteinstrumenter  14 413  203  222 

Renteinstrumenter, sikring

Rentebytteavtaler (swap, dekker også cross currency)  9 943  108  96 

Sum renteinstrumenter sikring  9 943  108  96 

Sum valutainstrumenter  14 424  167  117 

Sum renteinstrumenter  24 356  311  318 

Sum valuta- og renteinstrumenter  38 780  478  435 

1) Noten er tilnærmet lik for morbank og konsern.



NOTE 19 KREDITTINSTITUSJONER - FORDRINGER OG GJELD

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

 163  109  267 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid  274  115  170 

 2 422  6 380  5 653 Med avtalt løpetid eller oppsigelsestid  1 142  3 242  - 

 2 585  6 489  5 920 Sum  1 416  3 357  170 

Gjeld til kredittinstitusjoner

 253  1 201  2 376 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid  2 374  1 201  222 

 5 807  4 612  8 745 Med avtalt løpetid eller oppsigelsestid  8 745  4 611  5 806 

 6 060  5 813  11 121 Sum  11 119  5 812  6 028 

Spesifisert på de vesentligste valutasorter

 725  2 788  5 253 NOK  5 251  2 787  694 

 4 101  2 675  5 552 EUR  5 552  2 675  4 101 

 1 223  17  23 USD  23  17  1 223 

 11  333  293 Andre valutasorter  293  333  10 

 6 060  5 813  11 121 Sum  11 119  5 812  6 028 

2,0 % 4,3 % 4,6 % Gjennomsnittlig rente 4,6 % 4,3 % 2,0 %

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner.

NOTE 20 UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Fordeling på fordringstype

  -    -    -  Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) 3 653  2 735  2 191 

20 021 24 492 23 117 Kasse-, drifts- og brukskreditter (inkludert flexilån) 23 117  24 492  20 021 

2 526 3 947 4 581 Byggelån 4 904  3 985  2 633 

52 133 56 313 67 330 Nedbetalingslån 67 817  56 995  52 476 

-24 -105 135 Merverdi fastrente utlån/amortisering etableringsgebyr 139  -117  -24 

74 656 84 647 95 163 Brutto utlån 99 630 88 090 77 297

-222 -212 -526 Nedskrivninger -574 -229 -238

74 434 84 435 94 637 Netto utlån 99 056 87 861 77 059

Fordeling på markeder

48 152 50 429 50 672 Personmarkedet 51 528  51 095  48 461 

25 391 33 840 44 092 Bedriftsmarkedet 47 500  36 447  27 554 

1 137 483 264 Offentlig 463  665  1 306 

-24 -105 135 Ufordelt 139  -117  -24 

74 656 84 647 95 163 Brutto utlån 99 630 88 090 77 297

-222 -212 -526 Nedskrivninger -574 -229 -238

74 434 84 435 94 637 Netto utlån 99 056 87 861 77 059

Herav ansvarlig lånekapital

60 60 60 Ansvarlig kapital i kredittinstitusjoner - - -

43 65 42 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 42 65 43

103 125 102 Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 42 65 43

871 1 135 1 495 Herav utlån til ansatte 1 898 1 428 1 057

Vilkårene er ett prosent-poeng under normrenten som fastsettes av Finansdepartementet.



Morbank Konsern

2006 2007 2008 Totalt engasjement fordelt på risikogrupper 2008 2007 2006

57 429 65 750 57 336 Laveste risiko  59 094  66 580  58 699 

19 534 26 411 36 339 Lav risiko  38 056  28 328  20 303 

13 719 12 048 16 320 Middels risiko  16 950  12 499  14 087 

1 470 2 026 1 119 Høy risiko  1 267  2 220  1 557 

1 349 841 2 020 Høyeste risiko  2 216  903  1 458 

307 709 1 546 Mislighold  1 564  739  321 

93 808 107 785 114 680 Totalt  119 147  111 269  96 425 

Brutto utlån fordelt på risikogrupper

49 552 53 075 52 467 Laveste risiko  54 225  53 876  50 846 

15 018 19 531 26 898 Lav risiko  28 615  21 448  15 787 

7 415 9 436 11 824 Middels risiko  12 454  9 887  7 783 

1 217 1 713 820 Høy risiko  968  1 907  1 304 

1 171 623 1 870 Høyeste risiko  2 066  685  1 280 

307 374 1 149 Mislighold  1 163  404  321 

-24 -105 135 Ufordelt  139  -117  -24 

74 656 84 647 95 163 Totalt  99 630  88 090  77 297 

Individuelle nedskrivninger fordelt

på risikogrupper 1)

 103  99  324 Mislighold  349  105  111 

 103  99  324 Totalt  349  105  111 

1) Ved nedskrivning blir kapital på alle utlån uavhengig av tidligere risikoklassifisering flyttet til risikoklassen mislighold.

Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap

fordelt på risikogrupper 2) 3)

 1  1  1 Laveste risiko  2  2  2 

 29  31  45 Lav risiko  49  32  30 

 69  83  104 Middels risiko  107  87  71 

 11  39  18 Høy risiko  19  41  13 

 18  34  93 Høyeste risiko  99  36  20 

 3  6  45 Mislighold  45  6  3 

 131  194  306 Totalt  321  204  139 

2) Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er det beløp som morbanken og konsernet statistisk forventer å tape på utlånsporteføljen i løpet av 

en 12 måneders periode. Beregningene er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. 
3) Beregningsmodellen for forventet gjennomsnittlig årlig tap er endret i 2008. Sammenlignbare tall for 2006 og 2007 er omarbeidet i h enhold 

til ny modell.

Brutto utlån fordelt på geografiske områder

 62 482  67 253  73 577  Rogaland  76 666  69 732  64 424 

 6 010  7 648  9 004  Agder-fylkene  9 332  7 864  6 112 

 3 007  3 643  5 896  Hordaland  6 335  3 861  3 210 

 285  266  364  Utlandet  365  266  285 

 2 872  5 837  6 322  Øvrige  6 932  6 367  3 266 

 74 656  84 647  95 163  Totalt  99 630  88 090  77 297 

(fortsettelse note 20)



Morbank Konsern

2006 2007 2008 Totalt engasjement fordelt på sektor og næring 2008 2007 2006

 2 293  2 655  3 308  Jordbruk/skogbruk  3 567  2 887  2 500 

 693  885  709  Fiske/fiskeoppdrett  780  911  720 

 1 871  3 441  3 105  Bergverksdrift/utvinning  3 285  3 480  1 928 

 6 531  5 300  5 864  Industri  6 516  5 857  6 930 

 3 525  3 858  4 636  Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg  5 527  4 550  4 028 

 2 300  2 844  3 612  Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet  3 856  3 047  2 478 

 2 280  5 047  7 777  Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport 8 167  5 343  2 540 

 13 343  19 113  22 718  Eiendomsdrift  22 744  19 167  13 369 

 4 173  4 780  5 026  Tjenesteytende virksomhet 5 708  5 327  4 655 

 3 083  1 414  1 065  Offentlig forvaltning og finansielle tjenester  1 280  1 586  3 252 

 40 092  49 337  57 820  Sum næring  61 430  52 155  42 400 

 53 716  58 448  56 860  Personkunder  57 717  59 114  54 025 

 93 808  107 785  114 680  Totalt  119 147  111 269  96 425 

Brutto utlån fordelt på sektor og næring

 1 930  2 157  2 692  Jordbruk/skogbruk  2 951  2 389  2 137 

 639  614  693  Fiske/fiskeoppdrett  764  640  666 

 1 523  2 457  2 140  Bergverksdrift/utvinning  2 320  2 497  1 580 

 2 162  2 436  3 412  Industri  4 064  2 993  2 561 

 952  1 154  1 486  Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg  2 377  1 845  1 455 

 1 676  2 013  2 755  Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet  2 999  2 216  1 854 

 2 046  3 453  7 160  Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport  7 550  3 749  2 306 

 11 379  15 892  20 237  Eiendomsdrift  20 263  15 917  11 429 

 3 084  3 664  3 517  Tjenesteytende virksomhet  4 195  4 211  3 566 

 1 137  483  264  Offentlig forvaltning og finansielle tjenester  479  655  1 306 

 Ufordelt (merverdi fastrente utlån/amortisering

 -24  -105  135  etableringsgebyr)  139  -117  -24 

 26 504  34 218  44 491  Sum næring  48 101  36 995  28 836 

 48 152  50 429  50 672  Personkunder  51 529  51 095  48 461 

 74 656  84 647  95 163  Totalt  99 630  88 090  77 297 

Individuelle nedskrivninger fordelt på

sektor og næring

 4  -  1  Jordbruk/skogbruk  2  -  4 

 1  -  1  Fiske/fiskeoppdrett  1  1  3 

 -  -  -  Bergverksdrift/utvinning  -  -  - 

 9  32  57  Industri  62  32  10 

 1  -  6  Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg  12  1  2 

 11  9  61  Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet  63  10  11 

 6  3  1  Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport  7  5  8 

 14  8  44  Eiendomsdrift  45  8  14 

 5  11  107  Tjenesteytende virksomhet  108  11  7 

 -  -  -  Offentlig forvaltning og finansielle tjenester  -  -  - 

 51  63  278  Sum næring  300  68  59 

 52  36  46  Personkunder  49  37  52 

 103  99  324  Totalt  349  105  111 

(fortsettelse note 20)



Morbank Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap Konsern

2006 2007 2008 fordelt på sektor og næring 2008 2007 2006

 2  5  2  Jordbruk/skogbruk  3  5  3 

 2  2  1  Fiske/fiskeoppdrett  1  2  2 

 10  16  28  Bergverksdrift/utvinning  29  16  10 

22  17  18  Industri  20  19  23 

 9  11  14  Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg  16  13  11 

 6  13  13  Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet  14  14  7 

 8  16  18  Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport  19  17  9 

 31  69  86  Eiendomsdrift  86  69  31 

 18  24  99  Tjenesteytende virksomhet  102  25  19 

 1  -  -  Offentlig forvaltning og finansielle tjenester  1  -  1 

 109  172  279  Sum næring  291  180  116 

 22  22  27  Personkunder  30  24  23 

 131  194  306  Totalt  321  204  139 

Konsern

Utlån til og fordringer på kunder knyttet til

finansielle leieavtaler

Bruttoinvesteringer knyttet til finansielle

leieavtaler

Inntil 1 år  181  158  117 

Mellom 1 og 5 år  3 083  1 950  1 628 

Senere enn 5 år  1 361  619  446 

Sum  4 625  2 727  2 191 

Nettoinvesteringer knyttet til finansielle

leieavtaler 

Inntil 1 år  167  158  116 

Mellom 1 og 5 år  2 512  1 944  1 619 

Senere enn 5 år  977  617  443 

Sum  3 656  2 719  2 178 

(fortsettelse note 20)



Konsern
Misligholdte og tapsutsatte engasjement 2008 2007 2006 2005 2004

Misligholdte engasjement  348  92  111  130  203 

Øvrige tapsutsatte engasjement  1 264  647  210  331  386 

Totalt tapsutsatte engasjement  1 612  739  321  461  589 

Individuelle nedskrivninger  -349  -105  -111  -163  -222 

Renter ved reversering av diskonterte nedskrivninger  1  7  6  10  - 

Netto tapsutsatte engasjement  1 264  641  216  308  367 

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 72 mill kroner.

Virkelig verdi av panteverdier knyttet til utlån og fordringer som er gjenstand for individuell nedskrivning er lik bokført verdi pluss ned-

skrivningen. De pantsatte verdiene består av kontanter, verdipapirer, garantibrev og eiendommer.

NOTE 21 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER

(tall i mill kroner)

Morbank

2006 2007 2008

PM BM Totalt PM BM Totalt PM BM Totalt Tap på utlån og garantier

 -17  -34  -51  -16  12  -4  11  198  209  Periodens endring i individuelle nedskrivninger 

 -  -39  -39  -3  -  -3  7  79  86  Periodens endring i gruppenedskrivninger 

 11  2  13  3  17  20  7  30  37  Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 

 1  2  3  -  -  -  -  2  2  Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 

 -  1  1  1  -1  -  1  22  23  Amortisert utlån 

 -8  -9  -17  -4  -3  -7  -  -4  -4  Inngang på tidligere nedskrevet utlån og garantier 

 -13  -77  -90  -19  25  6  26  327  353  Sum tap på utlån og garantier 

Individuelle nedskrivninger

 69  85  154  52  51  103  36  63  99  Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 1.1. 

 Konstaterte tap i perioden på utlån og garantier hvor det

 -11  -2  -13  -3  -17  -20  -7  -30  -37  tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 

 -15  -45  -60  -23  -17  -40  -8  -18  -26  Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 

Økning i nedskrivninger på engasjement hvor det tidligere

 1  2  3  2  2  4  2  2  4  er gjort individuelle nedskrivninger 

 -  -  -  -  -  -  1  15  16  Amortisert kost 

Nedskrivninger på engasjement hvor det tidligere år ikke

 8  11  19  8  44  52  22  246  268  er gjort individuelle nedskrivninger 

 52  51  103  36  63  99  46  278  324  Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 31.12. 

Nedskrivninger på grupper av utlån

 34  128  162  34  89  123  9  111  120  Nedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier 1.1. 

 -  -39  -39  -3  -  -3  7  79  86  Periodens nedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 

 34  89  123  31  89  120  16  190  206  Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 31.12. 

Tap fordelt på sektor og næring

1 % -1 -67 % -4 0 % - Jordbruk/skogbruk

6 % -5 -17 % -1 0 % 1 Fiske/fiskeoppdrett

0 %  - 0 %  - 0 % - Bergverksdrift/utvinning

20 % -18 433 % 26 15 % 53 Industri

4 % -4 -17 % -1 2 % 6 Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg

-2 % 2 -33 % -2 16 % 56 Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet

4 % -4 -33 % -2 -1 % -3 Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport

1 % -1 50 % 3 11 % 39 Eiendomsdrift

8 % -7 100 % 6 27 % 95 Tjenesteytende virksomhet

43 % -39 -50 % -3 24 % 86 Overført fra nedskrivning på grupper av utlån

14 % -13 -267 % -16 6 % 20 Personkunder

100 % -90 100 % 6 100 % 353 Tap på utlån til kunder



Konsern

2008 2007 2006

PM BM Totalt PM BM Totalt PM BM Totalt

 14  214  228  -17  11  -6  -17  -35  -52 

 13  85  98  -  -  -  -  -38  -38 

 8  30  38  4  19  23  11  2  13 

 -  5  5  1  -  1  1  2  3 

 1  22  23  1  -1  -  -  1  1 

 -1  -5  -6  -4  -4  -8  -8  -11  -19 

 35  351  386  -15  25  10  -13  -79  -92 

 37  68  105  52  59  111  69  94  163 

 -8  -30  -38  -4  -19  -23  -11  -2  -13 

 -9  -21  -30  -23  -21  -44  -15  -51  -66 

 2  2  4  2  2  4  1  4  5 

 1  15  16  -  -  -  -  -  - 

 27  265  292  10  47  57  8  14  22 

 50  299  349  37  68  105  52  59  111 

 9  122  131  26  105  131  34  135  169 

 13  85  98  -  -  -  -8  -30  -38 

 22  207  229  26  105  131  26  105  131 

0 % - -40 % -4 1 %  -1 

0 % 1 -20 % -2 8 %  -7 

0 % - 0 %  - 0 %  - 

14 % 54 260 % 26 20 %  -18 

4 % 16 -20 % -2 4 %  -4 

15 % 57 -10 % -1 -3 %  3 

0 % 1 -20 % -2 3 %  -3 

10 % 40 30 % 3 2 %  -2 

25 % 95 70 % 7 10 %  -9 

25 % 98 0 %  - 41 %  -38 

6 % 24 -150 % -15 14 %  -13 

100 % 386 100 % 10 100 % -92



NOTE 22 INNSKUDD FRA KUNDER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 33 078  40 858  40 953 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid  40 327  40 084  32 489 

 10 065  10 137  13 987 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid  13 980  10 130  10 058 

 43 143  50 995  54 940 Sum innskudd  54 307  50 214  42 547 

Innskudd fordelt på sektor og næring 

 703  789  1 007 Jordbruk/skogbruk  1 007  789  703 

 93  349  123 Fiske/fiskeoppdrett  123  349  93 

 471  1 624  520 Bergverksdrift/utvinning  520  1 624  471 

 1 546  2 086  2 286 Industri  2 286  2 086  1 546 

 1 364  1 464  1 805 Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg  1 805  1 464  1 364 

 1 544  1 768  1 612 Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet  1 612  1 768  1 544 

 1 543  1 690  2 933 Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport  2 933  1 690  1 543 

 2 856  3 961  4 127 Eiendomsdrift  4 127  3 961  2 856 

 4 451  5 920  5 819 Tjenesteytende virksomhet  5 186  5 139  3 855 

 9 382  9 894  8 761 Offentlig forvaltning og finansielle tjenester  8 761  9 894  9 382 

 -  -  1 436 Innlån statsforvaltning vedrørende bytteordning OMF  1 436  -  - 

 23 953  29 545  30 429 Sum næring  29 796  28 764  23 357 

 19 190  21 450  24 511 Personkunder  24 511  21 450  19 190 

 43 143  50 995  54 940 Sum innskudd fordelt på sektor og næring  54 307  50 214  42 547 

Innskudd fordelt på geografiske områder

 33 829  41 805  44 082 Rogaland  43 449  41 024  33 233 

 1 810  2 134  2 176 Agder-fylkene  2 176  2 134  1 810 

 1 078  1 207  1 713 Hordaland  1 713  1 207  1 078 

 303  380  515 Utland  515  380  303 

 6 123  5 469  6 454 Øvrige  6 454  5 469  6 123 

 43 143  50 995  54 940 Sum innskudd fordelt på geografiske områder  54 307  50 214  42 547 



NOTE 23 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 801  5 515  3 259  Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak  3 259  5 515  801 

 25 256  30 580  42 796  Obligasjonsgjeld  42 796  30 580  25 256 

 -  -460  -398  Egne sertifikater og obligasjoner  -398  -460  - 

 26 057  35 635  45 657  Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  45 657  35 635  26 057 

3,3 % 4,8 % 6,1 % Gjennomsnittlig rente 6,1 % 4,8 % 3,3 %

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året inkludert eventuelle rente og  valutaswapper i prosent av gjen-

nomsnittlig verdipapirbeholdning.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

fordelt på forfallstidspukt 1) Forfall

 6 864  -  - 2007  -  -  6 864 

 4 005  9 139  - 2008  -  9 139  4 005 

 2 170  4 307  6 478 2009  6 478  4 307  2 170 

 5 811  6 637  7 957 2010  7 957  6 637  5 811 

 5 016  5 827  7 195 2011  7 195  5 827  5 016 

 514  4 585  6 091 2012  6 091  4 585  514 

 124  120  10 237 2013  10 237  120  124 

 372  3 149  4 633 2014  4 633  3 149  372 

 826  997  1 232 2016  1 232  997  826 

 -  349  464 2017  464  349  - 

 -  -  648 2018  648  -  - 

 99  99  129 2024  129  99  99 

 83  79  101 2035  101  79  83 

 -  174  263 2037  263  174  - 

 173  173  229 2046  229  173  173 

 26 057  35 635  45 657 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  45 657  35 635  26 057 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

fordelt på valutaer 1)

 10 785  17 012  22 776 NOK  22 776  17 012  10 785 

 10 634  14 371  17 500 EUR  17 500  14 371  10 634 

 3 666  2 846  3 683 USD  3 683  2 846  3 666 

 301  636  678 SEK  678  636  301 

 486   -    -  GBP   -    -   486 

 185  770  1 020 Øvrige  1 020  770  185 

 26 057  35 635  45 657 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  45 657  35 635  26 057 

1) Egne obligasjoner og sertifikater er fratrukket

  Forfalt/ Valutakurs- og

Balanse Emitert innløst andre endringer Balanse

Endring av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1) 31.12.2007 2008 2008 2008 31.12.2008

Sertifikater, nominell verdi  5 515  4 744  7 000  -  3 259 

Obligasjoner, nominell verdi  30 158  14 620  7 900  4 394  41 272 

Verdijusteringer  -38  -  -  1 164  1 126 

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  35 635  19 364  14 900  5 558  45 657 

1) Noten er identisk for morbank og konsern



NOTE 24 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

(tall i mill kroner)

Morbank Første Konsern

forfalls-

2006 2007 2008 Hovedstol Betingelser Forfall tidspunkt 2008 2007 2006

Tidsbegrenset 

  -    -    -   40  NOK 3 mnd Nibor + margin 2012 2007   -    -   40 

 535  517  641  65  EUR 3 mnd Libor + margin 2014 2009  641  517  535 

 687  672  1 067  13 000  JPY 3 mnd Libor + margin 2035 2012  1 067  672  687 

  -    -   499  500  NOK 3 mnd Nibor + margin 2018 2013  499   -    -  

 449  450  450  450  NOK 3 mnd Nibor + margin 2017 2012  450  450  449 

 1 671  1 639  2 657 Sum tidsbegrenset  2 657  1 639  1 711 

Evigvarende 

 458  396  522  75  USD 3 mnd Libor + margin  522  396  458 

 183  172  196  200  SEK 3 mnd Stibor + margin  196  172  183 

 170  170  170  170  NOK 3 mnd Nibor + margin  170  170  170 

 811  738  888 Sum evigvarende  888  738  811 

Fondsobligasjon 

 470  448  625  75  USD 3 mnd Libor + margin  625  448  470 

 470  448  625 Sum fondsobligasjon  625  448  470 

 2 952  2 825  4 170 Sum ansvarlig lånekapital  4 170  2 825  2 992 

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon i utenlandsk valuta inngår i konsernets totale valutaposisjon slik at det ikke er valutarisiko knyttet til lånene.

Av totalt 4 170 mill kroner i ansvarlig lånekapital  teller 526 mill kroner som kjernekapital, 872 mill kroner som evigvarende ansvarlig kapital 

og 2 544 mill kroner som tids begrenset ansvarlig kapital. Aktiverte kostnader ved låneopptak blir reflektert i beregning av amortisert kost.

Fondsobligasjoner kan maksimum utgjøre 15 prosent av samlet kjernekapital. Eventuelt overskytende teller som evigvarende ansvarlig lånekapital.

 

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 1) 2008 2007 2006

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2 596 1 596 1 672

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 873 735 811

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 526 406 469

Verdijusteringer 175 88 -

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 4 170 2 825 2 952

Valuta-
kurs og

andre 
endringer

  Forfalt/

Balanse Emitert innløst Balanse

Endring av gjeld stiftet ved utstedelse av ansvarlig lån/fondsobligasjonslån 1) 31.12.2007 2008 2008 2008 31.12.2008

Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, nominell verdi  1 596  500  -  500  2 596 

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi  735  -  -  138  873 

Fondsobligasjonslån, nominell verdi  406  -  -  120  526 

Verdijusteringer  88  -  -  87  175 

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån  2 825  500  -  845  4 170 

1) Noten er identisk for morbank og konsern



NOTE 25 ANNEN GJELD

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 Annen gjeld 2008 2007 2006

 361  205  356 Pensjonsforpliktelser (note 26)  433  257  420 

 4  7  4 Spesifiserte tapsavsetninger garantier  4  7  4 

 28  24  24 Andre spesifiserte avsetninger  24  24  29 

 22  17  23 Leverandørgjeld  32  273  222 

 21  23  26 Skattetrekk  33  31  28 

  -    -    -  Avregningskonti  450  313  229 

 419  231  275 Annen gjeld  331  242  404 

 35  39  45 Påløpte feriepenger  59  52  45 

 53  62  179 Påløpte renter innskudd kunder  179  62  53 

 308  429  604 Påløpte renter verdipapirgjeld  604  429  308 

 15  45  64 Påløpte renter derivater  64  45  15 

 2  15  51 Påløpte renter øvrige gjeld  51  15  2 

 127  172  149 Øvrige påløpte kostnader  194  245  176 

 1 395  1 269  1 800 Sum annen gjeld  2 458  1 995  1 935 

Stilte garantier (avtalte garantibeløp)

 1 631  2 464  2 236 Betalingsgarantier  2 236  2 464  1 631 

 2 532  2 244  2 302 Kontraktsgarantier  2 302  2 244  2 532 

 47  54  37 Garantier for skatter  37  54  47 

 284  259  600 Annet garantiansvar  600  259  284 

 68   -    -  Garanti overfor Bankenes sikringsfond   -    -   68 

 4 562  5 021  5 175 Sum stilte garantier  5 175  5 021  4 562 

Andre forpliktelser

 14 566  18 041  14 343 Ubenyttede kreditter  14 343  18 041  14 566 

 1 899  3 515  1 222 Innvilgede lånetilsagn  1 223  3 682  2 022 

 105  46   -  Remburser   -   46  105 

 16 570  21 602  15 565 Sum andre forpliktelser  15 566  21 769  16 693 

 22 527  27 892  22 540 Totale forpliktelser  23 199  28 785  23 190 

Pantstillelser

3 238 3 895 6 675 Pantstillelser i verdipapirer 6 675 3 895 3 238

Pågående rettstvister

Konsernet er part i flere rettsaker med et samlet økonomisk omfang som ikke vurderes å ha vesentlig betydning tatt i betraktning at konsernet 

har foretatt tapsavsetninger i de saker hvor det antas å være sannsynlighetsovervekt for at konsernet vil lide tap som følge av rettsakene.

Operasjonelle leasingbetalinger

Konsernets operasjonelle leasingavtaler har en løpetid på 3 - 4 år. Den årlige kostnaden er på omtrent 8 mill kroner. Leasingavtalene går 

hovedsakelig via SR-Finans AS.



NOTE 26 PENSJONER (MED DIREKTE INNREGNING AV ESTIMATAVVIK)

SpareBank 1 SR-Bank konsernet har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte. Pensjonsordningene for SpareBank 1 SR-Bank, 

SR-Forvaltning ASA, SR-Investering AS, SR-Finans AS og EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er dekket av bankens pensjonskasse.

SpareBank 1 SR-Bank, SR-Forvaltning ASA, SR-Investering AS, SR-Finans AS og EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har ensartede o rdninger 

hvor hovedbetingelsene er 30 års opptjening, 70 prosent pensjon i forhold til pensjonsgrunnlaget 1. januar det året man fyller 67 år samt uføre-, 

ektefelle- og barnepensjon. Alle pensjonsytelser samordnes med forventede ytelser fra folketrygden. Dersom det vedtas endringer i folke trygden 

som medfører reduserte ytelser, vil ikke slike reduksjoner bli kompensert fra pensjonsordningene. Pr. 31.12.2008 hadde pensjons ordningene 

1 207 aktive medlemmer og 272 pensjonister.

Vågen Eiendomsforvaltning AS har egen innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjonsordning som omfatter 8 ansatte.

I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom forsikringsordningene, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan 

d ekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i forsikringsordningene, tilleggspensjoner 

utover 12G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP ordningen (Avtalefestet pensjon).

Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år 

i samsvar med faktisk verdi av pensjonsmidlene i pensjonskassen, oppgaver over pensjonsmidlenes flytteverdi fra forsikringsselskapet og 

a ktuarmessig beregning av forpliktelsenes størrelse. Ved beregningen av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:

Forutsetninger 2008 2007 2006

Diskonteringsrente 4,0 % 4,8 % 4,3 %

Forventet avkastning på midlene 6,0 % 6,0 % 5,5 %

Fremtidig lønnsutvikling 4,25 % 4,25 % 4,0 %

G-regulering 4,0 % 4,0 % 3,0 %

Pensjonsregulering 3,5 % 3,0 % 3,0 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 %

Frivillig avgang 5 % før 45 år 5 % før 45 år 2 % før 45 år

2 % etter 45 år 2 % etter 45 år 0 % etter 45 år

Forventet AFP-uttak fra 62 år 25 % ved 62 år 25 % ved 62 år 25 % ved 62 år

og ytterligere 25 % ved 64 år og ytterligere 25 % ved 64 år og ytterligere 25 % ved 64 år

Forutsetninger for dødelighet er basert på publiserte statistikker og erfaringer.

Gjennomsnittlig forventet levetid (i antall år) på balansedagen for en person som pensjonerer seg når han/hun fyller 65 år er som følger:

Mann 19,3 år 19,3 år 17,6 år

Kvinne 21,8 år 21,8 år 19,9 år

Gjennomsnittlig forventet levetid (i antall år) 20 år etter balansedagen for en person som pensjonerer seg når han/hun fyller 65 år er som følger:

Mann 19,3 år 19,3 år 17,6 år

Kvinne 21,8 år 21,8 år 19,9 år

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Norges 

Forsikringsforbund. Forutsetninger for dødelighet er basert på publiserte statistikker og erfaringer.

(tall i mill kroner)

Morbank  Konsern 

2006 2007 2008 Balanseført forpliktelse 2008 2007 2006

 207  37  197 Pensjonsytelser - sikret ordning  254  71  249 

 154  168  159 Pensjonsytelser - usikret ordning  179  186  171 

 361  205  356 Sum balanseført forpliktelse  433  257  420 

Kostnad belastet resultatregnskapet

 32  46  49 Pensjonsytelser - sikret ordning  68  59  41 

 14  16  19 Pensjonsytelser - usikret ordning  21  17  15 

 46  62  68 Sum kostnad belastet resultatregnskapet  89  76  56 



(fortsettelse note 26)

Pensjonsforpliktelse i ytelsesbaserte pensjonsordninger

 918  971  970 Nåverdi pensjonsforpliktelse 1.1  1 072  1 076  993 

 41  51  61 Pensjon opptjent i perioden  71  60  50 

 37  45  48 Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse  53  50  40 

 -3  -73  116 Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik)  137  -91  15 

 -22  -25  -30 Utbetalte ytelser  -31  -26  -23 

 -  -  - Endring i tidligere perioders opptjening  6  2  - 

 971  969  1 165 Nåverdi pensjonsforpliktelse 31.12  1 308  1 071  1 076 

 836  818  1 021 herav fondsbaserte  1 147  905  926 

 135  151  144 herav ikke-fondsbaserte  161  166  150 

Pensjonsmidler

 474  702  790 Pensjonsmidler 1.1  847  747  515 

 37  42  49 Forventet avkastning i perioden  53  45  39 

 25  -  - Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik)  -  -  24 

 149  71  99 Innbetaling fra arbeidsgiver  118  81  146 

 -28  -25  -30 Utbetalte ytelser  -31  -29  -13 

 -  -  -55 Andre endringer  -58  3  - 

 657  790  853 Pensjonsmidler 31.12  929  847  711 

Netto pensjonsforpliktelse i balansen

 971  969  1 165 Nåverdi pensjonsforpliktelse 31.12  1 308  1 071  1 076 

 657  790  853 Pensjonsmidler 31.12  929  847  711 

 314  179  312 Netto pensjonsforpliktelse 31.12  379  224  365 

 47  26  44 Arbeidsgiveravgift  54  32  55 

 361  205  356 Netto pensjonsforpliktelse i balansen  433  257  420 

Periodens pensjonskostnad 

 42  51  61 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  71  60  50 

 37  45  48 Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse  53  50  40 

 -37  -42  -49 Forventet avkastning på pensjonsmidler  -53  -45  -39 

 -  -  - Tidligere perioders opptjening innregnet i perioden  6  2  - 

 42  54  60 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravgift  77  67  51 

 4  8  8 Periodisert arbeidsgiveravgift  11  9  5 

 46  62  68 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  89  76  56 

 -  -  - Innskuddsbasert pensjonskostnad  -  -  - 

 46  62  68 Periodens pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet  89  76  56 

Aktuarielle gevinster og tap (estimatendringer)

Periodens aktuarielle gevinster og tap innregnet

 -21  -131  190 i egenkapital  217  -147  -1 

Kumulative aktuarielle gevinster og tap

 146  14  205 innregnet i egenkapital  250  33  180 

 37  42  49 Forventet avkastning av pensjonsmidler  53  45  39 

 67  46  - Faktisk avkastning av pensjonsmidler  -  46  67 

Forventet avkastning på midler er fastsatt ut fra forventet avkastning hensyntatt den investeringsstrategi som er vedtatt i planene.

Forventet avkastning på rentepapirer med fast avkastning er basert på papirenes effektive rente på balansedagen. Forventet avkastning på 

egenkapitalinstrumenter og investeringer i fast eiendom reflekterer den langsiktige oppnådde avkastning i de respektive markeder.



(fortsettelse note 26)

Sammensetning av pensjonsmidler i konsernet 2008 2007 2006

Eiendom  22  22  12 

- herav brukt av banken  -  -  - 

Aksjer  129  204  175 

Andre eiendeler  778  621  524 

Sum pensjonsmidler  929  847  711 

Utvikling siste fire år i ytelsesbasert pensjonsordning for konsernet 2008 2007 2006 2005

Nåverdi pensjonsforpliktelse 31.12 1 308  1 071  1 076  993 

Pensjonsmidler 31.12 929  847  711  598 

Netto underskudd 379  224  365  395 

Forventet innbetalt premie for 2009 er 90 mill kroner for morbanken og 107 mill kroner for konsernet.

NOTE 27 KAPITALDEKNING

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern

2006 2007 2008 2008 2007 2006

 1 131  1 774  1 872 Grunnfondsbeviskapital  1 872  1 774  1 131 

 -5  -10  -7 - Egne grunnfondsbevis  -7  -10  -5 

 18  7  92 Overkursfond  92  7  18 

 756  777  838 Utjevningsfond  838  777  756 

 337  75 Avsatt utbytte  75  337 

 1 738  1 970  2 066 Sparebankens fond  2 066  1 970  1 738 

90  124  122 Gavefond  122  124  90 

 106  69 Fond for urealiserte gevinster  69  139 

 -  -  - Annen egenkapital  827  560  72 

 3 728  5 085  5 127 Sum balanseført egenkapital  5 954  5 678  3 800 

Kjernekapital

 -14  -  - Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler  -23  -26  -31 

 -2  -1 Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg  -1  -2 

 -337  -75 Fradrag for avsatt utbytte  -75  -337 

 -266  -364 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner  -17  -12 

 -158  -188 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger  -188  -173 

 -  - 50 % kapitaldekningsreserve  -547  -486 

 108  72  36 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik  38  77  116 

 470  448  526 Fondsobligasjon  526  448  469 

 4 292  4 842  5 061 Sum kjernekapital  5 667  5 167  4 354 

Tilleggskapital utover kjernekapital

 807  739  872 Evigvarende ansvarlig kapital  872  739  807 

 1 672  1 639  2 544 Tidsbegrenset ansvarlig kapital  2 834  1 639  1 712 

 -599  -266  -364 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner  -17  -12  -42 

  -158  -188 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger  -188  -173  

 -  -  - 50 % kapitaldekningsreserve  -547  -486  -608 

 1 880  1 954  2 864 Sum tilleggskapital  2 954  1 707  1 869 

 6 172  6 796  7 925 Netto ansvarlig kapital  8 621  6 874  6 223 

 57 582 Beregningsgrunnlag Basel I  58 939 



(fortsettelse note 27)

      Minimumskrav ansvarlig kapital  Basel II

     1 860  2 299 Engasjement med spesialiserte foretak  2 299  1 860 

 1 037  1 368 Engasjement med øvrige foretak  1 368  1 037 

    31  32 Engasjement med massemarked SMB  32  31 

 559  516 Engasjement med massemarked personer  516  559 

 47  48 Engasjement med øvrige massemarked  48  47 

 -  - Egenkapitalposisjoner  -  152 

 3 534  4 263 Sum kredittrisiko IRB  4 263  3 686 

 158  100 Gjeldsrisiko  101  158 

 38  50 Egenkapitalrisko  50  38 

 2  - Valutarisiko  -  2 

 232  248 Operasjonell risiko  306  268 

 1 010  706 Overgangsordning  657  806 

 431  596 Engasjementer beregnet etter Basel I  1 754  776 

 -68  -58 Fradrag  -90  -108 

 4 607  5 337  5 905 Minimumskrav ansvarlig kapital  7 041  5 626  4 715 

10,72 % 10,19 % 10,74 % Kapitaldekning 9,80 % 9,77 % 10,56 %

7,45 % 7,26 % 6,86 % herav kjernekapital 6,44 % 7,35 % 7,39 %

3,26 % 2,93 % 3,88 % herav tilleggskapital 3,37 % 2,44 % 3,17 %

Minstekrav til kapitaldekning er 8 prosent. Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital får redusert egenkapitalverdien med 20 prosent hvert år de siste 

5 årene før forfall. I den grad konsernet har ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner, går denne direkte til fradrag i konsernets egen ansvarlige 

kapital for den del som overstiger 2 prosent av mottakende finansinstitusjons ansvarlige kapital. Har konsernet ansvarlig kapital i andre 

finansinstitusjoner som utgjør mindre enn 2 prosent av den enkelte finansinstitusjons ansvarlige kapital, kommer summen av slik kapital til 

fradrag i konsernets ansvarlige kapital for den del som overstiger 10 prosent av konsernets ansvarlige kapital. Dersom konsernet har fått pålegg 

om 100 prosent kapitaldekningsreserve på bestemte eiendeler skal et beløp tilsvarende eiendelens bokførte verdi trekkes fra i den ansvarlige 

kapitalen og i beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget vektes i henhold til risiko. 



NOTE 28 NÆRSTÅENDE PARTER

(tall i tusen kroner)

 Konsernledelsen  Styret  Kontrollkomiteen  Tilknyttede selskap  Andre nærstående 

 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006 

Lån

Lån utestående  1.1.  27 494  25 376  19 106  2 685  2 658  5 043  7 379  2 542  2 173  15 445  4 184  4 233  301  2 242  92 

Nye lån  13 004  5 224  16 475  5 910  2 050  2 657  5 020  604  3 333  5 735  4 412  1 752  513  783  1 123 

Tilbakebetalinger  10 001  3 106  10 205  4 674  3 395  3 188  6 170  230  2 964  6 000  443  1 801  795  2 698  758 

Utestående lån 31.12.  30 497  27 494  25 376  3 921  1 313  4 512  6 229  2 916  2 542  15 180  8 153  4 184  19  327  457 

Renteinntekter  1 319  831  351  101  77  95  286  139  48  802  193  69  3  115  74 

Innskudd

Innskudd  1.1.  1 004  1 495  1 051  234  113  68  3 357  519  282  2 748  3 490  2 538  2 036  1 826  1 688 

Nye innskudd  16 887  22 004  12 442  1 304  1 336  1 430  9 992  4 039  2 699  7 571  7 256  7 626 11 021  11 944  6 499 

Uttak  16 054  22 495  12 038  1 408  807  1 385  11 088  3 883  2 465  8 997  8 058  6 223  9 632  12 015  6 411 

Innskudd 31.12.  1 837  1 004  1 455  130  642  113  2 261  675  516  1 322  2 688  3 941  3 425  1 755  1 776 

Rentekostnader  69  33  18  2  12  1  148  20  5  127  141  93  139  69  28

NOTE 29 GRUNNFONDSBEVISKAPITAL OG EIERSTRUKTUR

Grunnfondsbeviskapital

SpareBank 1 SR-Banks grunnfondsbeviskapital utgjør 1 872 583 625 kroner fordelt på 74 903 345 grunnfondsbevis, 

hvert pålydende 25 kroner. Grunnfondsbeviskapitalen er tatt opp på følgende måte/tidspunkt:

Endring i Total Antall

grunnfonds- grunnfonds- grunnfonds-

År beviskapital beviskapital bevis

1994 Offentlig emisjon 744,0 744,0 7 440 000

2000 Ansatt emisjon 5,0 749,0 7 489 686

2001 Ansatt emisjon 4,8 753,8 7 538 194

2004 Fondsemisjon 150,8 904,6 9 045 834

2005 Fondsemisjon/splitt 226,1 1 130,7 22 614 585

2007 Fondsemisjon 200,0 1 330,7 26 613 716

2007 Fondsemisjon/splitt 443,5 1 774,2 70 969 909

2008 Utbytteemisjon 91,7 1 866,0 74 638 507

2008 Ansatt emisjon 6,6 1 872,6 74 903 345

Foruten grunnfondsbeviskapitalen består grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen i SpareBank 1 SR-Bank av utjevningsfond og over-

kursfond. Utjevningsfondet er akkumulert overskudd som ikke blir utbetalt via årets utbytte. Denne egenkapitalen skal brukes for å stabilisere 

kontantutbytte, eventuelt til fondsemisjon. Øvrig egenkapital er sparebankens fond, gavefond og fond for urealiserte gevinster. Inntil 25 

prosent av det resultatet som ikke deles ut som utbytte kan settes av til gavefond.

Grunnfondsbeviseiernes andel av resultat

Resultat pr grunnfondsbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av grunnfondsbevisene med gjennomsnittlig antall ute-

stående grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer grunnfondsbeviskapitalens, utjevningsfondets og overkurs-

fondets andel av bankens totale egenkapital minus fond for urealiserte gevinster.



Omsetning av egne grunnfond i 2008

(tall i tusen kroner)

Beholdning pr 31.12.2007 9 956

Korrigert beholdning 2008 -2 599

Beholdning pr 31.12.2008 7 357

De 20 største grunnfondsbeviseierne pr 31.12.2008 Grunnfonds- Prosent-

Eier bevis andel

Coil Investment Group AS 3 791 661  5,1%

Clipper AS 1 420 536  1,9%

Frank Mohn AS 1 363 263  1,8%

Trygve Stangeland 1 205 776  1,6%

Tveteraas Finans AS 1 096 088  1,5%

Laerdal AS 986 300  1,3%

The Northern Trust Co., UK 905 845  1,2%

Brown Brothers Harriman, USA 800 000  1,1%

Køhlergruppen AS 750 000  1,0%

Bank of New York, USA 712 617  1,0%

Verdipapirfondet Nordea Norge 708 161  0,9%

Bjergsted Investering AS 699 581  0,9%

Westco AS 656 581  0,9%

Olav T. Stangeland 594 642  0,8%

State Street Bank & Trust, USA 582 239  0,8%

Forsand Kommune 568 525  0,8%

Pareto AS 474 193  0,6%

Helland AS 454 727  0,6%

Skagen Vekst 440 000  0,6%

Ringerike Sparebank 426 212  0,6%

Sum 20 største 18 636 947 24,9%

Øvrige eiere 56 266 398 75,1%

Utstedte grunnfondsbevis 74 903 345 100,0 %

 

Totalt antall grunnfondsbeviseiere pr 31.12.2008 er 11 482. Dette er en økning på 250 fra årskiftet 2007. Andel grunnfondsbevis hjemme-

hørende i Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene er 61,6 prosent, og utenlandsandelen er 7,4 prosent. Det vises forøvrig til oversikt over grunn-

fondsbeviseiere i styret og representantskapet. For flere detaljer vedrørende grunnfondsbevis henvises til eget kapittel i årsrapporten.

(fortsettelse note 29)

NOTE 30 BUNDNE MIDLER

(tall i mill kroner)

Morbank Konsern
2006 2007 2008 2008 2007 2006

21  23  26 Skattetrekk  33  31  28 

 21  23  26 Sum bundne midler  33  31  28



NOTE 31 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER
(tall i mill kroner)

Konsern

Holdt for 
omsetning

Regnskaps-
ført til 

virkelig verdi

 

2008

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanken  6 998  6 998 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 416  1 416 

Netto utlån til kunder  4 200  94 856  99 056 

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi  4 027  4 027 

Sertifikater og obligasjoner til holde til forfall  5 048  5 048 

Finansielle derivater  3 386  1 456  4 842 

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis  310  92  2  404 

Investering i eierinteresser  1 953  1 953 

Immaterielle eiendeler  20  20 

Varige driftsmidler  337  337 

Virksomhet som skal selges  638  638 

Andre eiendeler  1 138  1 138 

Sum eiendeler  4 337  7 678  1 456  103 270  2  5 048  4 086  125 877 

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  11 119  11 119 

Innskudd fra og gjeld til kunder  54 307  54 307 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  14 206  31 451  45 657 

Finansielle derivater  2 029  2 029 

Betalbar skatt  22  22 

Utsatt skatteforpliktelse  94  94 

Virksomhet som skal selges  55  55 

Annen gjeld  2 458  2 458 

Ansvarlig lånekapital  1 889  2 281  4 170 

Sum gjeld  18 124  99 158  2 629  119 911 

  

Sum egenkapital  5 966  5 966 

Sum gjeld og egenkapital  18 124  99 158  8 595  125 877

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi 
over resultatet

Finansielle 
derivater som 

sikrings-
instrument

Finansielle 
eiendeler og 
gjeld vurdert 
til amortisert 

kost

Finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Finansielle 
eiendeler 

som holdes 
til forfall

Ikke 
fi nans ielle 

eien deler og 
gjeld Sum



Holdt for 
omsetning

Regnskaps-
ført til 

virkelig verdi

 

2007

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanken  2 622  2 622 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  3 357  3 357 

Netto utlån til kunder  2 436  85 425  87 861 

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi  5 444  5 444 

Sertifikater og obligasjoner til holde til forfall  - 

Finansielle derivater  723  174  897 

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis  453  127  9  589 

Investering i eierinteresser  1 345  1 345 

Immaterielle eiendeler  23  23 

Varige driftsmidler  294  294 

Virksomhet som skal selges  43  43 

Andre eiendeler  792  792 

Sum eiendeler  5 897  3 286  174  91 404  9  -  2 497  103 267 

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  5 812  5 812 

Innskudd fra og gjeld til kunder  50 214  50 214 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  7 449  28 186  35 635 

Finansielle derivater  476  237  713 

Betalbar skatt  211  211 

Utsatt skatteforpliktelse  21  21 

Annen gjeld  1 995  1 995 

Ansvarlig lånekapital  1 292  1 533  2 825 

Sum gjeld  9 217  237  85 745  2 227  97 426 

 

Sum egenkapital  5 841  5 841 

Sum gjeld og egenkapital  9 217  237  85 745  8 068  103 267 

(fortsettelse note 31)

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi 
over resultatet

Finansielle 
derivater som 

sikrings-
instrument

Finansielle 
eiendeler og 
gjeld vurdert 
til amortisert 

kost

Finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Finansielle 
eiendeler 

som holdes 
til forfall

Ikke 
fi nans ielle 

eien deler og 
gjeld Sum



Holdt for 
omsetning

Regnskaps-
ført til 

virkelig verdi

 

2006

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanken  834  834 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  170  170 

Netto utlån til kunder  2 283  74 776  77 059 

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi  3 558  3 558 

Sertifikater og obligasjoner til holde til forfall  - 

Finansielle derivater  370  108  478 

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis  447  127  8  582 

Investering i eierinteresser  793  793 

Immaterielle eiendeler  4  4 

Varige driftsmidler  299  299 

Virksomhet som skal selges  579  579 

Andre eiendeler  679  679 

Sum eiendeler  4 005  2 780  108  75 780  8  -  2 354  85 035 

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  6 028  6 028 

Innskudd fra og gjeld til kunder  42 547  42 547 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  6 757  19 300  26 057 

Finansielle derivater  339  96  435 

Betalbar skatt  217  217 

Utsatt skatteforpliktelse  - 

Virksomhet som skal selges  524  524 

Annen gjeld  1 935  1 935 

Ansvarlig lånekapital  1 339  1 653  2 992 

Sum gjeld  8 435  96  69 528  2 676  80 735 

 

Sum egenkapital  4 300  4 300 

Sum gjeld og egenkapital  8 435  96  69 528  6 976  85 035

Finansielle instrumenter 
til virkelig verdi 
over resultatet

Finansielle 
derivater som 

sikrings-
instrument

Finansielle 
eiendeler og 
gjeld vurdert 
til amortisert 

kost

Finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Finansielle 
eiendeler 

som holdes 
til forfall

Ikke 
fi nans ielle 

eien deler og 
gjeld Sum

(fortsettelse note 31)



NOTE 32 FORFALLSANALYSE AV EIENDELER OG GJELD/FORPLIKTELSER

(tall i mill kroner)

Kasse-, drifts- og brukskreditter (inkludert flexilån) er inkludert i intervallet “På forespørsel”.

Morbank
På fore-
spørsel

Under 3 
måneder

3-12 
måneder 1 - 5 år over 5 år TotaltPr 31.12.2008

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanken  6 998   -    -    -    -   6 998 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  4 571  1 119   -   223  7  5 920 

Brutto utlån til kunder  39 500  357  6 069  6 732  42 505  95 163 

 - Individuelle nedskrivninger -320   -    -    -    -  -320

 - Nedskrivninger på grupper av utlån -206   -    -    -    -  -206

Netto utlån til kunder  38 974  357  6 069  6 732  42 505  94 637 

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi   -   436  1 326  2 155  69  3 986 

Sertifikater og obligasjoner til holde til forfall   -   65  393  4 547  43  5 048 

Finansielle derivater   -   599  663  2 456  1 130  4 848 

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis  289   -    -    -    -   289 

Investering i eierinteresser  1 685   -    -    -    -   1 685 

Varige driftsmidler  326   -    -    -    -   326 

Virksomhet som skal selges  127   -    -    -    -   127 

Andre eiendeler  1 060   -    -    -    -   1 060 

Sum eiendeler  54 030  2 576  8 451  16 113  43 754  124 924 

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  2 375  2 893  4 089  1 764   -   11 121 

Innskudd fra og gjeld til kunder  53 341  162   -   1 437   -   54 940 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   2 668  3 809  31 481  7 699  45 657 

Finansielle derivater   -   353  507  793  376  2 029 

Betalbar skatt   -    -   9   -    -   9 

Utsatt skatteforpliktelse   -    -   71   -    -   71 

Annen gjeld  1 800   -    -    -    -   1 800 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   4 170  4 170 

Sum gjeld  57 516  6 076  8 485  35 475  12 245  119 797 



(fortsettelse note 32)

Konsern

På fore-
spørsel

Under 3 
måneder

3-12 
måneder 1 - 5 år over 5 år TotaltPr 31.12.2008

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanken  6 998  -  -  -  -  6 998 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  67  1 119  -  223  7  1 416 

Brutto utlån til kunder  39 500  411  6 213  9 424  44 082  99 630 

 - Individuelle nedskrivninger  -345  -  -  -  -  -345 

 - Nedskrivninger på grupper av utlån  -229  -  -  -  -  -229 

Netto utlån til kunder  38 926  411  6 213  9 424  44 082  99 056 

Sertifikater og obligasjoner  til virkelig verdi  -  474  1 326  2 155  72  4 027 

Sertifikater og obligasjoner til holde til forfall  -  65  393  4 547  43  5 048 

Finansielle derivater  -  593  663  2 456  1 130  4 842 

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis  404  -  -  -  -  404 

Investering i eierinteresser  1 953  -  -  -  -  1 953 

Varige driftsmidler  337   -    -    -    -   337 

Virksomhet som skal selges  638  -  -  -  -  638 

Andre eiendeler  1 158  -  -  -  -  1 158 

Sum eiendeler  50 481  2 662  8 595  18 805  45 334  125 877 

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  2 373  2 893  4 089  1 764   -   11 119 

Innskudd fra og gjeld til kunder  52 708  162   -   1 437   -   54 307 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   2 668  3 809  31 481  7 699  45 657 

Finansielle derivater   -   353  507  793  376  2 029 

Betalbar skatt   -    -   22   -    -   22 

Utsatt skatteforpliktelse   -    -   94   -    -   94 

Virksomhet som skal selges  55  -  -  -  -  55 

Annen gjeld  2 458   -    -    -    -   2 458 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   4 170  4 170 

Sum gjeld  57 594  6 076  8 521  35 475  12 245  119 911

NOTE 33 MAKS KREDITTRISIKOEKSPONERING

(tall i mill kroner)

Maksimal eksponering mot kredittrisiko for komponentene i balansen, inkludert derivater.
Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantestillelser og tillatte motregninger.

Morbank Konsern 

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Eiendeler

 834  2 622  6 998 Kontanter og fordringer på sentralbanken  6 998  2 622  834 

 2 585  6 489  5 920 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 416  3 357  170 

 74 656  84 647  95 163 Utlån til og fordringer på kunder  99 630  88 090  77 297 

 3 961  5 724  4 181 Verdipapirer - holdt for omsetning  4 337  5 897  4 005 

 127  127  92 Verdipapirer - til virkelig verdi med verdiendring over resultatet  92  127  127 

  -    -   5 048 Verdipapirer - holdt til forfall  5 048   -    -  

 478  897  4 848 Derivater  4 842  897  478 

 2  4  2 Verdipapirer - tilgjengelig for salg  2  9  8 

 1 634  2 021  2 672 Andre eiendeler  3 512  2 268  2 116 

 84 277  102 531  124 924 Sum eiendeler  125 877  103 267  85 035 



Forpliktelser

 1 395  1 282  1 800 Betingete forpliktelser  2 458  2 016  1 935 

 14 566  18 041  14 343 Ubenyttede kreditter  14 343  18 041  14 566 

 1 899  3 515  1 222 Lånetilsagn  1 223  3 682  2 022 

 17 860  22 838  17 365 Sum finansielle garantistillelser  18 024  23 739  18 523 

 102 137  125 369  142 289  Total kredittrisikoeksponering  143 901  127 006  103 558 

Kredittrisikoeksponering knyttet til finansielle eiendeler fordelt på geografiske områder

 Morbank  Konsern 

2006 2007 2008 Bank aktiviteter 2008 2007 2006

 67 511  78 385  89 167 Rogaland  88 592  74 622  67 374 

 6 010  7 648  9 004 Agder-fylkene  9 332  7 864  6 112 

 3 007  3 643  5 896 Hordaland  6 335  3 861  3 210 

 285  266  364 Utlandet  365  3 577  433 

 2 896  5 837  6 322 Øvrige  6 932  6 413  3 288 

 79 709  95 779  110 753 Totalt bank aktiviteter  111 556  96 337  80 417 

Markets aktiviteter

 2 988  4 174  6 968 Norge  7 124  4 352  3 038 

 557  1 148  1 839 Europa/Asia  1 839  1 148  557 

 545  533  516 USA  516  533  545 

 4 090  5 855  9 323 Totalt Markets aktiviteter  9 479  6 033  4 140 

 478  897  4 848 Derivater  4 842  897  478 

 84 277  102 531  124 924 Totalt fordelt på geografiske områder  125 877  103 267  85 035

(fortsettelse note 33)

NOTE 34 KREDITTKVALITET PR KLASSE AV FINANSIELLE EIENDELER

(tall i mill kroner)
 

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger.

Tabellen angir kredittkvaliteten pr klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem.

Morbank  Verken forfalt eller nedskrevet 
Forfalt og 
individuelt 
nedskrevet2008

Laveste 
risiko Lav risiko

Middels 
risiko Høy risiko

Høyeste 
risiko Sum

Utlån

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  5 920   -    -    -    -    -   5 920 

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  40 395  9 183  580  66  207  241  50 672 

- Bedriftsmarked  11 675  17 715  11 244  754  1 663  908  43 959 

Sum utlån  57 990  26 898  11 824  820  1 870  1 149  100 551 

Finansielle investeringer

Noterte obligasjoner og sertifikater  5 576  1 568  936  154  100  10  8 344 

Unoterte obligasjoner og sertifikater  544  35  55  21  35   -  690 

Sum finansielle investeringer  6 120  1 603  991  175  135  10  9 034 

Sum utlånsrelaterte eiendeler  64 110  28 501  12 815  995  2 005  1 159  109 585



(fortsettelse note 34)

 Verken forfalt eller nedskrevet 
Forfalt og 
individuelt 
nedskrevet2007

Laveste 
risiko Lav risiko

Middels 
risiko Høy risiko

Høyeste 
risiko Sum

Utlån

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  6 489   -    -    -    -    -   6 489 

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  44 903  4 050  1 141  139  16  180  50 429 

- Bedriftsmarked  8 172  15 481  8 295  1 574  607  194  34 323 

Sum utlån  59 564  19 531  9 436  1 713  623  374  91 241 

Finansielle investeringer

Noterte obligasjoner og sertifikater  2 962  1 193  940  99  175   -   5 369 

Unoterte obligasjoner og sertifikater   -    -    -    -   37   -   37 

Sum finansielle investeringer  2 962  1 193  940  99  212   -   5 406 

Sum utlånsrelaterte eiendeler  62 526  20 724  10 376  1 812  835  374  96 647 

Konsern  Verken forfalt eller nedskrevet 
Forfalt og 
individuelt 
nedskrevet2008

Laveste 
risiko Lav risiko

Middels 
risiko Høy risiko

Høyeste 
risiko Sum

Utlån

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 416   -    -    -    -    -   1 416 

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  40 578  9 495  774  126  308  248  51 529 

- Bedriftsmarked  13 647  19 120  11 680  842  1 758  915  47 962 

Sum utlån  55 641  28 615  12 454  968  2 066  1 163  100 907 

Finansielle investeringer

Noterte obligasjoner og sertifikater  5 617  1 568  936  154  100  10  8 385 

Unoterte obligasjoner og sertifikater  544  35  55  21  35   -  690 

Sum finansielle investeringer  6 161  1 603  991  175  135  10  9 075 

Sum utlånsrelaterte eiendeler  61 802  30 218  13 445  1 143  2 201  1 173  109 982 

 Verken forfalt eller nedskrevet 
Forfalt og 
individuelt 
nedskrevet2006

Laveste 
risiko Lav risiko

Middels 
risiko Høy risiko

Høyeste 
risiko Sum

Utlån

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 585   -    -    -    -    -   2 585 

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  43 225  3 386  1 040  181  140  180  48 152 

- Bedriftsmarked  6 327  11 632  6 375  1 036  1 031  127  26 528 

Sum utlån  52 137  15 018  7 415  1 217  1 171  307  77 265 

Finansielle investeringer

Noterte obligasjoner og sertifikater  1 047  1 459  956  25  39   -   3 526 

Sum finansielle investeringer  1 047  1 459  956  25  39   -   3 526 

Sum utlånsrelaterte eiendeler  53 184  16 477  8 371  1 242  1 210  307  80 791 



(fortsettelse note 34)

 Verken forfalt eller nedskrevet 
Forfalt og 
individuelt 
nedskrevet2007

Laveste 
risiko Lav risiko

Middels 
risiko Høy risiko

Høyeste 
risiko Sum

Utlån

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  3 357   -    -    -    -    -   3 357 

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  45 151  4 295  1 257  159  50  182  51 094 

- Bedriftsmarked  8 725  17 153  8 630  1 748  635  222  37 113 

Sum utlån  57 233  21 448  9 887  1 907  685  404  91 564 

Finansielle investeringer

Noterte obligasjoner og sertifikater  3 000  1 193  940  99  175   -   5 407 

Unoterte obligasjoner og sertifikater   -    -    -    -   37   -   37 

Sum finansielle investeringer  3 000  1 193  940  99  212   -   5 444 

Sum utlånsrelaterte eiendeler  60 233  22 641  10 827  2 006  897  404  97 008 

 Verken forfalt eller nedskrevet 
Forfalt og 
individuelt 
nedskrevet2006

Laveste 
risiko Lav risiko

Middels 
risiko Høy risiko

Høyeste 
risiko Sum

Utlån

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  170   -    -    -    -    -   170 

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  43 340  3 500  1 094  190  156  181  48 461 

- Bedriftsmarked  7 506  12 287  6 689  1 114  1 124  140  28 860 

Sum utlån  51 016  15 787  7 783  1 304  1 280  321  77 491 

Finansielle investeringer

Noterte obligasjoner og sertifikater  1 079  1 459  956  25  39   -   3 558 

Sum finansielle investeringer  1 079  1 459  956  25  39   -   3 558 

Sum utlånsrelaterte eiendeler  52 095  17 246  8 739  1 329  1 319  321  81 049 

Klassifisering av finansielle investeringer:

Obligasjonene allokeres til SpareBank 1 SR-Banks egne risikokategorier basert på eksterne ratinger. Dersom et verdipapir har en offisiell r ating 

skal denne benyttes, men i  tilfeller hvor offisiell rating ikke eksisterer benyttes eksterne megleres skyggerating som grunnlag for risiko-

klassifiseringen. Oversikten under illustrerer sammenhengen mellom SpareBank 1 SR-Banks risikokategorier og Standard & Poor’s rating-

matrise (Long-Term Credit Ratings).

Bankens risikokategori S&P rating

Laveste risiko AAA, AA+, AA og AA-

Lav risiko A+, A og A-

Middels risiko BBB+, BBB, BBB-

Høy risiko BB+, BB, BB-

Høyeste risiko B+ og lavere

Som noterte obligasjoner og sertifikater i Norge betraktes obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs hovedliste og ABM (Alternative Bond Market).



NOTE 35 KREDITTRISIKOEKSPONERING FOR HVER INTERNE RISIKORATING

(beløp i mill kroner)

Morbank
Gj.snittlig usikret 
eksponering i % Totalt beløp

Gj.snittlig usikret 
eksponering i % Totalt beløp

Gj.snittlig usikret 
eksponering i % Totalt beløp

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Laveste risiko 0,28 57 336 3,85 65 750 2,89 57 429

Lav risiko 9,45 37 074 10,64 26 411 12,16 19 534

Middels risiko 30,25 16 320 13,45 12 048 8,18 13 719

Høy risiko 15,19 384 8,98 2 026 6,19 1 470

Høyeste risiko 28,24 2 020 13,20 841 5,19 1 349

Mislighold og nedskrevet 28,91 1 546 4,65 709 33,88 307

Totalt 7,53 114 680 6,76 107 785 5,78 93 808

Konsern
Gj.snittlig usikret 
eksponering i % Totalt beløp

Gj.snittlig usikret 
eksponering i % Totalt beløp

Gj.snittlig usikret 
eksponering i % Totalt beløp

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Laveste risiko 0,28 59 094 3,80 66 580 2,83 58 699

Lav risiko 8,94 38 791 9,92 28 328 11,70 20 303

Middels risiko 29,14 16 950 12,97 12 499 7,96 14 087

Høy risiko 13,30 532 8,20 2 220 5,84 1 557

Høyeste risiko 25,91 2 216 12,29 903 4,80 1 458

Mislighold og nedskrevet 28,31 1 564 4,47 739 32,40 321

Totalt 7,27 119 147 6,55 111 269 5,62 96 425

SpareBank 1 SR-Bank fastsetter realisasjonsverdien på stilte sikkerheter slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte 

realisasjonsverdi i en nedgangskonjunktur. Eksempelvis vil stilte sikkerheter i form av negativ pant og unoterte aksjer i henhold til konsernets 

interne retningslinjer ikke bli tillagt noen realisasjonsverdi og dermed fremstå som usikret. Den konservative vurderingen innebærer at faktisk 

oppnådd realisasjonsverdi kan bli høyere enn estimert realisasjonsverdi.

NOTE 36 ALDERSFORDELING PÅ FORFALTE, MEN IKKE NEDSKREVNE UTLÅN

(tall i mill kroner)

Tabellen angir forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskudd fordelt på antall dager etter forfall 
som ikke skyldes forsinkelser i betalingsformidlingen.

Morbank  Under 
30 dager 

31 - 60 
dager

61 - 90 
dager

Over 91 
dager Totalt2008

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  433  70  12  12  527 

- Bedriftsmarked  184  15  29  57  285 

Sum  617  85  41  69  812 

2007

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  269  71  10  12  362 

- Bedriftsmarked  18   -   1  13  32 

Sum  287  71  11  25  394 

2006

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  285  30  3  1  319 

- Bedriftsmarked  93  4  2  7  106 

Sum  378  34  5  8  425 

Av det totale beløp av brutto forfalte, men ikke nedskrevne utlån til og fordringer på kunder, var virkelig verdi på tilhørende pantestillelser

 pr 31.12.2008 622 mill kroner (357 mill kroner og 301 mill kroner for henholdsvis 2007 og 2006).



Konsern  Under 
30 dager 

31 - 60 
dager

61 - 90 
dager

Over 91 
dager Totalt2008

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  433  70  13  15  531 

- Bedriftsmarked  184  18  35  68  305 

Sum  617  88  48  83  836 

2007

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  269  72  10  12  363 

- Bedriftsmarked  22  1  1  13  37 

Sum  291  73  11  25  400 

2006

Utlån til og fordringer på kunder

- Personmarked  286  30  3  1  320 

- Bedriftsmarked  97  9  2  10  118 

Sum  383  39  5  11  438 

Av det totale beløp av brutto forfalte, men ikke nedskrevne utlån til og fordringer på kunder, var virkelig verdi på tilhørende pantestillelser 

pr 31.12.2008 646 mill kroner (363 mill kroner og 313 mill kroner for henholdsvis 2007 og 2006).

(fortsettelse note 36)

NOTE 37 GJENVÆRENDE KONTRAKTSMESSIG LØPETID PÅ FORPLIKTELSER 

(tall i mill kroner)

Morbank 1)

2008 På forespørsel Under 3 mnd. 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt

Gjeld til kredittinstitusjoner  2 375  2 893  4 089  1 764   -   11 121 

Innskudd fra og gjeld til kunder  53 341  162   -   1 437   -   54 940 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   2 666  3 788  35 157  2 825  44 436 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   4 170  4 170 

Totale forpliktelser  55 716  5 721  7 877  38 358  6 995  114 667 

Derivater

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut   -  9 917 3 172 5 608 1 442 20 139

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn   -  -9 876 -2 985 -5 309 -1 405 -19 575

2007

Gjeld til kredittinstitusjoner  1 199  3 604  80  310  620  5 813 

Innskudd fra og gjeld til kunder  49 666  431  694  204   -   50 995 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   4 260  4 892  21 416  5 105  35 673 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   2 739  2 739 

Totale forpliktelser  50 865  8 295  5 666  21 930  8 464  95 220 

Derivater

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut   -  3 200 2 726 9 394 1 212 16 532

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn   -  -3 071 -2 550 -8 604 -1 039 -15 264

2006 2)

Gjeld til kredittinstitusjoner   -   5 328  282  450   -   6 060 

Innskudd fra og gjeld til kunder  39 363  2 260  1 343  177   -   43 143 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   4 556  2 317  17 084  2 109  26 066 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   2 952  2 952 

Totale forpliktelser  39 363  12 144  3 942  17 711  5 061  78 221 



Konsern 1)

2008 På forespørsel Under 3 mnd. 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt

Gjeld til kredittinstitusjoner  2 374  2 892  4 089  1 764   -   11 119 

Innskudd fra og gjeld til kunder  52 714  156   -   1 437   -   54 307 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   2 666  3 788  35 157  2 825  44 436 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   4 170  4 170 

Totale forpliktelser  55 088  5 714  7 877  38 358  6 995  114 032 

Derivater

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut   -  9 917 3 172 5 608 1 442 20 139

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn   -  -9 876 -2 985 -5 309 -1 405 -19 575

2007

Gjeld til kredittinstitusjoner  1 198  3 604  80  310  620  5 812 

Innskudd fra og gjeld til kunder  48 885  431  694  204   -   50 214 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   4 260  4 892  21 416  5 105  35 673 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   2 739  2 739 

Totale forpliktelser  50 083  8 295  5 666  21 930  8 464  94 438 

Derivater    

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut   -  3 200 2 726 9 394 1 218 16 538

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn   -  -3 071 -2 550 -8 604 -1 033 -15 258

2006 2)

Gjeld til kredittinstitusjoner  5 296  282  450   -    -   6 028 

Innskudd fra og gjeld til kunder  38 767  2 260  1 343  177   -   42 547 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -   4 556  2 317  17 084  2 109  26 066 

Ansvarlig lånekapital   -    -    -    -   2 992  2 992 

Totale forpliktelser  44 063  7 098  4 110  17 261  5 101  77 633 

1) Alle beløp er i nominelle kroner. 
2) Kontraktsmessige løpetid for derivater er utelatt for 2006 da det ikke er mulig å rekonstruere disse dataene. 

(fortsettelse note 37)

NOTE 38 MARKEDSRISIKO KNYTTET TIL RENTERISIKO

(tall i mill kroner)

Tabellen angir sensitivitet på netto rentekost (renteendring på ett prosentpoeng) ved utgangen av de tre siste årene.

Morbank  Konsern 

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Valuta

8 8  30 NOK  30  8  8 

2 2  2 EUR  2  2  2 

2 2  1 USD  1  2  2 

Renterisiko oppstår ved at konsernet kan ha ulik rentebindingstid på sine eiendeler og forpliktelser. Handelsaktivitetene knyttet til omsetning 

av renteinstrumenter skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksi-

malt potensielt tap. Den kommersielle risikoen kvantifiseres og overvåkes kontinuerlig. 

Konsernets overordnede rammer for renterisiko definerer maksimalt tap ved renteendring på ett prosentpoeng. Maksimalt tap skal samlet ikke 

overstige 30 mill kroner på kronebalansen, og innenfor hvert løpetidsbånd (0-3 mnd, 3-6 mnd, 6-12 mnd, 1-2 år, osv.) skal maksimalt tap ikke 

overstige 15 mill kroner. Maksimalt nettotap knyttet til renterisiko på valutabalansen er 8 mill kroner. Ingen enkeltvaluta kan ha høyere rente-

risiko enn 5 mill kroner.



NOTE 39 MARKEDSRISIKO KNYTTET TIL VALUTARISIKO

(tall i mill kroner)

Tabellen angir netto valutaeksponering medregnet finansielle derivater i henhold til definisjon gitt av Norges Bank.

Morbank  Konsern 

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Valuta

 -91  -9  23 EUR  23  -9  -91 

 -27  15  1 USD  1  15  -27 

 -  -  -7 CHF  -7  -  - 

 -4  2  1 GBP  1  2  -4 

 5  -3  -46 Øvrige  -46  -3  5 

 -117  5  -28 Sum  -28  5  -117 

 4  -  1 Resultat effekt ved 3 % endring  1  -  4 

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktivitetene knyttet til om-

setning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal 

nettoeksponering i valuta, målt i kroner. Den kommersielle risikoen kvantifiseres og overvåkes kontinuerlig.  

Konsernet har utarbeidet rammer for nettoeksponeringen i hver enkelt valuta, samt rammer for aggregert netto valutaeksponering (uttrykt som 

den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må netto ikke overstige 100 mill kroner pr enkelt-

valuta og 125 mill kroner aggregert. 

NOTE 40 VIRKSOMHET SOM SKAL SELGES

SpareBank 1 SR-Bank etablerer, som en del av sin forretningsvirksomhet, investeringsprosjekter for salg til sine kunder.

Pr. 31.12.2008 består investeringsprosjektene av 2 eiendomsselskaper, Rogaland NæringsInvest V AS og Risavika EiendomsInvest AS. Begge 

prosjekter er planlagt solgt i løpet av første halvår 2009.

Postene vurderes til virkelig verdi i regnskapet.

I morbanken er prosjektene vurdert til kostpris 127 mill kroner, med fradrag for nedskrivning pr 31.12.2008 på 7 mill kroner. I konsernet 

konsolideres prosjektene inn forholdsmessig etter gjenværende eierandel. Pr 31.12.2008 er bokført verdi i  konsernet 583 mill kroner 

(638 mill kroner i eiendeler og 55 mill kroner i gjeld), med fradrag for nedskrivning på 15 mill kroner. Det er i tillegg kostnadsført resultatandel 

for 2008 på 3 mill kroner. Nedskrivning og resultatandel inngår i linjen inntekter fra eierinteresser.

NOTE 41 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedato 31.12.2008 som påvirker det avlagte konsernregnskapet. Det gjøres imidlertid opp-

merksom på følgende forhold som er inntrådt etter årsskifte og som det er sendt særskilte børsmeldinger om:

Oppbudsbegjæring av Karmsund Maritime Service AS 10. mars 2009. Bankens samlede eksponering er ca 290 mill kroner. Den oppståtte 

sitasjonen vil bli reflektert i de samlede tapsavsetningene for 1. kvartal 2009. 

Fitch Ratings har justert ned ratingen på SpareBank 1 SR-Bank i en offentliggjøring 9. mars 2009. Dette påvirker i liten grad bankens finansieringsevne.



NOTE 42 VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING 

Banker i SpareBank 1-alliansen inngikk 20. oktober avtale om kjøp av samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA (nå BNbank ASA) med datter-

selskapene BN Boligkreditt  AS, Bolig- og Næringskredit AS og Glitnir Factoring AS for en kjøpesum på 300 mill kroner. Finansdepartementet 

ga i brev av 4.12.2008 konsesjon til å gjennomføre transaksjonen. Kjøpesummen ble overført og transaksjonen gjennomført 5.12.2008. Det 

er inngått en aksjonæravtale som regulerer videre drift av BNbank ASA som felleskontrollert foretak, og SpareBanken 1 SR-Bank konsern   

v urderer derfor investeringen etter egenkaptalmetoden.

Eierfordelingen i BNbank ASA er som følger:

SpareBank 1 SR-Bank 20 %

SpareBank 1 SMN 25 %

SpareBank 1 Nord-Norge 20 %

Samarbeidende Sparebanker 20 %

Sparebanken Hedmark 15 %

Det er gjennomført en oppkjøpsanalyse etter reglene i IFRS 3 og denne har gitt følgende allokering av kostpris:  

ANSKAFFELSESKOST 

(tall i tusen kroner)

Kostpris  60 000 

Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpet  1 000 

Total anskaffelseskost  61 000 

Virkelig verdi av netto kjøpte eiendeler  475 173 

Badwill  414 173 

Differansen mellom identifiserbare netto eiendeler og anskaffelseskost er i samsvar med IAS 28 ført som inntekt og er inkludert i årets resultat-

andel. Beløpet er inntekstført under inntekter fra eierinteresser.

Konsernet har inntektsført 414 mill kroner i badwill knyttet til oppkjøpet. I tillegg er det inntektsført 7,0 mill kroner i resultatandel fra oppkjøps-

tidspunktet og fram til 31.12.2008. Mer-/mindreverdier knyttet til innskudd, funding og utlån amortiseres over gjennomsnittlig løpetid på 

porteføljene.

Den gjennomførte oppkjøpsanalysen ansees ikke som endelig og endringer i grunnlaget kan derfor oppstå i 2009. 

Se for øvrig note 15 om investering i eierinteresser.





Kontrollkomiteen har utført sitt verv i henhold 
til sparebankloven og instruks for komiteen.

Bankens virksomhet i 2008 har vært i samsvar med spare-
bankloven, bankens vedtekter og andre bestemmelser som 
banken har plikt til å rette seg etter.

Det fremlagte årsoppgjør er avgitt i samsvar med spare-
banklovens og Kredittilsynets bestemmelser. Representant-
skapet kan fastsette resultatregnskapet og balansen som 
bankens regnskap for 2008.

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet 
for perioden 1. januar til 31. desember 2008 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 årsberetningen 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, 16. mars 2009

Stavanger, 12. mars 2009  

Odd Rune Torstrup 
(leder)

Odd Broshaug Siv Gausdal Eriksen   

Egil Fjogstad Vigdis Wiik Jacobsen

Kristian Eidesvik
Styreleder

Gunn-Jane Håland
Nestleder

Birthe Cecilie Jørgensen

Ingrid Landråk Sally Lund-Andersen
Ansattes representant

Einar Risa

Erik Edvard Tønnesen Kåre Hansen Terje Vareberg
Administrerende direktør

ERKLÆRING FRA STYRET 
OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR 2008
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GRUNNFONDSBEVISKAPITAL
SpareBank 1 SR-Bank hadde ved utgangen av 2008 en
grunnfondsbeviskapital på 1 872 mill kroner fordelt på 
74 609 081 utestående grunnfondsbevis hvert pålydende 
25 kroner. Antall utstedte bevis ved utgangen av 2008 var 
74 903 345. For øvrig består grunnfondsbeviseiernes kapital 
av utjevningsfondet på 838 mill kroner og overkursfondet 
på 92 mill kroner.

SpareBank 1 SR-Bank gjennomførte en utbytteemisjon 
i april 2008 med tegningsbeløp på 174 mill kroner og en 
rettet emisjon for ansatte med tegningsbeløp på 10 mill 
kroner. Emisjonene styrker kapitalgrunnlaget, bidrar 
til å finansiere konsernets vekst og muliggjør utnyttelse 
av interessante forretningsmuligheter.

UTBYTTEPOLITIKK
SpareBank 1 SR-Bank har som økonomisk mål for sin 
virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil 
avkastning på bankens samlede egenkapital og derigjen-
nom skape verdier for grunnfondsbeviseierne i form 
av konkurransedyktig utbytte og verdistigning på grunn-
fondsbevisene. Bankens årsoverskudd vil fordeles mellom 
grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond i samsvar 
med deres andel av bankens egenkapital. I den forholds-
messige fordelingen mellom kontantutbytte og utjevnings-
fond vil variasjoner kunne framkomme når hensynet til 
bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Resultat pr 
grunnfondsbevis for 2008 ble 3,6 kroner. Basert på bankens 
utbyttepolitikk foreslår styret å utbetale et utbytte på 
1,00 krone pr grunnfondsbevis for 2008.

INVESTORPOLITIKK
Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tids-
riktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal 
skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til 
markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresen-
tasjoner, hjemmesider på internett, pressemeldinger 
og regnskapsrapporter. Det avholdes også regelmessig 
presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, 
långivere og investorer, hovedsakelig i London 
og i Frankfurt.

INFORMASJONSADRESSER
SpareBank 1 SR-Bank er tilgjengelig via internett med 
informasjon som dekker investorer, presse samt megler-
bransjen:

FINANSKALENDER FOR 2009
• Ex utbytte dato: 27.03.2009
• 1. kvartal: 27.04.2009
• 2. kvartal: 12.08.2009
• 3. kvartal: 29.10.2009
• Foreløpige regnskapstall for 2009 vil 
 bli offentliggjort i februar 2010

EIERFORHOLD
SpareBank 1 SR-Bank har som mål at det skal være god 
likviditet i grunnfondsbevisene og oppnå en god spredning 
på eiere som representerer kunder, regionale investorer, 
samt norske og utenlandske institusjoner. Bankens 
beholdning av egne grunnfondsbevis var uendret i 2008 
på 294 264 grunnfondsbevis. Ved utgangen av 2008 var det 
registrert 11 482 eiere av bankens grunnfondsbevis. Det 
er en økning på 250 eiere sammenlignet med utgangen 
av 2007. Andelen grunnfondsbevis eid av utlendinger var 
7,4 prosent (9,3 prosent). Andelen av eiere i Rogaland, Agder 
og Hordaland var 61,6 prosent (64,7 prosent). De 20 største 
eierne eide 24,9 prosent (30,2 prosent) av grunnfondsbevis-
kapitalen pr 31.12.2008.

10 største grunn-
fondsbeviseiere
pr. 31.12.2008

Antall     Andel

Coil Investment 
Group AS

3 791 661 5,1%

Clipper AS 1 420 536 1,9%

Frank Mohn AS 1 363 263 1,8%

Trygve Stangeland 1 205 776 1,6%

Tveteraas Finans AS 1 096 088 1,5%

Laerdal AS 986 300 1,3%

The Northern 
Trust Co., UK

905 845 1,2%

Brown Brothers 
Harriman, USA

800 000 1,1%

Køhlergruppen AS 750 000 1,0%

Bank of New York, 
USA

712 617 1,0%

• SpareBank 1 SR-Banks hjemmeside: www.sr-bank.no
• Andre linker til finansinformasjon: 
 www.huginonline.no



2008 2007 2006 2005 2004

Regional andel 1) 62 % 65 % 63 % 48 % 47 %

Øvrige norske eiere 31 % 26 % 30 % 33 % 39 %

Utenlandske eiere 7 % 9 % 7 % 19 % 14 %

Antall eiere 11 482 11 232 11 376 10 361 8 080

1) Andel fra Rogaland, Agder og Hordaland. Andel fra Hordaland er inkludert fra og med 2005.

RISK-REGULERING
Regulering av den skattemessige inngangsverdien til norske 
eiere etter RISK-reglene (Regulering av Inngangsverdien 
med Skattlagt kapital) ble gjort for siste gang for 2005. Pga 
endrede skatteregler utgikk RISK-beløpet fra og med 2006.

AVKASTNING PÅ BANKENS 
GRUNNFONDSBEVIS I 2008
Ved utgangen av 2008 var kursen på bankens grunnfonds-
bevis 32,5 kroner, mens den var 66,3 kroner ett år tidligere. 
Inklusiv utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt 
en effektiv avkastning på -43,8 prosent i 2008. 

Omsetningen av SpareBank 1 SR-Banks grunnfondsbevis 
i 2008 tilsvarte 29,9 prosent av antall utstedte bevis mot 
22,9 prosent i 2007.

KREDITTRATING
Moody’s Investor Service har i 2008 opprettholdt ratingen 
for SpareBank 1 SR-Bank på Aa3, men i forbindelse med 
kjøp av Glitnir Bank ASA ble outlook endret fra stable out-
look til negative outlook. Ratingen på kortsiktig finansier-
ing ble opprettholdt gjennom 2008 på Prime 1. 

Fitch Ratings har i 2008 opprettholdt sin rating av 
SpareBank 1 SR-Bank på A (long-term) og F1 (short-term).

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

20082007200620052004

Avkastning på bankens grunnfondsbevis

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20082007200620052004

Omsetning av bankens grunnfondsbevis

%

Omsatte bevis pr år (% av utstedte bevis)

Effektiv avkastning OSEBX avkastning

 4
0,

0

 6
6,

1 

 -
11

,7
 

3,
2

 -
43

,8
 

 3
8,

4 

 4
0,

5 

 3
2,

4 

11
,5

-5
4,

1 

://GRUNNFONDSBEVIS



Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004

Børskurs 31.12, kroner 32,50 66,25     68,41 83,25 52,12            

Ligningskurs pr 01.01 påfølgende år, 
kroner

32,70 56,10     54,44 54,00 33,88           

Utbytte pr grunnfondsbevis, kroner 1,00 4,75     4,34 5,07 3,33              

Direkte avkastning 1) 3,1 % 7,2 % 6,3 % 6,1 % 6,4 %            

Effektiv avkastning 2) -43,8 % 3,2 % -11,7 % 66,1 % 40,0 %

Bokført verdi pr grunnfondsbevis, kroner 3) 38,5 40,8     34,9 34,3 31,8               

Resultat pr grunnfondsbevis, kroner 4) 3,60 7,85 7,78 7,75 5,72               

Utdelingsforhold, netto 5) 33 % 84 % 68 % 67 % 61 %               

Grunnfondsbevisprosent 6) 56,1 54,9 % 51,0 % 53,0 %                      56,3 %

RISK-beløp pr 01.01 påfølgende år, kroner n.a. n.a. n.a. 0,65 2,19               

Antall utstedte bevis 31.12 74 903 345 70 969 909 60 305 560 60 305 560     60 305 560     

Beholdning av egne bevis 31.12 294 264 294 264 244 264        157 269         3 827             

Antall utestående bevis 31.12 74 609 081 70 675 645 60 061 296            60 148 291  60 301 733

Omsatte bevis pr år (% av utstedte bevis) 30 % 23 % 35 % 36 % 27 %              

1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse.
3) Grunnfondsbeviskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet dividert på antall utestående bevis.
4) Grunnfondsbevisenes andel av konsernets resultat etter skatt.
5) Utbytte i prosent av grunnfondsbeviseiernes andel av disponert resultat.
6) Grunnfondskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av morbankens egenkapital 
 ved utgangen av året (eksklusiv avsatt utbytte, fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster). 
 Som følge av emisjon i 2008 økte grunnfondsbevisbrøken fra 54,9 prosent til 56,5 prosent. 
 Anvendt grunnfondsbevisprosent for 2008 er 56,0 prosent.

 

ROGG
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NØKKELTALL SISTE 5 ÅR
(beløp i mill kroner)

SpareBank 1 SR-Bank konsern 2008 2007 2006 2005 2004

Resultat 

Netto renteinntekter 1 644 1 340 1 128 1 113 1 129

Netto kursgevinster/tap -234 142 240 192 131

Øvrige driftsinntekter 1 072 1 141 879 733 590

Sum driftsinntekter 2 482 2 623 2 247 2 038 1 850

Sum driftskostnader 1 453 1 357 1 178 1 012 948

Resultat før tap 1 029 1 266 1 069 1 026 902

Tap på utlån og garantier 386 10 -92 -70 81

Resultat av ordinær drift 643 1 256 1 161 1 096 821

Skattekostnad 163 249 237 234 206

Resultat etter skatt 480 1 007 924 862 615

Minoritetsinteresser 11 13 10 6 3

Majoritetsinteresser 469 994 914 856 612

Resultat (% av gjennomsnittlig forvaltningskapital)

Netto renteinntekter 1,49 % 1,42 % 1,52 % 1,76 % 2,03 %

Netto kursgevinster/tap -0,21 % 0,15 % 0,32 % 0,30 % 0,24 %

Øvrige driftsinntekter 0,97 % 1,21 % 1,19 % 1,16 % 1,06 %

Sum driftsinntekter 2,25 % 2,78 % 3,04 % 3,22 % 3,33 %

Sum driftskostnader 1,32 % 1,44 % 1,59 % 1,60 % 1,71 %

Resultat før tap og nedskrivninger 0,93 % 1,34 % 1,44 % 1,62 % 1,62 %

Tap på ulån og garantier 0,35 % 0,01 % -0,12 % -0,11 % 0,15 %

Resultat av ordinær drift 0,58 % 1,33 % 1,57 % 1,73 % 1,48 %

Skattekostnad 0,15 % 0,26 % 0,32 % 0,37 % 0,37 %

Årsresultat 0,44 % 1,07 % 1,25 % 1,36 % 1,11 %

Volumtall

Forvaltningskapital 125 877 103 267 85 035 67 237 59 140

Utlån personmarked 51 529 51 095 48 461 41 890 37 264

Utlån personmarked inkl. SB 1 Boligkreditt 63 755 56 085 48 864 41 890 37 264

Utlån bedriftsmarked 48 101 36 995 28 836 19 922 17 169

Innskudd personmarked 24 511 21 450 19 190 17 464 16 787

Innskudd bedriftsmarked 29 796 28 764 23 357 20 066 16 275

Utlånsvekst personmarked % 0,8 5,4 15,7 12,4 11,7

Utlånsvekst bedriftsmarked % 30,0 28,3 44,7 16,0 10,6

Innskuddsvekst personmarked % 14,3 11,8 9,9 4,0 5,3

Innskuddsvekst bedriftsmarked % 3,6 23,1 16,4 23,3 32,1

Egenkapital

Grunnfondsbeviskapital 1 865 1 764 1 126 1 128 905

Sparebankens fond 2 066 1 970 1 738 1 505 1 198

Utjevningsfond 913 1 114 1 028 990 918

Øvrige fond 1 110 977 396 200 80

Minoritetsinteresser 12 16 12 7 5

Sum egenkapital 5 966 5 841 4 300 3 830 3 106

Nøkkeltall

Egenkapitalavkastning % 8,0 19,4 23,1 24,7 20,2

Kostnadsprosent  58,5 51,7 52,4 49,7 51,2

Antall årsverk 1 117 1 021 944 862 813

Tapsprosent utlån 0,41 0,01 -0,13 -0,12 0,16

Brutto mislighold i % av utlån 0,35 0,10 0,14 0,21 0,38

Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,27 0,73 0,27 0,54 0,71

Kapitaldekning % 9,80 9,77 10,56 11,84 11,57

Kjernekapitaldekning % 6,44 7,35 7,39 8,98 9,08

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 110 244 94 246 73 997 63 376 55 581
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SpareBank 1 SR-Bank skal oppnå konkurransefortrinn ved 

å være best på tiltrekke, utfordre og utvikle de dyktigste 

medarbeiderne. Vårt verdigrunnlag ”Mot til å meina, styrke 

til å skapa gjennom å være langsiktig, åpen og ærlig og gjennom 

å vise ansvar og respekt, vilje og evne til forbedring”, går som en rød 

tråd gjennom alt vi gjør og tenker rundt medarbeiderutvikling.

Arild L. Johannessen er konserndirektør for organisasjon 

og HR, Ansvaret innebærer til enhver tid å besørge 

at våre mange medarbeidere besitter den riktige 

og nødvendige kompetanse for å ivareta kundenes behov. 

Da er kvaliteten i vårt arbeide med å ”tiltrekke, utfordre 

og utvikle de dyktigste medarbeiderne” avgjørende 

for om vi lykkes.

Organisasjon og HR har stor kunnskap om leder- 

og medarbeiderutvikling slik at disse kan utvikles 

til beste for kunden. Vi arbeider mye med rekruttering 

av nye medarbeidere som kan videreutvikle konsernet 

ytterligere med riktig framtidig kompetanse.

Organisasjon og HR består av flere erfarne medarbeidere 

med lang fartstid både i egen organisasjon og i andre 

bransjer. Sammen arbeider vi for at konsernets 

medarbeidere skal kunne gjøre en god jobb overfor deg 

som kunde, og for at SpareBank 1 SR-Bank skal framstå 

som en attraktiv arbeidsgiver.

HODE:// 

SKULDER:// 

KNE:// 

TÅ:// 



MENNESKENE I ORGANISASJONEN

HR STRATEGI
SpareBank 1 SR-Bank skal oppnå konkurransefortrinn ved 
å være best på å tiltrekke, utfordre og utvikle de dyktigste 
medarbeiderne. Vårt verdigrunnlag ”Mot til å meina, styrke 
til å skapa gjennom å være langsiktig, åpen og ærlig og 
gjennom å vise ansvar og respekt til forbedring”, går som 
en rød tråd gjennom alt vi gjør og tenker rundt medarbeider-
utvikling i SpareBank 1 SR-Bank. Verdigrunnlaget 
ligger godt forankret i vår kultur og setter premisser for 
hvordan vi skal opptre mot våre kunderog mot hverandre. 
I ”stamme språket” vårt finner du ord som skikkelig, trygg, 
solid, tillit og samhandling. Ordene tar vi i bruk hver 
eneste dag, og vi arbeider målrettet for å oppnå vår hensikt; 
å skape verdier for den regionen vi er del av.

TEAM OG SAMHANDLING 
De fleste tar det som en selvfølge at arbeidsplassen skal 
tilrettelegge for trivsel og kompetanseutvikling, og ikke 
minst ha gode ledere. Vi tenker litt annerledes. Våre med-
arbeidere skal selv få være med å utvikle sin egen arbeids-
plass til et godt og spennende sted å være. Det gjør vi ved 
å involvere hele tiden. I SpareBank 1 SR-Bank pågår det 
kontinuerlig nye spennende prosjekter med fokus på 
innovasjon, forbedringer, arbeidsprosesser og kunnskaps-
deling, slik at vi bruker kompetansen til våre dyktige 
medarbeidere til beste for våre kunder. Vi oppdager 
stadig nye talenter i organisasjonen, noen viser seg som 
gode ledere, noen som kan vise oss nye måter å jobbe 
på og medarbeidere som besitter kompetanse vi ikke ante 
vedkommende hadde. Utvikling skjer først og fremst på 
arbeidsplassen, og når medarbeidere trives, skapes det 
gode resultater. Samhandling er et viktig stikkord fordi 
vi er av den oppfatning at flere tenker bedre enn en. I trygge 
omgivelser skapes det rom for vekst, og vi ønsker at våre 
medarbeidere skal utfordres og vokse hele tiden gjennom 
god samhandling.

ETIKK OG VERDIER
SpareBank 1 SR-Bank vil bli oppfattet som en ”skikkelig 
bank”, og vårt verdigrunnlag er med på å forankre og bygge 
opp rundt den kulturen vi representerer. I år har vi fått 
oppgradert våre etiske retningslinjer med illustrasjoner 
slik at disse skal være enklere for våre medarbeidere 
å forholde seg til. Våre medarbeidere skal kjennetegnes 
av god og skikkelig rådgivning, slik at våre kunder opprett-
holder stor tillit til oss og bygger langsiktige relasjoner for 
en felles verdiskaping. I hele 2009 vil vi ha et ekstra fokus 
på etikkopplæring og trening i ulike etiske dilemma. Våre 
medarbeidere skal være godt trenet i å takle de etiske pro-
blemstillinger de måtte møte enten i samtalen med kunden 
eller i andre situasjoner i hverdagen. Vi lever av tillit, og det 
minner vi hverandre om hver dag.

KOMPETANSE
Hovedårsaken til at våre medarbeidere har valgt SpareBank 1 
SR-Bank som arbeidsplass, er muligheter for kompetanse-
utvikling. Et stort finanshus har mye å tilby og valgmulig-
hetene er store. Du kan velge en karrierevei som inne-
bærer store faglige utfordringer med spesialisering, gå alle 
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gradene innenfor rådgivningsfaget, velge ledelse som en 
karrieremulighet eller kombinere. Valget er opp til den 
enkelte medarbeider. Det spirer og gror hver eneste dag 
i hver eneste avkrok av de ulike forretningsområdene våre. 
Kompetanseutvikling skjer overalt, på arbeidsplassen, 
på vårt praktiske opplæringsprogram for ledere, eller 
Rådgiverprogrammene der våre 650 rådgivere trener 
og finpusser teknikken til gode rådgivingssamtaler, slik 
at vi sammen blir enda flinkere til å forstå våre kunders 
behov og skape merverdi sammen med kunden. Du kan 
gjerne sammenligne det med en idrettsutøver som trener 
for å bli to sekunder raskere, hoppe to centimeter høyere 
eller løfte tre kilo mer. Det krever god kompetanse i alle 
ledd, og slik tenker vi også. Hver eneste dag skal vi prestere 
litt bedre enn dagen før, og det får vi til gjennom trening, 
trygghet og humor i hverdagen, og ikke minst gjennom god 
ledelse.

LEDELSE OG PRESTASJONER
Hos oss er den viktigste lederegenskapen at du bryr deg om 
mennesker, da kommer ofte resultatene av seg selv. Vi har 
tre ledelsesroller vi bruker for å beskrive ledelse i SR-Bank, 
dirigent, gartner og misjonær. Misjonæren skal formidle 
organisasjonens visjon og verdier og være gode

://HUMANKAPITALEN

rollemodeller. Når du tar på deg dirigentrollen er det 
primære målet som leder å få teamet til å jobbe mot felles 
mål ved å være tydelig på krav og forventninger. En god 
”gartner” i SpareBank 1 SR-Bank forkuserer på utvikling 
av hver enkelt medarbeider og det forventes at lederen skal 
være en inspirator og motivator i hverdagen.

De lederne i SpareBank 1 SR-Bank som har fokus på 
å utvikle gode medarbeidere og skape resultater gjennom 
samhandling, premieres høyt. Lederne er vårt viktigste 
virkemiddel for å drive frem en bærekraftig utvikling både 
på individ- og organisasjonsnivå. Vi tilbyr et vidt spekter 
av lederprogrammer, fra topplederprogram og talent-
utviklingsprogram for nye ledere i regi av SpareBank 1 
-alliansen til Futura lederutviklingsprogram spesielt rettet 
mot kvinner, og ulike interne, skreddersydde leder-
utviklingsprogram for nye eller de mer erfarne lederne. 
Målet er å skape trygge, forretningsorienterte ledere som 
motiveres av å utvikle gode medarbeidere. 

UTFORDRINGER OG VIKTIGSTE 
OPPGAVER I 2009
Vi har to hovedfokus for 2009. Det ene er å få våre rådgivere 
i personmarked gjennom ny autorisasjonsordning for 
finansrådgivere. Det andre målet vårt er et økt fokus 
på oppfølging av sykemeldte og ulike forebyggende tiltak. 
Vi ser en tendens til noe høyere sykefravær enn tidligere 
og ønsker å gjøre noe med det. Våre viktigste virkemidler 
her er god oppfølgning av den enkelte, samt ulike 
aktiviteter som kan hjelpe våre medarbeidere til å håndtere 
en mer og mer kompleks og utfordrende finanshverdag.

”Vi lever av tillit, og det minner 
vi hverandre om hver dag!”



KNE:// 

STÅLE HOFF:// banksjef i SpareBank 1 SR-Bank Bryne 
Ståle Hoff tar banksjefens rolle på alvor og viser stort engasjement

i lokalmiljøet. I tillegg har han klart å skape et dynamisk team som

kjennetegnes av en sunn samarbeids- og prestasjonskultur, der målet 

er å være den anbefalte banken i en kommune med stor konkurranse. 

Hoff er også kjent for sin gode samhandling på tvers av divisjonen. 

Kontoret har en meget god resultatutvikling og vokser godt både på 

innskudd og utlån.

SKULDER:// 

SPAREBANK 1 SR-BANK BERGEN://

Bergen markerte seg positivt i hele 2008. Inntjeningen økte betraktelig,

og antall kunder ble doblet. De ansatte har vært kreative og flinke til å 

formidle budskapet sitt i markedet, blant annet gjennom media. 

– Denne utnevnelsen er viktig for oss og den interne kulturen, særlig 

siden vi er relativt ferske i Hordaland. Vi er sikre på at de to nye kontorene 

i Fana og Åsane hjelper oss med å holde nivået i 2009, sier finansrådgiver 

Kristian Botnen.

://HUMANKAPITALEN

THOMAS LIDSHEIM:// banksjef strukturert finansiering i SpareBank 1 SR-Bank 

– Prosjektets målsetting er å gradvis endre Bedriftsmarkedet fra å være 

et finanshus til også å fungere som et kunnskapshus. Dette er en pro-

sess som vil ta tid og kreve stor innsats fra medarbeidere og ledere 

samt utfordre vår måte å lede på. Vi skal høste av den kunnskapen den 

samlede organisasjonen besitter og overføre kunnskapen fra human-

kapital til strukturkapital, sier Lidsheim. Visjonen er å sette Bedrifts-

markedet i stand til å leve opp til ordtaket “Hvis SR-Bank hadde visst hva 

SR-Bank vet”.

ANNE LISE AUKLAND:// banksjef i SpareBank 1 SR-Bank Mandal

Anne Lise Aukland evner å se, utfordre og sette krav til den enkelte 

medarbeider på en god måte. Sammen har de utviklet en prestasjons-

kultur ved kontoret som gjør at de kontinuerlig leter etter smartere 

måter å jobbe på. Som leder går hun også aktivt inn for å bygge en 

felles kultur med de andre avdelingene i banken. Aukland tar initiativ til 

sosiale sammenkomster og er flink til å markere gode resultater og pre-

stasjoner. De ansatte gir tydelig uttrykk for at de setter stor pris på henne. 



Bedriftsmarkedsdivisjonen skal være en voksende 

og lønnsom virksomhet med et sterkt engasjement 

for bedriftene på Sør- og Vestlandet. Divisjonen betjener

kunder fra Hordaland i nord til Aust-Agder i sør og har 

fire regionale bedriftsmarkedsavdelinger.

Tore Medhus er konserndirektør for 

bedriftsmarkedet og har gjennom dette samlet 

ansvar for konsernets bedriftskunder. Ansvaret 

innebærer å finne optimale løsninger for våre 

kunder gjennom god og relevant rådgivning, 

produktutvikling og distribusjon av våre tjenester. 

Videre har divisjonen ansvar for å håndtere risikoen 

i porteføljen på en best mulig måte.

Bedriftsmarkedsdivisjonen har en solid og god 

organisasjon med kompetente medarbeidere som har 

erfaring i å håndtere usikkerhet og risiko. I 2008 startet 

vår nye Rådgiverskole opp for å videreutvikle divisjonen 

ytterligere med riktig og framtidig kompetanse.

Bedriftsmarkedsdivisjonen består av 177 medarbeidere. 

De fleste med lang erfaring og fartstid både i egen 

organisasjon og i andre bransjer. Medarbeiderne har bred 

bransjekunnskap og divisjonen har spesialavdelinger 

innenfor Bygg og Eiendom, PetroMaritime og Offentlig 

sektor. Sammen har vi også opparbeidet oss et bredt 

og solid nettverk blant regionens næringsliv.
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HOVEDTREKK I 2008:
• Høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre 
    produkter og tjenester
• God vekst og styrket markedsposisjon i alle 
 markedsområder
• Vi stiller opp for det regionale næringslivet med 
 en utlånsvekst på 30 prosent
• Forsterket fokus på tett kundedialog for å finne gode   
 løsninger i et utfordrende marked – i lys av finansuro 
 og mer nøkterne utsikter 
• Kompetanseheving gjennom etablering av ny 
 Rådgiverskole og e-læring
• PRO-konseptet for små og mellomstore bedrifter 
 er lansert av SpareBank 1-alliansen nasjonalt 

VI SKAPER VERDIER LOKALT
Bedriftsmarkedsdivisjonen skal være en voksende 
og lønnsom virksomhet med et sterkt engasjement for 
bedriftene på Sør- og Vestlandet. Divisjonen betjener 
kunder fra Hordaland i nord til Aust-Agder i sør og har 
fire regionale bedriftsmarkedsavdelinger, en spesial-
avdeling innenfor petromaritime sektor, i tillegg til 
konsernets 53 lokalkontorer. I tillegg betjenes kundene 
via internett (www.sr-bank.no) og fra kundesenter bedrift 
(telefon nr 02008). SpareBank 1 SR-Bank har forretnings-
forhold til i underkant av 13 500 bedriftskunder 
inklusive SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter). 

MEDARBEIDERE
Bedriftsmarkedsdivisjonen sysselsetter 177 årsverk. 
Dette inkluderer 21 ansatte i SpareBank 1 SR-Finans AS 
og 9 ansatte knyttet til salg av næringseiendommer 
i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. 
Bedriftsmarkedsdivisjonen har utviklet seg til å bli en 
attraktiv og spennende arbeidsplass, og i 2008 startet vår 
nye Rådgiverskole opp. Dette programmet har seks ulike 
samlinger over en periode på 18 måneder. Utover dette 
satses det også betydelige ressurser på e-læring. 
I løpet av 2008 er det ansatt 21 nye medarbeidere eksternt 
og 9 medarbeidere internt innenfor divisjonen. 

KUNDER OG MARKED 
Samlet vekst i utlån har vært høy med 30 prosent i 2008, 
men veksttakten ble vesentlig dempet i løpet av andre 
halvår 2008. Stigende valutakurser gjennom tredje og fjerde 
kvartal har ført til at kroneverdien av utlån i valuta har 
økt. En vesentlig del av økningen i utlånsvolum er kommet 
gjennom vekst i våre nye satsingsområder i Hordaland 
og Agder. Samlet i disse områdene har vi nådd over 1 250 
kunder, som betjenes av 25 rådgivere. 

Bedriftsmarkedsdivisjonen har hatt vekst i alle kunde-
segmenter i 2008 og har netto etablert kundeforhold til 
nærmere 1 000 nye bedriftskunder i løpet av året. Største 
delen av veksten har vært på kunder i SMB-segmentet. 
Dette er et viktig satsingsområde for banken, og i løpet av 
2008 har bedriftsmarkedsdivisjonen etablert egne enheter 
for betjening av kunder i SMB-segmentet i alle markeds-
områder. SpareBank 1 SR-Bank har også videreført 
markedskonseptet for små og mellomstore bedrifter. 
“PRO – Fordi arbeidstid er penger” har så langt vært svært 

Bedriftsmarkedsdivisjonen 
har hatt vekst i alle 
kundesegmenter i 2008

Antall kunder:  7 770

Utlånsvekst:  29,7%

Innskuddsvekst: -4,6%

Brutto utlån: MNOK 40 142

Innskudd: MNOK 22 286
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vellykket og ble i 2008 lansert i SpareBank 1-alliansen 
nasjonalt. I dag betjenes over 2 300 kunder via PRO-
konseptet i SpareBank 1 SR-Bank. Dette er en økning på 
ca. 1 000 kunder i løpet av 2008. PRO-skolen, et program 
med fokus på økt lønnsomhet, kompetanse og nettverk, 
har hatt nærmere 350 deltakere i hele markedsområdet. 

Konsernet er opptatt av å bidra til at viktige økonomiske 
problemstillinger belyses på en god måte og har i samarbeid 
med IRIS og Agderforskning utarbeidet en varehandels-
rapport som tar for seg status, utfordringer og trender 
innenfor varehandelen. Rapporten ble fremlagt i mai 2008 
på hele 6 lokale varehandelsseminarer fra Bergen i nord til 
Kristiansand i sør. Gjennom 2008 har vi videre gjennomført 
15 ulike ARENA-møter for næringslivskunder. ARENA 
er en møteplass for næringslivet som skal gi impulser, 
faglige innspill og muligheter for bygging av nettverk. 
Arrangementene hadde nærmere 1 500 deltakere.

Konjunkturbarometeret for Rogaland og Agder utgis 
i samarbeid med fylkeskommunene, Stavanger-regionen 
Næringsutvikling, Innovasjon Norge, LO, NAV og NHO. 
I forbindelse med de 4 utgivelsene gjennomføres det arrange-
menter med en presentasjon av barometeret samt foredrag 
om aktuelle problemstillinger for næringslivet. De utfor-
dringer som næringslivet har stått overfor i 2008 har ført 
til at Konjunkturbarometeret har fått ekstra stor oppmerk-
somhet, samt forankret sin posisjon som et viktig styrings-
verktøy for næringslivet.

PRODUKTER OG TJENESTER
Vi har gjennom vår lange tradisjon utviklet høy kompe-
tanse for å tilfredsstille våre kunders behov for ulike 
finansieringsløsninger. Gjennom den siste tiden har 
vi også videreutviklet vår kompetanse innenfor ulike 
plasseringsalternativer for våre kunder. Her samarbeider 
vi tett med øvrige deler av konsernet.

Gjennom vårt heleide datterselskap EiendomsMegler 1 
SR-Eiendom AS tilbyr vi nærings- og prosjektmegling. 
Selskapet er markedsleder i Rogaland. Leasing 
og spesialfinansiering tilbys våre kunder via SpareBank 1 
SR-Finans AS. 

Vårt samlede produkt- og tjenestespekter mot næringslivs-
kundene i konsernet gjør nå at vi dekker alle vesentlige 
behov våre kunder har innenfor det finansielle området. 
Det er en prioritert satsing fremover å synliggjøre dette slik 
at flest mulig av våre kunder kan oppleve fordelene av 
å benytte bankens samlede tilbud. 

UTVIKLING I KREDITTRISIKO
Konsernet har utviklet og bruker aktivt moderne risiko-
klassifiseringssystemer, risikoprisingsmodeller og porte-
føljestyringssystem for å styre risikoen i utlånsporteføljen. 
Sammen med kredittbehandlingsrutinene setter dette klare 
krav til kredittbehandlingsprosessen og risikovurderingene. 

Til tross for vanskelige finansmarkeder og økt usikker-
het om framtidsutsiktene i næringslivet er andelen utlån 
innenfor høy risiko fremdeles på et lavt nivå. Denne delen 
av porteføljen utgjør 5,8 prosent mot 7,1 prosent i 2007. 
Banken har satset målrettet mot kunder innenfor laveste 
til middels risiko, og har hatt en betydelig volumøkning 
i disse risikoklassene. Som følge av økt usikkerhet om frem-
tidsutsiktene i næringslivet, forventes en økning i nivået 
av andel høy risiko engasjement.

Det er foretatt en økning i netto nedskrivninger på utlån 
i løpet av 2008. Det ble gjennom året bokført netto tap på 
totalt 245 mill kroner, noe som blant annet gjenspeiler den 
økte usikkerheten om fremtidsutsiktene i næringslivet. 
Brutto mislighold har gjennom året vært moderat stigende, 
fra et historisk lavt nivå ved årets begynnelse på 
0,12 prosent til 0,20 prosent av brutto utlån ved utgangen 
av 2008. Det må påregnes en fortsatt moderat stigning 
i misligholdet til et mer normalisert nivå. Innenfor 
divisjonen er det i løpet av året gjort omdisponering 
av ressurser for å håndtere den løpende risikoen i porte-
føljen på en best mulig måte. 

UTSIKTER FOR 2009 
Konsernet forventer et utfordrende år for næringslivet 
i 2009. Utsiktene er mer usikre enn på lenge, og knapphet 
på kapital som følge av et stramt finansmarked er ventet 
å prege 2009. Uroen som startet i de internasjonale 
finansmarkedene har gitt store ringvirkninger, og en 
svekkelse i realøkonomien vil sannsynligvis ramme 
næringslivet inn i 2009. Mange av våre bedriftskunder 
har allerede fått erfare at verdensøkonomien nå er under 
oppbremsing. 

Bedriftsmarkedsdivisjonen har en solid og god organisasjon 
med kompetente medarbeidere som har erfaring i å hånd-
tere usikkerhet og risiko. Banken ønsker å ha en tett og god 
kundedialog i dagens marked. Endringsvilje, god kommu-
nikasjon og kompetanse er avgjørende for et godt samarbeid 
slik at både banken og våre kunder kan komme styrket ut 
av et utfordrende marked.

://BEDRIFTSMARKED



Kundene skal oppleve at SpareBank 1 SR-Bank tar 

relevante initiativ og er tilgjengelig når kunden ønsker 

dette. Effektive selvbetjente løsninger og et moderne 

kundesenter skal sammen med bankkontorene skape 

verdier for kundene. 

Rolf Aarsheim er konserndirektør for personmarked 

og har gjennom dette samlet ansvar for konsernets 

virksomhet overfor personkunder. Utvikling 

av moderne produkter, relevant rådgivning 

og distribusjon av tjenestene inngår i ansvarsområdet.

Gjennom systematisk nyrekruttering og etterutdanning 

av medarbeidere framstår konsernet som godt forberedt 

på økende kundeforventninger og sterkere myndighets-

krav knyttet til salg av finansielle tjenester.

Lang erfaring fra lokal bankvirksomhet er konsernets 

utgangspunkt for å møte kundens behov i sitt nærmiljø. 

Over to tusen ukentlige kundemøter gir sammen med 

telefondialog og kommunikasjon via selvbetjente kanaler 

konsernet ny erfaring og kunnskap om markedsutvikling 

og kundebehov.  
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HOVEDTREKK I 2008:
• God inntjening og lønnsomhet i personmarkedet 
 på tross av svært endrede markedsforutsetninger 
 sammenlignet med 2007
• Styrket markedsposisjon i segmentet unge voksne.   
 Særskilt satsing ga en netto økning på 6,1 prosent i   
 aldersgruppen fra 25 til 34 år. Rebranding, lansering   
 av gebyrfrie konti og særskilt kommunikasjonsopp-  
 legg var sentrale virkemidler for å oppnå dette
• Nedgang i inntekter knyttet til salg innenfor sparing   
 og plassering. Inntektene innenfor dette området falt   
 med ca 80 mill kroner sammenlignet med året før
• Utlånsvekst på 13,4 prosent bekrefter at vi fortsatt   
 stiller opp for våre kunder
• Høyere innskuddsvekst enn utlånsvekst på tross av   
 sterk konkurranse om innskuddsmidler spesielt i siste   
 halvdel av året. Utlånsmarginen økte, mens innskudds-
 marginen var på om lag samme nivå som i 2007

VI SKAPER VERDIER LOKALT
Børsfall og mer nøkterne utsikter bidro gjennom 2008 til 
økt usikkerhet blant våre kunder. En rekke kunder brukte 
finansrådgiverne i SpareBank 1 SR-Bank som samtalepart-
ner når børsen falt og uroen steg. Kundene søkte kontakt 
med kompetente rådgivere i banken som med hjelp av 
gode verktøy kunne hjelpe kundene til å vurdere sine egne 
muligheter. At de i tillegg var til stede lokalt gjorde det 
lettere å ta kontakt. Da uroen toppet seg blant innskytere 
i markedet, fikk SpareBank 1 SR-Bank et markert løft 
i kunde- og innskuddsveksten som bekreftelse på kundenes 
tillit til banken. 

Kundene skal oppleve at SpareBank 1 SR-Bank tar relevante 
initiativ og er tilgjengelig når kunden ønsker dette. Derfor 
fortsetter videreutviklingen av konsernets dyktige rådgivere 
gjennom videreutdanning, trening og utvikling av gode 
verktøy. Avstanden mellom kunden og det nærmeste av 
konsernets bankkontor er kort. Nærheten til profesjonell 
rådgivning understøttes ytterligere av et moderne kunde-

senter og et stadig bredere tilbud på internett. Et framtids-
rettet tjenestespekter tilbudt gjennom landsdelens best 
utbygde distribusjonsnett vurderes som en viktig årsak 
til konsernets kunde- og inntektsvekst. 

MEDARBEIDERE
Personmarkedsdivisjonen sysselsetter 525 årsverk. I tillegg 
kommer 175 ansatte i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. 
Divisjonen har ansatt 95 nye medarbeidere i løpet av 2008. 
Andel kvinner i ledelse i divisjonen utgjør 50 prosent. 

KUNDER OG MARKED
Økte renter og lavere aktivitet i boligmarkedet bidro 
gjennom 2008 til en avdemping av markedsveksten 
innenfor utlån. Boligprisene falt noe tilbake etter lang-
varig oppgang. Utlånsveksten i 2008 var 13,4 prosent.
God kundetilgang i siste del av 2008 bidro til vekst i hele 
markedsområdet. Veksten var størst i Hordaland og Agder, 
hvor konsernet fortsatt ekspanderer. Ved inngangen til 2009 
er veksten vesentlig lavere som følge av lavere etterspørsel 
i markedet og iverksatte styringstiltak.

• Antall kunder med SpareBank 1 

 SR-Bank som hovedbank:   209 000

• Antall landbrukskunder:  2 860

• Antall små og mellomstore bedrifter:  5 576

• Antall lag og foreninger:  2 617

• Antall kunder med spareavtaler:  32 016

• Antall kunder med plassering i Odin-fond:  48 547

• Antall kunder med skadeforsikring:  62 617

• Utlån (mill kroner):  63 738

• Innskudd (mill kroner):  28 513

• Sparemidler plassert utenom 

 balansen (mill kroner):  8 625



Finanskrisen bidro gradvis til stadig sterkere konkurranse 
om innskuddsmidler gjennom året. Innskuddsrentene 
som ble tilbudt i markedet lå i perioden til dels langt over 
markedsrenten. Innskuddsmarginen ble marginalt svekket 
fra 1,62 til 1,59 prosent sammenlignet med 2007. Vekst 
i innskudd ble på 14,1 prosent, som vurderes som svært 
tilfredsstillende i et turbulent marked. 

Inntekter knyttet til betalingsformidling ble netto redusert 
fra 170 mill kroner til 153 mill kroner sammenlignet med 
året før. Hovedårsaken er innføring av gebyrfrie alternativer. 
Inntekter knyttet til salg av kredittkort, skadeforsikring 
og valutatjenester viser positiv utvikling sammenlignet 
med 2007.

LANDBRUK
Aktiviteten innenfor landbrukssektoren var høy også 
i 2008, særlig sentralt på Jæren. For de fleste produksjoner 
har markedssituasjonen vært god hele året, men betydelig 
kostnadsvekst har ført til redusert lønnsomhet. 
Strukturendringer innebærer stadig større krav til kompe-
tanse innenfor landbruk. SpareBank 1 SR-Bank har som 
mål å være regionens beste tilbud for landbrukskunder, 
og i 2008 startet konsernet distribusjon av skadeforsikring 
innenfor landbruk 

SMÅBEDRIFTSMARKEDET
De minste bedriftskundene betjenes av personmarkeds-
divisjonen gjennom de lokale bankkontorene. Engasje-
mentene kjennetegnes ved at virksomheten er organisert 
som personlige foretak med lav kompleksitet og risiko, sett 
fra bankens ståsted. Bedrifter som vokser og endrer behov, 
blir overført til bedriftsmarkedsdivisjonen som tilbyr mer 
spesialisert kompetanse. 

PRODUKTER OG TJENESTER
Lansering av gebyrfrie kontoalternativer for personkunder 
var den største enkeltomleggingen i konsernets produkt-
tilbud i 2008. De nye alternativene er godt mottatt 
i markedet. ”Sjef.no” ble lansert i begynnelsen av 2008 
og har bidratt til at økt fokus på yngre kunder har gitt gode 
resultater.

UTVIKLING I KREDITTOMRÅDET
Kvaliteten i porteføljen er god. Svært lav arbeidsledighet, 
god lønnsutvikling og tett oppfølging av kundene har 
bidratt til lavt mislighold. Brutto mislighold målt i prosent 
av utlån har vært på et lavt nivå gjennom året og var 
0,5 prosent ved utgangen av 2008. 

SpareBank 1 Boligkreditt AS er en stabil finansieringskilde 
for sikre boliglån. Ved utgangen av 2008 hadde SpareBank 1 
SR-Bank overført ca 12,2 mrd kroner til SpareBank 1 
Boligkreditt AS.

UTSIKTER FOR 2009
Usikkerhet om videre utvikling i finans-, bolig- og arbeids-
markedet preger husholdningene ved inngangen til 2009. 
Arbeidsledigheten forventes å stige og boligprisutviklingen 
er usikker. På den annen side vil mange få økt handlefrihet 
som følge av lavere renter. Usikkerheten gjenspeiles i lavere 
boligomsetning og lavere låneetterspørsel. SpareBank 1 
SR-Bank legger vekt på nær dialog med kundene, for de 
som har behov for rådgivning, enten det er for å løse en 
vanskelig økonomisk situasjon som følge av arbeidsløshet, 
eller det er for å realisere muligheter og drømmer.

Stor kapasitet i bransjen vil med klart lavere markedsvekst 
gi ytterligere konkurranse og marginpress på standard-
tjenester. Likevel ser vi at høy kompetanse og lokal tilstede-
værelse har blitt verdsatt av kundene i 2008. 
Markedsmulighetene for personmarkedsdivisjonen 
vurderes derfor som gode også for 2009.

://PERSONMARKED



Kapitalmarkedsdivisjonen har som visjon å fremstå 

som den anbefalte leverandør av kapitalmarkeds-

produkter og tjenester på Sør- og Vestlandet.

Sveinung Hestnes er konserndirektør for kapitalmarkedet 

og har gjennom dette et samlet ansvar for konsernets 

leveranser av produkter og tjenester innenfor kapital-

markedet. Ansvaret omfatter konsernets verdipapirforetak, 

SR-Markets og datterselskapene som leverer forvaltnings-

tjenester og produkter.

Kjernen i divisjonens kunnskap er fokusert på investerings- 

og forvaltningstjenester. Divisjonens virksomhet er 

i hovedsak underlagt konsesjon fra Kredittilsynet og setter 

strenge krav til formell og reell kompetanse. Denne 

kompetansen som i hovedsak er bygget opp over tid, 

er i de siste år supplert med ny kompetanse hos 

nye medarbeidere.

Kapitalmarkedsdivisjonen består i dag av 59 

personer med lang og variert erfaring fra bank, 

finans og næringsliv. Denne erfaringen gir avdelingen 

kunnskap og holdninger – en god kompetanse 

som støtter konsernets mål om å dekke 

kundens behov.
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HOVEDTREKK I 2008
• Fortsatt god vekst og aktivitet i divisjonen
• Rekruttering av nye medarbeidere i Corporate Finance
• Finansuro bidrar til økt etterspørsel etter rente- og valuta-
 sikring, men har også ført til verdifall på verdipapirer 
• Tydeliggjøring av verdipapirforetaket 
 SpareBank 1 SR-Markets
• Samlet sett tilfredsstillende resultat i lys av finansuroen

VISJON
Formålet med etableringen av kapitalmarkedsdivisjonen 
våren 2007 var å forsterke, videreutvikle og etablere 
produkter og tjenester som genererer inntekter fra annen 
virksomhet enn tradisjonell bankvirksomhet som innskudd 
og utlån. Dette blir ofte omtalt som ”andre inntekter”, 
og disse er viktige for å øke konsernets inntektsmuligheter 
utover tradisjonell bankvirksomhet. Kapitalmarkeds-
divisjonen bidrar til at konsernet kan dekke kundenes 
behov gjennom et komplett produkt- og tjenestespekter. 
Etableringen har tatt utgangspunkt i eksisterende kompe-
tanse, og det vil trinnvis bygges ny kompetanse inn i en 
ny forretningsdivisjon som støtter og kompletterer dagens 
forretningsdivisjoner for person- og bedriftsmarkedet. 
Divisjonen skal således bygge opp om og forsterke 
konsernets muligheter og resultater:

Konsernets visjon ”Den anbefalte banken” representerer 
et ambisjonsnivå som setter oss i angrepsposisjon. Selv om 
konsernet har et betydelig antall kunder i Rogaland, er det 
i hele markedsområdet samlet et stort potensial. Dette 
gjelder også i det ”gamle markedsområdet”, der konsernet 
innenfor flere produktområder har vesentlig lavere 

markedsandel enn kundeandel. Visjonen for forretnings-
området kapitalmarked blir dermed:

KUNDER OG MARKED
”Kjøp, selg, børskrakk, finanskrise, bråstopp, nedgangs-
konjunkturer, bear bull, shorting”. Disse ordene, 
og mange flere, har vært gjengangere i media i 2008 
i forbindelse med omtale av kapitalmarkedene nasjonalt 
og globalt. Året 2008 har vært et urolig år og lært oss at 
det er kortere avstand mellom det lokale og det globale. 
Det som skjer i USA og Kina får også innvirkning på vår 
region. Forvaltningsmiljøene har fått merke urolige finans-
markeder, og har holdt fokus på tett kontakt med kundene 
i urolige tider. Andre deler av virksomheten, herunder 
SpareBank 1 SR-Markets, har hatt god vekst og avkastning 
på deler av virksomheten. 

Aktivitetene i 2008 knyttet til organisasjon og kompetanse-
utvikling har i hovedsak vært konsentrert omkring inn-
føring av nytt regelverk for verdipapirforetak (MiFiD), samt 
generelle aktiviteter innenfor hele markedsområdet.

• 59 høyt kompentente 

 medarbeidere

• Nødvendige konsesjoner 

 for verdipapirforetak 

• 10 mrd kroner 

 i forvaltning 

• Vekstfase

”Hensikten er å bygge Vestlandets    
  kompetansesenter for kapital-
  markedsprodukter og tjenester”

”Den anbefalte aktør innenfor 
  kapitalmarkedstjenester og 
  produkter”



Kapitalmarkedet forvalter 10 mrd kroner og vår virksomhet 
og aktivitet støtter alle konsernets kunder. 

Samlet resultat for divisjonen ble i 2008 på om lag 150 mill 
kroner, som er en nedgang på 100 mill kroner fra 2007. 
Resultatet vurderes som tilfredsstillende i lys av markeds-
utviklingen i 2008. 

MEDARBEIDERE OG ORGANISERING
På tross av urolige tider har vi i 2008 styrket vår 
posisjon med blant annet ansettelser av flere dyktige 
medarbeidere i Corporate Finance. Ved utgangen av 2008 
hadde kapitalmarkedsdivisjonen 59 ansatte. Divisjonen 
anser at man vil være fullt ut bemannet med nødvendig 
kompetanse i løpet av 2009. Videre vekst vil avhenge 
av divisjonens evne til å skape forretning sammen med 
kunden. Divisjonen har også i 2008 hatt stort fokus på 
medarbeidernes kompetanse i forbindelse med 
implementering av Mifid-regelverket og innført gode 
rutiner for å sikre etterlevelse av regelverket.

Divisjonen er organisert i fire kompetanseområder:
• Trade/Sales/Operations
• Corporate Finance
• Forretningsutvikling og anskaffelse
• Forvaltning

De to første områdene, Trade/Sales/Operation og Corporate 
Finance, utgjør konsernets verdipapirforetak som betegnes 
som SpareBank 1 SR-Markets.

Virksomheter som yter investeringstjenester, herunder 
investeringsrådgivning og ordreformidling av finansielle 
instrumenter, må ha konsesjon fra Kredittilsynet. Denne 
virksomheten skal være klart adskilt fra konsernets øvrige 
virksomhet.

Området Forretningsutvikling og anskaffelse er ansvarlig
for analyse og anskaffelse av de spare- og plasserings-
produktene som konsernet omsetter i sin distribusjon. 
Produktene er levert av SpareBank 1 Gruppen AS, 
konsernets egne datterselskaper eller eksterne leverandører. 

I kompetanseområdet forvaltning inngår selskapene 
SR-Investering AS, SpareBank 1 SR-Forvaltning ASA 

og Vågen Eiendomsforvaltning AS. Disse selskapene driver 
med henholdsvis langsiktige investeringer i næringslivet 
i konsernets markedsområde, porteføljeforvaltning 
i hovedsak for eksterne kunder og eiendomsforvaltning. 
Datterselskapene er nærmere omtalt i avsnitt på side 130.

UTSIKTER
Kapitalmarkedene i Norge og internasjonalt har blitt utsatt 
for uvanlig store forstyrrelser i 2008, spesielt i andre halvår 
da amerikanske myndigheter ikke grep inn da investerings-
banken Lehman Brothers fikk problemer.

Etter mange år med vekst ventes at bedrifter øker fokuset på 
konsolidering og kostnader, og reduserer investeringer. Det 
vil gjelde de fleste bedrifter og bransjer og vil bidra til lavere 
inntjening som følge av redusert vekst og skjerpet 
konkurranse. Slike forhold demper også omfanget av 
oppkjøp og fusjoner. Aktiviteten i våre markedsområder 
har vært høy de siste årene, i hovedsak som følge av høy 
aktivitet i oljerelaterte næringer. Det er tegn til avdempning. 
Selv om oljeinvesteringer har vært høye, og ventes å bli 
på høye nivåer i 2009, er det betydelig usikkerhet omkring 
investeringsnivået på litt lengre sikt.

Disse forhold har bidratt til at inngangen til 2009 preges 
av betydelig større usikkerhet enn tidligere år. 
Urolige markeder har ført til økt etterspørsel etter rente- 
og valutahandel, herunder sikringsprodukter, men det 
generelle aktivitetsnivået i kapitalmarkedet har falt i lys 
av endrede finansmarkeds- og realøkonomiske ramme-
betingelser. Samlet sett venter kapitalmarkedsdivisjonen, 
som lever av å sette kapital i arbeid på Sør-Vestlandet, 
at 2009 vil bli et krevende år. 

://KAPITALMARKED



SpareBank 1 SR-Bank skal ha finansbransjens mest 

attraktive merkevare. Gjennom sin virksomhet skal SpareBank 1 

SR-Bank bidra til fortsatt vekst og utvikling i Rogaland, Agder 

og Hordaland.

Thor-Christian Haugland er konserndirektør for 

kommunikasjon. Ansvaret innebærer et totalansvar 

for konsernets kommunikasjon, internt og eksternt, 

samt konsernets forhold til samfunnet - omdømme.

Konserndirektør kommunikasjon har ansvaret for 

at samarbeidet med konsernet forøvrig på tvers 

av divisjoner og forretningsenheter fungerer på en 

tilfredsstillende måte med siktemål å oppnå optimale 

resultater og styrke konsernet som helhet.

Kommunikasjonsavdelingen består av bred kompetanse 

som dekker ulike sjangre innen kommunikasjon. 

Kombinasjonen av medarbeidere med kompetanse innen 

både de trykte medier og de digitale medier gir oss en 

god og trygg plattform for de utfrodringer vi står overfor 

i årene som kommer. Vi legger vekt på kontinuerlig 

kursing og skolering av den enkelte medarbeider.

Kommunikasjonsavdelingen består av 9 medarbeidere. 

Kombinasjonen av medarbeidere med lang fartstid 

i konsernet og medarbeidere fra andre bransjer bidrar 

til gode og gjennomtenkte løsninger. Avdelingen er organisert 

i enheter for sponsorater og gavefond, ekstern kommunikasjon 

samt intern kommunikasjon og mediehåndtering.
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VI SKAL SKAPE VERDIER 
FOR REGIONEN VI ER EN DEL AV
SpareBank 1 SR-Bank skaper gjennom sin virksomhet 
betydelige verdier. I 2008 skapte vi målbare verdier for 
rundt 1,5 mrd kroner.
• 445 mill kroner (29 prosent) føres tilbake til 
 samfunnet i form av skatter og avgifter fra bedrift og   
 ansatte, og utdeling av gaver til allmennyttige formål
• 690 mill kroner (46 prosent) kommer de ansatte 
 til gode i form av netto lønn, pensjoner og øvrige 
 personalytelser
• 224 mill kroner (15 prosent) tildeles våre 
 grunnfondsbeviseiere i form av kontantutbytte 
 og avsetning til utjevningsfond 
• 156 mill kroner (10 prosent) holdes igjen i 
 konsernet (utover avsetning til utjevningsfondet) 
 med tanke på å være rustet for videre vekst i vårt 
 markedsområde

Te

VI KJØPER VARER OG TJENESTER LOKALT
I tillegg til den direkte verdiskapingen, skaper konsernets 
virksomhet også ringvirkninger ved å etterspørre varer 
og tjenester fra det lokale næringslivet. I løpet av 2008 gikk 
SpareBank 1 SR-Bank til anskaffelse av varer og tjenester 
av ulike slag for ca 710 mill kroner. Foruten å være stor-
forbruker av IT-tjenester, bruker konsernet  betydelige midler 
på kommunikasjon (telefoni, porto  og frakt) og markeds-
føring – både tjenester og materiell. En stor bygningsmasse 
spredt over konsernets nedslagsfelt skal også vedlikeholdes, 
noe som gir oppdrag til håndverkere av alle slag. Vi kjøper de 
fleste varer og tjenester  fra regionale og lokale leverandører, 
så lenge disse er konkurransedyktige. 

EN VIRKSOMHET SOM BETYR 
NOE FOR FELLESSKAPET
SpareBank 1 SR-Bank er blant Rogalands aller største 
skatteytere. Ca 163 mill kroner av fjorårets overskudd 
tilfaller fellesskapet i form av skatt. Disse midlene 
kanaliseres i tråd med Stortingets skattevedtak til statlige 
myndigheter. Staten fordeler i neste omgang midlene 
på en rekke samfunnsnyttige formål. Hvilke formål 
vi på denne måten bidrar til å finansiere, vil avhenge av 
de vedtak våre folkevalgte fatter. 

I tillegg til skatt, betaler konsernet også betydelige beløp 
i avgifter, hovedsakelig arbeidsgiveravgift. Beløpsmessig 
dreier dette seg om rundt 85 mill kroner. 
 
ARBEIDSPLASSER
1 173 ansatte har sin arbeidsplass i SpareBank 1 SR-Bank 
konsernet. Til sammen mottok de ansatte 690 mill kroner 
i netto lønn, pensjoner og øvrige personalytelser i 2008. 
Vi er blant de største arbeidsplassene i vårt distrikt, 
og er svært opptatt av å være en attraktiv arbeidsgiver som 
tiltrekker seg kunnskapsrike og dyktige mennesker. Vår 
tilstedeværelse som en stor lokalt basert finansinstitusjon 
bidrar til det mangfoldet i næringslivet som er nødvendig 
for at vårt distrikt skal forbli et godt og attraktivt sted å bo.
De ansatte betalte i 2008 til sammen ca 175 mill kroner 

Fordeling av verdiskaping

SamfunnetAnsatte

EiereKonsernet

10 %

46 %

15 %

29 %



i skatt. Dette er skattemidler som kommer i tillegg til de 
163 mill kroner konsernet betaler, og bidrar i sin tur 
til å opprettholde et godt utviklet offentlig tjenestetilbud 
i regionen.

VI INVESTERER I TILTAK SOM STYRKER 
REGIONENS BÆREKRAFT
SpareBank 1 SR-Bank har til sammen satt av 355 mill 
kroner til allmennyttige formål de siste fem årene. Dette 
er midler som kommer oss alle til gode – enten direkte eller 
indirekte. Spennvidden er stor – fra ren humanitær støtte 
og ideelle organisasjoner til samfunnsbygging i et større 
format. 

Eksempler på tildelinger i 2008 :
• Norgesmesterskap i yrkesfag kr 2 000 000
• Stiftelsen Emigrantskipet ”Restauration” kr 3 000 000
• Oppgradering av idrettsanlegg i Egersund kr 1 300 000
• Ungt Entreprenørskap i Agder kr    400 000
• Næringsutviklingsstiftelsen 
 i Bergensregionen - 
 bærekraftig næringsutvikling kr 9 000 000
• Stiftelsen Trygt Samfunn – 
 kriminalitetsforebyggende tiltak kr 7 500 000
• Ny kunstgressbane - Skudenes 
 Ungdoms- og idrettslag kr    400 000

Samlet sett ga konsernet nærmere 55 mill kroner til 
forskjellige samfunnsnyttige formål i 2008. 

Svært mange lokale foreninger og lag mottar hvert eneste 
år større eller mindre beløp for å kunne opprettholde sitt 
aktivitetsnivå. Slik støtte er viktig fordi det bidrar til 
mangfold i organisasjons- og kulturlivet. I 2008 bidro 
konsernet med omlag 17 mill kroner til organisasjons- 
og kulturlivet i form av sponsoravtaler. Slike midler 
belastes konsernets løpende virksomhet og kommer i tillegg 
til de avsetninger og tildelinger som gjøres via gavefondet. 

VI ER OPPTATT AV Å GI VÅRE 
EIERE GOD AVKASTNING
En betydelig del av den egenkapitalen SpareBank 1 
SR-Bank trenger for å drive sin virksomhet, er hentet inn 
ved å utstede grunnfondsbevis. Over 60 prosent av denne 

grunnfondsbeviskapitalen er eid av personer, bedrifter 
og institusjoner hjemmehørende i Rogaland, Agder og 
Hordaland. For å gjøre det attraktivt å eie slike grunn-
fondsbevis, er det viktig at vi kan tilby konkurransedyktig 
avkastning. Dette betinger at vi kontinuerlig skaper gode 
resultater. Resultater som både øker grunnfondsbevisets 
verdi, og som muliggjør utdeling av et konkurransedyktig 
utbytte, både i form av kontanter og i form av avsetninger 
til utjevningsfondet som kan sikre utbetaling av kon-
kurransedyktig kontantutbytte også i tider med svake 
resultater. I 2008 ble det til sammen avsatt 224 mill kroner 
til grunnfondsbeviseierne, fordelt på 75 mill kroner 
i kontantutbytte og 149 mill kroner til utjevningsfondet. 

Kursutviklingen på SpareBank 1 SR-Banks grunnfonds-
bevis (ROGG) har i 2008 blitt påvirket av nedgang i aksje-
markeder og svakere økonomiske utsikter. Den effektive 
avkastningen i 2008, som inkluderer kursendring og 
utbytte, ble -44 prosent. Nedgangen for ROGG var dermed 
mindre enn nedgangen både for Oslo Børs hovedindeks 
og gjennomsnittet blant norske grunnfondsbevisbanker.

VI ER EN DEL AV EN ENERGISK 
OG DYNAMISK REGION
SpareBank 1 SR-Bank fremholder ordentlighet og skikkelig-
het som grunnpilarene i sin virksomhet. Dette gjør at vi er 
verdt å stole på. Vi er et moderne og framtidsrettet finans-
konsern som er tilgjengelig der og på den måte som passer 
kunden. Vi bryr oss om regionen og tar ansvar. SpareBank 1 
SR-Bank satser på Sør- og Vestlandet. Vi bygger på sær-
trekkene ved landsdelen; engasjementet, grundigheten 
og det utadrettede blikket. Skal vi fortsatt bidra 
i utviklingen av denne landsdelen må vi fortsatt fokusere 
på lønnsomhet og soliditet. Derfor setter vi av 305 mill 
kroner av overskuddet for å sikre konsernet nødvendig 
kraft til vekst i tråd med regionens behov for utvikling.
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EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS
Medarbeidere med høy kompetanse
Selskapet økte antall ansatte med 10 prosent til 163,2 årsverk 
i løpet av 2008. Det er god balanse mellom kvinner og menn, 
og 41 prosent av selskapets ledelse er kvinner. Høy trivsel 
og motiverte medarbeidere bidrar til god inntjening.

Dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse er 
selskapets viktigste aktivum, og nærmere 40 medarbeidere 
er nå under utdanning som meglere og eiendomsmeglere. 
Dette kommer i tillegg til 90 medarbeidere som allerede har 
slik kompetanse. Dette er et svært høyt tall i vår bransje. 
Selskapet legger til rette både økonomisk og tidsmessig for 
at fl est mulig skal tilegne seg relevant formell kompetanse.

Kunder og marked
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er en stor aktør, 
og virksomheten innebærer kontakt med svært mange 
personer i vårt markedsområde. Omkring 10 000 familier har 
gjennom året vært i kontakt med oss som kjøper eller selger 
av bolig. I tillegg har mange vært i kontakt som interessenter 
til våre eiendommer for salg.

Det å handle eiendom er en viktig begivenhet for de fl este 
av oss. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS sin oppgave er 
å gjennomføre denne prosessen på en god og skikkelig måte. 
Vår ambisjon er at kundene, gjennom å være fornøyde med 
jobben vi gjør, blir ambassadører for vår virksomhet.

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er representert fra 
Grimstad til Bergen gjennom 24 kontorer. Virksomheten 
omfatter næringsmegling, fritid, nybygg og brukte boliger. 
Selskapet har en ledende posisjon i fl ere av byene 
i Vest-Agder. Selskapet har en ambisjon om å være den 
ledende eiendomsmegleren i hele denne regionen innen 
få år. Som et ledd i denne satsingen ble Hodne Eiendom AS 
i Kristiansand overtatt i 2008.

Nøkkeltall:

Omsatt 2008: 4 916 eiendommer 

til en verdi på 11 mrd kroner

Totale inntekter: 231,5 mill kroner

Resultat før skatt: 21,5 mill kroner 

(36,8 mill kroner i 2007)
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Selskapets posisjon som den dominerende aktøren i Rogaland 
ble ytterligere styrket i 2008. Dette gjelder også innenfor 
næringsmegling og salg av nybygg/boligprosjekter.
Virksomheten i Bergen er i god fremdrift og vil bli vesentlig 
styrket i året som kommer.

Forventninger til 2009
Eiendomsmarkedet opplevde en betydelig tilbakegang 
i siste kvartal i 2008, med fallende priser og halvering 
av antall omsatte eiendommer. Dette har bidratt til nøkterne 
forventninger for 2009. Det ventes fortsatt nedgang i eien-
domsprisene og et lavere antall omsatte enheter enn i 2008. 
Samtidig har selskapet valgt å møte usikkerheten på en 
offensiv måte. Antall medarbeidere holdes stabilt, og virksom-
heten utvides med nye kontorer i Åsane, Fana, Gjesdal 
og Farsund. I tillegg etableres det egen avdeling for boligleie.
Selskapets sterke markedsposisjon skal forsterkes gjennom 
økt tilstedeværelse og synlighet.

SR-INVESTERING AS
Selskapets formål er å bidra til langsiktig verdiskaping 
gjennom investeringer i næringslivet i konsernets markeds-
område. SR-Investering AS ble etablert i 2005 og er et heleid 
datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank. Selskapet ble en del 
av kapitalmarkedsdivisjonen i 2007. Selskapet hadde ved 
utgangen av 2008 investeringer og kommiteringer for 235 mill 
kroner i 32 bedrifter og private equity-fond. Resultatet etter 
skatt ble i 2008 -26,7 mill kroner.

SR- Investering AS har hatt god tilgang på investerings-
forespørsler og har bygget gode nettverk mot andre miljøer 
i regionen. Nettverksbygging og samhandling med andre 
aktører både eksternt og internt har hatt stor betydning siden 
oppstart i 2005.

Finansuro og børsfall påvirker også aktiviteten innenfor 
private equity og investeringsområdet til SR-Investering AS. 
Det globale prisfallet på tvers av bransjer og selskapers ulike 
faser gjenspeiles i verdiutviklingen i porteføljen til selskapet. 

Utsiktene for 2009 
Finansuro og svakere økonomiske utsikter bidrar til usikker-
het for de kommende årene. I tillegg knyttes det for vår region 
usikkerhet til hvorvidt det høye nivået på oljeinvesteringer 

de siste årene vil vedvare. Generelt svakere utvikling vil gi 
press på marginer som igjen vil gi utslag på negativ verdi-
utvikling i selskapene og antall transaksjoner. 

SR-Investering AS ser likevel fortsatt gode forretnings-
muligheter. Selskapet er fortsatt i en investeringsfase, og har 
et langsiktig perspektiv. Det vil derfor gå noen år før en 
kan høste av dagens investeringer. 

Selskapet forventer et tilfredsstillende resultat for 2009. 
SR-Investering AS står sammen med konsernets øvrige 
virksomhet godt rustet til å ivareta de muligheter 
og utfordringer som vil møte selskapet i 2009.

SR-FORVALTNING ASA
SR-Forvaltning ASA er et verdipapirforetak med konsesjon 
til aktiv forvaltning. Selskapets målsetning er å være et lokalt 
alternativ med høy kompetanse innen fi nansforvaltning. 
Selskapet har elleve ansatte og forvalter porteføljer for 
SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SR-Banks Pensjons-
kasse, samt porteføljer for ca 3 000 eksterne kunder. Den 
eksterne kundebasen består av pensjonskasser, offentlige 
og private virksomheter og formuende privatpersoner. 

Resultat før skatt i 2008 ble 46,8 mill kroner. Total for-
valtningskapital var 4,8 mrd kroner ved utgangen av året, 
hvorav 1 mrd kroner knyttet til forvaltning for SpareBank 1 
SR-Bank og SpareBank 1 SR-Banks Pensjonskasse. 

SR-Forvaltnings virksomhet er basert på konservativ grunn-
tenkning og langsiktighet. Ulike porteføljemodeller danner 
utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte 
investors forvaltning. Forvaltningskonseptet er basert på 
å anvende ulike plasseringsalternativer i kombinasjoner som 
bidrar til meravkastning og redusert risiko. Målet er å levere 
et godt risikojustert resultat til den enkelte investor.

Eksisterende og nye kunder investerte i 2008 700 mill kroner 
i nye midler i SR-Forvaltnings investeringsløsninger. Kunder 
tok i løpet av året ut 800 mill kroner fra forvaltningen. 
Netto endring av midler fra kunder ble derfor en reduksjon 
på 100 mill kroner. 
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Forvaltningskapitalen ble redusert med 1,5 mrd kroner til 
4,8 mrd kroner i 2008. Reduksjon i markedsverdi på under-
liggende verdipapirer utgjorde 1,4 mrd kroner av endringen 
i forvaltningskapitalen. Kunders netto uttak av midler fra 
SR-Forvaltning utgjorde 0,1 mrd kroner av endringen i forvalt-
ningskapitalen. Forvalterprestasjoner, servicekvalitet og en 
god og effektiv drift er nøkkelfaktorer for god inntjening i 2009.

SPAREBANK 1 SR-FINANS AS
Selskapets virksomhet er leasingfi nansiering til 
næringslivet og billån til personkunder. Resultat før skatt 
var 46,2 mill kroner i 2008. Resultatframgangen skyldes 
i hovedsak volumvekst og stabil rentemargin. Resultatet 
anses som tilfredsstillende til tross for en økning i selskapets 
tapsavsetninger for 2008. Selskapet hadde ved utgangen av 
2008 en forvaltningskapital på 5,0 mrd kroner. Dette er en 
økning på 40,8 prosent sammenlignet med 2007. Nysalget 
har vært godt både innen leasing og billån. Totalt ble brutto 
nysalgsvolum i 2008 på 2,5 mrd kroner. Dette er 28,4 prosent 
høyere enn for 2007.

Samhandling med bankens distribusjonsnett er en svært 
viktig faktor for at nysalget har utviklet seg så positivt. 
Billån selges i sin helhet gjennom personmarkedsområdet 
til banken, gjennom 1:1 kontakt mellom bankens rådgivere 
og våre kunder. 

Mot bedriftsmarkedet skjer salget delvis gjennom selskapets 
egne selgere og delvis gjennom bankens rådgivere. Omtrent 
halvparten av nysalget er til kunder som har et kundeforhold 
til både SpareBank 1 SR-Finans AS og SpareBank 1 SR-Bank. 

Ved utgangen av 2008 hadde selskapet 38 ansatte som utgjør 
36,2 årsverk. Dette er en økning på to personer fra 2007. 
Sett i lys av betydelig volumøkning viser dette at arbeidet 
med forbedring og effektivisering bedrer selskapets 
konkurransekraft.

Selskapets kundemasse på bedriftssiden spenner fra 
enkeltmannsforetak og små aksjeselskaper til store bedrifter. 
Hovedvekten av kunder er i Rogaland, men ambisjonen er å 

være en betydelig aktør både i Hordaland og i Agder-fylkene. 
I Agder har selskapet to selgere lokalisert i Kristiansand, 
og i Hordaland er det to selgere i Bergen. Fra april 2008 fi kk 
selskapet også egen selger i Haugesund. Selskapet har også 
distribusjonsavtale med 12 Samspar banker i SpareBank 1 
-alliansen innen leasingområdet. Dette bidrar til at omtrent 
10 prosent av selskapets volumer på leasing gjelder kunder 
utenfor Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene.

På grunn av den pågående fi nanskrisen forventes 2009 å bli 
et konsolideringsår volummessig. Selskapets salgsapparat vil 
jobbe aktivt mot kunder som har investeringsbehov, samtidig 
som det også vil bli jobbet aktivt for å fi nne gode løsninger for 
kunder som grunnet sviktende ordreinngang og lønnsomhet 
har behov for tilpasning i planlagte tilbakebetalingsplaner.

VÅGEN EIENDOMSFORVALTNING AS
Vågen Eiendomsforvaltning AS fi kk i 2008 et resultat før 
skatt på 2,9 mill kroner mot 1,5 mill kroner i 2007. Selskapet 
forvalter 55 eiendommer til en samlet verdi på mellom 4 
og 4,5 mrd kroner. Gjennom datterselskapet Vågen Drift AS 
tilbys vaktmestertjenester, forretningsførsel og teknisk 
forvaltning. De to selskapene har til sammen 13 ansatte.

Eiendomsmarkedet for næringsbygg ble særlig i siste halvår 
2008 påvirket av fi nanskrisen gjennom markert nedgang 
i kjøp og salg av næringseiendommer. Leiemarkedet holdt 
seg likevel godt gjennom året, og leieprisene steg med rundt 
10 prosent. Det har vært nokså stor aktivitet innen nybygging 
de siste årene, og det ventes at om lag 90 000 kvadratmeter 
kontorlokaler vil bli ferdigstilt i 2009. Dette bidrar trolig til at 
ledigheten vil øke utover i 2009. Det er også sannsynlig at vi 
vil oppleve prispress på leiene, spesielt for kontorlokaler. Det 
forventes at omsetning av næringseiendommer vil ta seg opp 
i andre halvår 2009.
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Punkt 1 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING 
OG SELSKAPSLEDELSE
Det foreligger ikke avvik av vesentlig betydning mellom 
anbefalingen av 4. desember 2007 og implementeringen 
i SpareBank 1 SR-Bank. Anbefalingen gjelder så langt det 
passer for sparebanker med grunnfondsbevis.

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank 
omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet 
styres og kontrolleres etter for å sikre grunnfondsbevis-
eiernes, kundenes og andre gruppers interesser. Konsernets 
virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formues-
forvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål 
og strategier blir nådd og realisert. 

SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen 
banken er en del av. Markedet oppdateres om mål 
og strategier gjennom presentasjoner i forbindelse med 
framleggelse av konsernets kvartalsresultater. Les mer 
om konsernets mål og hovedstrategier på side 8.

SpareBank 1 SR-Bank ønsker å medvirke til bærekraftig 
samfunnsutvikling gjennom ansvarlig forretningsdrift.  
Konsernets forretningsvirksomhet skal være i tråd med 
grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, 
samfunn og miljø. SpareBank 1 SR-Bank skaper gjennom 
sin virksomhet betydelige verdier. I 2008 skapte vi målbare 
verdier for rundt 1,5 mrd kroner. Les mer om bankens 
samfunnsregnskap på side 127.

Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer basert på 
konsernets verdigrunnlag: ”Mot til å meina - styrke til 
å skapa - gjennom å være langsiktig, åpen og ærlig og vise 
ansvar og respekt, vilje og evne til forbedring”. Mer infor-
masjon om bankens verdigrunnlag fi nnes på side 115.

De etiske retningslinjene er klart kommunisert 
i organisasjonen. Retningslinjene omhandler taushetsplikt, 
habilitet, interessekonfl ikter, forhold til kunder og leveran-
dører, forhold til medier, verdipapirhandel, innsidehandel, 
relevante privatøkonomiske forhold og varslingsrutiner.  
Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere
og tillitsvalgte i styrende organer. 
Avvik fra anbefalingens punkt 1: Ingen. 

Punkt 2 VIRKSOMHET
Etter vedtektene har SpareBank 1 SR-Bank som formål 
å forvalte på en trygg måte de midler konsernet rår over 
i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for 
sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bank-
forretninger og banktjenester i samsvar med gjeldende lov-
givning. Sparebanken kan dessuten yte investeringstjenester 
innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner. Vedtektene fi nnes 
i sin helhet på konsernets hjemmeside. 

I de årlige strategiprosesser vurderer styret om de mål 
og retningslinjer som følger av strategien er entydige, 
dekkende og godt operasjonalisert og lettfattelige for 
konsernets medarbeidere. Alle vesentlige retningslinjer 

Ledelsen og styret i SpareBank 1 SR-Bank vurderer årlig prinsippene for eierstyring 
og selskapsledelse og hvordan de fungerer i SpareBank 1 SR-Bank. Bankens policy for eierstyring 
og selskapsledelse finnes på www.sr-bank.no. Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan de 
15 punktene i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse * er fulgt opp 
i SpareBank 1 SR-Bank. *) Den norske anbefalingen, utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, er tilgjengelig på www.nues.no



er tilgjengelige for konsernets medarbeidere via 
SpareBank 1 SR-Banks intranett. 
Avvik fra anbefalingens punkt 2: Ingen.

Punkt 3 SELSKAPSKAPITAL 
SpareBank 1 SR-Bank hadde pr 31. desember 2008 en 
egenkapital på 6,0 mrd kroner. I henhold til fastsatte 
beregningsregler for kapitaldekning for fi nansinstitusjoner 
hadde konsernet en samlet kapitaldekning på 9,8 prosent 
og en kjernekapitaldekning på 6,4 prosent. Myndighetenes 
minstekrav til slik kapitaldekning er henholdsvis 8 og 4 
prosent. Styret foretar løpende en vurdering av kapital-
situasjonen i lys av selskapets mål, strategier og ønsket 
risikoprofi l. Styret vurderer kapitaldekningen pr 31. desember 
2008 som tilfredsstillende. Med bakgrunn i den økte 
usikkerheten i norsk og internasjonal økonomi, og en generell 
oppkapitalisering av banker internasjonalt, har styret som 
ambisjon de neste årene å styrke kapitaldekningen.

For nærmere omtale av kapitaldekningsregelverket 
(Basel II) henvises det til årsrapportens kapittel om risiko 
og kapitalstyring.  

Utbytte
Styret har utarbeidet en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. 
Utbyttepolitikken er gjengitt i årsrapportens artikkel om 
grunnfondsbevis side 108. SpareBank 1 SR-Bank har som 
økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som 
gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital 
og derigjennom skape verdier for grunnfondsbeviseierne 
i form av konkurransedyktig utbytte og verdistigning på 
grunnfondsbevisene. Bankens representantskap fastsetter 
det årlige utbytte, basert på forslag fra styret. Ved fastsettelse 
av utbytte blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling, 
eksterne rammebetingelser samt behov for kjernekapital. 

Tilbakekjøp
Styret i SpareBank 1 SR-Bank har fullmakt til å kjøpe egne 
grunnfondsbevis for inntil 10 prosent av grunnfondsbevis-
kapitalen. I henhold til fullmakten kan grunnfondsbevisene 
kjøpes i markedet over børs. Hvert grunnfondsbevis kan 
kjøpes til kurser mellom 25 og 150 kroner. Fullmakten er 
gyldig i 1 år fra vedtaket ble fattet i representantskapets møte 
27. mars 2008. Fullmakten foreslås fornyet hvert år. 

Kapitalforhøyelse
Det foreligger ved årsskiftet styrefullmakt til å foreta en 
kapitalforhøyelse med inntil 177 424 750 kroner. Fullmakten 
ble gitt av representantskapet i møte 30. oktober 2008 og har 
en varighet på 1 år. 

Videre foreligger det en styrefullmakt til å foreta en kapital-
forhøyelse med inntil 50 mill kroner for gjennomføring av 
rettet emisjon av grunnfondsbevis mot bankens ansatte. 
Fullmakten ble gitt av representantskapet i møte 27. mars 
2008 med en varighet på 2 år. 
Avvik fra anbefalingens punkt 3: Ingen.

Punkt 4 LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER
Styret og ledelsen i SpareBank 1 SR-Bank legger vekt på at 
alle grunnfondsbeviseiere skal likebehandles og ha samme 
mulighet for innfl ytelse. Alle grunnfondsbevis har lik stem-
merett. Banken forholder seg til fi nansieringsvirksomhets-
lovens regler for eier- og stemmerettsbegrensninger så langt 
bestemmelsene gjelder for sparebanker med grunnfondsbevis. 

Ved grunnfondsbeviskapitalforhøyelser skal eksisterende 
grunnfondsbevis ha fortrinnsrett med mindre særskilte 
forhold tilsier at dette fravikes. Slik fravikelse vil i så fall bli 
begrunnet.

Transaksjoner med nærstående
Det framgår av konsernets etiske regler at et styremedlem 
ikke skal delta i behandlingen og avgjørelsen av saker dersom 
forholdet kan svekke tilliten til at vedkommende er upartisk. 
Ingen av styremedlemmene valgt av representantskapet skal 
ha noen ansettelses- eller oppdragstakerforhold til konsernet 
utover sine verv som tillitsvalgte. Den enkelte plikter selv å 
påse at han eller hun ikke er inhabil i behandlingen av en sak. 

For konsernets øvrige ansatte er transaksjoner med 
nærstående utførlig behandlet i og regulert av konsernets 
etiske retningslinjer. 

Dersom det skulle forekomme ikke uvesentlige transaksjoner 
mellom SpareBank 1 SR-Bank konsernet og grunnfondsbevis-
eiere, styremedlemmer, ledende ansatte eller nærstående, 
med mindre det gjelder saker som behandles av representant-
skapet, skal styret sørge for at det foreligger verdivurdering 
fra uavhengig tredjepart. 
Avvik fra anbefalingens punkt 4: Ingen.

Punkt 5 FRI OMSETTELIGHET
Bankens grunnfondsbevis er notert på Oslo Børs og er fritt 
omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger 
på omsetteligheten. 
Avvik fra anbefalingens punkt 5: Ingen. 

Punkt 6 GENERALFORSAMLING
En sparebank er i utgangspunktet en selveid institusjon 
og styringsstrukturen og sammensetningen av styrings-
organene atskiller seg fra aksjeselskaper, jfr. sparebanklovens 
§ 7 om hvilke organer en sparebank skal ha – representant-
skap, kontrollkomité og styre. 

Representantskapets hovedoppgave er å føre tilsyn med 
styrets og admistrerende direktørs forvaltning av konsernet. 
Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank er lovbestemt 
og består av 40 medlemmer hvorav 16 representerer 
grunnfondsbeviseierne, 4 fra fylkestingene i Rogaland, 
Hordaland og Aust- og Vest-Agder, 10 fra kundene og 10 fra 
de ansatte. Medlemmene velges for 4 år. Etter lovgivningen 
legges det vekt på at de valgte medlemmer til sammen 
avspeiler sparebankens kundestruktur og andre interesse-
grupper og samfunnsfunksjon.  I en sparebank som har 
utstedt omsettelige grunnfondsbevis må minst en femdel 
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og ikke mer enn to femdeler av representantskapets 
medlemmer velges av eierne av grunnfondsbevisene. 

Representantskapet skal blant annet fastsette konsernets 
årsregnskap, oppta ansvarlig lån og gi fullmakt til kapital-
forhøyelse, fordele det beløp som kan brukes til allmen-
nyttige formål og velge medlemmer til bankens valgte organer 
samt fastsette dets honorarer. Styrets leder og revisor deltar 
på representantskapets møter. 

For øvrig avholdes det årlig et valgmøte for grunnfondsbevis-
eiere hvor representanter til representantskapet velges og det 
informeres om konsernets fi nansielle situasjon. Alle grunn-
fondsbeviseiere med kjent adresse mottar skriftlig innkalling 
pr post. Hvert grunnfondsbevis gir rett til en stemme. Alle 
grunnfondsbeviseiere kan delta på møtet og det er anledning 
til å stemme med fullmakt.  
Avvik fra anbefalingens punkt 6: SpareBank 1 SR-Bank 
forholder seg til sparebanklovens bestemmelser om 
sparebankens organer.  

Punkt 7 VALGKOMITÉ 
Valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank er vedtektsbestemt 
og består av 5 medlemmer som velges blant representant-
skapets medlemmer. Grunnfondsbeviseierne er representert 
med 2 medlemmer. Kundene, fylkestingsoppnevnte 
og ansatte er representert med 1 medlem hver. Nærmere 
informasjon om medlemmene er lagt ut på bankens hjemme-
side. Ingen styremedlemmer eller representanter fra ledelsen 
er medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår kandi-
dater på bakgrunn av fastsatte kriterier og foreslår honorarer 
til representantskapet, styret, kontrollkomiteen og valg-
komiteen. Komiteen velges for 2 år om gangen. Valgkomiteen 
avgir sin innstilling til bankens representantskap for valg 
av styrets og kontrollkomiteens medlemmer. Innstillingen 
inneholder valgkomiteens begrunnelse og relevant 
informasjon om kandidatenes bakgrunn.
Avvik fra anbefalingens punkt 7: Alle medlemmene 
av valgkomiteen velges blant de grupper som er representert 
i representantskapet, i henhold til forskrift om valgkomiteer 
i sparebanker. Det er foreløpig ikke vurdert å utvide komiteen 
med et medlem som ikke er medlem av representantskapet.  

Punkt 8 REPRESENTANTSKAP OG STYRE, 
SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET 
Det vises til punkt 6 for informasjon om representant-
skapet. 

Styret består av 7 medlemmer inklusiv ansattes representant. 
Styrets leder og medlemmer velges av representantskapet for 
2 år av gangen. Administrerende direktør er ikke medlem 
av styret. Ingen av styremedlemmene valgt av representant-
skapet har noen ansettelses- eller oppdragstakerforhold til 
konsernet utover sine verv som tillitsvalgte. For kortfattet 
CV for styremedlemmene, se side 38, som også fi nnes på 
www.sr-bank.no.  Oversikten på side 150 angir også hvor 
mange grunnfondsbevis som var eid av medlemmene av 
styrende organer pr 31. desember 2008. Styrets medlemmer 
oppfordres til å eie grunnfondsbevis i banken. 

Avvik fra anbefalingens punkt 8: Ingen.

Punkt 9 STYRETS ARBEID
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av 
SpareBank 1 SR-Bank konsernet og skal lede konsernets 
virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i repre-
sentantskapet. Styret er ansvarlig for at de midler konsernet 
rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret 
skal holde seg orientert om konsernets økonomiske stilling 
og utvikling. Herunder hører budsjetter og prognoser for 
konsernet. Strategiprosesser gjennomføres årlig og slutt-
produktet er en treårig forretningsplan for konsernet med 
overordnede mål, strategi, budsjett og prognoser. Styret er 
involvert gjennom hele strategiprosessen. 

Styrets ansvar, gjennomgang og rapportering av risikostyring 
og intern kontroll er beskrevet på side 137. Se også punkt 10. 

Styrets arbeidsform reguleres av egen styreinstruks. Styret 
fastsetter årlige møte- og arbeidsplaner for sitt arbeid. 
Agendaen for det enkelte styremøte fastsettes av styrets leder 
i samarbeid med bankens administrasjon på bakgrunn 
av årets arbeidsplan. Det legges vekt på at styremøtene skal 
være godt forberedt og at alle medlemme skal kunne delta 
i beslutningsprosessene. Styret gjennomfører årlig en 
gjennomgang av styrets arbeidsform. Styret fastsetter årlig 
instruks for administrerende direktør. Det er valgt en 
nestleder som fungerer som møteleder i tilfeller der 
styreleder ikke kan eller bør lede styrets arbeid. 

Revisjonsutvalg 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank har et revisjonsutvalg som 
består av 4 av styrets medlemmer og som møtes normalt 
5 til 6 ganger årlig. Minst ett av utvalgets medlemmer må 
ha relevant regnskaps- eller revisjonsmessig kompetanse. 
Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjoner er fastsatt 
i samsvar med internasjonale regler og EUs revisjonsdirektiv.  
Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet utkastene til 
kvartals- og årsregnskaper før behandling i styret. I sin 
gjennomgang av regnskapene har utvalget diskusjoner med 
ledelsen og ekstern revisor. Utvalget skal også overvåke 
om virksomhetens interne kontrollsystem, risikostyrings-
systemer og internrevisjon fungerer tilfredsstillende og har 
i den forbindelse jevnlige møter med intern og ekstern 
revisor. Utvalget er et underutvalg av styret og det er et 
samlet styre som har det overordnede ansvar og tar den 
endelige beslutning.

Kompensasjonsutvalg
Styret i SpareBank 1 SR-Bank har et kompensasjonsutvalg 
som består av 3 av styrets medlemmer og som møtes normalt 
3 til 4 ganger årlig. Kompensasjonsutvalget skal forberede 
behandlingen av prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, 
bonussystemer, pensjonsvilkår, ansettelsesavtaler og lignende 
for ledende ansatte i SpareBank 1 SR-Bank og bistå styret i å 
utarbeide godtgjørelsesordning for administrerende direktør. 
Avvik fra anbefalingens punkt 9: Ingen.
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Punkt 10 RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL 
Risikostyringen i SpareBank 1 SR-Bank støtter opp under 
konsernets strategiske utvikling og måloppnåelse. 
Risikostyringen skal videre sikre fi nansiell stabilitet og for-
svarlig formuesforvaltning. SpareBank 1 SR-Bank er opptatt 
av å ha en sterk organisasjonskultur som kjennetegnes av høy 
bevissthet om risikostyring. SpareBank 1 SR-Bank har derfor 
etablert et tydelig verdigrunnlag og etiske retningslinjer som 
er godt kommunisert og gjort kjent i hele organisasjonen. 

SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av uavhengighet i risiko-
styring, og ansvaret for risikostyring er derfor fordelt mellom 
ulike roller i organisasjonen. Styret i SpareBank 1 SR-Bank 
har ansvaret for å påse at konsernet har en ansvarlig kapital 
som er forsvarlig ut fra vedtatte risikoprofi l og myndighets-
pålagte krav. Konsernets styre fastsetter de overordnede 
målsettingene som risikoprofi l, avkastningsmål og hvordan 
kapitalen skal fordeles på de ulike forretningsområdene. 
Styret fastlegger også de overordnede rammer, fullmakter 
og retningslinjer for risikostyringen i konsernet. Styret har 
vedtatt etikkregler som bidrar til bevisstgjøring og etterlevelse 
av den etiske standarden som er satt for konsernet.

Intern revisor er et redskap for styret og administrasjonen for 
overvåking av at risikostyringsprosessen er målrettet, effektiv 
og fungerer som forutsatt. Intern revisjonsfunksjonen utføres 
av Ernst & Young og bidrar dermed til å sikre nødvendig 
spesialkompetanse.  

Internrevisjonen utfører operasjonell revisjon av kontorer 
og forretningsområder i SpareBank 1 SR-Bank konsernet. 
Revisjonens risikovurderinger ligger til grunn for hvilke 
områder som skal gjennomgås. Det utarbeides særskilte 
revisjonsrapporter med resultater og forslag til tiltak som 
presenteres for ansvarlig leder og konsernets ledelse. 
Et sammendrag av rapportene sendes tertialvis til revisjons-
utvalget og styret. Intern revisor legger årlig fram for styret 
en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. 

For videre informasjon om risikostyring og intern 
kontroll, se side 137.
Avvik fra anbefalingens punkt 10: Ingen.    

Punkt 11 og 12 GODTGJØRELSE TIL STYRET 
OG LEDENDE ANSATTE 
Styrets medlemmer mottar en årlig kompensasjon som 
fastsettes av representantskapet. Styremedlemmenes honorar 
er ikke knyttet til resultat eller lignende. Ingen av styrets 
medlemmer valgt av representantskapet har oppgaver for 
selskapet utover styrevervet. Nærmere informasjon om 
kompensasjon og lån fremgår av note 10. 

Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til administrerende 
direktør foretas av styret etter forutgående behandling 
i kompensasjonsutvalget. Retningslinjer for godtgjørelse 
til ledende ansatte blir fremlagt for representantskapet 
til orientering. Nærmere informasjon om kompensasjon 
og lønn for ledende ansatte fremgår av note 10. 

Konsernets medarbeidere oppfordres til å eie grunnfonds-
bevis i banken, ref. styrefullmakt om ansattemisjoner 
i punkt 3. 
Avvik fra anbefalingens punkt 11 og 12: Ingen.

Punkt 13 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
SpareBank 1 SR-Bank legger vekt på at korrekt, relevant 
og tidsriktig informasjon om konsernets utvikling 
og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. 
Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise 
investorpresentasjoner. Det avholdes regelmessig presenta-
sjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere 
og investorer. All rapportering er basert på åpenhet og 
likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Konsernets 
fi nanskalender blir offentliggjort på bankens hjemmeside. 
Alle kvartalsrapporter, pressemeldinger og presentasjoner 
fi nnes på www.sr-bank.no.
Avvik fra anbefalingens punkt 13: Ingen.

Punkt 14 SELSKAPSOVERTAKELSE 
Eierstrukturen i en sparebank er lovregulert. Ingen kan eie 
mer enn 10 prosent av sparebankens grunnfondsbeviskapital. 
Ved erverv utover dette må det søkes tillatelse fra Kredit-
tilsynet. Oversikt over de 20 største grunnfondsbeviseierne 
i SpareBank 1 SR-Bank fi nnes på bankens hjemmeside 
www.sr-bank.no.
Avvik fra anbefalingens punkt 14: Lovpålagt eierbegrensning. 

Punkt 15 REVISOR 
Ekstern revisor velges av representantskapet og foretar 
fi nansiell revisjon. Ekstern revisor deltar i styremøte hvor 
årsregnskapet behandles og avgir revisjonsberetning til 
representantskapet og kontrollkomiteen. Styret orienterer 
representantskapet om revisors godtgjørelse i møte. Ekstern 
revisor utfører ikke rådgivningsoppdrag av betydning for 
konsernet. Eventuell rådgivning fra ekstern revisor skal til 
enhver tid ligge innenfor rammene av revisorlovens § 4-5. 
Spesifi sert revisorhonorar for fi nansiell revisjon og andre 
tjenester enn revisjon fremgår av note 9.
Styret har et årlig møte med ekstern revisor uten at daglig 
leder eller andre fra den daglige ledelse er tilstede. 
Avvik fra anbefalingens punkt 15: Ingen.
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Risikostyringsmiljøet skal bidra til en effektiv 

og forsvarlig risikostyring i konsernet.

Frode Bø er konserndirektør for risikostyring 

og compliance og har ansvaret for at konsernet 

har en risikostyring som bidrar til økt verdiskaping, 

finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. 

Avdelingen er ansvarlig for utvikling 

og implementering av risikostyringssystemer, 

risikorapportering og oppfølging av at konsernet 

etterlever offentlige lover og forskrifter.

Risikostyringsmiljøet i SpareBank 1 SR-Bank er et 

av de ledende fagmiljøene i Norge. Medarbeiderne 

har høy akademisk utdanning, og miljøet arbeider 

tett sammen med SpareBank 1-alliansen og det 

akademiske risikomiljøet ved Universitetet i Stavanger 

for å sikre erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.

Risikostyringsmiljøet har variert erfaring både fra 

næringsliv og bank/finans. Miljøet arbeider tett 

sammen med forretningsenhetene for å oppnå 

en sterk organisasjonskultur som kjennetegnes 

av høy bevissthet om risikostyring i konsernet.
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Kjernevirksomheten til banknæringen er å oppnå verdi-
skaping gjennom å ta bevisst risiko. SpareBank 1 SR-Bank 
bruker derfor betydelige ressurser på å videreutvikle risiko-
styringssystemer og prosesser i tråd med ledende inter-
nasjonal praksis.

Formålet med risiko- og kapitalstyringen i SpareBank 1 
SR-Bank er å støtte opp under konsernets strategiske 
måloppnåelse, finansielle stabilitet og gi en forsvarlig 
formuesforvaltning. 

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom 
beregninger av forventet tap og behov for risikojustert 
kapital for å kunne dekke uventede tap. Forventet tap 
er det man statistisk må forvente å tape i en 12 måneders 
periode. Risikojustert kapital beskriver hvor mye kapital 
konsernet mener det trenger for å dekke den faktiske 
risikoen konsernet har påtatt seg. 

Avkastningen på risikojustert kapital er et av de viktigste 
strategiske resultatmålene i den interne styringen 
av SpareBank 1 SR-Bank. Dette innebærer at forretnings-
områdene tildeles kapital i henhold til den beregnede 
risikoen ved virksomheten og at det foretas en løpende 
oppfølging av kapitalavkastningen. 

Konsernet har fastsatt at den risikojusterte kapitalen 
i utgangspunktet skal dekke 99,9 prosent av uventede tap. 
For eierrisikoen i SpareBank 1 Gruppen AS er det valgt et 
konfidensnivå på 99,5 prosent. Det er lagt til grunn 
statistiske metoder for beregning av risikojustert kapital, 
men det benyttes også bruk av kvalitative vurderinger.

For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- 
og kapitalstyring er rammeverket basert på ulike elementer 

som reflekterer måten styret og ledelsen styrer konsernet 
på. Hovedelementene er beskrevet nedenfor.

STRATEGISK MÅLBILDE
Risiko- og kapitalstyringen tar utgangspunkt i konsernets 
strategiske målbilde og forretningsplan. Strategisk målbilde 
er nærmere omtalt i kapittel om konsernet side 8.

ORGANISERING OG ORGANISASJONSKULTUR
SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av å ha en sterk organisa-
sjonskultur som kjennetegnes av høy bevissthet om risiko-
styring. Organisasjonskulturen omfatter ledelsesfilosofi 
og menneskene i organisasjonen med deres individuelle 
egenskaper som integritet, verdigrunnlag og etiske 
holdninger. En mangelfull organisasjonskultur kan 
vanskelig kompenseres med andre kontroll- og styrings-
tiltak. SpareBank 1 SR-Bank har derfor etablert et tydelig 
verdigrunnlag og etiske retningslinjer som er godt 
kommunisert og gjort kjent i hele organisasjonen. 

SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av uavhengighet 
i risikostyring, og ansvaret for risikostyring er derfor 
fordelt mellom ulike roller i organisasjonen:

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har ansvaret for å påse 
at konsernet har en ansvarlig kapital som er tilpasset 

SpareBank 1 SR-Bank er opptatt 
av å ha en sterk organisasjonskultur 
som kjennetegnes av høy 
bevissthet om risikostyring. 



konsernets mål, strategi og risikoprofil, samt tilfredsstiller 
myndighetspålagte krav. Konsernets styre fastsetter de 
overordnede målsettingene som risikoprofil, avkastnings-
mål og hvordan kapitalen skal fordeles på de ulike for-
retningsområdene. Styret fastlegger også de overordnede 
rammer, fullmakter og retningslinjer for risikostyringen 
i konsernet. Styret har vedtatt etikkregler som bidrar til 
bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standarden 
som er satt for konsernet.

Administrerende direktør har ansvaret for den over-
ordnede risikostyringen og er dermed ansvarlig for at det 
implementeres effektive risikostyringssystemer i konsernet. 
Administrerende direktør er også ansvarlig for delegering 
av fullmakter og rapportering til styret. 

Lederne av forretnings- og støtteområdene har ansvaret 
for den daglige risikostyringen innenfor sitt ansvars-
område, og de skal til enhver tid påse at risikostyringen 
og risikoeksponeringen er innenfor de rammer og over-
ordnede styringsprinsipper som er besluttet av styret 
eller administrerende direktør. 

Avdeling for risikostyring og compliance er organisert 
uavhengig av forretningsenhetene og rapporterer direkte 
til administrerende direktør. Avdelingen har ansvaret for 
vedlikehold og videreutvikling av rammeverket for risiko-
styring inkludert risikomodeller og risikostyringssystemer. 
Avdelingen er videre ansvarlig for uavhengig oppfølging 
og rapportering av risikoeksponeringen, og at konsernet 
etterlever gjeldende lover og forskrifter. 

Internrevisjonen overvåker at risikostyringsprosessen 
er målrettet, effektiv og fungerer som forutsatt. Konsernets 
internrevisjonsfunksjon utføres av Ernst & Young. Dette 
bidrar til å sikre uavhengighet, kompetanse og kapasitet. 
Internrevisjonen rapporterer til styret. Internrevisjonens 
rapporter og anbefalinger om forbedringer i konsernets 
risikostyring blir kontinuerlig gjennomgått i konsernet.

Risiko- og kapitalstyringskomiteen har et overordnet 
ansvar for oppfølging av konsernets risikoprofil, funding 
og kapitaldekningssituasjon. Komiteen behandler også 
utkast til risikostrategier, kapitalallokering, validerings-
rapporter og anbefaler nye risikomodeller. Risiko- og 
kapitalstyringskomiteen er bredt sammensatt med ledende 
ansatte fra forretningsenhetene og fra risiko- og kapital-
styring.

Kredittutvalgene har ansvaret for å avgi en uavhengig 
innstilling til fullmaktshaver. Kredittutvalgene gjør 
i innstillingen en vurdering av låne- og kredittsøknadene 
i henhold til gjeldende kredittstrategi, kredittpolitikk, 
bevilgingsreglement og kredittbehandlingsrutiner. 
Kredittutvalgene legger spesiell vekt på å avdekke risiko 
i tilknytning til den enkelte søknad og foretar en egen selv-
stendig vurdering av kredittrisiko, der konsekvensene for 
konsernet av de ulike risikoer blir klarlagt.

RISIKOIDENTIFIKASJON
Prosessen for risikoidentifikasjon er fremoverskuende 
og dekker alle vesentlige risikoområder til konsernet. 

RISIKOANALYSE
Det gjennomføres grundige analyser av risikoene som 
er identifisert for å forstå risikoenes egenskaper og for 
å vurdere effekten av de etablerte kontroll- og styrings-
tiltakene. For de områder hvor effekten av de etablerte 
kontroll- og styringstiltakene ikke vurderes som tilfreds-
stillende implementeres det nye forbedringstiltak. 
 
RISIKOSTYRINGSSTRATEGIER 
Risikostyringsstrategiene beskriver hvordan konsernet 
skal håndtere den enkelte risiko. Strategiene definerer også 
risikoprofilen gjennom blant annet rammer for forventet 
tap og risikojustert kapital. Risikostrategiene godkjennes 
av styret og revurderes minimum årlig.

RAPPORTERING OG OPPFØLGING
Et viktig element i risikostyringen er overvåking av den 
løpende risikoeksponeringen. Konsernets overordnede 
risikoeksponering og risikoutvikling følges opp gjennom 
periodiske risikorapporter til administrasjonen og styret. 
Overordnet risikoovervåking og rapportering foretas av 
avdeling for risikostyring og compliance. 

RISIKOEKSPONERING I SPAREBANK 1 SR-BANK
Det finansielle systemet i Norge og i andre land ble utsatt 
for uvanlig store forstyrrelser i 2008. Krisen i finans-
markedene gikk inn i en alvorlig fase i midten av september 
2008, da en av de store amerikanske investeringsbankene 
gikk konkurs. Kredittflyten, herunder markedet for lån 
mellom banker, ble markert svakere etter dette. Kreditt-
påslagene i finansmarkedene har steget, og spesielt lang-
siktig finansiering har blitt vesentlig dyrere. Finanskrisen 
har gitt alvorlige ringvirkninger inn i realøkonomien med 
påfølgende svak økonomisk vekst og stor usikkerhet 
knyttet til den videre konjunkturutviklingen for norsk 
og internasjonal økonomi.

Finanskrisen har gjort det nødvendig med omfattende 
tiltak. Myndighetene i Norge og i andre land har iverksatt 
omfattende tiltak for å stimulere til økt aktivitet. I lys av 
erfaringer fra tidligere nedgangskonjunkturer har Rogaland 
vist at regionen har gode forutsetninger for å håndtere de 
utfordringer som finanskrisen gir. Næringslivet i regionen 
er et av de mest konkurranseutsatte i Norge, og dette har 
over tid bidratt til at regionen har utviklet en sterk 
innovasjonskraft og stor omstillingsevne. 

SpareBank 1 SR-Bank eksponeres for ulike typer risiko, 
og de viktigste risikogruppene er beskrevet nedenfor:

KREDITTRISIKO defineres som risikoen for tap som 
følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje 
til å oppfylle sine forpliktelser overfor konsernet. 
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Kredittrisikoen styres gjennom konsernets overordnede 
kredittstrategi, og rammeverket for kredittgivning er frem-
stilt i figuren ovenfor.

Konsernets kredittstrategi fokuserer på risikosensitive 
rammer som er satt sammen slik at de på en mest mulig 
hensiktsmessig og effektiv måte styrer konsernets risiko-
profil på kredittområdet. Dette gjøres i første rekke ved 
å knytte rammene opp til henholdsvis forventet tap, 
risikojustert kapital og misligholdssannsynlighet.

For å unngå uønsket konsentrasjonsrisiko setter de kreditt-
strategiske rammene også begrensninger knyttet til 
eksponering og risikoprofil på porteføljenivå, og for ulike 
bransjer og enkeltkunder. Disse begrensningene kommer 
i tillegg til de rammer som ”Forskrift om store 
engasjementer” fastsetter.

Konsernets kredittpolitiske retningslinjer legger over-
ordnede føringer for finansiering av enkeltengasjementer. 
Retningslinjene er dels generelle og dels knyttet til kon-
krete finansieringsområder. Eksempelvis settes det ved 
finansiering av eiendomsengasjementer minimumskrav 
til henholdsvis egenkapital, forhåndssalg på boligprosjekter 
og finansieringsgrad i forhold til leieinntekter på eiendom 
for utleie.

Styret er ansvarlig for konsernets låne- og kredittinn-
vilgelser, men delegerer innen visse rammer kredittfull-
maktene til administrerende direktør, som igjen kan 
videredelegere disse innenfor egne fullmakter. De delegerte 
kredittfullmaktene er knyttet opp mot et engasjements 
forventede tap og dets misligholdssannsynlighet.

Konsernet bruker risikomodeller for risikoklassifisering, 
risikoprising og porteføljestyring. Risikomodellene er 
basert på tre hovedkomponenter:

1. Sannsynlighet for mislighold: Kundene blir klassifisert
i misligholdsklasser ut fra sannsynligheten for mislig-
hold i løpet av en 12 måneders periode. Misligholds-

sannsynligheten beregnes på grunnlag av historiske 
dataserier for finansielle nøkkeltall, samt på grunnlag 
av ikke finansielle kriterier som atferd og alder. 
Beregningene er basert på et langsiktig snitt gjennom 
en konjunktursyklus. For å gruppere kundene etter 
misligholdssannsynlighet benyttes det ni misligholds-
klasser (A – I). I tillegg har konsernet to misligholdsklasser 
(J og K) for kunder med misligholdte og/eller nedskrevne 
engasjement.

2. Eksponering ved mislighold: Dette er en beregnet 
størrelse som angir konsernets eksponering mot kunden 
ved mislighold. Denne eksponeringen består av henholds-
vis utlånsvolum, garantier og innvilgede, men ikke trukne 
rammer. Garantier og innvilgede, men ikke trukne rammer 
på bedriftsmarkedet multipliseres med en konverterings-
faktor på 75 prosent. For personmarkedet blir innvilgede, 
men ikke trukne rammer multiplisert med en konver-
teringsfaktor på 100 prosent. 

3. Tapsgrad ved mislighold: Dette er en vurdering av hvor 
mye konsernet potensielt kan tape dersom kunden mislig-
holder sine forpliktelser. Vurderingen tar hensyn til 
verdien av underliggende sikkerheter, og de kostnadene 
konsernet har ved å drive inn misligholdte engasjement. 
Disse størrelsene fastsettes på bakgrunn av egne erfaringer 
over tid og skal reflektere verdien i økonomiske nedgangs-
tider. Det benyttes 7 klasser (1 – 7) for klassifisering 
i henhold til tapsgrad ved mislighold. 

Konsernet driver kontinuerlig videreutvikling og etter-
prøving av risikostyringssystemet for å sikre at dette holder 
en god kvalitet over tid. Dette arbeidet kan deles inn i to 
hovedområder:

Kvantitativ validering: Den kvantitative valideringen 
skal sikre at de benyttede estimater for misligholds-
sannsynlighet, eksponering ved mislighold og tapsgrad 
ved mislighold holder en tilstrekkelig god kvalitet. Det 
gjennomføres analyser som vurderer modellenes evne til 
å rangere engasjementene etter risiko (diskrimineringsevne) 
og evnen til å fastsette riktig nivå på risikoparameterne. 
I tillegg analyseres stabiliteten i modellenes estimater. 
Den kvantitative valideringen vil i enkelte tilfeller 
suppleres med mer kvalitative vurderinger dersom tilfanget 
av statistiske data er begrenset.

Anvendelse: Systemet for styring og måling av kreditt-
risiko etterprøves for å kunne vurdere om det er godt 
integrert i organisasjonen og i konsernets risikostyring 
og beslutningstagning. 

I de påfølgende avsnittene gis det nærmere informasjon 
om kvaliteten og utviklingen i personmarkeds- og bedrifts-
markedsporteføljen i 2008. Personmarkedsporteføljen 
inkluderer også SpareBank 1 SR-Bank sin portefølje 
overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS.
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Grafen nedenfor viser den prosentvise volumfordelingen 
av engasjementer (eksklusive misligholdte og nedskrevne 
engasjementer) innenfor de ulike misligholdsklassene. 

Tabellen nedenfor viser intervallene for misligholdssann-
synligheten for hver av de ovenfor nevnte misligholds-
klassene.

Engasjementenes misligholdssannsynlighet, eksponering 
ved mislighold og tapsgrad ved mislighold danner grunn-
laget for beregning av hvert enkelt engasjements forventede 
tap og dermed klassifisering i fem ulike risikogrupper. 
I tillegg har konsernet en egen risikogruppe for kunder 
med misligholdte og/eller nedskrevne engasjement. 

Grafen nedenfor viser den prosentvise volumfordelingen 
av engasjementer (eksklusive misligholdte og nedskrevne 
engasjementer) innenfor de ulike risikogruppene. 

Tabellen nedenfor viser intervallene for forventet tap 
i prosent av eksponeringen for hver av de ovenfor nevnte 
risikogruppene.

Kvaliteten i porteføljen vurderes som god. 85 prosent 
av eksponeringen tilfredsstiller konsernets interne 
retningslinjer for klassifisering som laveste eller lav risiko. 
Personmarkedsporteføljen vurderes som meget god, 
og 98 prosent av porteføljen er klassifisert som laveste 
eller lav risiko.

Risikoprofilen er ikke vesentlig endret i 2008, men det er en 
tendens til økende misligholdssannsynlighet i porteføljen 
i andre halvår, delvis som følge av en noe svakere utvikling 
innenfor deler av bedriftsmarkedsporteføljen knyttet til 
eiendomssektoren.

Lavere vekst i norsk økonomi og økende usikkerhet knyttet 
til konjunkturutviklingen innebærer svakere inntjening 
i deler av næringslivet og generelt høyere arbeidsledighet. 
Denne utviklingen forventes å føre til svekket kreditt-
kvalitet i tiden fremover.

Misligholdsklasser SpareBank 1 SR-Bank

IKKE DESIGNET FERDIG
Misligholds-
klasse

Nedre 
grense

Øvre 
grense

A 0,00 % 0,10 %

B 0,10 % 0,25 %

C 0,25 % 0,50 %

D 0,50 % 0,75 %

E 0,75 % 1,25 %

F 1,25 % 2,50 %

G 2,50 % 5,00 %

H 5,00 % 10,00 %

I 10,00 % -

Risikogrupper SpareBank 1 SR-Bank 

Risiko-
gruppe

Nedre 
grense

Øvre 
grense

Laveste 0,00 % 0,02 %

Lav 0,02 % 0,34 %

Middels 0,34 % 2,15 %

Høy 2,15 % 2,50 %

Høyeste 2,50 % -

://RISIKO OG 
KAPITALSTYRING

%

0

10

20

30

40

50

60

70

HøyesteHøyMiddelsLavLaveste

Risikogrupper

A
n

d
e

l

2008 2007

%

0

5

10

15

20

25

IHGFEDCBA

Misligholdsklasse

A
n

d
e

l

2008 2007



Konsentrasjonsrisiko defineres som risiko som oppstår ved 
å konsentrere eksponeringen mot en enkelt kunde, bransje 
eller geografisk område. Konsernet har et særskilt fokus 
på konsentrasjonsrisiko knyttet til eksponeringen mot store 
enkeltkunder og mot enkeltbransjer.

I avsnittene nedenfor gis det en beskrivelse av konsen-
trasjonsrisikoen knyttet til enkeltkunder, bransje og geografi.

Grafen nedenfor viser eksponeringen fordelt etter 
engasjementsstørrelse. 

64 prosent av bankens eksponering er knyttet til engasje-
menter som utgjør mindre enn 10 mill kroner. 20 prosent 
av eksponeringen er knyttet til engasjementer som utgjør 
mer enn 100 mill kroner. Denne delen av porteføljen 
har imidlertid en lavere misligholdssannsynlighet enn 
bedriftsmarkedsporteføljen for øvrig.

Grafen nedenfor viser eksponeringen fordelt på bransjer.

Grafen viser at 60 prosent av eksponeringen er mot person-
markedet. Risikoen knyttet til denne delen av porteføljen 

vurderes som lav, både som følge av lav misligholdssann-
synlighet og som følge av god sikkerhetsdekning hoved-
sakelig bestående av pant i fast eiendom.

Den samlede eiendomsporteføljen innen bedriftsmarkedet 
utgjør 17 prosent av total eksponering. Eiendomsporteføljen 
knyttet til utleie består i hovedsak av sentralt beliggende 
eiendommer med langsiktige leiekontrakter og solide 
leietakere, og en stor del av denne porteføljen er rentesikret. 
I eiendomsporteføljen knyttet til finansiering av bolig-
prosjekter er det som hovedregel stilt krav om minimum 
70 prosent forhåndssalg. Kun en mindre del av eiendoms-
porteføljen gjelder finansiering av tomteområder, og den 
vesentligste delen av dette er ferdig regulert. 

Samlet portefølje innen shipping utgjør 4 prosent av total 
eksponering hvor en vesentlig del av eksponeringen innen-
for denne bransjen er knyttet til oljerelatert virksomhet. 

Grafen nedenfor viser eksponeringen fordelt på geografiske 
områder.

78 prosent av eksponeringen er knyttet til Rogaland, 
mens den resterende porteføljen er fordelt mellom Agder, 
Hordaland og øvrige fylker. Det forventes at banken blir 
ytterligere geografisk diversifisert i de neste årene som 
følge av satsingen i Agder og Hordaland.

I tillegg til kredittrisikoen i utlånsporteføljen som beskrevet 
ovenfor har konsernet kredittrisiko gjennom eksponering 
i verdipapirer. Denne porteføljen består i hovedsak av 
obligasjoner med lav risiko som holdes som likviditets-
buffer for å oppnå låneadgang i Norges Bank. Ved utgangen 
av 2008 utgjør denne porteføljen 9 mrd kroner, hvorav 
5 mrd kroner består av obligasjoner som skal holdes til 
forfall. Porteføljens durasjon er 2,4 år. 
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I tabellen nedenfor gis det en oversikt over SpareBank 1 
SR-Bank sin eksponering i obligasjoner innenfor de ulike 
kategoriene. 

Konsernet har en egen risikomodell for beregning av 
kredittrisiko i obligasjonsporteføljen.

Konsernet eksponeres også for kredittrisiko gjennom 
porteføljen i SpareBank 1 SR-Finans AS og gjennom eier-
andelen i BNbank ASA. Porteføljen utgjør om lag 4 prosent 
av total utlånseksponering. 

LIKVIDITETSRISIKO er risikoen for at konsernet ikke 
er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen 
til å finansiere økninger i eiendeler uten vesentlige ekstra-
kostnader.

Styringen av konsernets finansieringsstruktur tar utgangs-
punkt i konsernets overordnede likviditetsstrategi som 
blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum årlig. 
I likviditetsstrategien for 2008 vedtok styret å endre mål-
formuleringen for likviditetsstyring i en mer konservativ 
retning. Endringen innebar blant annet et vedtak om å øke 
konsernets portefølje av likvide eiendeler som kvalifiserer 
for låneadgang i Norges Bank, samt øke andelen innlån med 
løpetid over 5 år. Det er konsernets valuta-/finansområde 
som har ansvaret for likviditetsstyringen, mens avdeling 
for risikostyring og compliance overvåker og rapporterer 
utnyttelse av rammer i henhold til likviditetsstrategien. 
Likviditetsstyringen bygger på konservative rammer 
og gjenspeiler konsernets moderate risikoprofil. 

Konsernets utlån finansieres hovedsaklig med kundeinn-
skudd og langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen 
begrenses ved at verdipapirgjelden fordeles på ulike 
markeder, innlånskilder, instrumenter og løpetider. 

Figurene nedenfor illustrerer spredningen i konsernets 
innlånskilder pr 31.12.2008.

Fra 2007 til 2008 økte konsernets verdipapirgjeld med 
10 mrd kroner. Dette er en økning på 28 prosent. Gjelden 
er i all hovedsak tatt opp i det norske verdipapirmarkedet. 
Dette medfører at andelen innlån fra nasjonale investorer 
har økt sammenlignet med 2007. Konsernets verdipapir-
gjeld er jevnt fordelt mellom internasjonale og nasjonale 
fundingkilder.

Urolighetene i finansmarkedene vedvarte gjennom hele 
2008 og gjorde det vanskeligere for finansinstitusjonene 
å finansiere sine utlån. Til tross for de markedsmessige 
utfordringene, var SpareBank 1 SR-Bank sin likviditets-
situasjon tilfredsstillende gjennom året. Innskudd fra 
kunder er konsernets viktigste finansieringskilde. For 
konsernet som helhet økte innskuddsmassen med 4 mrd 
kroner fra 2007 til 2008. Netto utlån til kunder eksklusiv 
overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS økte med 
12 mrd kroner i samme periode. Innskuddsdekningen 
ble redusert fra 57,0 prosent til 54,5 prosent i 2008. 

SpareBank 1 Boligkreditt AS utsteder obligasjoner med 
fortrinnsrett. Overføring av godt sikrede boliglån til dette 
selskapet bidrar til å redusere likviditetsrisikoen i 
SpareBank 1 SR-Bank. Konsernet overførte netto 7,2 mrd 
kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS i 2008. 
Ved utgangen av 2008 har konsernet en overskuddslikviditet 
i form av innskudd i Norges Bank og korte plasseringer 
i banker og kredittinstitusjoner tilsvarende 6,8 mrd kroner. 
Konsernets bufferkapital i form av likvide eiendeler utgjør 
5,1 mrd kroner. I løpet av 2009 skal gjeld tilsvarende 
10,7 mrd kroner refinansieres, 3,2 mrd kroner av dette 
er F-lån fra Norges Bank. Netto refinansieringsbehov 
eksklusive F-Lån er dermed 7,5 mrd kroner. Figuren på 
neste side illustrerer innlånsporteføljens forfallstruktur 
pr 31.12.2008. 

Obligasjonsporteføljen SpareBank 1 SR-Bank

Kategori Mrd kroner
Prosentvis 

andel
Herav hold til 

forfall i mrd kroner

Norsk Covered bonds 2,8 31 % 1,9

Norsk Finans 2,6 29 % 1,1

Utenlandsk Finans 2,5 28 % 1,7

Norsk Industri 0,6 6 % 0,1

Norsk stat/kommuner 0,3 3 % 0,2

Norsk Annet 0,2 3 % 0,0
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MARKEDSRISIKO er risikoen for tap som skyldes 
endringer i observerbare markedsvariabler som renter, 
valutakurser og verdipapirkurser. 

Markedsrisiko i SpareBank 1 SR-Bank relateres i all hoved-
sak til konsernets langsiktige investeringer i verdipapirer. 
I tillegg har konsernet en viss eksponering for markeds-
risiko fra handelsaktiviteter i rente- og valutamarkedene, 
samt fra aktiviteter som understøtter ordinær innlåns- 
og utlånsvirksomhet. Konsernets markedsrisiko måles 
og overvåkes på bakgrunn av rammer som fornyes og god-
kjennes av styret minimum årlig. Størrelsen på rammene 
fastsettes på bakgrunn av stresstester og analyser av 
negative markedsbevegelser. Konsernets eksponering 
overfor markedsrisiko er moderat.

Renterisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer 
i rentenivået. Konsernets renterisiko reguleres av rammer 
for maksimal verdiendring ved en endring i rentenivået 
på én prosent. Rentebindingen på konsernets instrumenter 
er i all hovedsak kort og konsernets renterisiko er lav.

Valutakursrisiko er risikoen for tap ved endringer i valuta-
kursene. Konsernet måler valutarisikoen ut fra netto-
posisjoner i de ulike valuta hvor konsernet har eksponering. 
Valutakursrisikoen reguleres av nominelle rammer for 
maksimal aggregert valutaposisjon og maksimal posisjon 
i en enkeltvaluta. Omfanget av konsernets handels-
aktiviteter i valuta er beskjedent og valutakursrisikoen 
vurderes som moderat.

Kursrisiko knyttet til verdipapirer er risikoen for tap som 
oppstår ved endringer i verdien på konsernets obligasjoner, 
sertifikater og egenkapitalinstrumenter. I løpet av 2008 
økte konsernet beholdningen av likvide eiendeler i form 
av obligasjoner som kvalifiserer for låneadgang 
i Norges Bank med 3,6 mrd kroner. 1,6 mrd av disse 
knyttes til en obligasjon med fortrinnsrett benyttet 
i Finansdepartementets bytteordning. I kvantifisering av 
risiko knyttet til verdifall på likviditetsporteføljen skiller 
SpareBank 1 SR-Bank mellom systematisk risiko (markeds-

risiko) og usystematisk risiko (misligholdsrisiko). 
Misligholdsrisiko forbundet med nevnte portefølje kvantifi-
seres som kredittrisiko. I oktober 2008 vedtok SpareBank 1  
SR-Bank å reklassifisere deler av likviditetsreserven til 
kategoriene ”holde til forfall” og ”lån og fordringer”. De 
obligasjoner som ble reklassifisert regnskapsføres ikke 
lenger til virkelig verdi og er derfor ikke lenger regnskaps-
messig utsatt for markedsrisiko. Konsernets risikoekspo-
nering mot denne formen for risiko er regulert gjennom 
rammer for maksimale investeringer i de ulike porteføljene. 

Avdeling for risikostyring og compliance har ansvaret for 
løpende og uavhengig overvåking av konsernets markeds-
risiko. Risikojustert kapital forbundet med markedsrisiko 
måles og følges opp etter Value at Risk (VaR) prinsippet 
med 99,9 prosent konfidensnivå. VaR-modellen er et viktig 
verktøy i forbindelse med intern rammestyring og kapital-
allokering. Modellen er under utvikling og benyttes således 
ikke i den daglige styringen av markedsrisiko. 

OPERASJONELL RISIKO er risikoen for tap som følge 
av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, 
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 

Risikostrategien for operasjonell risiko fastsettes minimum 
årlig av styret. Risikostrategien setter rammer for forventet 
tap og risikojustert kapital. Konsernet har en effektiv risiko-
styring og overvåking for å sikre at hendelser forårsaket av 
operasjonell risiko ikke skal kunne skade konsernets 
finansielle stilling i alvorlig grad. 

Konsernets rammeverk for styring av operasjonell risiko 
bygger på internasjonalt anerkjente rammeverk for risiko-
styring (CoSo/CobiT). I konsernets prosess for identifise-
ring, kvantifisering og styring av operasjonell risiko inngår 
også bruk av tapsdata, uønskede hendelser og ekspert-
vurderinger. For å beregne konsernets risikoeksponering 
for operasjonell risiko benyttes scenarioanalyser 
og statistisk modellering. 

De enkelte forretnings- og ansvarsområdene har ansvaret 
for den daglige oppfølging og overvåking av operasjonell 
risiko. 

Konsernet har stort fokus på kvalitet og kontinuerlig 
forbedring. Dette skal bidra til at SpareBank 1 SR-Bank 
forblir en slagkraftig organisasjon over tid, gjennom fokus 
på kontinuerlig forbedring av organisasjonens samlede 
innovasjons- og prestasjonsevne. Konsernet har i 2008 tatt 
i bruk et eget system for registrering og oppfølging 
av forbedringstiltak. 

Kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringsprosessen for 
nye produkter er et fokusområde for konsernet. SpareBank 
1 SR-Bank har i 2008 videreutviklet denne prosessen og 
innført bl.a. nye risikomodeller og rutiner. Det er også 
etablert en egen godkjennelseskomité for å sikre en bred 
vurdering av alle reelle aspekter ved utvikling av nye 
produkter.
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Konsernet har et eget system for rapportering og oppføl-
ging av uønskede hendelser. Alle operasjonelle hendelser 
som potensielt kan medføre tap eller der tap har oppstått, 
skal registreres i basen. Forbedringstiltak skal vurderes 
og iverksettes der dette finnes hensiktsmessig. Konsernet 
arbeider kontinuerlig med forbedring av rapporterings-
kulturen slik at man i størst mulig grad skal klare å fange 
opp alle vesentlige hendelser som inntreffer. 

Den operasjonelle risikoen er generelt økende i samfunnet 
og SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av å øke kompetansen 
på dette området i samarbeid med det akademiske miljøet. 
Konsernet bevilget derfor midler til et professorat innenfor 
operasjonell risiko ved Universitet i Stavanger i 2006. 

I forlengelsen av dette arbeidet tok konsernet 
og Universitetet i Stavanger et initiativ til et FoU-prosjekt 
i samarbeid med SpareBank 1-alliansen og DnB NOR. 
Formålet med prosjektet er å etablere Norge og bankene 
som et faglig tyngdepunkt i Europa innenfor styring av 
operasjonell risiko. Prosjektet skal også utvikle et verktøy 
for styring av operasjonell risiko som kvalifiserer til 
bruk av avansert metode for beregning av det lovbestemte 
minimumskravet til kapitaldekning for operasjonell 
risiko.

EIERRISIKO er risikoen for at SpareBank 1 SR-Bank 
blir påført negative resultater fra eierposter i strategisk 
eide selskaper og/eller må tilføre ny egenkapital til disse 
selskapene. Eierselskaper defineres som selskaper hvor 
SpareBank 1 SR-Bank har en vesentlig eierandel 
og innflytelse. 

SpareBank 1 SR-Bank har i hovedsak eierrisiko gjennom 
eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS (19,9 %), SpareBank 1
Boligkreditt AS (23,4 %) og BNbank ASA (tidligere Glitnir 
Bank ASA) (20 %). Selskapenes virksomhet er nærmere 
omtalt i avsnitt om SpareBank 1 -alliansen på side 9.

SpareBank 1 SR-Bank sin andel av risikoeksponeringen i 
SpareBank 1 Boligkreditt AS og BNbank ASA konsolideres 
inn i de ulike risikogruppene i SpareBank 1 SR-Bank sine 
beregninger av risikojustert kapital og i den regulatoriske 
kapitaldekningsrapporteringen. 

FORRETNINGSRISIKO er risikoen for uventede inn-
tekts- og kostnadssvingninger som følge av endringer 
i eksterne forhold som markedssituasjon eller myndig-
hetenes reguleringer. 

Konsernet er opptatt av å utvikle et godt diversifisert inn-
tektsgrunnlag, slik at en eventuell svikt innenfor enkelte 
produktgrupper eller kundesegmenter ikke skal få vesentlig 
konsekvenser over tid. SpareBank 1 SR-Bank har gjennom 
flere år lagt systematisk vekt på verdikjedetenking 
og utvikling av produkter og tjenester.  

Det er spesielt provisjoner fra spare- og plasseringsområdet 
som har hatt en større reduksjon i 2008 sammenlignet med 

2007. Børsuroen i 2008 har redusert provisjonene både 
innen fond og eiendomsprosjekter. 

OMDØMMERISIKO er risikoen for svikt i inntjening 
og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme 
i markedet, det vil si hos kunder, motparter, aksjemarked 
og myndigheter.

SpareBank 1 SR-Bank har etablert en overordnet kommu-
nikasjonsstrategi som skal sikre at informasjon formidles 
internt og eksternt på en måte som støtter opp om virksom-
hetens verdigrunnlag, mål og visjon. ”Skikkelig bank” er 
det bærende element i konsernets kommunikasjonsstrategi. 

SpareBank 1 SR-Bank har implementert en prosess for 
identifisering og evaluering av konsernets risikobilde for 
omdømme. Alle omdømmerisikoene blir evaluert opp mot 
iboende risiko og etablerte kontroll- og styringstiltak. 
Det implementeres forbedringstiltak ved behov. 

Omdømmemålinger viser at konsernets omdømme har 
blitt styrket i 2008. 

STRATEGISK RISIKO er risikoen for tap som følge av 
feilslåtte strategiske satsinger. 

I SpareBank 1 SR-Bank sin strategiprosess involveres styre, 
ledelsen og divisjonene i arbeidet. På denne bakgrunn 
utarbeides et strategisk målbilde med tilhørende 
forretnings- og handlingsplan.  

Konsernledelsen foretar både månedlig og kvartalsvis eva-
luering av konsernets prestasjoner og strategiske retning. 

COMPLIANCE RISIKO (ETTERLEVELSE) er risikoen 
for at konsernet pådrar seg offentlige sanksjoner, bøter eller 
økonomisk tap som følge av manglende etterlevelse av lover 
og forskrifter. 

Konsernet er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre 
etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Effektive 
virkemidler for å oppnå dette er:
• Et tydelig verdigrunnlag som er klart kommunisert 
 og forstått i organisasjonen
• En prosess for å fange opp, kommunisere 
 og implementere endringer i lover og forskrifter
• En prosess for å følge opp og rapportere 
 etterlevelsen av lover og forskrifter
 
Compliance (etterlevelse) inngår i kvartalsvis og årlig   
rapportering til styret og administrerende direktør.

I 2008 har konsernet hatt et særskilt fokus på ny verdipa-
pirhandellov og MiFID-regelverket. Det er utarbeidet en 
helhetlig plan for systematisk kontroll av området, hvor 
formålet er å sikre etterlevelse av lovverket og avdekke 
forbedringsområder.
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KAPITALDEKNING
SpareBank 1 SR-Bank utarbeider kapitalplaner for å ha 
en langsiktig og effektiv kapitalstyring. Kapitalplanen 
tar hensyn til både forventet utvikling i de neste årene 
og en situasjon med et alvorlig økonomisk tilbakeslag over 
flere år. Det gjennomføres stresstester av enkeltfaktorer 
og scenarioanalyser hvor konsernet utsettes for en rekke 
ulike negative makroøkonomiske hendelser. SpareBank 1 
SR-Bank har i tillegg utarbeidet beredskapsplaner for 
å i størst mulig grad kunne håndtere slike kritiske 
situasjoner hvis de oppstår.

Grafen nedenfor viser risikoeksponeringen til konsernet 
uttrykt gjennom risikojustert kapital. Behovet for risiko-
justert kapital er også sammenlignet med tilgjengelig risiko-
kapital. Risikokapital defineres som konsernets egenkapital 
med tillegg av hybridkapital som tilfredsstiller internt 
fastsatte kriterier.

Grafen ovenfor viser at konsernet har behov for en risiko-
justert kapital på 6,9 mrd kroner før diversifiseringseffekter 
og 6,1 mrd kroner etter diversifiseringseffekter. 
Diversifiseringseffekten viser den risikoreduserende 
effekten ved å ha eksponering mot ulike risikoområder 
som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. 
Tilgjengelig risikokapital er i samme periode 6,4 mrd 
kroner.  

De regulatoriske kapitaldekningsmålene til konsernet 
fastsettes på bakgrunn av valgt konfidensnivå for risiko-
justert kapital. Det valgte konfidensnivået tilsvarer en 
regulatorisk kjernekapitaldekning i intervallet 7-8 prosent. 

Grafen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekningen 
i perioden 2001-2008. 

Ved utgangen av 2008 var den regulatoriske kapital-
dekningen for konsernet 9,80 prosent, hvorav kjernekapital-
dekningen utgjorde 6,44 prosent. For morbanken var de 
tilsvarende nøkkeltallene henholdsvis 10,74 prosent 
og 6,86 prosent. I forbindelse med overgang til nye 
kapitaldekningsregler var kjernekapitaldekningen 
til konsernet pr 1.1.2009 7,1 prosent.

På bakgrunn av den økte usikkerheten i norsk og inter-
nasjonal økonomi, og en generell oppkapitalisering av 
banker internasjonalt, vil SpareBank 1 SR-Bank styrke 
kapitaldekningen i de neste årene. 

KAPITALDEKNINGSREGELVERKET (BASEL II) 
EU sitt nye direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge 
fra 1.1 2007. Regelverket bygger på en ny standard for 
kapitaldekningsberegninger fra Bank for International 
Settlements (BIS). Formålet med kapitaldekningsregelverket 
er å styrke stabiliteten i det finansielle markedet gjennom:

• Mer risikosensitivt kapitalkrav
• Bedre risikostyring og kontroll
• Tettere tilsyn
• Mer informasjon til markedet

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: 
Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og 
             tilsynsmessig oppfølging
Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon
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Diversifiseringseffekter
Eierrisiko       
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Pilar 1 – Minimumskrav til ansvarlig kapital: 
Det nye kapitaldekningsregelverket inneholder ulike 
metoder som bankene kan velge mellom for å beregne 
kapitalkravet. De ulike metodene er vist i figuren nedenfor:

For banker som er godkjent til å benytte interne måle-
metoder (IRB - Internal Rating Based Approach) for kreditt-
risiko, betyr det at det lovbestemte minimumskravet til 
kapitaldekning for kredittrisiko vil være basert på 
bankens interne risikovurderinger. Dette vil gjøre det 
lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risiko-
sensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare 
med risikoen i de underliggende porteføljer.

Ved beregning av kapitalkravet etter Grunnleggende IRB-
metode beregnes risikoparameteren misligholdssannsyn-
ligheten (PD) basert på egne modeller. Risikoparametrene 
konverteringsfaktor (KF) til bruk for å fastsette eksponering 
ved mislighold og tapsgrad ved mislighold (LGD) er fastsatt 
etter sjablongregler fastsatt i kapitalkravsforskriften.

Ved beregning av kapitalkravet etter IRB-metode for masse-
marked (personmarked) benyttes egne modeller for bereg-
ning av risikoparametrene misligholdssannsynlighet (PD), 
konverteringsfaktor (KF) til bruk for å fastsette eksponering 
ved mislighold, samt tapsgrad gitt mislighold (LGD).

Pilar 2 – Vurdering av samlet kapitalbehov 
og tilsynsmessig oppfølging. 
Pilaren er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha 
en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til 
risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapital-
nivå. Tilsynsmyndighetene skal gjennomgå og evaluere 
bankenes interne vurdering av kapitalbehov og strategier. 
I tillegg skal tilsynsmyndighetene overvåke og sikre at 
de myndighetspålagte kapitalkravene overholdes. Tilsynet 
må iverksette passende tilsynsmessige tiltak om det ikke 
er tilfreds med resultatet av denne prosessen.

Pilar 3 – Offentliggjøring av informasjon. 
Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav 
til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for 
markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere 
institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring 
og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig 

når bankene i større grad kan benytte egne systemer 
og metoder for å beregne kapitalkravet.
SpareBank 1 SR-Bank har fått godkjennelse av 
Kredittilsynet til å benytte interne målemetoder (IRB) for 
kredittrisiko fra og med 2007. Banken er godkjent 
for bruk av Grunnleggende IRB-metode for bedrifts-
markedet og IRB-metode for massemarked. 

For datterselskapet SpareBank 1 SR-Finans AS er det planer 
om en senere overgang til IRB-metoden, og porteføljen 
rapporteres derfor etter standardmetoden inntil videre. 
Selskapets hovedvirksomhet er leasingfinansiering samt 
billån med salgspant. 

SpareBank 1 SR-Bank eier 23,4 prosent av SpareBank 1 
Boligkreditt AS og 20 prosent av BNbank ASA pr 
31.12.2008. Porteføljene fra disse to selskapene konsolideres 
inn i SpareBank 1 SR-Bank sin kapitaldekningsrapportering 
og rapporteres etter standardmetoden.

SpareBank 1 Boligkreditt AS har søkt om å benytte IRB-
metode for kapitaldekningsberegning for massemarkeds-
porteføljen. Godkjenningen er ventet å foreligge i løpet av 
2009. 

For beregning av minimumskrav til ansvarlig kapital for 
operasjonell risiko bruker SpareBank 1 SR-Bank sjablong-
metoden. For beregning av minimumskrav til ansvarlig 
kapital for markedsrisiko bruker SpareBank 1 SR-Bank 
standardmetoden. 
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FELLES SENTRALBORD 
02002 for privatkunder
02008 for bedriftskunder

HOVEDKONTOR/
ADMINISTRASJON:
Bjergsted Terrasse 1,
P.b. 250, 4066 Stavanger
E-post: sparebank1@sr-bank.no
Hjemmeside: www.sr-bank.no

For åpningstider og fullstendige 
adresser til våre kontorer se 
www.sr-bank.no 

SR-KUNDESENTER
Petroleumsveien 6
4033 Forus 
E-post: sr-kundesenter@sr-bank.no
Bankkontor:
Stavanger Lufthavn Sola  

BEDRIFTSMARKED: 
BM Sør-Rogaland
BM Agder 
BM Bergen
BM Haugalandet  
PetroMaritim og Strukturert 
Finansiering
Kreditt & Juridisk  

PERSONMARKED:
AGDER
Flekkefjord
Lund
Lyngdal
Farsund
Mandal
Kristiansand
Søgne
Grimstad

HORDALAND 
Bergen 
Åsane
Fana 

SØR- OG NORD- 
ROGALAND 
Haugesund og omegn: 
Haugesund
Tysvær
Vindafjord/Ølen

Karmøy: 
Karmsund
Kopervik
Skudeneshavn 
Åkrehamn

Dalane: 
Bjerkreim
Egersund
Sirdal
Sokndal

Jæren: 
Bryne
Gjesdal
Klepp
Nærbø
Varhaug
Vigrestad
 
Ryfylke:
Forsand
Hjelmeland/Fister
Sauda
Strand
Suldal
Tau 

MIDT-ROGALAND
Stavanger Sentrum
Domkirkeplassen

Stavanger Øst 
Forus
Hundvåg
Mariero
Hillevåg
Østre Bydel

Madla

Randaberg 
Kvitsøy
Rennesøy
Finnøy
Nedstrand (Bank i  butikk)

Sandnes
Kvadrat

Sola 
Tananger 

DATTERSELSKAP
EiendomsMegler 1- 
SR-Eiendom AS, 
Kirkegt. 2, P.b. 167, 4001 Stavanger 
Avdelingskontorer: 
Amfi  Madla- Forus- Stavanger-  
Stavanger BBL- Hetland BBL- 
Mariero-Hundvåg- Gjesdal- Farsund 
Sandnes – Sola- Randaberg- Bryne- 
Klepp- Ryfylke- Haugesund- 
Egersund- Flekkefjord- Lyngdal- 
Mandal- Kristiansand- Grimstad- 
Bergen – Åsane - Fana

SpareBank 1 SR-Finans AS 
Petroleumsveien 6
4033 Stavanger 

SR-Forvaltning ASA 
Bjergsted Terrasse 1
4009 Stavanger 

SR-Investering AS
Bjergsted Terrasse 1
4009 Stavanger  

Vågen Eiendom 
Skagenkaien 35-37
4006 Stavanger 



REPRESENTANTSKAPET
(Tallene i parentes angir hvor mange grunnfondsbevis ved-
kommende eier i SpareBank 1 SR-Bank pr. 31.12.2008. Det 
er også tatt med grunnfondsbevis tilhørende den nærmeste 
familie og kjente selskap der vedkommende har avgjørende 
innflytelse, jfr. aksjelovens § 1-2. I tillegg er tatt med grunn-
fondsbevis fra den institusjon som vedkommende tillits-
mann er valgt på vegne av).                                                               

MEDLEMMER VALGT 
AV GRUNNFONDSBEVISEIERNE
Alf Erevik, Ringerike Sparebank, Hønefoss (428 246)
Alfred Ydstebø, Coil Investment Group, Stavanger (3 791 661)
Berit Rustad, SpareBank 1 SMN, Trondheim (116 263)
Egil Fjogstad, Solvang Shipping, Stavanger (544 651)
Elisabeth Utheim, SpareBank 1 Nord Norge, Tromsø (53 063) 
Kristin Hedberg, Grasol Invest, Stavanger (156 232)
Kristine Tveteraas, Tveteraas Finans, Stavanger (1 153 872)
Leif Inge Slethei, Røyneberg (398 756)
Magne Vathne, Coop Økonom BA, Sandnes (369 069) 
Olav Linga, Sagvåg 
Olav Stangeland, Tjelta (778 519)
Olav Tredal, Sør-Audnedal (3 495)
Ragnhild Hegre, Sandnes (15 996)
Randi Larsen Skjæveland, Jørpeland (864)
Torill Stave, AS Clipper, Oslo (1 425 777)
Trygve Jacobsen, Westco AS, Stavanger (662 757)

MEDLEMMER VALGT AV 
OG BLANT KUNDENE
Brit Elisabeth Bratland, Varhaug   
Eyvin M. Olsen, Stavanger 
Inga Roda, Finnøy 
Jan Moen, Sand 
Jan Olaf Tønnevold, Grimstad
Karl Endre Igland, Lyngdal (133)
Lynn Atteraas Erland, Paradis 
Olav Sande, Randaberg
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger (2 529)
Svein Kjetil Søyland, Ålgård (2 549)

MEDLEMMER OPPNEVNT AV FYLKER
Arne Madland, Kleppe 
Olav Haavorstad, Øvrebø 
Reidun Korsvoll, Sand (880) 
Robert Erlandsen, Rådal 

MEDLEMMER VALGT AV 
OG BLANT DE ANSATTE
Anne Nystrøm Kvale, Stavanger (10 818)
Christina R. Lund, Stavanger (8 189)
Frode Handeland, Sandnes (1 599)
Hanne Keth Qvale, Sandnes (4 411)
Helge Pollestad, Stavanger (790)
Kirsten Siv Ellingsen, Stavanger (3 208)
Lars Magne Markhus, Stavanger (23 959)
Roar Haualand, Jørpeland (4 820)
Tor Ege, Sandnes 
Torstein Plener, Stavanger (8 905)

STYRET
Skipsreder Kristian Eidesvik, leder (62 440)
Områdeleder Gunn Jane Håland, nestleder 
Administrativ leder Einar Risa (4 400)
Finance Manager Ingrid Landråk 
Managing Partner Erik Edvard Tønnesen 
Finance Manager Birthe Cecilie Jørgensen 
Konserntillitsvalgt Sally Lund-Andersen, 
ansattes representant (426)

KONTROLLKOMITÉ
Advokat Odd Rune Torstrup, leder (9 900)
Kontorsjef Odd Broshaug, nestleder 
Farmasøyt Siv Gausdal Eriksen (2 529)
Letesjef Vigdis Wiik Jacobsen (9 900)
Finance Manager Egil Fjogstad (544 651)

KONSERNLEDELSE
Administrerende direktør Terje Vareberg  (94 907) 
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes (33 902)
Konstituert konserndirektør økonomi og finans 
Erling Øverland (6 429)
Konserndirektør personmarked Rolf Aarsheim (42 128)
Konserndirektør bedriftsmarked Tore Medhus (12 091)
Konserndirektør kommunikasjon 
Thor-Christian Haugland (3 037)
Konserndirektør organisasjon og HR 
Arild Langberg Johannessen (12 872)
Konserndirektør forretningsstøtte 
og utvikling Svein Ivar Førland (7 094)
Konserndirektør risikostyring 
og compliance Frode Bø (4 184)

EKSTERN REVISOR
PricewaterhouseCoopers AS 
v/statsautorisert revisor Torbjørn Larsen
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