


• Resultat før skatt 49,3 MNOK 

• Egenkapitalavkastning 9,2 prosent 

• Kostnadsprosent 49,0  

• Tolvmåneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 12,0 prosent 

• Innskuddsdekning 73,8 prosent 

• Ren kjernekapitaldekning 19,9 prosent  

• Kjernekapitaldekning 21,3 prosent 

• Kapitaldekning 22,8 prosent 

 

Tall / prosent i parantes gjelder tilsvarende periode i 2018.   

Sunndal Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 49,3 (35,3) millioner kroner i 2019. Dette gir en 

resultatforbedring på hele 40 prosent og er det beste resultatet banken noen gang har levert. Resultatet gir 

en egenkapitalavkastning på 9,2 (7,5) prosent, og inkluderer effekten av fortrinnsrettet emisjon på brutto 45 

millioner kroner som ble gjennomført i april. Den gode resultatutviklingen er positivt påvirket av økt nominell 

rentenetto, gode bidrag fra andre inntekter, god kostnadskontroll og lave tap på utlån. Styret er svært tilfreds 

med utviklingen banken nå opplever.    

Netto renteinntekter er økt med 11,7 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2018, en 

økning på 21,2 prosent.  

Netto andre driftsinntekter er økt med hele 6,3 millioner kroner fra samme tid i fjor, en økning på 24,7 

prosent. Økte inntekter fra forsikring og betalingsformidling er de viktigste driverne.  

Kjernedriften (eksklusive inntekter fra finansielle eiendeler og før tap) er styrket med 15 millioner kroner fra 

samme periode i 2018. Dette er en bedring på hele 53,9 prosent. I perioden 2017 – 2019 er kjernedriften 

bedret med totalt 84 prosent. Bankens satsning i nye markedsområder har bidratt til sterk kunde- og 

kredittvekst, og med det gitt et styrket og mer diversifisert inntektsgrunnlag. Forsterket innsats på forsikring 

har gitt en god inntektsvekst på området.  

Bokført egenkapital og resultat pr. egenkapitalbevis var ved utgangen av 2019 henholdsvis 101,2 og 8,4 

kroner. Resultatet pr. egenkapitalbevis er justert for effektiv virkningstid ny eierandelskapital har i 2019. Ny 

eierandelskapital ble registrert i Foretaksregisteret i slutten av april, og vil således ha en virkningstid på 

8/12-deler i 2019. Markedskurs (sist omsatt Merkur Market) var ved utgangen av året på 115,0 kroner per 

egenkapitalbevis, noe som gir en pris/bok på 1,13. Etter innbetaling av ny eierandelskapital utgjør eierbrøken 

32,53 prosent, med en justert eierbrøk på 29,98 prosent for virkningstiden til ny eierandelskapital i 2019.  



Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen, 31. desember 2019, som påvirker det avlagte 

kvartalsregnskapet. Årsregnskapet 2019 skal behandles av Generalforsamlingen 26. mars 2020.   

 

Netto renteinntekter økte til 67,1 millioner kroner (55,3) ved utgangen av 2019, tilsvarende en økning på 

21,2 prosent. Renteinntekter og rentekostnader øker til henholdsvis 116,1 millioner kroner (89,3) og 49,0 

millioner kroner (33,9). Styringsrenten og norske pengemarkedsrenter steg jevnt i Norge gjennom 2019. 

Dette, i kombinasjon med god utlånsvekst i alle kundesegmenter, ga en positiv utvikling for utlåns- og 

innskuddsmarginen. Effekter av rentejusteringer i 2019, samt forventning om fortsatt god utvikling i kunde- 

og kredittveksten, vil gi en positiv utvikling i rentenettoen i 2020.  

 

Netto andre driftsinntekter ble 31,7 millioner kroner (25,4) i 2019. Dette er en bedring på 6,3 millioner 

kroner eller 24,7 prosent i 2019. Bidraget fra finansielle instrumenter er 1,4 millioner kroner høyere i 2019 

enn i 2018 og endte på 7,3 millioner kroner. Hoveddelen av disse inntektene kommer fra utbytte på aksjer i 

Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS.  

 

Bankens driftskostnader økte med 3,4 prosent og endte på 48,4 (46,8) millioner kroner i 2019. Økningen på 

om lag 1,6 millioner kroner kommer i sin helhet fra personalkostnader. Dette skyldes økt ressursinnsats og 

generelle lønnsjusteringer. Administrasjonskostnader, avskrivninger og andre driftskostnader er i sum 

uendret mellom 2018 til 2019.  

Kostnads-/inntektsforholdet utgjorde 49,0 prosent (58,0). Sterk økning i inntektene og god 

kostnadskontroll, bidrar til at kostnadsprosenten reduseres med hele 9 prosentpoeng siste 12 måneder. 

Styret er svært tilfreds med utviklingen.   

 

Banken har et svært lavt tapsnivå. I 2019 ble de samlede tapene på 0,8 millioner kroner, noe som er nærmere 

en halvering av tapsnivået fra 2018 (1,4 millioner kroner).  

Brutto misligholdte engasjementer var ved utgangen av året 7,2 millioner kroner (17,1). Volumet av 

tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer holder seg stabilt siste år og utgjorde 22,3 millioner kroner 

(22,0) ved utgangen av 2019.  



Gruppevise nedskrivninger utgjorde 5,0 millioner kroner ved utgangen av 2019. Dette er uendret fra ett år 

tidligere. Individuelle nedskrivninger er redusert med 1,8 millioner kroner gjennom året og utgjør 7,2 

millioner kroner ved årets slutt. Nedgangen tilskrives friskmelding av et fåtall næringsengasjementer. 

God kvalitet i utlånsporteføljen og gode markedsutsikter i Møre og Romsdal, gir forventninger om fortsatt 

lave tape for banken i tiden som kommer.  

 

I 2019 økte banken utlånene til kunder (inklusive portefølje i Eika Boligkreditt) med 472 millioner kroner til 

4,4 milliarder kroner. Dette gir en 12-måneders vekstrate på 12,0 prosent. Utlån til personkunder økte med 

12,2 prosent og til bedriftskundene er vekstraten 11,3 prosent.  Bankens satsning i Molde og Ålesund gir god 

tilgang på nye person- bedriftskunder og derigjennom god kredittvekst.  

Innskudd fra kunder ble økt med hele 5,9 prosent i 2019, og innskuddsdekningen endte på 73,8 prosent.  

 

Banken har oppfylt de regulatoriske kapitalkravene med god margin ved utgangen av 2019. Inklusive et Pilar 

2-krav på 3,1 prosentpoeng har banken et minimumskrav til ren kjernekapital, kjernekapital og 

kapitaldekning på 15,6, 17,1 og 19,1 prosent ved utgangen av 2019. Kravet gjelder på foretaksnivå.  

Den 5. desember 2019 offentliggjorde Finansdepartementet at CRR / CRD IV-regelverket ville tre i kraft fra 

31. desember 2019. Ikrafttredelsen medførte blant annet at den såkalte SMB-rabatten del 1 ble innført. SMB-

rabatten innebærer et lavere kapitalkrav til små- og mellomstore bedrifter ved at bevaringsbufferen (2,5%) 

fjernes. To vilkår må være oppfylt for at SMB-rabatten kan benyttes. Omsetningen i selskapet må være lavere 

enn 50 millioner euro og utlån til selskapet må være lavere enn 1,5 millioner euro.  

Ved utgangen av 2019 utgjør ren kjernekapital 19,9 prosent. Dette er hele 4,3 prosentpoeng over 

minimumskravet fastsatt av Finanstilsynet. Kjerne- og kapitaldekningen utgjør henholdsvis 21,3 og 22,8 

prosent ved utgangen av 2019.  

I januar mottok banken varsel fra Finanstilsynet om at det skal gjennomføres SREP-vurdering (Supervisory 

Review and Evaluation Process) i 2020. Dette ble sist gjennomført i 2017, og banken fikk da fastsatt et Pilar 

2-krav på foretaksnivå. I 2020 er det ventet at Finanstilsynet vil fastsette Pilar 2-krav på konsolidert nivå. 

Bankens gjenopprettingsplan vil bli vurdert samtidig.  

Styret vurderer bankens kapitalsituasjon som svært god ved utgangen av 2019, både til å møte 

myndighetskrav og til å sikre videre vekst og utvikling.  

 



Eksponeringen innenfor kreditt-, likviditet- og markedsrisiko ligger innenfor styrets fastsatte rammer ved 

utgangen av 2019.    

Kredittrisikoen i personkundeporteføljen vurderes å være på et vedvarende stabilt lavt nivå. Betjeningsevnen 

for personkundene vurderes fortsatt som god. Til tross for stigende rentenivå det siste året, opplever norske 

låntakere et lavt rentenivå i et historisk perspektiv. I tillegg er arbeidsmarkedet godt med lav ledighet. 

Lånemassen er i hovedsak sikret med pant i fast eiendom der belåningsgradene er lav til moderat. Bankens 

bedriftskunder opplever i hovedsak gode markedsforhold i sine respektive markeder, og betjeningsevnen er 

gjennomgående god. Kredittrisikoen i bedriftskundeporteføljen vurderes som moderat.  

Markedsrisiko som følge av investeringer i rentebærende verdipapirer vurderes som moderat. Porteføljen 

består av verdipapirer utstedt av norske boligkredittforetak, kommuner og banker.   

Bankens likviditetssituasjon er meget god ved utgangen av 2019. Banken har sine innskudd fra personkunder 

og SMB, og disse behandles gunstig i nye likviditetsstandarder. Det er ingen meglede innskudd ved utgangen 

av perioden og for innskudd over 10 millioner kroner inngås normalt en oppsigelsestid på minimum 31 

dager. Ved utgangen av september utgjorde LCR 350 (576) prosent. Dette er godt over myndighetskravet på 

100 prosent. Likviditetsrisikoen vurderes som lav.  

Identifikasjon og oppfølging av operasjonell risiko skjer gjennom løpende vurderinger, lederbekreftelser og 

registrering av tapshendelser. Det er ikke avdekket forhold som er kritisk for bankens drift ved utgangen av 

året.    

Norges Bank har hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng ved tre anledninger i 2019 (mars, juni og 

september). Sunndal Sparebank har i kjølvannet av dette foretatt prisjusteringer på utlån og innskudd til 

person- og bedriftskundene. Prisjusteringer gjennomført i 2019, kombinert med en forventet vekst i samlede 

utlån på mellom 10-12 prosent, vil gi et solid bidrag til lønnsomheten i 2020. Konkurransebildet og 

bankenes tilpasninger til nye kapitalkrav vil påvirke bankens muligheter og marginutvikling fremover.  

 

 

 

Sunndalsøra, 31.12.2019 / 27.02.2020 

Styret i Sunndal Sparebank 

 

 







4. Kvartal 4. Kvartal Året

NOTE 2019 2018 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 111.290          50.944            50.944            

Innskudd fra og gjeld til kunder 2.356.356       2.224.600       2.224.600       

Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer 6 719.000          600.000          600.000          

Annen gjeld 27.081            20.717            20.717            

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt. 7.050              6.025              6.025              

Ansvarlig lånekapital 5, 6 60.000            100.000          100.000          

Sum gjeld 3.280.777       3.002.286       3.002.286       

Innskutt egenkapital 136.597          93.672            93.672            

Sparebankens fond 5 305.184          282.205          282.205          

Gavefond 5 4.000              1.500              1.500              

Utjevningsfond 774                9                    210                

Regnskapsperiodens resultat -                 -                 -                 

Sum egenkapital 446.555          377.587          377.587          

Sum gjeld og egenkapital 3.727.332       3.379.873       3.379.873       



Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker 

og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av 

regnskapet vil fremkomme i årsregnskapet for 2019. 

Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Kvartal 4. Kvartal Året

2019 2018 2019 2018 2018

Periodens endring i individuelle nedskrivinger -1.745             2.295              -1.815             846                846                

Periodens endring i gruppevise nedskrivinger 428                466                73                  646                646                

Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for 2.437              -                 2.584              -                 -                 

Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for 66                  -                 300                -                 -                 

Periodens renter på nedskrevet del av utlån -55                 -                 -262               -                 -                 

Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -14                 -20                 -130               -74                 -74                 

Periodens tapskostnad 1.117              2.741              750                1.418              1.418              

4. Kvartal isolert

Gruppenedskrivninger på utlån

4. Kvartal 4. Kvartal Året

2019 2018 2018

Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden 4.924              4.278              4.278              

Periodens endring i gruppenedskrivninger 73                  646                646                

Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden 4.997              4.924              4.924              





 



 

4. Kvartal 4. Kvartal Året

2019 2018 2018

Obligasjoner, nominell verdi 719.000          600.000          600.000          

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 719.000          600.000          600.000          

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,43 % 1,87 % 1,87 %

4. Kvartal 4. Kvartal Året

2019 2018 2018

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 30.000            50.000            50.000            

Fondsobligasjoner, nominell verdi 30.000            50.000            50.000            

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 60.000            100.000          100.000          

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 5,80 % 4,37 % 4,37 %

4. Kvartal 4. Kvartal Året

2019 2018 2018

KFS-lån 80.000            50.000            50.000            

Sum lån fra kredittinstitusjoner 80.000            50.000            50.000            

Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,56 % 2,01 % 2,01 %






