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En av Norges største 
investorkonferanser

• 13. mars 2019

• Samlet over 600 deltakere

• Viktig kunnskapskilde og møteplass

• Presentasjon av børsnoterte 
selskaper og konjunkturbarometer

• Kåring av vinnerne i Næringsteft –
bankens kompetansereise og 
konkurranse for grundere



• Forretningsmodellen vår er 
lokal, personlig og digital

• 152 autorisert rådgivere innen 
personmarkedet

• det største rådgivningsmiljøet 
innen næringslivsmarkedet 
med 50 autoriserte rådgivere 
med god bransjekunnskap

• Sterke fagmiljø lokalisert i 
regionen

• Markets- og 
kapitalforvaltningsmiljø

Det største finanshuset 
på Nordvestlandet

27 kontor
på Nordvestlandet

364
årsverk

82,8 mrd.
i forvaltningskapital
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Lokale kontor

Bransjeteam

Rådgivere som
brenner for bransjen 

Både på gode og 
dårlige dager

Nærhet, tilgjengelighet og lokalkunnskap

Kundeservice

Rask respons og 
løser problemet

Bygd og by er viktig for verdiskaping i fylket
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Samhandling og digitalisering
En datamaskin er ikke bedre enn 
programmene den er utstyrt med.

Samhandling

Effektivisering

Mer tid til 
kundekontakt

Det er gjennom
kundene vi utvikler oss

Digitale flater

Økt selvbetjening
der det er naturlig 



Godt økonomisk fundament
Regnskap pr. 31.12.2021

11. mars 2022
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Innskuddsdekning: 59,6 % 
LCR: 122
Ren kjernekapital: 17,2 %
Leverage Ratio: 7,7 %

Lønnsomhet God likviditet og 
soliditet

Hovedpunkter i 2021
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• Banken fortsetter å vokse med 
god utvikling både innen utlån 
og innskudd

• Rentenetto er styrket

• Lønnsomheten er bedret. 
Kostnader i prosent av 
inntekter noe høyere 
sammenlignet med år 2020

• Lave tap og lav risiko i 
porteføljene til banken

• Banken er solid og har god 
likviditet

God aktivitet og vekst
Utlånsvekst: 4,6 %
Innskuddsvekst: 7,3 %
(siste 12 mnd.)

Økt rentenetto
I kroner: 1.266 mill.
I prosent av GFK: 1,56

Kostnadseffektivitet

K/I: 42,2 %

Tap

I kroner: 49 mill.
I prosent av GFK: 0,06
(tap på utlån og garantier)

Egenkapitalavkastning: 9,5 %   



Resultat 2021
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Resultat etter skatt 
- i millioner kroner 

557
601

711

567

642

2017 2018 2019 2020 2021

10,4 10,6
11,7

8,6
9,5

2017 2018 2019 2020 2021

Avkastning 
- i % av egenkapital (ROE)

• Resultatet etter skatt ble 
kroner 642 mill., tilsvarende 
en resultatforbedring på  
13,2 % sammenlignet med 
fjoråret

• Aktiviteten i banken er god 
og vi har godt driv inn i det 
nye året



Et godt resultat gir godt 
utbytte på 16,00 kroner 
pr egenkapitalbevis
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Basert på bankens utbyttepolitikk, 
årsresultatet for 2021 og den 
solide kapitalsituasjonen innstiller 
styret på at generalforsamlingen 
vedtar å dele ut et kontantutbytte 
på kroner 16,00 pr egenkapital-
bevis, totalt 158 mill. kroner. 

Tilsvarende avsetning for 
utbyttemidler til lokalsamfunnet vil 
utgjøre 160 mill. kroner.

Forslag til disponering av resultat 2021 (Morbank)

Resultat tilordnet 
egenkapitaleiere 

kr 616 mill.
(morbank)

Grunnfondet sin andel av 
overskuddet:
Kr 310 mill.

(Representerer 50,34% av 
egenkapitalen)

160 mill. i samfunnsutbytte
51,6 % av grunnfondets resultatandel

150 mill. til grunnfondet 
- styrker soliditeten

EKB-eiere sin andel av 
overskuddet: 
Kr 306 mill.

(Representerer 49,66 % 
av egenkapitalen)

158 mill. i kontantutbytte 
51,6 % av EKB-eiernes resultatandel

kr 16,00 pr EKB 

148 mill. til utjevn.fondet 
- styrker soliditeten



Inntektsutvikling
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Inntekter i kvartalet 
- i millioner kroner

1,95 1,95

1,84
1,92

1,84

4. kv.
2020

1. kv.
2021

2. kv.
2021

3. kv.
2021

4. kv.
2021

Inntekter i kvartalet 
- i % gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

314 304 307 320 335

71 83 64
69 45

385 387
371

389 380

4. kv.
2020

1. kv.
2021

2. kv.
2021

3. kv.
2021

4. kv.
2021

Rentenetto Andre inntekter

• Vi befester vår rolle som      
et komplett finanshus på 
Nordvestlandet og styrket 
satsing på flere områder 
bidrar til økte inntekter

• Rentenettoen styrket seg 
gjennom 2021 – spesielt de 
siste kvartalene

• Utviklingen på andre 
inntekter i fjor ble påvirket  
av verdijusteringer på de 
finansielle instrumentene. 
Vekst i øvrige andre 
inntekter.



• XX %

Aktiv Forvaltning
16 %

Forsikring
13 %

Eiendomsmegling
9 %

Sparing i fond/verdipapir
36 %
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Økt aktivitet gir vekst i andre inntektsområder



God aktivitet og vekst

• De siste 12 månedene har 
det vært en økning på utlån 
til kunder på totalt 3.075 mill. 
kroner, tilsvarende 4,6 %

• Innskuddsveksten både 
innen person- og 
næringslivsmarkedet tok   
seg opp i 2021 og 
årsveksten endte på 7,3 %

• Det er god markedsaktivitet i 
banken og vi registrerte 
rekordmange nye kunder i 
2021

Utlånsutvikling 
- i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst 

56,9
60,3

64,0
66,9

69,9

7,9 %
6,1 % 6,1 %

4,4 % 4,6 %

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2017 2018 2019 2020 2021

32,8 34,4
36,8

39,0
41,9

0,7 %

4,9 %

6,9 %
6,0 %

7,3 %

2017 2018 2019 2020 2021

Innskuddsutvikling
- i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst

• Utlånsvekst siste 12 mnd.: 4,6 % • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 7,3 %
• Høy innskuddsdekning i konsernet på 59,6 %
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Rekordmange nye kunder i 2021

• Banken har aldri fått så mange nye kunder som i 2021

• En god bekreftelse på bankens forretningsmodell

• Kundene verdsetter tilgjengelighet, kompetanse og bredde

• Vi opplever økt etterspørsel etter rådgivning innenfor alle 
områder - finansiering, sparing, kapitalforvaltning og 
bærekraft

• Vi har i år også lansert juridiske tjenester for privatpersoner. 
Gjennom vår juridiske samarbeidspartner Justify kan 
kundene nå også få tilgang til gode digitale verktøy og 
tjenester
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Stor etterspørsel etter rådgivning



44,0 42,5 40,2 41,4 42,2

2017 2018 2019 2020 2021

Forvaltningskapital og årsverk 
- forvaltningskapital i milliard kroner

66,5 71,1 74,9 79,5 82,8

359 361 357 346 364

2017 2018 2019 2020 2021

Kostnader i % av inntekter 

Mål

God kostnadskontroll
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• Kostnadene i 2021 ble noe 
høyere enn året før

• Endringen er i all hovedsak 
relatert til økte personal- og 
IT-kostnader som følge av 
styrket satsing på flere 
områder

• Vi jobber målrettet med 
tiltak som bidrar til bedre 
tjenestetilbud for kundene, 
økt tilgjengelighet og økt 
effektivitet i banken   

Driftskostnader
- i millioner kroner 

Driftskostnader
- i % av GFK

590 607 646 624 645

2017 2018 2019 2020 2021

0,92 0,87 0,88
0,80 0,80

2017 2018 2019 2020 2021



Risikoutvikling
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• Kundeporteføljene våre er 
solide og godt diversifisert

• Det ble bokført 49 mill kroner 
i tap i 2021 – hovedsakelig 
relatert til offshore/supply

• Misligholdet er lavt både 
innen person- og 
næringslivsmarkedet og det 
er et lite antall konkurser

• Andelen kredittforringede 
engasjement er lavt og 
stabilt

Tap på utlån og garantier 
- i millioner kroner 

Tap på utlån og garantier 
- i % av GFK

Sum kredittforringede engasjement 
- i % av engasjement 

Betryggende avsetninger  
- i millioner kroner 

35
16

50

149

49

2017 2018 2019 2020 2021

0,02 0,02

0,07

0,19

0,06

2017 2018 2019 2020 2021

0,40 0,46

1,12 1,22 1,16

2017 2018 2019 2020 2021

236 239
142 127 115

96 88 219 181 238

4 11 14
18

15
336 338 375

326
368

2017 2018 2019 2020 2021

Ind. avs. misl.holdte eng. >90 dager
Ind. avs. ikke misl.holdte eng.
ECL-avsetninger utlån/gar.



Aktivt og omstillings-
dyktig næringsliv
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• Banken har en godt 
diversifisert portefølje som 
reflekterer aktiviteten i vårt 
område og vi registrerte 
god aktivitet i de aller fleste 
bransjer i 2021

• Misligholdet er lavt og 
porteføljen er robust med 
lav risikoklassifisering

• Banken har ingen direkte 
Russland-eksponering

• Vi har et svært begrenset 
antall kunder som har deler 
av aktiviteten sin relatert til 
russiske aktører

Sektor- og næringsfordelt utlånsvolum

Personkunder
67,7 %

Fiskeri
5,0 %

Supply/Offshore
1,8 %

Tjenesteyting
4,4 %

Eiendomsdrift
11,2 %

Annet
9,9 %

(68,2 %)(1,9 %)

(4,4 %)

(11,5 %)

(5,1 %)

(8,9 %)

Annet – 9,9 % (8,9 %) - inneholder:

Finansiell tjenesteytelse 1,1 % (1,4 %) Handel 1,5 % (1,0 %)

Annen industri 2,3 % (2,2 %) Jordbruk 1,0 % (0,9 %)

Fiskeindustri 1,6 % (1,1 %) Diverse 0,4 % (0,3 %)

Verftsindustri 0,6 % (0,6 %) 

Bygg og anlegg 1,4 % (1,4 %) 

(Sammenlignbare tall for 
2020 i parentes)



God innskuddsdekning og god 
markedstilgang

• Innskuddsdekning på 59,6 prosent 

• Banken har ved årsskiftet hentet inn nær NOK 32 
milliarder fra kapitalmarkedet i Norge og EU

• God kredittverdighet med Aaa-rating for Møre 
Boligkreditt AS og A1-rating for banken (Moody`s), 
gjør at vi oppnår konkurransedyktige lånebetingelser 
i finansieringsmarkedet. 

• Konsernet er godt i gang med grønn finansiering 

► Vår første grønne finansiering ble etablert da Møre 
Boligkreditt AS i 2021 gikk i euromarkedet med et 5 års 
innlån på EUR 250. Emisjonen ble svært godt mottatt 

► I januar i år har Sparebanken Møre videre emittert sin 
første grønne senior etterstilte obligasjon (SNP) på NOK 
1,0 mrd. Dette lånet har en løpetid på 6 år
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Bankens finansiering ved årsskiftet (NOK mill.) 

Soliditet gir konkurransedyktig finansiering

Innskudd 41.853 

2.581 

OMF
25.085

Seniorlån
4.672 

SNP
1.000 

Ansv. lånekapital
700 

Annet
300 



Tilbakemeldinger og 
kundeundersøkelser gir oss 

verdifull kundeinnsikt



EPSI-måling viser at Sparebanken Møre har svært fornøyde kunder             
– de mest fornøyde i bedriftsmarkedet
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71,4

71,1

69,9

69,5

68,4

67,8

66,6

65,1

63

59,2

58,5

Sparebanken Møre

Eika Alliansen

Sparebanken Vest

Øvrige banker

Handelsbanken

SpareBank 1 Gruppen

Sparebanken Sør

Bransjen

DNB

Danske Bank

Nordea

Bedriftsmarked Personmarked

82,1
78

76,7
76,5
76,1
75,8

74,6
73,1
72,9

72,1
71,9
71,5

69,9
69,7

68,8
67,5

66,5
64,2

61,8

Sbanken
Sparebanken Sogn og Fjordane

Fana Sparebank
OBOS-banken

Handelsbanken
Øvrige banker

Sparebanken Møre
Sparebank 1 Østlandet

Eika Alliansen
SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 (øvrige)
Sparebanken Sør

Sparebanken Vest
Bransjen

SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 SR-Bank

Nordea
DNB

Danske Bank
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«Både Møre og Eika viser at gode 
kunderådgivere og lokal oppfølging har 

en verdi. Gjennom en proaktiv 
tilnærming føler kundene seg godt 

ivaretatt som kunde. Sparebanken Møre 
får dessuten gode tilbakemeldinger på 

samfunnsansvar og bærekraft».

Utdrag fra EPSI-rapporten

Terje Krøvel
leder divisjon 
Næringslivsmarked

Topplassering i EPSI sin
kundeundersøkelse
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Trippel gullvinner 

Beste kundeservice i kategorien Bank –
for tredje år på rad!



2,0mill
Betalinger

2.5mill
Overføringer

54.000
Unike brukere

Gode digitale tjenester

Bankens satsing på gode og brukervennlige 
digitale løsninger gir resultater
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+ 3.000 nye brukere

+ 10% økning i innlogging

+ Økning i digitalt salg

+ 5/10 bruker kun mobilbank (økende)

Status mobilbanken i 2021

16,1mill
Innlogginger

Mobilbanken i 2021

Årets EPSI-måling viser høy kundetilfredshet 
med mobilbanken – KTI score 84

I «den store mobilbankrapporten» fra Cicero 
Consulting rangeres SBM som den tredje   
best likte mobilbanken

Sparebanken Møre har den andre beste 
hjemmesidene for SMB-kunder, i følge Cicero 
Consulting

1

2

3



Vi styrker totaltilbudet



Sterk og kompetent 
organisasjon
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• Rekruttering endte på all-
time-high med 38 fast ansatte

• Godt kvalifisert søkermasse

• Synlig i sosiale medier og på 
ulike rekrutteringsarenaer

• Profesjonelt og helhetlig 
onboardingprogram

• Kompetansehevende tiltak 
har høy prioritet på alle nivå

• Omfattende kompetanse-
planer for alle basert på 
analyser av ansattes 
kompetanser 
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Private Banking
Formuesforvaltning gjennom personlig rådgivning 

• Styrker vår posisjon på Nordvestlandet
• Vokser i antall kunder og kapital til 

forvaltning
• Sterkt fagmiljø og autoriserte rådgivere 

som følger kundene sine hyppig
• Gir kompetent og god rådgivning 

sammen med bankens rådgivere



Aktiv Forvaltning 

En skreddersydd portefølje ut i fra 
kundens krav om avkastning, risikoprofil 

og tidshorisont. Våre lokale forvaltere 
overvåker porteføljen kontinuerlig og vil 

opptre på kundens vegne.

Kunden får tilgang til et bredt utvalg av 
fond fra solide fondsforvaltere. Vi setter 

sammen fondspakker basert på 
utviklingen i markedet, vår lokale 

kunnskap og din økonomiske situasjon. 

Fond

Kunden får tilgang til egen portal som gir 
mulighet til å følge utviklingen i sine 

porteføljer. 

Personlig oppfølging og faste nyhetsbrev. 
Kunden får informasjon om utviklingen i 

markedet og anbefalinger for sine 
porteføljer. 

MarkedsrapportDin portefølje
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Møremegling
• Styrker vår posisjon på Nordvestlandet
• Vokser i oppdrag og omsetning
• Økt kapasiteten betydelig de siste årene
• Gir rask og god service sammen med 

bankens rådgivere

Bruktbolig

Næring / Nybygg

Ambisjonen er å bli
markedsleder

Nytt satsningsområde



En pådriver for 
regional utvikling
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Bærekraftig utvikling
Det nytter ikke å ha penger på bok, 
dersom Golfstrømmen endrer retning

Samfunnet

Oss selv - internt Kunder og 
leverandører

Fremme 
bærekraftige initiativ

Klimaavtrykk, 
likestilling, mangfold

Gode råd for 
kloke valg



31

Karoline, Ane og Tobias

Studenter som deltok i TEFT 
summerinternship 2021
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En pådriver for regional utvikling



Samfunnsengasjement
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En kompetansereise og konkurranse for gründere i tidlig fase 

Deltakerne får innføring i entreprenørskap og hjelp til å utvikle egen forretningsidé

Vinneren av Næringsteft får 1 million kroner, samt tjenester fra alle mentorene. 



¾ av overskuddet til 
banken tilfaller regionen
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• Banken har et sterkt lokalt 
eierskap

• Halvparten av de 20 største 
egenkapitalbeviseierne har 
tilhold i Møre og Romsdal

• Den lokale andelen av den 
samlede eierandelskapital 
utgjør om lag 53 %

• Vi oppmuntrer alle ansatte til 
å eie egenkapitalbevis i 
banken. Ansatte eier nå    
2,4 % av eierandelskapitalen

Resultat tilordnet 
egenkapitaleiere 

kr 616 mill.
(morbank)

Grunnfondet sin andel av 
overskuddet:
Kr 310 mill.

(Representerer 50,34% 
av egenkapitalen)

160 mill. i samfunnsutbytte
51,6 % av grunnfondets resultatandel

150 mill. til grunnfondet 
- styrker soliditeten

EKB-eiere sin andel av 
overskuddet: 
Kr 306 mill.

(Representerer 49,66 % 
av egenkapitalen)

158 mill. i kontantutbytte 
51,6 % av EKB-eiernes resultatandel

kr 16,00 pr EKB 

148 mill. til utjevn.fondet 
- styrker soliditeten



Investering i 
Sparebanken Møre



Utbyttepolitikken
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• Sparebanken Møre har som målsetting å 
oppnå økonomiske resultater som gir god 
og stabil avkastning på bankens 
egenkapital

• Sparebanken Møres resultatdisponering 
skal påse at alle egenkapitaleiere sikres 
likebehandling

• Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas 
det sikte på at om lag 50 prosent av årets 
overskudd samlet sett kan utdeles som 
utbytte

MORG – kurs og bokført verdi
- Egenkapital og kurs i kroner, pris/ bok i andel 

289 303 320 332 350

262
283

317
296

444

0,91 0,93 0,99
0,89

1,27

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2017 2018 2019 2020 2021

EK pr MORG Kurs MORG P/B

Egenkapital pr. MORG er beregnet basert på konserntall
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• Med en MORG-kurs på NOK 
444 ved utgangen av året har 
pris/bok økt fra 0,89 ved 
utgangen av 2020 til 1,27 pr 
31.12.21

• Som figuren illustrerer steg 
MORG-kursen med hele   
55,3 prosent i løpet av 2021, 
mer enn den gjennomsnittlige 
oppgangen på 51,5 prosent i 
egenkapitalbevismarkedet 
(OSEEX-indeksen)

Sterk kursutvikling på 
MORG i 2021

MORG vs. egenkapitalbevisindeksen pr. 4. kvartal (Total Return)
Prosent
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 Etter kursoppgangen i 2021 har
hele egenkapitalbevismarkedet
falt tilbake i år

 Generell markedsuro - spesielt i
etterkant av Russlands invasjon
av Ukraina har vært driver for 
utviklingen

 Rentene vil kunne stige mindre
enn forventet

 Tiltakende inflasjon, høye energi-
og matvarepriser kan føre til
lavere etterspørsel og lavere
forbruk som igjen kan gi lavere
kredittvekst og høyere tap

 Usikkerheten kan bidra til lavere
investeringsvilje og lavere vekst

Markedsuro i 2022 MORG vs. egenkapitalbevisindeksen siden årsskiftet (Total Return)
Total return (%
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Finansielle mål
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Egenkapital-
avkastning 

> 11,0%

K/I < 40 % Ren kjernekapital 
> 15,2 %

Lave tap Sunn finansiell 
struktur





sbm.no
facebook.com/sbm.no 
@sbmno
engasjert.sbm.no

Disclaimer

This presentation has been prepared solely for promotion 
purposes of Sparebanken Møre. The presentation is intended 
as general information and should not be construed as an offer 
to sell or issue financial instruments. 

The presentation shall not be reproduced, redistributed, in 
whole or in part, without the consent and Sparebanken Møre. 
Sparebanken Møre assumes no liability for any direct or indirect
losses or expenses arising from an understanding of and/or use
of the presentation.

Disclaimer

This presentation has been prepared solely for promotion 
purposes of Sparebanken Møre. The presentation is intended 
as general information and should not be construed as an offer 
to sell or issue financial instruments. 

The presentation shall not be reproduced, redistributed, in 
whole or in part, without the consent and Sparebanken Møre. 
Sparebanken Møre assumes no liability for any direct or indirect
losses or expenses arising from an understanding of and/or use
of the presentation.
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