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VD-ord

Rekordresultat och
nya satsningar framåt!
2021 var ett både utmanande och framgångsrikt år. Trots hårdnande konkurrens och
utmaningar i regelverk och den omfattande pandemin gör Kinda-Ydre Sparbank sitt
bästa resultat någonsin! Med en stabil ekonomi i ryggen laddar vi för nya satsningar
framåt, där ombyggnationen av bankkontoret i Rimforsa redan tagit fart.
Samtidigt har 2022 inletts på ett oroväckande sätt med konflikten i Ukraina. Det
påverkar oss som bank liksom samhället
i stort och våra kunder, såväl ekonomiskt
som rent mänskligt. Det ger helt andra
perspektiv än de vi är vana att hantera.
Föregående år präglades av pandemin
med allt vad den inneburit. Vi och våra
kunder har blivit än mer digitala. Det är en
utveckling vi tar med oss framåt. Samtidigt
är det viktigt att vi är personliga när vi ska
vara det. Att vara en personlig och nära
bank är vårt signum. Men vi har också lärt
oss att kundmöten kan vara personliga
och samtidigt digitala. Vi utvecklar både
våra digitala och fysiska mötesplatser på
ett sätt som ger våra kunder möjlighet att
välja hur de vill träffa oss.
Vi har inlett ytterligare en storsatsning och
bygger om lokalkontoret i Rimforsa, efter
samma modell som vi moderniserat kontoren i Kisa och Österbymo. Med moderna
och ändamålsenliga mötesplatser och likaså arbetsplatser skapar vi bättre förutsättningar för både kunder och medarbetare.
Rimforsa-satsningen, som är vår största
investering i modern tid, stärker utvecklingen för hela banken. Vi ser en stor
potential att växa på marknaden i Rimforsa
och södra delen av Linköping. I det här
området har vi en lägre marknadstäckning jämfört med övriga Kinda och Ydre.
Attraherar vi fler kunder, gör fler affärer
och växer ytterligare i volym gynnar det
banken som helhet. Vi måste fortsätta
växa som bank. Att stanna upp och vara
nöjd med läget är inget alternativ.
Lönsamhet och ekonomisk styrka är en
förutsättning för att vi ska kunna utveckla
såväl banken som regionen. Rörelse
resultatet för 2021 är 62,8 miljoner kronor,
vilket med god marginal är rekord för
banken. Nettoresultatet efter skatt landar

på 55,2 miljoner kronor. Förklaringen till
det starka resultatet är volymökning,
fortsatt effektivisering samt en mycket god
avkastning på bankens egna kapitalplaceringar. Affärsvolymen, dvs. summan av 
in- och utlåning och fondsparande, har
ökat med nära 1,2 miljarder till 11,4 miljarder kronor. Det är den högsta volym
ökningen i absoluta tal någonsin.

därtill finansiella regelverk med allt högre
krav som vi måste efterleva. Det gäller
att vi anpassar oss på alla fronter, driver
samarbeten med andra sparbanker och
utvecklar kostnadseffektiva lösningar.

Tillväxten beror dels på att befintliga kunder ökat sitt engagemang hos oss. Dels
på att vi får nya privat- och företagskunder
över hela vårt kärnverksamhetsområde,
som omfattar Kinda, Ydre och södra delen
av Linköpings kommun. Samtidigt ser vi
att intäkterna inte ökat i samma omfattning som volymerna. Det låga ränteläget
och en allt hårdare konkurrens har medfört
pressade marginaler. Digitaliseringsvågen
har öppnat upp för nya aktörer på marknaden, vilket gör att vi har konkurrenterna
alldeles inpå oss.

Vi har stor nytta av att vara en del av Spar
Tjänster i Linköping AB, en framgångsrik
satsning som Kinda-Ydre Sparbank äger
tillsammans med Åtvidabergs Sparbank
och Vadstena Sparbank. Den samlade
kompetens och nyckelfunktioner vi har i
bolaget är rentav en förutsättning för att
driva bank i vår storlek. Spar Tjänster växer
ständigt och kommer att flytta till mer än
dubbelt så stora lokaler. De satsningar
vi gör är nödvändiga för att säkerställa
kvaliteten i regelefterlevnad och myndighetsrapportering.

Till vår stora fördel har Kinda-Ydre Sparbank ett grundmurat gott rykte, vilket är
våra engagerade medarbetares förtjänst.
Svenskt Kvalitetsindex mätning 2021
visar att vi har bättre kundbetyg än alla
storbanker och långt över genomsnittet för
bankbranschen.

Vi är en bank för livet. Vi engagerar oss i
såväl människors ekonomiska hälsa som
i den sociala och fysiska hälsan. Motionsloppet Bankvarvet är vårt största arrangemang. Stor uppmärksamhet får också
vår utvecklingsfond – Idéfonden. 2021
fördelade vi 1,1 miljoner kronor till en
mängd olika projekt, som är till allmännytta
i vår region och gör det mer attraktivt att
leva och bo här.

Det unika sparbankskonceptet är alltjämt
nyckeln till vår framgång. Det är grunden
till vårt breda samhällsengagemang och till
att sparbanken har de nöjdaste kunderna.
Vi är en fristående lokal sparbank med
egen beslutanderätt. Vi väljer vår linje
och jobbar med det koncept vi tror på. Vi
har korta snabba beslutsvägar. Och vi tar
egna initiativ till anpassade kundlösningar
i affärer som en större bank inte kan.
Vår relativa litenhet som bank gör oss
snabbfotade, men innebär samtidigt en
stor utmaning. Teknikutvecklingen förändrar förutsättningarna att driva bank. Lägg

Jag vill tacka alla kunder, medarbetare,
styrelse och huvudmän för er medverkan
till framgångarna och utvecklingen av
banken 2021 och ser fram emot fortsatt
gott samarbete.

JOHAN WIDERSTRÖM
vd Kinda-Ydre Sparbank
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Johan Widerström visar Rimforsa-
kontorets gamla kundentré som har
rivits bort, för att ge plats åt ett nytt
trapphus och hiss som förbinder de
båda våningsplanen med bankverksamhet.

STORSATSNING
på ny mötesplats i Rimforsa
Kinda-Ydre Sparbank genomför ytterligare en storsatsning och bygger om lokalkontoret i Rimforsa.
– Vi tror på Rimforsa-området där en väldigt expansiv utveckling pågår. Det här är riktigt spännande
och stimulerande, säger vd Johan Widerström.
”VI BYGGER EN BANK FÖR LIVET” lyder texten på en banderoll på Sparbankshuset i Rimforsa centrum.
– Vi vill att livet i Rimforsa ska utvecklas och tar ett aktivt ansvar för att medverka till det. I rollen som lokal bank och finansiell
motor i samhället vill vi vara en del i den positiva utvecklingen.
Vi ser en stark tillväxt med nya bostadsområden i området norra
Kinda/södra Linköping, säger Johan Widerström.
Kinda-Ydre Sparbank har tidigare byggt om bankkontoret i
Kisa och därefter i Österbymo, där kunderna erbjuds moderna
mötesplatser för kompetent rådgivning. Nästa steg i denna ambitiösa sparbankstrilogi är den pågående ombyggnationen av bankkontoret i Rimforsa.
Oavsett vilket av de lokala bankkontoren som kunderna kliver
in i, så ska de känna igen sig. Färgerna och möblemanget ska följa
samma stil och kontoren ska vara lika moderna och välkomnande
mötesplatser. Att skapa en trivsam atmosfär med det personliga
mötet som ledstjärna är målsättningen för alla bankkontoren.
– Nysatsningen på Rimforsa-kontoret är en stark signal om att
vi engagerar oss i området. Samtidigt är det fullt naturligt att vi
gör den här framtidssatsningen för ett modernt och kundanpassat
kontor. Det kommer att bli fler mötesrum och fler arbetsplatser,
vilket ger bättre förutsättningar för både kunder och personal. Allt
blir nytt och fräscht.
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De två våningsplanen som banken huserar i byggs om fullständigt för att skapa en bättre helhet. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2022 och utförs av lokala hantverkare från Kinda.
Rimforsa-satsningen är budgeterad till cirka 10 miljoner kronor.

Rörmokarna Gustav Kull och Oscar Jedestedth fixar det grund
läggande rörarbetet i källarplan.

Behovet av fortsatt kontanthantering kommer att tillgodoses
med en ny insättnings- och uttagsautomat.
En gång i tiden hade fyra banker kontor i Rimforsa (Föreningsbanken, Östgötabanken, Postbanken och dåvarande Norra Kinda
Sparbank). Sedan länge finns bara Kinda-Ydre Sparbank kvar på
orten.
– Vi är en långsiktigt hållbar bank med 155 års erfarenhet.
Sparbanksidén går ut på att vara lokalt verksamma med ett starkt
samhällsengagemang. Vi bidrar till utvecklingen i hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av
Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

I källarplanet inreds för bland annat konferensrum och personalrum
med kök. Johan Widerström i samspråk med lokala hantverkarna
Mathias Roth, längst till vänster, och Anders Svensson.

Matchar växande
behov av rådgivning
Privat- och företagsrådgivaren Tobias Fahlström ser fram
emot att ”nya” Rimforsakontoret ska bli klart.
– Behovet av rådgivningstjänster ökar. Det kommer vi att
kunna erbjuda i större utsträckning i de nya lokalerna.

TOBIAS FAHLSTRÖM har 20 års bank
erfarenhet och är inne på sitt femte år på
Kinda-Ydre Sparbank.
– Att gå från att jobba på storbank till
en lokal sparbank, som jag valde att göra,
innebär stora skillnader både ur kundperspektiv och som anställd. Vi jobbar som
storbankerna gjorde förr, adderat med digitala lösningar. Vi har både det personliga
och det digitala, vilket efterfrågas av de allra flesta kunder. Kunderna vill kunna kontakta en person som vet vem du är.
Tobias säger att det med åren blivit viktigare med värderingar, att ha en arbetsgivare med samma värderingar som han
själv. Det handlar om att ta hänsyn till sina
kunder, att vara lyhörd för vad kunderna
tycker.
– Det är roligt att jobba när kunderna är
nöjda med vad man gör. Då är det trivsamt
att gå till jobbet, säger Tobias, som också
gläds åt inflyttningen till Rimforsa med
omnejd.
– Linköpingsborna inser att Rimforsa
inte är så långt att flytta till och att även
ha sin bank i. Huvudskälen till att vilja bo

här är dels miljön med vacker natur och friluftsliv, och
dels att priserna är lägre än i
Linköping. Vi har ett bra inflöde av nya kunder i norra
Kinda/södra Linköping.
Bland de nytillkomna kunderna ser Tobias en mix av
– Ombyggnationen och moderniseringen av Rimforsaunga och äldre, privatpersokontoret ger en nytändning! Positivt för både kunder och
ner och företag.
oss som jobbar här, säger privat- och företagsrådgivaren
– Det är familjer som köTobias Fahlström.
per hus eller bygger nytt. Det
varit oroliga när de läst om andra banker
är kunder som tröttnat på sin gamla bank,
som stänger ner sina kontor. De kunder
kunder som vill ha en personlig kontakt.
man nu pratar med tycker att det är jätteDet är verkligen alla som söker sig till oss.
roligt att vi satsar och moderniserar, säger
– Extra roligt att många Rimforsabor
Tobias.
som tidigare inte varit det, men som blivit
– Vi får bättre anpassade lokaler utifrån
kunder i Sparbanken. Det kan vara familjer
hur bankverksamhet ser ut på 2020-talet.
med ungdomar som spelar fotboll i RimDe är anpassade till bokade möten, och
forsa, och som ser vad banken gör i form
med fler mötesrum kan vi ta emot fler
av sponsring och föreningsstöd.
kunder för rådgivning. Efterfrågan på att
Ombyggnationen av bankkontoret mitt
kunna sitta ner och prata med en banki centrum är ett klart besked till befintliga
rådgivare ökar. Rådgivning behövs i olika
och nya kunder om den framtidssatsning
sammanhang, exempelvis inför husköp elsom görs i Rimforsa.
ler pension.
– Jag gissar att en del kunder tidigare
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Tioårsjubileum. Annelie Sigvall, vd, och Tomas Mirholt, ekonomichef, har jobbat på Spar Tjänster i Linköping AB
sedan de lokala sparbankernas servicebolag startades 2011. I förgrunden ses Helen Sundberg och Sofie Lööf.

En effektiv resurs som växer och satsar stort!
Tioårsjubilerande Spar Tjänster i Linköping AB växer och satsar, för att vidareutveckla och säkerställa
en kvalitativ och samtidigt kostnadseffektiv service gentemot de lokala sparbankerna. Nu planeras inför
sommarens flytt till mer än dubbelt så stora lokaler.
SPAR TJÄNSTER STARTADES i Linköping 2011 och ägs gemensamt av de tre fristående sparbankerna Kinda-Ydre Sparbank,
Vadstena Sparbank och Åtvidabergs Sparbank. Dessutom köper
sparbankerna i Vimmerby, Virserum och numera även värmländska Fryksdalen tjänster av bolaget.
– För var och en av sparbankerna vore det inte ekonomiskt
hållbart att i egen regi ha de specialistfunktioner vi byggt upp här
på Spar Tjänster. Det blir betydligt mer effektivt för sparbankerna
att ha de här tjänsterna i gemensam regi och dela på kostnaden,
säger Annelie Sigvall.
När Annelie tog sig an uppdraget som vd för Spar Tjänster började hon med att skaffa lokal och rekrytera personal. De var sex
medarbetare vid starten, vilket har ökat markant i takt med att
verksamheten blivit allt mer komplex och med ett ständigt växande behov av kompetens och funktioner för att utföra uppdraget
från ägarbankerna.
– De senaste åren har vi ökat med ett par medarbetare om året
och är nu uppe i en styrka på 18 medarbetare. Vi bedömer att vi
kommer att fortsätta rekrytera under kommande år. Vi har vuxit
6

ur lokalerna och kommer att flytta till betydligt större lokaler sommaren 2022, säger Annelie Sigvall.
Flytten går till lokaler på Storgatan i Linköping, mitt emot
stadshuset. Förutom att Spar Tjänster får större och mer ändamålsenliga lokaler för medarbetarna öppnas möjligheten till rådgivningsrum för bokade möten med befintliga bankkunder.
– En extra service för de kunder som tycker att det är smidigare att träffa sin rådgivare här i Linköping. Vi har också en tanke
på nya arbetssätt, att kunna erbjuda Spar Tjänsters lokaler som
arbetsplats för personal som föredrar att sitta här i stället för att
pendla till bankkontoren alla dagar i veckan. Vi tänker att det kan
var en fördel för att vara attraktiv vid fortsatt nyrekrytering.
Den grundläggande affärsidén är att erbjuda efterfrågade tjänster till uppdragsgivarna – det vill säga sparbankerna – på ett kompetent, effektivt, personligt och engagerat sätt.
– Vi ska känna av och utveckla de tjänster som sparbankerna
behöver. Deras behov styr vår verksamhet. Vi har i princip ingen kontakt med slutkunden. Allt som inte behöver göras när man
träffar kunden ska vi kunna hantera här på Spar Tjänster. Det här

är en levande process. Vi har en kontinuerlig flytt av administrativa uppgifter till oss, allt för att ge sparbankerna och deras medarbetare bästa service, säger Annelie.
Medarbetarna på Spar Tjänster i Linköping jobbar huvudsakligen med regelstyrd verksamhet, vilket också är ursprunget till
att bolaget bildades. De nya regelverk om styrning och kontroll av
finansiell verksamhet som kommit på löpande band har mestadels
sin grund i EU-direktiv, men formas också nationellt av Finansinspektionen. Den växande mängden regelverk sätter sin prägel
på bankerna, både stora och små, som måste följa dem för att få
fortsätta bedriva bankverksamhet.
– De förändrade regelverkskraven måste hanteras och har styrt
behovet av de anställningar vi gjort, för att säkerställa att vi har
rätt kompetenser. I och med våra ökade resurser klarar vi av att
leva upp till de ökade kraven, säger Annelie.
Bland specialistfunktionerna finns sedan tidigare säkerhetssamordnare, riskkontrollansvarig, compliance och verksamhetsstöd för att skriva styrdokument och projektledning. Dessutom
rapporteringsansvarig, ekonomipersonal och administrativ personal.
– Samtidigt lär vi oss av varandra, på bredden, vilket är både
stimulerande för medarbetarna och gynnsamt för organisationen.
Men det gäller att hänga med i svängarna och agera efter ständigt nya och utökade behov. Efter nyrekryteringar bildades 2021
en AML-grupp (Anti Money Laundring), en specialistgrupp för
att förebygga och förhindra penningtvätt. Samma år rekryterades
även en ansvarig för Operativa risker, vilket beskrivs närmare i artiklar intill.
– En av anledningarna till våra ökade resurser är att risken för
penningtvätt för banksektorn är högst av alla sektorer. I princip
alla pengar som tvättas behöver passera banksystemet i något skede, säger Annelie.
Eftersom penningtvätt genom bland annat bedrägerier är utbredd i samhället och de kriminella ständigt är kreativa i sin iver
att utveckla sina modus, så är det mycket viktigt att banken har
resurser för att uppnå ett så ändamålsenligt och effektivt arbete
som möjligt.

– Till följd av den höga hotnivån, för banken men också för
våra kunder som blir utsatta för brott och bedrägerier, så bygger
banken upp omfattande rutiner för att skydda och stötta bankens
personal och kunder i dessa frågor. Tanken med vår AML-grupp
är att vara så specialiserade som möjligt inom området penning
tvätt och finansiering av terrorism.
Spar Tjänster har också tagit över ansvaret för kreditgranskning (både privat- och företagskunder) och kravadministration vid
svårigheter för kunder att betala sina lån.
Som en följd av tillväxten i antal medarbetare och för att effektivisera genomfördes 2021 en intern omorganisation. Bolåneadministration, kreditgranskning och kravhantering bildar numera
en samlad grupp under namnet Kreditadministration – se även
separat artikel.
– Bolånehanteringen ställer höga krav på dokumentation och
är ett exempel på back office-arbetet som görs här efter att lånebeslut tagits. Vi ska klara regelverkskrav och samtidigt underlätta
för bankens rådgivare, så att de får mindre administration och i
stället mer tid att prata med kunderna och se till helheten i deras
ekonomi. Det ger ett mervärde för kunden och stärker varumärket
för Sparbanken, säger Annelie.
Spar Tjänster beskrivs som en framgångsrik satsning. Det faktum att ledningen för var och en av de tre ägarbankerna är engagerade och aktiva i Spar Tjänsters styrelse garanterar ett mycket
nära samarbete.
– Det ger dessutom synergier. De tre sparbankerna samarbetar
även i andra frågor än de som direkt berör Spar Tjänster. När de
träffas regelbundet blir samarbete en naturlig del, säger Annelie.
Spar Tjänster har å sin sida ett brett kontaktnät och samarbetar med andra nyckelpersoner inom Sparbanksgruppen och likaså
Swedbank.

Fotnot: Spar Tjänster har inget vinstsyfte, utan levererar tjänster till självkostnadspris. Kostnaderna fördelas utifrån antalet timmar som de jobbar
för respektive bank.

Tomas – ekonomichef på distans

Tomas Mirholt är ekonomichef för
Kinda-Ydre Sparbank, men arbetar
på Spar Tjänster i Linköping AB.
– JAG JOBBAR huvudsakligen på kontoret i Linköping, men är minst en dag i veckan på plats i Kisa. Oavsett var jag befinner
mig fysiskt har jag ett nära samarbete med

de andra i ledningsgruppen för Kinda-Ydre
Sparbank, säger Tomas Mirholt.
Han har jobbat på Spar Tjänster i Linköping sedan starten 2011 och har under den
tiden varit involverad i bokslut och finansiell rapportering för bankerna som ingår
i det gemensamma servicebolaget. 2017
klev Tomas in som ekonomichef på halvtid
för Kinda-Ydre Sparbank, och efterträdde
förre ekonomichefen Kjell Johansson som
gick i pension.
– Det är en mycket spännande och utmanande roll, och samtidigt tydligt formulerat vad jag ska göra och vad mitt ansvar
är, säger Tomas.
För ekonomichefen är det vardag att
hantera och ansvara för efterlevnaden av
den växande floran av regelverk som präg-

lar bankvärlden. Det innebär att arbetsuppgifterna förändras och utökas.
– I min roll har delen med finansiella
kontroller vuxit. Under 2021 införlivades
exempelvis ett nytt ”bankpaket” med specifika krav på utökad rapportering och utökad hantering av bankens risker.
I ekonomichefens jobb ingår även det
närbesläktade uppdraget som finanschef:
– Jag hanterar styrningen av den dagliga
likviditeten för Kinda-Ydre Sparbank. Det
är en löpande hantering av placeringar av
överskottslikviditeten och dess riskhantering, att ta hand om och förvalta kundernas
inlåning i väntan på att pengarna lånas ut.
Tomas jobbar även med bokslut och
rapportering för de andra bankerna som
köper tjänster av Spar Tjänster.
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AML – förstärkt resurs
mot penningtvätt
Spar Tjänster i Linköping har förstärkt resurserna för
att kunna leva upp till den lag som ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, ett omfattande och ökande samhällsproblem som kommit än mer i
fokus under senare år.
– DET ÄR ETT VIKTIGT och allvarligt
område att hantera. Egentligen är det inte
bara en bankskyldighet vi har utan även ett
samhällsansvar, säger Britt-Marie.
Tillsammans med Maria ingår hon i
AML-gruppen (Anti Money Laundring),
specialistgruppen som bildades 2021för att
arbeta mot penningtvätt. En tredje medarbetare håller på att rekryteras till gruppen.
– Sedan jag kom till Spar Tjänster 2014
har det här området ökat i rasande fart.
Det har varit svårt att hantera och hinna
med alla krav som banken har på sig. Därför bestämde vi att utöka resurserna inom
AML, säger Britt-Marie.
Hon förklarar att nästan alla former
av brott har en stark koppling till pengar.
Syftet med penningtvätten är att dölja var

pengarna kommer ifrån. Exempelvis kan
det innebära att transaktioner sker som
omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel, bedrägerier eller rån, till skenbart lagliga inkomster och tillgångar.
Möjligheten att tjäna pengar är den
huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska
kunna använda brottsvinster i den lagliga
ekonomin tvättas svarta pengar rena. Nationellt utsätts banker dagligen för försök
av kriminella att få pengar från brottslig
verksamhet att cirkulera i banksystemet.
AML-gruppen är till för att försvåra sådana transaktioner och därmed skydda banksystemet och bankens kunder.
– Vi hjälper banken hantera de risker
som banken kan bli utsatt för. Det handlar

till stor del om kundkännedom, att förstå
vilken affärsrelation banken ska ha.
Lagen om penningtvätt ställer krav på
att banker har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med
kunden. Därför ställer banken frågor till
kunden om detta och har också skyldighet
att löpande följa upp att informationen är
aktuell.
– Den kriminella världen är bra på att
utvecklas. Inte minst när det gäller bedrägerier. Det är viktigt som samhällsfunktion
att förhindra att kunder utsätts för bedrägerier, och likaså risken att utnyttjas för
penningtvätt. Vi arbetar för att förebygga
all typ av bedrägerier som våra kunder kan
bli utsatta för, både omedvetet och medvetet, säger Britt-Marie.

Kreditadministration
– ny grupp samlad
De tre enheterna bolåneadministration, kreditgranskning och kravhantering har funnits på Spar
Tjänster sedan tidigare, men har under hösten 2021
slagits ihop till en grupp kallad Kreditadministration.
– EN STOR FÖRDEL MED att vara samlade är att vi kan allokera resurserna där de behövs mest, säger gruppledaren Anna
Patriksson.
De fem medarbetarna i gruppen jobbar back office, men ändå
relativt banknära. Deras erfarenhet av tidigare arbete på bankkontor underlättar uppdraget.
– Bolåneadministrationen handlar om effektiv avlastning för
bankkontoren. Vi får in uppdrag att hantera bolån i enlighet med
rådgivarens överenskommelse med kunden, vilket vi slutför och
dokumenterar. Dessutom administrerar vi tillträden i samarbete
med bostadsmäklare, vilket kanske är mindre känt.
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Anna Patriksson, gruppledare för Kreditadministration, omges av
Maria Syd och Anki Sjöö Törner.

– Granskningen av krediter, för såväl privatpersoner som företag, är klart regelverksstyrd. Här är det kvalitet som gäller för att
vi ska uppfylla lagkraven, säger Anna Patriksson.
– Det tredje benet, kravhanteringen, kopplas in när kunder får
svårigheter att betala sina lån. I första hand försöker vi hitta en
lösning för kunden.

Regelverken ett stöd vid operativa risker
I den nya rollen som ansvarig för
Operativa risker har Anna ett
brett spektrum att hantera. Allt
från IT-risker med bedrägerier och
cyberattacker till informationssäkerhet för att skydda person
uppgifter och annan känslig
information.
– ALLA TYPER AV INCIDENTER som
kan inträffa ligger under Operativa risker,
som är ett väldigt stort område med viktiga och intressanta frågor att hantera. Det
är samtidigt roligt att stötta sparbankerna
i det här arbetet. Vi har ett väldigt nära
samarbete. Jag förstår deras perspektiv eftersom jag tidigare jobbat i den operativa
delen av bankvärlden, säger Anna som rekryterades till SparTjänster 2021.
Om man kort ska försöka beskriva uppdraget så är den primära målsättningen att
flödena fungerar i arbetsprocesserna, att se
till att bankverksamheten rullar på som den
ska utan allvarliga avbrott och incidenter.
– Det handlar om att skydda verksamhet, personal och förstås kunder. Vi utgår i

huvudsak från regelverken och implementerar dem i vår verksamhet. Det är jätteviktigt för oss att följa Finansinspektionens
uppsatta regelverk. De är till stor hjälp och
guidning, jättebra att det finns tydliga riktlinjer. Jag gillar regelverk. Det gäller att hitta sätt att se nyttan, att de är till nytta för
banken och kunderna.
Cyberhot och hackerattacker är en del
av riskerna, som det gäller att vara förberedd på.
– Vi får mycket stöd från Swedbank
genom det samarbete vi har. Bedrägerier
är väldigt sofistikerade brott i dag. För oss

handlar det om att informera och utbilda
om nya kriminella tillvägagångssätt, så att
både medarbetare och kunder är observanta. Kommunikation är en viktig del i
det förebyggande arbetet, säger Anna.
En annan del i uppdraget handlar om
att skydda personuppgifter och annan typ
av information som banken har förtroendet att hantera, så att den inte hamnar hos
utomstående.
– Även där är regelverken tydliga och
vi vidtar åtgärder för att minska riskerna.
Vi följer den lagstiftning som tillämpas genom dataskyddsförordningen GDPR.
Operativa risker för verksamheten kan
också exempelvis vara brand, översvämning och likaså en långtgående pandemi.
– Vi förebygger brand genom systematiskt brandskyddsarbete. Men vi har också
en plan B för att bankverksamheten ska
fungera även om en brand skulle inträffa
på något av kontoren.
– Och hur hanterar vi personalbortfall
vid en pandemi? Det handlar mycket om
beredskapsarbete, för att kunna ge bankens kunder vad de förväntar sig. Vi säkerställer att våra processer och tjänster
gentemot kunderna fungerar, säger Anna.

Försäkringsspecialist
som bankerna delar på
Den erfarne försäkringsspecialisten Ulf Hjertsäll tillhör Spar Tjänster i
Linköping, men är sällan där. I stället är han ute på de lokala sparbanks
kontoren och träffar företagskunder.
– MITT JOBB GÅR UT på att hjälpa företagskunder så att de är rätt försäkrade, och
förtydliga hur de är försäkrade. Väldigt få
kan säga vad det är för försäkring de betalar för, säger Ulf Hjertsäll.
Han har jobbat med försäkringsfrågor
i 25 år och är inriktad på tjänstepension
samt riskförsäkringar för företagaren och
dess anställda.
– Det här området är ganska brett, men
inte helt lätt för en företagare med annat
att tänka på att vara insatt i. Är man kund
i Sparbanken ska man kunna få hjälp i de
här frågorna, och man ska kunna få hjälp

smidigt. Det ingår i servicen, säger Ulf.
Ägarledda företag är i klar majoritet
bland de företagskunder han träffar. Det
varierar från enmansföretag upp till företag med 20 – 30 anställda. Och situationen
för kunden kan handla om allt från nystart
av företag till att få hjälp med att planera
utbetalning av försäkringar inför pensionen.
– Uppdragen är väldigt jämnt fördelade
mellan de tre sparbankerna jag jobbar för:
Kinda-Ydre Sparbank, Vadstena Sparbank
och Åtvidabergs Sparbank. 2021 hade jag
cirka 100 uppdrag för var och en av dem.

Försäkringsspecialisten Ulf Hjertsäll
är en gemensam resurs för Kinda-Ydre
Sparbank, Vadstena Sparbank och
Åtvidabergs Sparbank.

Två år har gått sedan Ulf Hjertsäll lämnade en av storbankerna, för jobbet på
Spar Tjänster.
– Det är ganska stor skillnad. I Sparbanken har man en enorm närhet till kunderna. Jag trivs väldigt bra. Den här närheten
till kunderna är helt fantastisk.
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Personligt och digitalt
på samma gång
Varför ge avkall på det personliga för att man följer med i den digitala
utvecklingen?
Kinda-Ydre Sparbank är en digitaliserad bank med personlig service.
Kunderna kan välja hur de vill sköta kontakten med sin lokala sparbank.
– MAN KAN SÄGA ATT VI är personligt digitala. Det är viktigt att kunden kan
prata med en rådgivare även när man är
i den digitala miljön. Det gäller både när
kunden är hemma vid datorn och på kundmöte hos oss på banken, säger affärschefen
Sofia Sestorp, och fortsätter:
– Vi är både personliga och digitala för
att göra det så bra som möjligt för våra
kunder vid olika tillfällen och behov. De av
våra kunder så uppskattade rådgivningsmötena måste inte vara fysiska. De kan
vara personliga och samtidigt interaktiva
tack vare den nya tekniken.
Med ett modernt arbetssätt kan man i
personliga rådgivningsmöten tillsammans
med kunden även hantera digitala banktjänster. Det blir samtidigt en dörröppnare
för kunden.
På frågan om både kund och bank är ”vinnare” på den här utvecklingen svarar Sofia:

– Ja, jag tycker det. Ökad användning av
digitala tjänster och de möjligheter det för
med sig är något som är positivt för både
kunder och bankverksamhet.
– Ingen kund behöver känna sig tvingad eller utlämnad. Vi erbjuder möjligheten
att välja digitalt, personligt eller en kombination av båda i kontakten med sin bank,
säger Sofia.
– För bankens rådgivare är det digitala
ett smidigt och dessutom säkert arbetssätt,
men som också kan behöva kompletteras
med personlig kontakt. Även kunder som
gillar den nya tekniken uppskattar att också kunna prata med oss personligt.
De senaste åren har digitaliseringen
accelererat med nya smarta tjänster som
ständigt utvecklas och förnyas. Det präglar
inte bara banker utan hela samhället.
– Allt blir mer digitalt, både system och
tjänster. Vi är angelägna om att hjälpa till

– Ingen kund behöver känna sig tvingad eller utlämnad. Vi erbjuder möjligheten att välja
digitalt, personligt eller en kombination av båda i kontakten med sin bank, säger Sofia.
Sofia har genom hela pandemin haft kontinuerlig kontakt med ägarna Camilla och Veronica
Eriksson på Rimforsa Strand, denna gång i samspråk med Veronica över en kopp kaffe.
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Kinda-Ydre Sparbank är en personlig och
nära bank, som också satsar på digitala
banktjänster.
– Vi är personligt digitala, säger affärschefen
Sofia Sestorp.

så att alla kunder kan använda våra digitala banktjänster. Merparten av kunderna
klarar det utmärkt själva. Men de som är
osäkra hjälper vi gärna att komma i gång.
Då bokar man ett möte med oss på banken eller ringer våra kollegor på Telefonbanken, som också hjälper till med digital
guidning.
Kunden kan exempelvis behöva lära sig
hur man lägger in räkningar för betalning
i sin internetbank eller hjälp med att starta
upp digitalt BankID.
– Ingen ska behöva känna oro för att
klara av digitala banktjänster. Det kan behövas stöd och vägledning flera gånger för
en kund, men vi ser det som värdefullt investerad tid för att hjälpa kunden in i samhällets digitala värld. Genom att öva med
banken lär man sig att även hantera andra
tjänster i samhället, och får det på så vis
lättare att klara av den digitala vardagen.
För oss är det en självklar service gentemot
våra kunder, säger Sofia.
Som en effekt av pandemin har fysiska
möten för rådgivning och affärer i stor utsträckning ersatts av digitala möten och telefonmöten. Exempelvis har Teams-möten
blivit ett vanligt sätt att träffas.
– Utvecklingen med allt fler digitala
kundmöten kommer att fortsätta. Det är
ett tidseffektivt sätt att mötas. Exempelvis
för en barnfamilj som kan ha mötet hemifrån, i stället för att åka till banken. Samtidigt är de moderna tjänsterna med digitala
lösningar ett effektivt och smidigt sätt att
utföra sina bankärenden. Nästan allt kan
göras digitalt, via internet- och mobil
banken.

– Egentligen behöver man
inte ha en dator hemma
för att kunna vara en digital
bankanvändare. De flesta
klarar sig med en läsplatta
och mobiltelefon, säger
Leif Ihreskog.

Aktiv hjälp mot digitalt utanförskap
Kinda-Ydre Sparbank planerar att under våren köra i gång nya kurser i digital bankanvändning för
seniorer. Detta som ett led i bankens samhällsengagemang, för att motverka digitalt utanförskap.
– DET KÄNNS NATURLIGT att vara en
ambassadör i digital bankanvändning, vilket är till nytta för både kunder och banken. Vi vill vara en modern bank som utvecklas. Då behöver kunderna vara med på
den digitala resan som vi gör tillsammans,
säger Leif Ihreskog, Kinda-Ydre Sparbank.
Den ökade digitaliseringen av samhället
gör att de som aldrig eller sällan använder
internet riskerar att bli alltmer isolerade
och hamna i digitalt utanförskap. Särskilt
eftersom de digitala tjänsterna är inbäddade i centrala samhällsverksamheter som
arbetslivet, vården, skolan och inte minst
ekonomin.
För att kunna utföra en rad vardagliga
tjänster som till exempel att handla på nätet, boka läkarbesök eller betala räkningar
online krävs inte bara tillgång till internet.
Man måste också veta hur man gör och det
kräver digital kompetens.
– Det är fortfarande en grupp människor
som inte kan delta i den alltmer digitala
vardagen. Det bästa vi kan göra i vår roll
som en lokal samhällsengagerad bank är
att hjälpa kunderna till ett digitalt innanförskap, säger Leif Ihreskog.
Från 2016 till 2019 genomförde Kinda-
Ydre Sparbank ett 25-tal utbildningstillfäl-

len med totalt 300 personer för att bli digitala bankanvändare.
– Sedan kom Coronapandemin och vi
hade inte längre möjlighet att träffa folk på
det sättet. Men nu har läget förändrats och
vi planerar för nya utbildningar för kunder
som är intresserade av att lära sig klara av
digitala banktjänster.
Under pandemin, då fysiska möten
begränsats, har den digitala utvecklingen
snabbats på i hela samhället.
– Pandemin har medfört att fler blivit
internetanvändare, vilket nära på blivit en
nödvändighet för att klara av vardagen. Det
finns mycket nytta med att använda digitala lösningar. Här finns ett stort värde för
kunderna. Vi tar ansvar för att hjälpa kun-

der som ännu står utanför, de som känner
sig otrygga, att komma in i den digitala
världen.
Tekniken upplevs av en del som ett hinder för internetanvändningen och en orsak
till att inte använda nätet.
– Målgruppen för vår nya satsning på
utbildningar är framför allt de som är äldre,
våra seniorer. Vi vill väcka nyfikenhet och
intresse. Vi vill hjälpa dem som är nybörjare att bli digitala bankanvändare, att känna
sig bekväma med det här. Det är av omtanke vi gör detta.
Vad innebär det att vara en digitaliserad
bankanvändare? Leif förklarar att Internetbanken är hjärtat i alltihop. Koppla på Mobilt BankID, för att kunna använda Swish
och Mobilbanken.
– Då kan man till exempel föra över
pengar mellan konton och betala direkt
från mobilen. Swish är en otroligt bra inkörsport till digitala banktjänster, säger
Leif, och tillägger:
– Med Mobilt BankID kan man dessutom legitimera sig och komma åt personlig
information från myndigheter och organisationer direkt från internet. Det ger möjlighet att exempelvis beställa sina receptbelagda mediciner.
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Kisaborna Kurt Johansson, Gertinge Wass, Pär Kronström, Pär-Magnus Jonsson och Ulf Johansson gick Bankvarvet i rask takt.

Hälsa och motion i fokus för banken
Bankvarvet är på god väg att bli en hälsosam tradition. Hundratals personer i blandade åldrar deltog
i Kinda-Ydre Sparbanks populära motionslopp, som genomfördes i början av sommaren 2021.

Fadil Sadiku på Kinda-Ydre Sparbank och
Lisbeth Petterson, frisör på Klipphörnan i
Österbymo, gör dubbel tummen upp för
Bankvarvsveckan.

KINDA-YDRE SPARBANK ÄR en bank
för livet. Och livet är ett långsiktigt projekt
som är värt att tas hand om. För sparbanken har hållbarhet i dess olika former varit
i fokus i alla tider. Med aktiviteter inom
hälsa och motion i olika sammanhang tar
banken ansvar för den sociala hållbarheten. Människors hälsa och välbefinnande
tas på stort allvar.
Motionsloppet är en hälsosatsning som
går ut på att få folk i rörelse. På valfri dag
och tid kunde alla som ville gå, lunka eller löpa en fem kilometer lång slinga med
start och mål vid bankkontoren i Kisa och
Österbymo. Många klarade dessutom av

I Ydre Näringslivs lag deltog bland andra Erik Rääf, Tomas Johansson,
Emmy Spaak, Magnus Lindström och Urban Östh.
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sträckan mer än en gång.
Det coronaanpassade motionsloppet
genomfördes under en hel vecka för att
undvika trängsel. En nyhet för året var
Bankvarvsutmaningen, som gick ut på att
genomföra flest antal varv, för såväl enskilda deltagare som lag där företag, föreningar och kompisgäng gått samman.
Med tanke på målet att inspirera till
rörelseglädje, motion och hälsa blev Bank
varvsveckan en riktig fullträff. Kinda-Ydre
Sparbank har beslutat att arrangera det
uppskattade motionsloppet även 2022,
närmare bestämt den tredje juni. Då för
tredje året i rad.

Ett tiotal medarbetare från Vårdcentralen i Kisa deltog i Bankvarvet.
Blåklädda sjuksköterskan Sofia Larsdotter tog täten.

Ove Johansson, Per-Anders Lindh,
Kristina Westin, Arne Roos och
Janne Johnsson är några av de
totalt tolv ledamöterna i styrelsen
för den aktiva föreningen Hycklinge
JUF.
Loftboden är en av de gamla
kulturella byggnader som bevaras
på Höganlid.

Bygdens samlingsplats i 100 år satsar framåt
Den högt belägna bygdegården Höganlid, med panoramautsikt över kyrkbyn Hycklinge
och sjön Åsunden, är bygdens samlingsplats sedan 100 år tillbaka. Med ideella krafter och
ekonomiskt stöd är siktet inställt på framtiden.
– VI ÄR STOLTA ÖVER ATT förvalta det som våra förfäder
byggt upp och vill föra det vidare till kommande generationer.
Samtidigt är vi väldigt tacksamma över Kinda-Ydre Sparbanks generositet för en levande bygd, vilket gör att vi och andra föreningar
kan fortsätta bedriva en aktiv verksamhet, säger Janne Johnsson,
ordförande i Hycklinge JUF.
Lokalföreningen bildades 1918 för att tillvarata jordbrukande
ungdomars intressen. Fem år senare hade bygdegården Höganlid
byggts upp av frivilliga krafter och med skänkt virke från skogarna
i trakten. Hycklinge JUF var en ideell organisation då och är det
lika mycket idag.
– Det är våra rötter. Nu är vi en bygdegård för alla. Och vi är
många här i bygden som hjälper till, säger vice ordförande Per-
Anders Lindh.
– Bygdegården betyder väldigt mycket. Det är en samlingsplats
för alla generationer, säger Janne Johnsson.
Målsättningen att hålla bygdegården i ett så bra skick som möjligt innebär ett långsiktigt ansvar och ständigt pågående arbete.
– Hus blir aldrig färdiga. De måste underhållas. Tack vare ekonomiskt stöd som vi fått i olika omgångar från Sparbanken har
vi kunnat förverkliga flera nödvändiga renoveringar, säger Janne.
Med hjälp av 200 000 kronor från Jubileumsfonden 2016, då
Kinda-Ydre Sparbank fyllde 150 år, kunde det uppmurkna golvet
i samlingslokalen bytas ut. Tre år senare fick föreningen 100
000 kronor från Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – till
fönsterbyte.
– Vi får dessutom del av Sparbankens årliga sponsring till föreningslivet. Med en lokalt samhällsengagerad bank blir det på
ett annat sätt, mer personligt. De vet vad vi håller på med här på

Höganlid och vad vi använder pengarna till, säger Janne.
Med plats för 150 sittande matgäster är samlingslokalen en av
de större i kommunen.
– Höganlid är en samlingspunkt för södra Kinda. När vi har
arrangemang här kommer det normalt sett massor av folk, säger
Ove Johansson, en av de tolv aktiva i styrelsen för föreningens 145
medlemmar.
I föreningens regi anordnas bland annat Valborgs- och midsommarfirande, sommarens stora begivenhet med loppis och auktion, höstmarknad i gammaldags stil och julgransfest för barn.
– Till det kommer alla privata tillställningar som vi hyr ut lokalen till. Vi har haft mycket bröllopsfirande här genom åren, säger
Kristina Westin i styrelsen.
På Höganlid har folk från bygden och runt omkring träffats och
trivts under ett helt sekel.
– Ja, julgransfesten har exempelvis varit en obruten tradition
i 100 år, fram till dess att pandemin bröt ut och satte stopp för
mycket av aktiviteterna här. Innan pandemin hade vi totalt ett
100-tal egna och inhyrda evenemang per år, säger Per-Anders.
Under 2021 fick föreningen ett särskilt coronastöd på 80 000
kronor från Sparbanken.
– Det är vi självklart tacksamma för. De fasta kostnaderna drar
i väg samtidigt som intäkter från uthyrning av våra lokaler sjunkit
drastiskt under pandemin, säger Janne.
Nästa projekt på ”att göra-listan” står takbyte på den tillbyggda
serveringsdelen.
– Vi hoppas kunna fortsätta investera i bygdegården, så att den
blir en bestående samlingsplats för framtida generationer, säger
Janne.
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En relevant och hållbar sparbank

155-åring med varm historia in i framtiden
Kinda-Ydre Sparbank följer framgångsrikt en röd tråd genom hela sin historia, i sin nutida vardag
och in i framtiden. Med ett brett samhällsengagemang, sammanflätad i ekonomisk och social hållbarhet. En lokalt förankrad sparbank som följer med i tiden och är relevant för kunderna. Och med
en utveckling som dessutom accelererar på ett häpnadsväckande sätt.
– DET SENASTE DECENNIET har varit
en enormt spännande tid. Vi står samtidigt
inför utmaningar framåt och måste vara
tillräckligt starka ekonomiskt för långsiktig
överlevnad, säger Johan Widerström, som
tio-årsjubilerar i rollen som vd.
Kinda-Ydre Sparbank har under 2021
passerat den aktningsvärda åldern av 155
år. Födelsedagen har inte firats, men är
ändå värd att uppmärksammas och mana
till eftertanke. Sparbanken har sin grund
i humana tankar som att förebygga fattigdom och ge ekonomisk frihet åt alla. Att
lära sig om och ge möjlighet till sparande
för en sund ekonomi är en grundpelare i
den ursprungliga och alltjämt högaktuella
sparbanksidén.
– Vi bryr oss om våra kunders ekonomi.
Vi är fortsatt angelägna om att lära ut om
sparande, i såväl kundmöten som i möten
med skolelever. Vår kundanpassade rådgivning är baserad på att kunderna ska få
bästa möjliga ekonomi.
Det unika sparbankskonceptet är samtidigt grunden till det breda samhällsengagemanget och till att sparbanken har så
fantastiskt nöjda kunder. Kinda-Ydre Sparbank är kundernas bank. Det är helt och
hållet för kunderna som sparbanken finns
till. Det finns inga utomstående ägare eller
organisationer som bestämmer över banken eller kräver avkastning. Här stannar
vinsterna i banken och det lokala samhället. Här gynnas hela bygden med näringsliv, förenings- och kulturliv.

En relevant och hållbar bank
– Vi är ingen vanlig bank, vi är en sparbank. Det ska vi vara stolta över. Vi ska
vara en för kunderna relevant och hållbar
bank in i framtiden. Det är ledstjärnan för
Kinda-Ydre Sparbank och de satsningar vi
gör framöver, säger Johan Widerström.
Den genuina sparbanksidén bärs inte
vidare av nostalgiska skäl, utan för att det
är ett fenomenalt och konkurrenskraftigt
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koncept. Hållbarhet har alltid funnits i
sparbankens gener, där ekonomisk och social hållbarhet är det centrala.
– Vi har inte bara en hållbarhetsidé, vi
har en hållbar affärsidé. Det handlar i första hand om omtanke om våra kunder. Vi
vill att våra kunder ska ha en god ekonomi,
såväl privatpersoner som företagare. En
sund ekonomi för kunderna är också sund
för vår verksamhet.
Lönsamhet är en förutsättning för att
Kinda-Ydre Sparbank ska vara ekonomiskt
och långsiktigt hållbar, för att kunna fortsätta utveckla verksamheten. Den ekonomiska tillväxten är i en stadigt stigande
uppgångsfas om man ser till utvecklingen
det senaste decenniet. Affärsvolymen, det
vill säga summan av sparande och utlåning,
har mer än dubblerats under den här expansiva perioden. Detta trots att banken
verkar i kommuner som inte har någon betydande tillväxt i befolkningen, utan präglas av mindre orter och landsbygd.

Fortsätta bankens tillväxtresa
– Vi måste fortsätta växa som bank. Vi
ska leverera relevanta banktjänster och
ett brett samhällsengagemang, något som
vi utvecklat och blivit riktigt starka på de
senaste åren.
Det ligger till grund för hög kundnöjdhet, som i sin tur banar väg för marknadsframgångar.
Kinda-Ydre Sparbank fortsätter resan
framåt. Nästa stora satsning för den lokala
banken sker i Rimforsa. Tidigare har bankkontoren i Kisa och därefter Österbymo
byggts om med lyckat resultat, och kan numera erbjuda kunderna moderna mötesplatser för kompetent rådgivning. Under
2022 tas nästa steg för att även bygga om
och utveckla bankkontoret i Rimforsa.
– Nysatsningen på Rimforsa-kontoret
är en stark signal om att vi engagerar oss
för att attrahera fler kunder i Rimforsa och
södra delen av Linköping. Vi ser framför

allt privatmarknaden i det här området
som en viktig målgrupp, men också företagsmarknaden.
Jämfört med övriga Kinda och Ydre har
sparbanken en lägre marknadstäckning i
Rimforsa/södra Linköping, vilket innebär
en större potential att växa på den marknaden.
– Över hela vårt verksamhetsområde
ska vi fortsätta vara den personliga banken
med det stora samhällsengagemanget, där
vi attraherar kunder genom att vi är just en
sparbank och vad den står för. Vi kommer
långt med närhet, enkelhet, kompetens
och lokal kännedom. Det fortsätter vi att
ha med oss. Dagens moderna samhälle
ställer också krav på smarta digitala tjänster som ständigt utvecklas och förnyas. Vi
måste vara på tå för att kunna erbjuda vad
kunderna efterfrågar.

Digital samhällsomvandling
Till följd av digitaliseringen har hela samhället genomgått en grundläggande omvandling under det senaste decenniet.
Digitalisering började användas mer all
mänt på 2010-talet som brett IT-politiskt
begrepp vid införande av nyare informationsteknologi, kopplat till ökad användning av internet och IT på alla nivåer.
– Den digitala utvecklingen har varit
gigantisk och fortsätter med oförminskad
styrka. Vi lever i en spännande tid där det
gäller att hänga med i utvecklingen. Att vi
kan erbjuda moderna, digitala banktjänster
förväntas av våra kunder.
Ett tydligt exempel på beteendeförändring till följd av nya digitala möjligheter är
Mobilappen Swish, som lanserades i december 2012. Numera använder över 90
procent av den vuxna befolkningen denna
betaltjänst.
Året dessförinnan lanserades Mobilt
BankID, som efter några år blivit en naturlig
del av samhällsstrukturen när det gäller att
logga in och identifiera sig på ett säkert sätt.

– Vi vill medverka till den expansiva utvecklingen i Rimforsa-området. Därför gör vi den här framtidssatsningen
för ett modernt och kundanpassat kontor, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

– Med både Mobilt BankID och Swish
satte vi banker oss i förarsätet för att samhället skulle få tillgång till de här digitala
identifierings- och betalningssystemen. Vi
kunde göra det tack vare det förtroendekapital vi har.
De nya digitala möjligheterna innebär
i många fall att vi kan leva ett smidigare liv. Vi kan göra allt ifrån att shoppa till
att sköta bankärenden online. Men de nya
möjligheterna innebär också nya sätt för
bedragare. Tillvägagångssätten som bedragare har för att lura sina offer är många och
förnyas ständigt.
– Vi står inför utmaningar framåt för att
hantera brottslighet i form av bedrägerier
och penningtvätt. Det kräver stora resurser
av oss för att säkerställa trygghet för våra
kunder, säger Johan Widerström.
Personalen är Kinda-Ydre Sparbanks
mest värdefulla resurs. Det är självklart
viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, för
att befintlig personal ska trivas och utvecklas och för att attrahera nya kompetenta
medarbetare. Det är personalen som med
service, engagemang, gemenskap, respekt

och affärsmässighet realiserar visionen:
Att skapa trygghet och förverkliga drömmar för alla.

Unik ränteperiod fortsätter
Ekonomin har inga tydliga gränssnitt. Omvärldens påverkan är stor, globalt såväl som
nationellt, med finansiella regelverk och
penningpolitik. Konjunktur och inflation
styr hur Riksbanken hanterar reporäntan.
Den långa perioden med minus- eller
nollränta, som inleddes 2014, har präglat
bankverksamheten högst påtagligt och
fortsätter att göra det.
– Den nuvarande nollräntan kommer
att hålla i sig till 2024, enligt Riksbankens
bedömning. Håller den prognosen kommer vi att ha haft minus- eller nollränta i
tio års tid. Det låga ränteläget har inneburit
låg avkastning på kontoplacering för våra
kunder. Samtidigt har vi som bank fått betala för att placera våra pengar på Riksbanken eller motsvarande. Att våra kunder ska
betala minusränta har aldrig varit aktuellt.
Bankens intjäningsförmåga ligger till
stora delar i utlåningen. Marginalerna har

stadigt minskat under den här unika ränte
perioden. Kinda-Ydre Sparbank har dock
genom ökade volymer kompenserat för de
minskade marginalerna.
– Vi har ökat utlåningsvolymen genom
ett starkt arbete av våra duktiga medarbetare, som tagit in nya affärer och nya kunder på ett professionellt sätt, säger Johan
Widerström.
Sammanfattningsvis innebär ökad konkurrens, förändrat kundbeteende, digitalisering, nollränta och nya regelverk med
mera fortsatta utmaningar för banken att
hantera. Lägg därtill ett vidareutvecklat
samhällsengagemang och nya lokala satsningar. Kinda-Ydre Sparbank är mitt inne
i en föränderlig resa.
– Tiden framöver kommer säkerligen
att vara lika spännande och intressant som
de senaste omvälvande åren. Sparbanks
idén bär vi dock med oss oavsett vad som
händer. Den är vår ledstjärna och grunden
till vår existens. Den sociala dimensionen,
engagemanget i kunderna och lokalsamhället, kommer alltid att ha en självklar
plats i sparbankens hjärta.
15

A N KE R
NA
AR B
SP

SVERIGES
NÖJDASTE
FÖRETAGSKUNDER

BANK

2021

Sparbanken får TOPPBETYG
av kunderna
Kinda-Ydre Sparbank är kundernas bank. Och när kunderna sätter betyg är
Sparbanken Sveriges bästa bank! Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) mätning 2021
av hur nöjda kunderna är med bankerna.
FÖR KINDA-YDRE SPARBANK är det
av stort och betydelsefullt marknadsvärde
att ha klart bättre kundbetyg än alla konkurrenter, både på privat- och företagsmarknad. Den fristående lokala bankens
kundbetyg är bättre än för alla storbanker
och långt över genomsnittet för bankbranschen.
De återkommande höga sparbanks
betygen visar på målmedveten styrka och
långsiktighet. Och samtidigt en förmåga
att följa med i tiden och utvecklas. Det är
tydligt att sparbanken upplevs som relevant för kunderna. En bank som kan kombinera det digitala med det personliga och
lokala på ett bra sätt, enligt kundernas svar
i den oberoende undersökningen.
Sparbankerna som grupp har Sveriges
nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och

företagskunder, av alla de namngivna bankerna i undersökningen. S
 parbankerna har
ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och
Länsförsäkringar Bank. N
 ischaktörerna i
gruppen ”övriga banker” har dock snäppet
högre betyg på privatsidan.
Dessutom är det extra glädjande att
Kinda-Ydre Sparbank är ännu bättre och
har ett högre kundbetyg än sparbankerna
i genomsnitt. SKI-rapporten lyfter bland
annat fram att den mänskliga relationen
är fortsatt viktig. Kunder som har en personlig kontaktperson är nöjdare än andra.
Betydelsen av personlig kundanpassning
och proaktiva rekommendationer ökar,
och med digitalisering kommer också nya
möjligheter till kundanpassning.

Kundnöjdhet bland företagskunder:

Kundnöjdhet bland privatkunder:

• Kinda-Ydre Sparbank får betyget 77,3

• Kinda-Ydre Sparbank får betyget 78,0

på en skala från 0 – 100
• Sparbankerna som grupp 72,8
• Bankbranschen i genomsnitt 67,7
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Företagssidan drivs fortsatt av det personliga, enligt SKI. Bankernas förmåga att
skapa en personlig kundrelation och att ligga nära kundens affärsverksamhet gör den
stora skillnaden hos företagskunderna. Det
handlar om att förstå kundens behov, vara
serviceinriktad, ta snabba beslut och svara
på frågor i tid.
Närhet, enkelhet, kompetens och lokal
kännedom är tillsammans med moderna
digitala tjänster ett vägvinnande koncept
för Kinda-Ydre Sparbank. Särskilt lyfts det
breda samhällsengagemanget fram som
positivt. Det är något som kunderna uppskattar, och därför ger sin lokala bank ett
betyg i toppklass. I kategorin kundlojalitet
är den lokala sparbanken mycket stark, vilket tyder på trygga relationer.

• Sparbankerna som grupp 75,0
• Bankbranschen i genomsnitt 68,8

Utsikt från Klevaberget.

ÅRSREDOVISNING
K I N D A - Y D R E S PA R B A N K

•
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Amanda Schedenborg är florist hos Kisa Floristen.
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Omvärldstrender 2021
Makroöversikt Sparbankerna:
Stark global konjunktur men med växande kapacitetsbrister
Den globala ekonomin återhämtade sig snabbt under 2021 efter
den djupa nedgången under inledningen av pandemin. Omfattande statliga stimulansåtgärder för hushåll och företag och rekordlåga
nominella räntor fick fart på världsekonomin. Vaccineringen mot
covid-19 och borttagande av restriktioner möjliggjorde att branscher
som tidigare drabbats hårt av restriktioner, i synnerhet inom besöksnäringen, återhämtade sig. Ett uppdämt konsumtionsbehov bland
hushållen förstärkte uppgången. Den globala ekonomin växte med
uppemot sex procent under 2021 enligt IMF:s prognoser efter att
ha backat med drygt tre procent under 2020. I USA förväntas BNP
ha vuxit med 5,6 procent och i eurozonen med 5,2 procent. Den
kinesiska ekonomin, som drabbades först av pandemin, växte med
8,1 procent under 2021. Pandemin och återkommande störningar i
globala handeln har visat på sårbarheter i företagens leveranskedjor
och produktionsprocesser. Långa leveranstider, höga transportkostnader och brist på rå-och insatsvaror har fördyrat företagens produktionskostnader och många företag har byggt upp lager för att
säkra tillgången på insatsvaror men också höjt priserna. Samtidigt
har de globala energipriserna stigit kraftigt, vilket har drivit upp inflationen till nivåer som vi inte har sett på flera decennier. I USA var
inflationen sju procent i december, den högsta nivån sedan början
av 1980-talet. Det bidrog också till att marknadsräntorna vände upp
under förra året i synnerhet i USA efter att den amerikanska centralbanken tydligt signalerat om att tidigarelägga räntehöjningarna
på grund av den höga inflationen. I Europa och i Sverige har ränteuppgången varit mer modest i och med att både ECB och Riksbanken räknar med att inflationsuppgången är tillfällig. Omtaget från
den amerikanska centralbanken fick också börserna att darra efter
en kraftig börsuppgång under 2020–2021. Något som även fick den
svenska kronan att försvagas både mot dollarn och euron.

Svenska räntor

BNP på kvartal, årlig procentuell förändring

Svensk ekonomi tillbaka till nivåer före pandemin
Den svenska ekonomin har återhämtat sig snabbt under det senaste
året och är tillbaka till nivåer som rådde före pandemin. BNP beräknas ha vuxit med drygt 4,5 procent under 2021 efter att ha krympt
med 3,2 procent 2020. Arbetsmarknaden har stärkts och arbetslösheten har fallit till nivåer som rådde före pandemin medan långtidsarbetslösheten är betydligt högre. Det är framför allt nyanlända och
personer med låg utbildning som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Drivmotorn i svensk ekonomi har varit den privata konsumtionen
och investeringarna medan delar av näringslivet har hämmats av
komponentbrist och leveransstörningar. Låga nominella räntor, stigande tillgångspriser och ett uppdämt konsumtionsbehov bidrog till
den starka konsumtionstillväxten. E-handeln ökade kraftigt under
året medan tjänstekonsumtionen gick trögare. På investeringssidan var det framför allt näringslivets satsningar i digitalisering som
bidrog till ökningen men även bostadsinvesteringarna visade på
en robust utveckling. I och med ett ökat distansarbete i spåren av
pandemin ökade efterfrågan på större bostadsyta, vilket drev upp
bostadspriserna framför allt på villor och större lägenheter. Under
förra året steg bostadspriserna i genomsnitt med drygt tio procent
jämfört med 2020 och sedan 2019 har priserna ökat med över 20
procent, enligt Valueguard husprisindex. Hushållsupplåningen ökade och i slutet av 2021 växte upplåningen med närmare 7 procent i
årstakt, den högsta ökningstakten sedan våren 2018. Energipriserna
ökade kraftigt under hösten och vintern och bidrog till att den svenska inflationen steg till 4,1 procent i december förra året, den högsta
nivån sedan 1993. Stigande europeiska elpriser och bristande överföringskapacitet i det svenska elnätet ledde till historiskt höga elpriser, framför allt i södra Sverige. Drivmedelspriserna på bensin och
diesel steg till rekordhöga nivåer drivet av ett högre råoljepris och av
reduktionsplikten, som innebär att svenska drivmedel ska innehålla
en större andel biobränsle.

Inflationen i USA, Sverige och EMU-länderna

Stockholmsbörsen

Källa: Swedbank & Macrobond
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REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021
Styrelsen för Kinda-Ydre Sparbank, organisationsnummer 522001-5985,
får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2021,
bankens 156:e

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Kinda-Ydre Sparbank är en bank som erbjuder heltäckande bankservice. Banken har som verksamhetsområde Kinda kommun,
Ydre kommun och Linköpings kommun. Sparbankens rörelse avser
främst detta verksamhetsområde. Banken har tre kontor inom Kinda
kommun och ett kontor i Ydre kommun,huvudkontoret i Kisa samt
kontor i Österbymo, Rimforsa och Horn.

Banken har som vision:
Att skapa trygghet och förverkliga drömmar för alla

Verksamhetsidé för banken är:
Vi utvecklar vår region och skapar möjligheter för invånare och
företag att växa.
Vi lyssnar till kundernas behov och erbjuder moderna banktjänster.
Vi står för närhet, enkelhet, kompetens och lokal kännedom.
Vi är en långsiktigt lönsam sparbank med ett stort samhällsengagemang som investerar vår vinst lokalt.
Vi är en attraktiv arbetsgivare.

Ägarförhållanden
Kinda-Ydre Sparbank har inga ägare utan istället finns 32 huvudmän
som ska agera i insättarnas intresse. Av dessa väljs 9 av Kinda kommun, 5 av Ydre kommun och 2 av Linköpings kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva.
Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är
sparbankens högsta beslutande organ.
Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av huvudmän, styrelse
och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram.
Personalrepresentant utses genom val av sparbankens personal.

Utveckling av sparbankens ställning
och resultat
2021 har kännetecknas av en mycket stabil tillväxt i affärerna och
där Stockholmsbörsens positiva utveckling bidragit till ökade volymer och intäkter.
Kreditefterfrågan har varit stor och tillväxten på inlåningen i banken
har också varit stor. Dock har pressade marginaler bidragit till lägre
ränteintäkter på utlåningen, men större placeringsvolymer kopplat
till den ökade inlåningen, har ökat ränteintäkterna på bankens placeringar i räntebärande värdepapper.
Den stora kreditefterfrågan av förmedlade lån via Swedbank Hypotek och den stora volymökningen av sparande i förmedlade fonder
och försäkringarerna via Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, har ökat bankens provisionsintäkter mycket. Se not 6.
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Under 2021 har Swedbank delat ut aktieutdelningar i tre omgångar. Den första var kopplat den uteblivna aktieutdelningen för räkenskapsåret 2019. I februari 2021 delade Swedbank ut hälften (4,35
kr/aktie) av den föreslagna utdelning för deras räkenskapsår 2019. I
april 2021 delade de ut hälften (2,90 kr/aktie) av den ordinarie aktieutdelningen för räkenskapsåret 2020 och slutligen i november 2021,
delades resterade hälften (4,35 kr/aktie + 2,90 kr/aktie för räkenskapsåret 2019 och 2020 ut.
Detta gjorde att bankens totala aktieutdelningar, inklusive utdelningar från Indecap AB, landade på 27 008 tkr.

Inlåning
Inlåningen från allmänheten har ökat med 261 736 tkr, eller 8,0%
och uppgick vid årsskiftet till 3 547 676 tkr. Ökningen förra året var
428 295 tkr, eller 15,0%.
Värdet av förmedlade fond- och försäkringssparande genom Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har under året ökat med 487
448 tkr, eller 26,1% och uppgick vid årsskiftet tilll 2 355 148 tkr.
Förändringen förra året var en ökning med 228 655 tkr, eller 14,0%.
Förmedlad förvaltning av premiepension till Indecap har ökat med
20 250 tkr, eller 7,4% och uppgick vid årsskiftet till 295 308 tkr. Där
var ökningen förra året 16 990 tkr, eller 6,6%. Se även not 40.

Utlåning
Sparbankens utlåning till allmänheten, efter reservering för kreditförluster uppgick vid årsskiftet till 2 584 487 tkr. Detta innebär en
minskning under året med 2 700 tkr, eller -0,1%. Förändringen förra
året var en ökning med 145 730 tkr, eller 6,0%.
Förmedlade lån till Swedbank Hypotek uppgår till 1 716 199 tkr, en
ökning under året med 247 662 tkr, eller 16,9%. Förändringen förra
året var en ökning med 232 056 tkr, eller 18,8%. Utlåning förmedlad
till Swedbank Finans har under året ökat med 785 tkr, eller 0,6% och
uppgick vid årsskiftet till 138 830 tkr.
Förändringen förra året var en ökning med 1 002 tkr, eller 0,7%.
Se även not 40.

Sparbankens resultat
Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan intäktsräntor och kostnadsräntor uppgick till 64 284 tkr, jämfört med 65 744 tkr 2020, en
minskning med -2,2%.
Under erhållna utdelningar redovisas utdelning på aktieinnehav med
totalt 27 008 tkr, varav Swedbank AB 26 587 tkr, jämfört med 77 tkr
förra året, varav Swedbank AB 0 tkr.
Provisioner netto ökade under året med 34,2% och uppgick till
31 238 tkr mot 23 279 tkr år 2020.
Nettoresultat av finansiella transaktioner, som består dels av realiserade vinster på räntebärande värdepapper, orealiserade värdeföränd-

Arvid och Johanna
Karlsson provar den nya
paddelbanan i Rydsnäs.

ringar på räntebärande värdepapper och orealiserade värdeförändringar på andelar i värdepappersfonder uppgick till +4 297 tkr jämfört
med -1 823 tkr år 2020.

svaret för bankens riskhantering. Styrelsen har inom vissa ramar
delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar
regelbundet till styrelsen.

Övriga rörelseintäkter redovisas till 980 tkr jämfört mot 637 tkr förra
året.

Organisation för riskhantering

Summa kostnader före kreditförluster ökade med 721 tkr, eller
1,1% från 65 705 tkr till 66 426 tkr. Personalkostnaderna ökade med
402 tkr, IT-kostnaderna med 618 tkr och kostnaderna för Spar Tjänster i Linköping AB ökade med 648 tkr, medan övriga konsultkostnader inkl revisionskostnader minskade med 2 169 tkr.
Marknadsföringskostnader inklusive sponsring ökade med 642 tkr
och avskrivningarna med 718 tkr.
Årets rörelseresultat redovisas härmed till 62 814 tkr jämfört med
23 403 tkr 2020.
Nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat redovisas under ”Fem år i sammandrag”

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret
Ökat ägande i Swedbank AB
Under 2021 har Kinda-Ydre Sparbank fortsatt att öka sitt ägande i
Swedbank AB för att säkerställa det fortsatta långsiktiga samarbetet
mellan parterna.
Vid årsskiftet äger Sparbanken 1 900 000 stycken aktier i Swedbank
AB, en ökning med 150 000 stycken aktier mot 2020.

Riskhantering
I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och
kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som yttersta
ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och
instruktioner för verksamheten. Styrelsen har det övergripande an-

Ett kreditinstitut har att följa ett omfattande regelverk i syfte att kunna hantera och följa de risker som verksamheten är förknippad med.
Styrelsen har antagit en övergripande riskpolicy som bl a beskriver
riskaptit och ansvarsfördelning för olika risker. Därutöver har styrelsen fastställt styrdokument inom de olika riskområdena, vilka reglerar hur kontroll, övervakning och rapportering ska ske. För att tydliggöra och underlätta löpande kontroll och uppföljning har styrelsen
fastställt risklimiter inom de olika riskområdena.
För att uppnå en framgångsrik och effektiv riskkontroll krävs en stark
riskkultur och ett gemensamt arbetssätt som genomsyrar hela Sparbanken. I Sparbanken finns i grunden tre försvarslinjer för riskhantering i form av affärsverksamheten, risk- och kontrollfunktionerna
samt internrevisionen. Utöver dessa försvarslinjer utgör även Sparbankens kapitalplanering en del av säkerställandet av att riskerna i
Sparbanken är hanterbara.

Första försvarslinjen
I den löpande affärsverksamheten har respektive enhet ansvaret för
de risker den egna verksamheten skapar. Medarbetarna är närmast
kunderna och känner därmed kunden och den egna marknaden
bäst. Närheten till kunden och marknaden ger de bästa möjligheterna att på ett tidigt stadium identifiera eventuella risker
som uppkommer.

Andra försvarslinjen
I Sparbanken finns dels en funktion för riskkontrollansvarig, dels
en funktion för Compliance, dvs. regelefterlevnad. I båda fallen är
funktionerna direkt underställda VD. Funktionerna är gemensamma
med sparbankerna i Åtvidaberg och Vadstena. Riskkontrollansvarigs
uppgift är att identifiera, kvantifiera och analysera risker i Sparbankens verksamhet. Riskkontrollansvarig ska också rapportera riskerna
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och föreslå åtgärder för att minska identifierade risker. Ansvarig för
Compliance uppgift är att följa upp regelefterlevnad, dvs. att externa
regelverk och interna policies och instruktioner följs.

Tredje försvarslinjen
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion som är direkt
underställd styrelsen. Internrevisionen genomför löpande granskning av ledning, riskkontroll samt övriga interna kontrollfunktioner.
Närmare upplysning om sparbankernas finansiella risker återfinns
i not 3.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Utvecklingen av det allmänna konjunkturläget samt den därmed
sammanhängande utvecklingen av ränteläget är de framtida faktorer som bedöms ha störst inverkan på banken, både vad gäller
intjäningsförmåga i form av räntenetto och framtida kreditförluster.

Personal
Vid årets slut var 24 personer anställda i bankarbete varav 16 kvinnor (67%) och 8 män (33%). Totalt är 3 personer (13%) deltidsarbetande. Utbildningskostnader, exkl lönekostnader och resekostnader
uppgår till 125 tkr jämfört med 36 tkr 2020.

Principer och processer för ersättningar och
förmåner till ledningen
Upplysningar om berednings- och beslutsprocess för ledande befattningshavares ersättningar lämnas i not 10.

Spar Tjänster i Linköping AB
Kinda-Ydre Sparbank är delägare, med en andel om 33,3%, i Spar
Tjänster i Linköping AB. Bolaget ägs gemensamt med Vadstena
Sparbank och Åtvidabergs Sparbank. I bolaget utförs Compliance,
Riskkontroll och administrativa tjänster för ägarsparbankerna.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Vid Riksbankens penningpolitiska möte den 18 december 2019, beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25%, från
-0,25% till noll procent.
Det innebar att reporäntan inte var negativ längre, vilken den varit
alltsedan 2015-02-18, då Riksbanken för första gången sänkte till en
negativ reporänta.
Riksbankens prognos för reporäntan i deras senaste penningpolitiska rapport från februari 2022, är att reporäntan höjs under andra
halvåret 2024.
Affärsvolymen beräknas fortsätta att öka under 2022, både när det
gäller kreditefterfrågan, värdeökning i fondsparande och ökad inlåning.
I bankens budget/prognos för 2022 är antaget ett resultatet före kreditförluster på en lägre nivå än för utfallet 2021. Lägre räntenetto p g
a fortsatt lägre marginaler på utlåningen och av ökade räntekostnader. Lägre aktieutdelningar detta beroende på de dubbla aktieutdelningar som blev under 2021. Med nuvarande antal aktier (1 900 000
stycken) kommer aktieutdelningen hamna på 21 375 tkr (11,25 kr/
aktie) under 2022. Ökade IT kostnader tillsammans med ökade kostnader för Spar Tjänster, gör att kostnadsbudgeten för 2022 ökar.
Positivt för Kinda-Ydre Sparbanks situation är en god likviditet, en
stark soliditet och kapitaltäckning.

Sebastian Sadner på Ydre
Markservice har fått i uppdrag att gräva ner fiberkabel
motsvarande en sträcka av
12 mil. Här tillsammmans
med Elinor Fredriksson
ordförande i Bredband Asby
Udde Ekonomisk Förening.
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Fem år i sammandrag
Nyckeltal

2021

2020

2019

2018

2017

Affärsvolym ultimo, mkr (Av sparbanken förvaltade
och förmedlade kundvolymer)
förändring under året, %

11 421
11,3

10 266
12,1

9 154
11,5

8 210*
1,2

8 115
14,9

Medelaffärsvolym (MAV), mkr

10 841

9 583

8 682

8 150

7 646

13,1

10,4

6,5

6,6

14,8

2 508

2 691

2 480

2 230

2 070

24,19

21,14

22,40

21,80

21,85

24,19

21,14

22,40

21,80

21,85

1,51

1,72

1,75

1,66

1,66

1,2

0,9

1,4

1,2

1,2

Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym
Avkastning på totala tillgångar

0,58

0,24

0,64

0,54

0,57

Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning
Räntabilitet på eget kapital

1,30

0,50

1,45

1,05

1,19

6,1

2,5

5,8

4,6

4,7

0,52

0,75

0,50

0,56

0,56

0,51

0,73

0,52

0,56

0,54

Volym

förändring under året, %
Kapital
Summa riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp
Total kapitalrelation
Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp
Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO
Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym
Rörelseresultat/affärsvolym

Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital
K/I-tal före kreditförluster
Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på
övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter
K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på ö
 vertagen
egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter
Kreditförsämrade fordringar och kreditförluster
Andel förlustreserv av kreditförsämrade exponeringar
Förlustreserv i % av kreditförsämrade exponeringar
Andel kreditförsämrade fordringar
Kreditförsämrade fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten
och kreditinstitut (exkl banker)

50

45

46

36

84

0,18

0,21

0,26

0,23

0,06

Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,
kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom
och kreditgarantier

-0,06

-0,05

0,14

0,02

0,08

23
4

25
4

26
4

25
4

27
4

Övriga uppgifter
Medelantal anställda
Antal kontor

* Fr.o.m. 2018 ingår inte längre PPM vilket minskat affärsvolmen mellan 2017 och 2018 med 311 mkr
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Resultat- och balansräkningar

Resultaträkning TSEK

2021

2020

2019

2018

2017

Räntenetto

64 284

65 744

61 754

57 290

53 791

Provisioner, netto

31 238

23 279

21 448

19 819

17 214

4 297

-1 823

9 116

-1 487

1 381

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter

27 988

714

24 991

23 783

21 919

127 807

87 914

117 309

99 405

94 305

Allmänna administrationskostnader

-55 011

-55 711

-48 844

-47 805

-45 361

Övriga rörelsekostnader

-11 415

-9 994

-9 295

-8 127

-7 280

1 433

1 194

-3 388

423

1 736

-64 993

-64 511

-61 527

-55 509

-50 905

–

–

–

–

–

62 814

23 403

55 782

43 896

43 400

–

1 427

95

94

94

Summa intäkter

Kreditförluster
Summa kostnader
Värdeförändring på finansiella tillgångar
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner
Skatter

-7 569

-5 911

-4 939

-7 519

-5 039

Årets resultat

55 245

18 919

50 938

36 471

38 455

2 196

2 600

2 406

3 147

5 233

Balansräkning
Kassa
Utlåning till kreditinstitut

284 068

302 281

165 924

164 683

129 155

Utlåning till allmänheten

2 584 487

2 587 187

2 441 457

2 394 114

2 286 858

Räntebärande värdepapper

1 043 056

804 958

653 633

522 545

495 968

348 746

297 424

282 507

364 608

349 025

Aktier och andelar
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Avsättningar
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

26 226

22 800

21 084

22 115

22 691

147 379

38 487

34 939

15 184

15 206

4 436 158

4 055 737

3 601 950

3 486 396

3 304 136

100

-

493

125

477

3 547 676

3 285 940

2 857 645

2 696 774

2 551 988

15 500

18 478

15 023

14 313

10 655

486

612

988

494

–

3 563 762

3 305 030

2 874 149

2 711 706

2 563 120

–

–

1 427

1 522

1 616

872 396

750 707

726 374

773 168

739 400

4 436 158

4 055 737

3 601 950

3 486 396

3 304 136

* Fr.o.m. 2018 ingår inte längre PPM vilket minskat affärsvolmen mellan 2017 och 2018 med 311 mkr
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Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust
Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär
att sparbanken vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker
och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens
interna kapital- och likviditetsutvärderingspolicy. Sparbankens kärnprimärkapitalrelation uppgår till 24,19% (föregående år 21,13%).
Kapital- basen uppgår till 606 624 tkr (föregående år 568 787 tkr)
och slutligt minimikapitalkrav (buffertkrav ej inräknat) till 200 632 tkr
(föregående år 215 369 tkr). Specifikation av posterna framgår av not
39 om kapitaltäckning.
Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på
såväl kort som lång sikt.
Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det
redovisas i årsredovisningen, är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattningoch risk.

Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande
belopp i kronor:
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa

187 209
55 245
242 454

Styrelsen föreslår att stående vinstmedel och fria fonder
disponeras enligt följande (se även not 30):
Anslag till allmännyttiga ändamål

2 760

Överförs till reservfond

52 485

Fond för verkligt värde

187 209

Summa

242 454

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas
till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande

Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Börje och Laila Carlsson är starka drivkrafter i ”Gårn” i Horn, en plats för många möten och möjligheter, med 10 000 besökare på ett år.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
1 januari – 31 december
TSEK

Not

2020
70 400
-4 656
65 744

4

2021
69 824
-5 540
64 284

Erhållna utdelningar

5

27 008

77

Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettoresultat av finansiella transaktioner

6
7
8

35 303
-4 065
4 297

27 464
-4 185
-1 823

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

9

980
127 807

637
87 914

Allmänna administrationskostnader
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar

10

-55 011

-55 711

Övriga rörelsekostnader

11

-3 616
-7 799
-66 426
61 381

-2 898
-7 096
-65 705
22 209

1 433
62 814

1 194
23 403

–

1 427

Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto

Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto
Rörelseresultat

12

Bokslutsdispositioner

13

Skatt

14

Årets resultat

-7 569

-5 911

55 245

18 919

Rapport över resultat och övrigt totalresultat
1 januari – 31 december
TSEK
Årets resultat

2021

2020

55 245

18 919

-2 392

122

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras
till årets resultat
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
värderade till verkligt
Skatt hänförlig till poster som kan komma att omföras till
periodens resultat

493

-26

-1 899

96

Poster som inte kan omföras till årets resultat
Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument
värderade till verkligt

69 288

7 818

Årets övrigt totalresultat

67 389

7 914

122 634

26 833

Årets totalresultat
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Balansräkning
TSEK

Not

21-12-31

20-12-31

2 196
84 698
284 068
2 584 487
958 358
348 068
678

2 600
78 252
302 281
2 587 187
726 706
296 746
678

3 909
22 317

1 948
20 852

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseföretag
Materiella anläggningstillgångar
- Inventarier
- Byggnader och mark

15
16
17
18
19
20
21

Aktuell skattefordran
Övriga tillgångar
Uppskjuten skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 229

–

131 207
869
14 074

25 452
859
12 176

4 436 158

4 055 737

Not

21-12-31

20-12-31

24

100

-

25

3 547 676
117
5 510
7 406
2 467

3 285 940
1 167
6 763
8 418
2 130

22
14
23

Summa tillgångar

TSEK
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
- Inlåning
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
- Uppskjuten skatt

26
27
14

- Övriga Avsättningar
Summa skulder och avsättningar

28

486
3 563 762

612
3 305 030

Obeskattade reserver

29

–

–

Eget kapital
Bundet eget kapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa eget kapital

30
629 942

611 968

187 209
55 245
872 396

119 820
18 919
750 707

4 436 158

4 055 737

Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde

TSEK

Aktiekapital

Ingående eget kapital 2020-01-01

Fond för
Upputveckskrivnings lings- Överkurs- Säkrings
fond
utgifter
fond
reserv

Verkligt
värde
reserv

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget
kapital

563 530

111 906

–

50 938

726 374

18 919

18 919

–

7 914
7 914

–

18 919

7 914
26 833

–

-48 438

-

-2 500

-2 500

–

18 919

750 707

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget
kapital

18 919

750 707

Reservfond

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

–

Vinstdisposition

–

–

–

–

48 438

Anslag till allmännyttiga ändamål
Utgående eget kapital 2020-12-31

–

611 968

–

–

–

–

Bundet eget kapital

119 820

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde

TSEK
Ingående eget kapital 2021-01-01

Aktiekapital
–

Reservfond
611 968

Fond för
Upputveckskrivnings lings- Överkurs- Säkrings
fond
utgifter
fond
reserv
–

–

–

Verkligt
värde
reserv

–

119 820

–

67 389
67 389

–

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

–

Vinstdisposition

–

–

–

–

17 974

55 245

55 245

–

55 245

67 389
122 634

–

-17 974

–

-945

-945

55 245

872 396

Anslag till allmännyttiga ändamål
Utgående eget kapital 2021-12-31

–

629 942

–

–

–

–

187 209

–

Scoutkåren i Kisa har haft aktiviteter för barn- och
ungdomar i 100 år.
– Jag gick med i scouterna när jag var barn. Idag
är jag ledare och vi har en fin tradition som vi för
vidare, säger Fredrik Larsson, ordförande i Kisa
Scoutkår.
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Kassaflödesanalys
1 januari – 31 december
TSEK

Not

Den löpande verksamheten

36

2021

2020

62 814

23 403

2 347

-1 056

-862

-3 898

Av/nedskrivningar (+)

3 616

2 898

Kreditförluster (+)

1 247

989

Rörelseresultat (+)
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-)
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-)

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-)
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

-

-

-9 611

-2 183

59 551

20 153

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-)

1 453

-146 719

Minskning av värdepapper (+)

-199 000

-146 043

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-)

261 736

428 295

100

-493

-108 891

-3 550

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-)
Förändring av övriga tillgångar (+/-)
Förändring av övriga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

87

-1 477

15 036

150 166

Investeringsverksamheten
Investering i finansiella tillgångar (-)

-24 517

Avyttring av materiella tillgångar (+)

–

Förvärv av materiella tillgångar (-)

-

-7 041

-4 614

-31 558

-11 944

Utbetalt anslag (-)

-2 095

-1 671

Utbetald utdelning (-)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 095

-1 671

-18 617
304 881
286 264

136 551
168 330
304 881

2021

2020

2 196

2 600

284 068

302 281

286 264

304 881

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

1 januari – 31 december
TSEK
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och tillgodohavanden i centralbanker
Utlåning till kreditinstitut
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel
Summa enligt balansräkningen
Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande
utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.
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Noter till de finansiella rapporterna

Not 1

Uppgifter om sparbanken

Årsredovisningen avges per 31 december 2021 och avser Kinda-Ydre Sparbank som
är sparbank med säte i Kisa. Adressen till huvudkontoret är Grönedegatan 6, Kisa.

Not 2

Väsentliga redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning
för juridiska personer.
Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med
detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS . Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom
ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 16
mars 2022.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår.

Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som
värderas till verkligt värde (se not 35) eller när säkringsredovisning till
verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte
annat anges, är avrundade till närmaste tusental.

Ändrade redovisningsprinciper
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget
tillämpar från och med 1 januari 2021. Övriga ändringar av IFRS med
tillämpning från och med 1 januari 2021 har inte haft någon väsentlig
effekt på företagets redovisning.
Ändringar i IFRS till följd av referensräntereformer
(IBOR reform fas 2)
Sparbanken tillämpar de ändringar som gjorts av IAS 39 samt rörande referensräntereform fas 2 från och med den 1 januari 2021. Ändringarna i fas 2 innehåller praktiska lättnader från vissa krav i IFRS
standarder. Lättnaderna är hänförliga till redovisning vid modifiering
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av finansiella instrument som skett som en direkt konsekvens av
att en referensränta. Ändringarna medger även lättnader vad gäller
säkringsredovisning när referensräntan ersätts med en ny alternativ
referensränta. Om de kontraktuella kassaflödena för en finansiell
tillgång eller finansiell skuld som värderas till upplupet anskaffningsvärde förändras som en följd av referensräntereform, så uppdaterar
sparbanken den effektiva räntan för den finansiella tillgången eller
den finansiella skulder för att spegla den förändring som referensräntereformen har inneburit.
Vidare medger fas 2 ändringarna även ett antal lättnader rörande
säkringsredovisning i situationer där en förändring som krävs på
grund av referensräntereform påverkar antingen säkringsinstrumentet och/eller den säkrade posten så att säkringsredovisningen kan
fortsätta utan avbrott. Sparbanken använder sig av följande lättnad
när osäkerheten rörande referensräntereformen inte längre föreligger vad avser tidpunkt och belopp för referensräntebaserade kassaflöden kopplade till den säkrade posten eller säkringsinstrumentet;
Sparbanken ändrar identifieringen av säkringsförhållandet för att
spegla förändringar som krävdes av reformen utan att avbryta säkringsförhållandet.
Ändringarna har tillämpats retroaktivt. I enlighet med övergångsreglerna för ändringarna har dock sparbanken dock valt att inte räkna om jämförelseperioden. Eftersom sparbanken inte hade några
transaktioner för vilka referensräntan har bytts ut till en alternativ
referensränta per den 31 december 2020, så föreligger det ingen
påverkan på öppningsbalansen för eget kapital som ett resultat av
den retroaktiva tillämpningen.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av
dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att
tillämpas i förtid. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de
finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver
dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens finansiella
rapporter.
Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på bankens finansiella rapporter.

Intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i intresseföretag. Som intäkt redovisas samtliga erhållna utdelningar. En erhållen utdelning är dock en möjlig
indikation på ett behov av nedskrivningsprövning.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid
tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida
in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir
lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade
belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader
mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp
som regleras vid förfall. Se vidare, Provisions- och avgiftsintäkter, (i)
Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:

åtagande och beror på om prestationsåtagandena är uppfyllda vid
en viss specifik tidpunkt eller över tid.
Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster
som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:

(i) Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva
räntan
Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan,
redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst
av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande
av kreditfacilitet eller annan typ av låneåtagande i det fall som det är
sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas.

(ii) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att
tjänsterna löpande utförs
Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan
typ av låneåtagande när det inte är sannolikt att faciliteten kommer
att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell
garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över
den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan
bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett
ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat
till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust.

(iii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss
tjänst utförts

· Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning

Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för
köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och
kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som
inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas
omedelbart som intäkt.

· Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde över resultaträkningen.

Provisionskostnader

· Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till
upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar

· Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument
och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar
finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som
ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder
redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade
värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av
finansiella transaktioner (se nedan).
Ränteintäkter redovisas på basis av tillgångarnas nettoredovisade
värde i steg 3 och på bruttoredovisat värde (dvs. exklusive förlustreserv) för tillgångar i stegen 1-2 (för beskrivning av steg 1-3, se avsnitt
nedan om nedskrivningar).
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts. Här ingår även
utdelning från intresseföretag.

Provisions- och avgiftsintäkter
Provisions- och avgiftsintäkterna redovisas vid den tidpunkt när prestationsåtagandet är uppfyllt, vilket är när kontrollen av varan eller
tjänsten är överförd till kunden. Intäkterna återspeglar vanligtvis den
ersättning som förväntas som utbyte för dessa varor eller tjänster.
När ersättningen inkluderar en rörlig ersättning, till exempel rabatt
eller återbäring eller prestationsbaserade delar, redovisas intäkten
först när det är högst troligt att ingen återbetalning av beloppet
kommer ske. Den totala ersättningen fördelas för varje prestations-

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte
är att betrakta som ränta, t.ex. kostnader för clearing och bankgiro,
depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas
vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
· Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde via resultatet.
· Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på
de tillgångar och skulder som redovisas enligt fair value option
(verkligt värde).
· Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och
skulder (inklusive ränteskillnadsersättning som erhållits vid
kunders lösen av lån i förtid)
· Realisationsresultat från sällsynta fall vid försäljning innan förfall
av tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde
· Realisationsresultat från finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat.
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· Förlustreserv på finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat och är skuldinstrument.
· Återföring av förlustreserv på finansiella tillgångar som kan
säljas som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat och
är skuldinstrument.
· Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument.
· Valutakursförändringar

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader,
inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter
och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser.

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av
obeskattade reserver.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär skillnad
som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och
vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller
skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas
bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser
och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per
balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att
de kan utnyttjas.
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten
skatt och skatt avseende tidigare år.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument, obligationsfordringar och räntebärande värdepapper samt
derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder,
utgivna skuld- och egetkapitalinstrument, låneskulder samt derivat.
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(i) Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En
fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet
föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har
skickats.
Lånefordringar, inlåning och emitterade värdepapper samt efterställda skulder redovisas i balansräkningen på likviddagen.
Lånelöften redovisas inte i balansräkningen förutom eventuell reserv för förväntade kreditförluster.
Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas och tas bort från rapporten över finansiell ställning på affärsdagen.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella tillgången och företaget
i samband med detta överför i allt väsentligt samtliga de risker och
fördelar som är förknippade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för
del av en finansiell skuld. Ett byte mellan bolaget och en befintlig
långivare eller mellan bolaget och en befintlig låntagare av skuldinstrument med villkor som i allt väsentligt är olika redovisas som en
utsläckning av den gamla finansiella skulden respektive tillgången
och redovisning av ett nytt finansiellt instrument.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas
med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en
legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera
posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången
och reglera skulden.

(ii) Klassificering och värdering
Sparbankens principer för klassificering och värdering av finansiella
tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna
hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga
värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och
de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas
till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader.
Sparbankens principer för klassificering och värdering av finansiella
tillgångar utgår från en bedömning av bankens affärsmodell samt
de kassaflöden som investeringen ger upphov till. Om Sparbanken
ändrar affärsmodell så kommer en omklassificering genomföras och
redovisas. Sådana förändringar förväntas dock inträffa mycket sällan
och fastställs av bankens verkställande ledning till följd av yttre eller
inre förändringar.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde är
skuldinstrument som förvaltas med målet att realisera instrumentens kassaflöden genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden som
endast utgörs av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Försäljningar kan undantagsvis förekomma t.ex. till följd
av störningar på kapital- och penningmarknad eller i nära anslutning
till instrumentets förfallotidpunkt. Ett krav för att en finansiell tillgång
ska kunna redovisas till upplupet anskaffningsvärde är att de avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på utestående
fordran och ränta på utestående fordran.

Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som
beräknades vid anskaffningstidpunkten. Tillgångar i denna värderingskategori är föremål för reservering för förväntade kreditförluster.

samband med en försäljning av tillgången, omklassificeras reserven
till resultaträkningen (skuldinstrument) eller som en omföring inom
eget kapital (eget kapitalinstrument).

Följande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde på grund av att tillgångarna innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera
avtalsenliga kassaflöden samt att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som
bara är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet;

Följande finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat på grund av att de finansiella tillgångarna innehas enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in
avtalsenliga kassaflöden och sälja tillgångarna samt att de avtalade
villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda tidpunkter upphov till
kassaflöden som bara är betalningar av kapitalbelopp och ränta på
det utestående kapitalbeloppet;

· Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

· Belåningsbara statsskuldförbindelser mm

· Utlåning till kreditinstitut

· Obligationer och andra räntebärande värdepapper

· Utlåning till allmänheten

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat
I kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat redovisas skuldinstrument vars mål är att realisera
kassaflöden både genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden och
genom att sälja instrumenten. Ett krav för att en finansiell tillgång
ska kunna redovisas i denna kategori är också att de avtalsenliga
kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på utestående fordran
och ränta på utestående fordran.
Orealiserade vinster och förluster redovisas som en förändring i
verkligt värde reserven i eget kapital. I samband med bortbokning i

Dessa tillgångar klassificeras som högkvalitativ likviditetsportfölj.
Sparbanken har klassificerat sina långsiktiga strategiska investeringar i noterade och onoterade aktier (egetkapitalinstrument) till att oåterkalleligt vara redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat.
Denna värderingsprincip innebär att orealiserade värdeförändringar
redovisas i övrigt totalresultat. I samband med försäljning och bortbokning av aktier så redovisas det tidigare orealiserade resultatet
som en omföring mellan fond för verkligt värde till balanserat resultat. Utdelning redovisas som en intäkt när stämma tagit beslut om
utdelning.
Dessa tillgångar klassificeras som strategisk portfölj.

Idéfonden möjliggjorde en renovering av minigolfbanan vid Ydregården. Gänget bakom renoveringen var från vänster Jan Gustafsson,
Anders Gunnar, Sven-Evert Zeylon, Thomas Johansson och främre raden Gösta Gustavsson.
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Följande finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via resultat
räkningen. Dessa tillgångar tillhör sparbankens portfölj för övrig
likviditet, dvs. sådan likviditet som inte ur ett rörelse- eller regulatoriskt perspektiv måste placeras som högkvalitativa obligationer.
För dessa obligationer bedöms att köp och försäljning kan behöva
ske frekvent och även erhålla en högre avkastning jämfört med den
högkvalitativa likviditetsreserven. Baserat på klassificeringen i enlighet med IFRS9 tillämpas verkligt värde optionen, vilket innebär att
värdering ska ske till verkligt värde via resultaträkningen.
Även innehav av andelar i värdepappersfonder ingår i bankens portfölj för bankens övriga likviditet. Även på innehavet i andelar i värdepappersfonder tillämpas verkligt värde optionen, vilket innebär att
värdering sker till verkligt värde via resultaträkningen.
· Obligationer och andra räntebärande värdepapper
· Fondandelar
Dessa tillgångar klassificeras som övrig likviditetsportfölj.
Om Sparbanken ändrar affärsmodell så kommer en omklassificering genomföras och redovisas. Sådana förändringar förväntas dock
inträffa mycket sällan och fastställs av företagets verkställande ledning till följd av yttre eller inre förändringar. Dessa måste vara betydande för företagets verksamhet och påvisbara för externa parter.
Sparbanken har några mindre kapitalandelslån till nära samarbetspartners, uppgår till totalt ca 0% av banken balansomslutning, som
faller under IFRS 9. Fordran bedöms tillhöra den affärsmodell där
värdering ska ske till verkligt värde via resultatet eftersom dessa lån
inte bara har betalningar som är betalningar av kapitalbelopp och
ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som
inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.
Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta,
dvs. efter avdrag för nedskrivningar av osäkra fordringar.
Värdepapper som inte är noterade på en aktiv marknad klassificeras
som lånefordran i det fall som inte instrumentet aktivt klassificeras
som en finansiell tillgång som kan säljas eller som en finansiell tillgång värderad till verkligt värde över resultaträkningen.

Investeringar som hålles till förfall
Investeringar som hålles till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och
förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna
kategori. Huvuddelen av innehavet i räntebärande värdepapper liksom innehav av aktier och andelar redovisas här. Tillgångar i denna
kategori värderas löpande till verkligt värde med periodens värde34

förändringar redovisade i övrigt totalresultat och de ackumulerade
värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital, dock
ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar (se redovisningsprinciper) eller på valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare redovisas ränta på räntebärande
instrument i enlighet med effektivräntemetoden i resultaträkningen
likaså utdelning på aktier. För dessa instrument kommer eventuella
transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen
för första tillfället och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt
värde att ingå i fond för verkligt värde till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad
vinst/förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i resultat
räkningen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder
som utgör innehav för handelsändamål (se ovan), dels finansiella
skulder som vid första redovisningstillfället identifierats som tillhörig
till denna kategori (Fair Value Option).

Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Till vilken kategori företagets finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not Finansiella tillgångar och skulder.

Finansiella garantier
Sparbankens utställda finansiella garantier innebär att sparbanken
har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid
förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde,
dvs. i normalfallet det belopp som sparbanken erhållit i ersättning
för den utställda garantin. Utställda finansiella garantier omfattas av
sparbankens beräkningar och redovisning av förväntade kreditförluster. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den
finansiella garantin till det högre av det belopp som beräknats som
förväntad kreditförlust och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar.
Sparbanken har ställt ut två typer av finansiella garantier;

Bankgarantier
I dessa avtal tar banken på sig en ansvarighet för att fullfölja kundens betalningsåtagande mot en tredje part, om kunden inte fullgör
detta åtagande själv. Banken tar ut en avgift direkt av kunden i samband med utställandet av garantin.

Utställda garantier vid förmedling av lån
I samband med förmedling av krediter, tar sparbanken i vissa fall
på sig en ansvarighet för konstaterade kreditförluster i de lån som
sparbanken förmedlat. Sparbanken reserverar för förväntade kreditförluster för dessa exponeringar i enlighet med de principer som
banken i övrigt tillämpar. Banken redovisar intäkterna för förmedlingen av krediter i linje med sina principer för intäktsredovisning.
Intäkterna från låneförmedlingen redovisas brutto som provisions
intäkt separat från förändringar i förlustsreserver för förväntade
kreditförluster.

Metoder för bestämning av verkligt värde
(i) Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade
köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t.ex.
courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet
finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, bransch
organisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation
eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring
beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån
noterade säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv marknad
återfinns i balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och
andra räntebärande värdepapper. Den största delen av företagets
finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som är
noterade på en aktiv marknad.

värde samt finansiella tillgångar som är skuldinstrument till verkligt
värde via övrigt totalresultat. Förväntade kreditförluster redovisas
även för utställda finansiella garantier och lånelöften. För finansiella
tillgångar som är egetkapitalinstrument och värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat redovisas emellertid inte några nedskrivningar.
Beroende på om en betydande ökning av kreditrisk har inträffat eller
inte, sedan exponeringen redovisades i balansräkningen för första
gången, så delas exponeringarna in i följande steg;
Steg 1

omfattar exponeringar där ingen betydande ökning av
kreditrisken inträffat sedan första redovisningstillfället.
Vidare ingår också de tillgångar som har låg kreditrisk vid
rapporteringstillfället, en riskbedömning som motsvarar
”investment grade” (tillämpas endast på värdepapper).
Alla exponeringar som inte getts ut eller förvärvats som
kreditförsämrade ingår i steg 1. Detta innebär att redan
vid första redovisningstillfället redovisas en förlustreserv.

Steg 1

omfattar exponeringar där en betydande ökning av
kreditrisk inträffat sedan första redovisningstillfället men
där det vid rapporteringstillfället saknas objektiva belägg
för att fordran är osäker. För en beskrivning av vad som
utgör en betydande ökning av kreditrisk, se nedan.

Steg 3

omfattar exponeringar för vilka objektiva belägg har
identifierats för att exponeringen är osäker (kreditförsämrad). För en beskrivning av när en fordran betraktas som
kreditförsämrad, se nedan.

(ii) Finansiella instrument som inte är noterade på en
aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning
som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter
används i så låg grad som möjligt. Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken och prövar dess giltighet genom
att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Värderingstekniker används för följande klasser av finansiella instrument;
räntebärande värdepapper (när prisnoteringar på en aktiv marknad
inte finns tillgängliga), aktier (när kursnoteringar på en aktiv marknad
inte finns tillgängliga), andra räntebärande tillgångar och skulder.

För exponeringar som hänförs till steg 1 uppgår förlustreserven till
ett belopp som motsvarar den kreditförlust som förväntas inträffa
inom 12 månader. För exponeringar som ingår i steg 2 och 3 motsvarar förlustreserven de förväntade kreditförlusterna för exponeringens återstående löptid. För en närmare beskrivning metoderna
för beräkning av förlustreserver, se nedan.

De tillämpade värderingsmodellerna kalibreras så att verkligt värde
vid första redovisningen uppgår till transaktionsprisetoch förändring
i verkligt värde redovisas sedan löpande utifrån de förändringar som
inträffat i de underliggande marknadsriskparametrarna.

Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till
allmänheten, utställda finansiella g
 arantier och utställda
låneåtaganden

(iii)Aktier och räntebärande värdepapper

En kredit som varit föremål för en betydande ökning av kreditrisk ingår inte längre i steg 1 utan i steg 2 (förutsatt att den inte är kreditförsämrad). Sparbanken bedömer om det skett en betydande ökning
av kreditrisk genom att använda en kombination av individuell och
kollektiv information och kommer att spegla ökningen i kreditrisk på
individuell instrumentnivå.

Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas (i) med referens till finansiella instrument som i allt
väsentligt är likadana eller till nyligen genomförda transaktioner i
samma finansiella instrument alternativt om sådana uppgifter inte
finns tillgängliga till (ii) framtida kassaflöden av kapitalbelopp och
ränta diskonterade till aktuella marknadsräntor på balansdagen.
I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida
kassaflöden på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den
diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller har
använts är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen.
Innehav i onoterade aktier redovisas till ett uppskattat verkligt värde.
Värdering sker med hjälp av en värderingsmodell som utifrån förväntade kassaflöden i bolaget diskonteras till ett nuvärde. Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella
instrument
Nedskrivningar
Sparbanken redovisar förlustreserver för förväntade kreditförluster
på finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffnings-

Fastställande av en betydande ökning i kreditrisk

Den kvantitativa metod som används för bedömning av ökad kreditrisk utgörs av en framåtriktad skattning av varje enskild exponeringsrisk för fallissemang. Metoden utgår från bankens system för
klassificering för kreditrisk. Skalan av ratingklasser går från 21 (som
indikerar bästa riskklass) till klass 1 (som indikerar sämsta riskklass).
Ratingskalorna är uppbygga för fyra olika kundsegment. Beroende
på vilken initial rating som ett lån haft så krävs ett visst antal steg
på denna ratingskala mot en lägre rating för att ökningen av kreditrisk ska anses ha ökat betydligt. Ju lägre initial rating, desto färre
steg av försämringar av rating krävs för att en betydande ökning
av kreditrisk ska anses ha uppkommit. När låntagaren har förfallna
obetalda belopp äldre än 30 dagar, så betraktas dessa exponeringar
alltid som exponeringar som har en väsentlig ökning av kreditrisk.
Om den interna ratingen i ett senare skede har förbättrats i tillräcklig
grad så att en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger
vid jämförelse med rating vid initial redovisning, kommer krediten
att återföras från steg 2 till steg 1.
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Kreditförsämrade (osäkra) lån
Liksom enligt tidigare principer kommer förlustreserv redovisas för
den återstående löptiden för kreditförsämrade exponeringar (tidigare benämnda osäkra lån) när en eller flera händelser som har en
negativ inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den
finansiella tillgången har inträffat (steg 3). Ett lån anses vara kreditförsämrat utifrån samma förutsättningar som enligt tidigare principer vid definitionen av osäkert lån dvs. när det är 90 dagar sent i
betalningar eller när det finns andra belägg i form av observerbara
uppgifter om följande händelser:
a) Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller
låntagaren.
b) Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade betalningar.
c) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller avtals
mässiga skäl som sammanhänger med låntagarens
ekonomiska svårigheter, beviljat en eftergift till låntagaren
som långivaren annars inte skulle överväga.
d) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller
annan finansiell rekonstruktion.
Om ett tidigare lån som ansetts vara kreditförsämrat inte längre är
det, sker en omföring antingen till steg 2 (om det jämfört med när
lånet lämnats föreligger en betydande ökning av kreditrisk) eller till
steg 1.
Värdering av förväntade kreditförluster
Förväntade kreditförluster beräknas för varje individuell kreditexponering som den diskonterade produkten av sannolikheten för fallissemang (PD), kreditexponering vid fallissemang (EAD) och förlust
vid fallissemang (LGD). Sparbankens definition av fallissemang
ligger nära den regulatoriska definitionen av fallissemang eftersom
den används vid kreditriskhantering och omfattar bland annat krediter som är 90 dagar försenade i betalningar. PD motsvarar sannolikheten för att en låntagare kommer att fallera vid en given tidpunkt
under den finansiella tillgångens återstående löptid. EAD motsvarar
en förväntad kreditexponering vid fallissemangstidpunkten efter att
hänsyn tagits till tidpunkten för avtalsenliga betalningar samt förväntat utnyttjande av revolverande krediter och lånelöften utanför
balansräkningen. LGD motsvarar den förväntade kreditförlusten på
en fallerad kreditexponering med hänsyn tagen till egenskaper hos
motparten, säkerheter och produkt typ. Förväntade kreditförluster
bestäms genom att beräkna PD, LGD och EAD för varje framtida
månad fram till och med slutet av den förväntade löptiden av en
kreditexponering. Dessa tre parametrar multipliceras och justeras
med överlevnadssannolikheten eller sannolikheten för att kreditexponeringen inte har blivit förskottsbetald eller fallerad en tidigare
månad. På detta sätt
beräknas de månatliga förväntade kreditförlusterna vilka sedan diskonteras tillbaka till rapporteringsdagen med den ursprungliga effektivräntan och summeras. En summering av de månatliga förväntade
kreditförlusterna fram till och med slutet av den förväntade löptiden
ger de förväntade kreditförlusterna för tillgångens återstående löptid och summan av de kreditförluster som förväntas inträffa inom 12
månader ger de förväntade kreditförlusterna för de kommande 12
månaderna.
När de förväntade kreditförlusterna beräknas tar Sparbanken hänsyn till minst tre scenarier (ett basscenario, ett positivt och ett negativt scenario) med relevanta makroekonomiska variabler såsom BNP,
bostadspriser och arbetslöshet.

36

”Riskparametrarna som används för att beräkna förväntade kreditförluster införlivar effekterna av makroekonomiska” prognoser. Varje
makroekonomiskt scenario tilldelas en sannolikhet och de förväntade kreditförlusterna erhålls som ett sannolikhetsvägt genomsnitt av
de förväntade kreditförlusterna för varje scenario. I de fall effekten
av relevanta faktorer inte fångas av riskmodeller använder Sparbanken sig av expertjusteringar.
Ett instruments löptid är relevant för både bedömningen av väsentligt ökad kreditrisk, vilken tar hänsyn till förändringar i sannolikheten
för fallissemang för återstående löptid, och värderingen av förväntade kreditförluster för tillgångens återstående löptid. Generellt
är förväntad löptid begränsad till den maximala avtalsperiod som
Sparbanken är utsatt för kreditrisk även om en längre period överensstämmer med affärspraxis. Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när
förväntad löptid fastställs, inklusive återbetalnings-, förlängningsoch överföringsalternativ som är bindande för Sparbanken. Det enda
undantaget från denna generella princip tillämpas på vissa revolverande krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid uppskattas baserat på den period som Sparbanken är exponerad för kreditrisk och
där kreditförlusterna inte kan mildras genom riskhanteringsåtgärder.
Denna så kallade beteendemässiga löptiden fastställs med användande av produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 10 år.
Sparbanken bedömer och beräknar förlustreserv för väsentliga
osäkra kreditexponeringar individuellt och utan att använda indata
från modeller. Reserveringar för kreditförluster för dessa kreditexponeringar fastställs genom att diskontera förväntade kassaflöden
och ta hänsyn till minst två möjliga resultat som tar hänsyn till både
makroekonomiska och ”icke-makroekonomiska (låntagarspecifika)
scenarier.
Modifieringar
När ett lån modifieras men inte tas bort från balansräkningen görs
fortsättningsvis en bedömning av väsentliga ökningar i kreditrisken
jämfört med den ursprungliga kreditrisken i nedskrivningssyfte. Modifieringar resulterar inte automatiskt i en minskning av kreditrisken
och alla kvalitativa och kvantitativa indikatorer kommer att fortsätta
bedömas. Vidare kommer en modifieringsvinst eller förlust redovisas i resultaträkningen på raden för kreditförluster och avser skillnaden i nuvärdet av de avtalsenliga kassaflödena diskonterat med
den ursprungliga effektivräntan. När ett lån modifieras och tas bort
från balansräkningen anses datumet då modifieringen gjordes vara
det första redovisningstillfället för det nya lånet i syfte att bedöma
nedskrivningsbehov, inklusive bedömningen av väsentliga ökningar
i kreditrisk. När ett nytt lån bedöms vara osäkert vid första redovisningstillfället klassificeras det som en köpt eller utgiven osäker fordran och stannar i steg 3 till dess lånet är återbetalt eller avskrivet.

Redovisning av förväntade kreditförluster – räntebärande
värdepapper
Sparbanken redovisar också förlustreserver på de räntebärande
värdepapper som redovisas till verkligt värde i balansräkningen.
Bankens grundläggande metodik för beräkning av förlustreserver
för räntebärande värdepapper är den samma som för utlåning till
allmänheten. Källorna till information om de använda parametrarna
PD, LGD och EAD skiljer sig dock åt. När det gäller PD, så härleds
utifrån den externa rating som värdepapperna har och den externt
tillgängliga information från ratinginstituten Moody’s och Standard
and Poor’s som finns om risk för fallissemang som denna rating är
förknippad med. LGD-faktorn bestäms av om värdepapper är säkerställt, annan förmånsrätt samt typ av motpart. Eftersom tillgänglig
statistik på fallissemang och förluster vid fallissemang hos den typ

av motparter i vars värdepapper som sparbanken gjort investeringar
i är högst begränsad, bestäms LGD-faktorn utifrån en expertbedömning med en kombination av uppgifter från Swedbank och ratinginstitutet Moody’s. Vid den initiala redovisningen, redovisas den statistiskt förväntad förlusten över de kommande 12 månaderna (steg
1). En betydande ökning av kreditrisk sedermera anses ha ägt rum
när det skett en försämring av den externa ratingen samt 30 dagars
försenad betalning av kapitalbelopp eller ränta, och kreditförluster
redovisas då för den återstående löptiden (steg 2). Om den externa
ratingen i ett senare skede har förbättrats tillräckligt mycket så att
en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger vid jämförelse med ratingen vid initial redovisning, kommer värdepappret att
återföras till steg 1. Sparbanken bedömer att finansiella tillgångar
på instrument med motparter som är stater och finansiella institut
och som har låg kreditrisk på rapporteringsdagen (med investment
grade rating eller bättre) inte anses ha varit utsatta för en väsentligt
ökad kreditrisk. Sparbanken använder samma kriterier för att bedöma att om ett räntebärande värdepapper är kreditförsämrat som
man tillämpar för utlåning till allmänheten.

Materiella tillgångar

Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till
kreditinstitut

Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsföres
linjärt över leasingperioden.

Även sparbankens utlåning till kreditinstitut är inom tillämpningsområdet för redovisning av förväntade kreditförluster.
Eftersom all utlåning till kreditinstitut är återbetalningsbar på anfordran
och utlåning bara sker till svenska kreditinstitut med god rating, så
uppgår de förväntade kreditförlusterna till endast obetydliga belopp.

Presentation av kreditförluster
För finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
presenteras reserveringar för kreditförluster i balansräkningen som
en minskning av redovisat bruttovärde för tillgången. För lånelöften
och finansiella garantiavtal redovisas de reserveringarna som en
skuld inom raden Övriga avsättningar. I de fall ett finansiellt instrument består av två komponenter, ett lån och ett lånelöfte, såsom en
revolverande checkräkningskredit, redovisar sparbanken reserven
för kreditförluster separat för lånet och lånelöftet.

(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma sparbanken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt/kostnad.

(ii) Leasade tillgångar

(iii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de
fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet.
Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter,
eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband
med utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande.

En bortskrivning minskar det redovisade bruttovärdet för den finansiella tillgången. I resultaträkningen presenteras kreditförluster och
bortskrivningar som kreditförluster. Bortskrivningar görs då förlusten anses beloppsmässigt slutligen fastställd och redovisas inom
kreditförluster och representerar beloppet före ianspråktagandet av
tidigare gjord reservering. Återbetalningar av bortskrivningar liksom
återvinningar av reserveringar intäktsredovisas inom kreditförluster.

(iv) Avskrivningsprinciper

Bortskrivning av lånefordringar

Beräknade nyttjandeperioder;

Lånefordringar som klassificerats som kreditförsämrade skrivs bort
från balansräkningen när banken inte har några rimliga förväntningar
på att återvinna en fordran i sin helhet eller en del av den. Banken
har inte någon rimlig förväntan på att återvinna fordran och anser förlusten vara konstaterad när konkursförvaltare lämnat uppskattning
om utdelning i konkurs, skuldsanering fastställts, ackordsförslag antagits, fordran eftergivits på annat sätt eller när Kronofogdemyndighet eller bankens ombud (inkassoföretag) redovisar att utmätningsbara tillgångar saknas.
Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden kreditförluster netto.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod,
mark skrivs inte av. Sparbanken tillämpar komponentavskrivning på
rörelsefastigheter, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. För övriga materiella
anläggningstillgångar anser sparbanken att det inte finns några separata komponenter med väsentligt olika avskrivningsperioder.
· byggnader, rörelsefastigheter
· maskiner och andra tekniska anläggningar
· inventarier, verktyg och installationer

se nedan
5 år
3–5 år

Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod
bedöms som obegränsad. Byggnaderna består emellertid av flera
komponenter vars nyttjandeperioder varierar.
Nyttjandeperioderna har bedömts variera mellan 10–100 år på dessa
komponenter.
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Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger
till grund för avskrivningen på byggnader
· Stomme

100 år

· Stomkompletteringar, innerväggar m.m.

50 år

· Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m.

40 år

· Installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m.

30 år

· Inre ytskikt, maskinell utrustning m.m.

10 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och
nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.

Nedskrivningar av materiella tillgångar
(i) Nedskrivningsprövning
De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS
36 tillgångens återvinningsvärde (se nedan).
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till
en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden - en så kallad kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande
enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp
av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten
(gruppen av enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor
som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den
specifika tillgången.

(ii) Återföring av nedskrivning
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet.
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs
endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter
återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Eget kapital
Avsättning till allmännyttiga ändamål
Avsättningar till allmännyttiga ändamål redovisas som skuld efter det
att sparbanksstämman godkänt utdelningen.

Ersättningar till anställda
(i) Ersättningar efter avslutad anställning
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd en plan för
ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om
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den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring
under innevarande period och tidigare.
En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för
ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd plan.
Pensionsplanen för sparbankens anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Detta innebär
att Sparbanken kan komma att ha en rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter för tidigare intjänade pensioner.
Sparbanken tillämpar inte reglerna i IAS 19 för redovisning av pensionsåtagande, utan förenklingsregeln i RFR2.
Detta innebär att sparbanken redovisar sina pensionsplaner som avgiftsbestämda innebärande att kostnaden redovisas till det belopp
som aktuell premie belöper med. I förekommande fall redovisas
upplupen premie om avisering inte erhållits för innevarande.

(ii) Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkt när företaget inte längre kan
dra tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar
kostnader för omstrukturering. Ersättningar som inte förväntas regleras inom tolv månader redovisas till dess nuvärde.

(iii) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och
bonusbetalningar när sparbanken har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster
erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det
finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på
balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig,
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser
eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld
eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Not 3

Finansiella risker

Rapport över förändringar i eget kapital
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker
som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa
risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna
kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten.
Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa
ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur
rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de
risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa sätta
lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll
på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter
inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom
regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som
erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar sparbanken
förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin
roll och sitt ansvar.
I sparbanken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll
direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i
styrdokument och processer.

Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller
betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser.
Detta omfattar också den risk som sparbanken tar på sig när sparbanken ställer ut finansiella garantier för att garantera en tredje parts
betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella garantin. Till
denna risk räknas också den risk som sparbanken har i förmedlade
lån till Swedbank Hypotek. I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad till under året intjänad förmedlingsprovision.
Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett
värdepapper eller ett derivatinstrument.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Central kreditdelegation/
kreditutskott/ kreditdirektion rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl
a att alla kreditbeslut i sparbanken normalt fattas av minst två personer. Trots att kreditrisken utgör sparbankens största riskexponering
är sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små.

spridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens
värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas klassificering av risk i samband med nybeviljning av kredit och i
samband med den årliga omprövningen. Systemet för klassificering
av risk innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd.
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och
oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och
en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden.
Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med
automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig.

Hur metoder för hantering av kreditrisk förhåller sig till
redovisning och värdering av förväntade kreditförluster
Sparbankens metod för beräkning och redovisning av förväntade
kreditförluster baserar sig på data och annan information som skapats inom ramen för sparbankens metoder för hantering och övervakning av kreditrisk. I sin kreditgivning använder sig sparbanken
av två huvudsakliga system för att bedöma återbetalningsförmåga
beroende på om låntagaren är en privatperson eller företag. I båda
fallen leder det till att krediten hänförs till en viss riskklass (RFF)
som är sammankopplad med en förväntad risk för fallissemang.
Sparbanken baserar sin indelning i stadierna 1-3 vid beräkningen av
förväntade kreditförluster i hög utsträckning på förflyttningar mellan
dessa riskklasser. Vidare finns mer kvalitativa bedömningar med i
denna indelning som görs i det interna forum som träffas en gång
per månad för att fånga andra indikationer som tyder på eventuell
förändrad återbetalningsförmåga.
Sparbanken använder den s.k. schablonmetoden för beräkning av
kapitalkrav för kreditrisk. Sparbanken har trots detta tillgång till historisk data avseende risk för fallissemang (PD), förlust givet fallissemang (LGD) och exponering vid fallissemang (EAD) som används
vid beräkningarna av förväntade kreditförluster i redovisningen. När
det gäller de antaganden som tillämpas av sparbanken om olika
makroparametrars utveckling i framtiden utgör dessa inte någon
den av sparbankens hantering av kreditrisk utan tillämpas endast
i redovisningen.

Kvantitativa upplysningar om kreditrisk
Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori
av låntagare visas i tabeller nedan.

Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning,
som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga till sparbankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens
krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en god risk39

Kreditriskexponering uppdelat på kreditbetyg för finansiella tillgångar,
garantier och lånelöften

TSEK
21-12-31
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker
Låg risk
Förlustreservering
Totalt redovisat värde

Stadie 1

Stadie 3
(ej köpta eller
utgivna kreditförsämrade)

Stadie 2

Totalt

2 196

–

–

2 196
–
2 196

2 196

–

–

84 698

–

–

84 698

–

–

84 698
–
84 698

284 068

–

–

284 068

284 068

–

–

284 068

1 019 809
861 080
444 021
62 212
–
–
-788
2 386 334

57 856
86 999
36 553
14 174
–
–
-2 046
193 536

545
6 172
1 964
168
447
-4 679
4 617

1 078 210
954 251
482 538
76 554
447
–
-7 513
2 584 487

307 744
65 668
669 644
–
1 043 056

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

307 744
65 668
669 644
–
1 043 056

3 801 140

195 582

9 296

4 006 018

-788
3 800 352

-2 046
193 536

-4 679
4 617

-7 513
3 998 505

Låg risk
Normal risk
Förhöjd risk
Hög risk
Fallerade
Icke ratade exponeringar
Förlustreservering

151 585
155 359
48 063
40 439
–
3 956
-163

10 516
17 375
6 299
804
–
174
-321

2
15
–
–
–
–
-2

162 103
172 749
54 362
41 243
–
4 130
-486

Totalt finansiella garantier och lånelöften

399 239

34 847

15

434 101

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
AAA-AA
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Utlåning till kreditinstitut
Låg risk
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Utlåning till allmänheten
Låg risk (riskklass 13-21)
Normal risk (riskklass 9-12)
Förhöjd risk (riskklass 6-8)
Hög risk (riskklass 0-5)
Fallerade
Icke ratade exponeringar
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
AAA-AA
A
BBB-BB
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Totalt bruttoredovisat värde för finansiella
tillgångar
Totalt förlustreservering
Totalt, redovisat värde
Finansiella garantier och lånelöften

40

20-12-31
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker
Låg risk
Förlustreservering
Totalt redovisat värde

2 600
–
2 600

–

–

2 600
–
2 600

–

–

AAA-AA
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Utlåning till kreditinstitut

78 252

–

–

78 252

–

–

Låg risk
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Utlåning till allmänheten
Låg risk (riskklass 13-21)
Normal risk (riskklass 9-12)
Förhöjd risk (riskklass 6-8)
Hög risk (riskklass 0-5)
Fallerade
Icke ratade exponeringar
Förlustreservering

302 281

–

–

302 281

–

–

302 281
–
302 281

1 031 889
851 427
408 714
79 993
–
–
-1 573

75 385
91 616
18 174
28 711
–
–
-2 658

458
6 483
2 044
169
857
–
-4 502

1 107 732
949 526
428 932
108 873
857
–
-8 733

Totalt redovisat värde

2 370 450

211 228

5 509

2 587 187

AAA-AA
A
BBB-BB
D
Förlustreservering

150 986
63 650
512 070
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

150 986
63 650
512 070
–
–

Totalt redovisat värde

726 706

–

–

726 706

Totalt bruttoredovisat värde för
finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde eller
verkligt värde via övrigt totalresultat

3 481 862

213 886

10 011

3 705 759

Totalt förlustreservering
Totalt redovisat värde

-1 573
3 480 289

-2 658
211 228

-4 502
5 509

-8 733
3 697 026

189 170
141 877
31 064
42 368
–
–
-210

6 394
15 470
4 644
298
–
–
-400

1
11
–
–
–
–
-2

195 565
157 358
35 708
42 666
–
–
-612

404 269

26 406

10

430 685

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
78 252
–
78 252

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

Finansiella garantier och låneåtaganden
Låg risk
Normal risk
Förhöjd risk
Hög risk
Fallerade
Icke ratade exponeringar
Förlustreservering
Totalt finansiella garantier
och låneåtaganden

Sparbankens antagna risker för fallissemang för de olika risknivåerna i utlåning
till allmänheten sammanfattas nedan;
Sannolikhet för
fallissemang (%)
Låg risk (riskklass 13-21)

<0,5

Normal risk (riskklass 9-12)

0,5-2,0

Förhöjd risk (riskklass 6-8)

2,0-5,7

Hög risk (riskklass 0-5)

>5,7
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Maximal exponering för kreditrisk samt värde av säkerheter för finansiella
tillgångar som är föremål för förlustreservering enligt IFRS 9

Kreditriskexponering,
brutto och netto 2021

Kreditriskexponering (före
nedskrivning)

Utlåning till allmänheten
Utlåning mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra näringsfastigheter
Företagsinteckning
Övriga5
varav: kreditinstitut

4 102
826 539
207 509
1 123 617
178 002
64 009
472 291
284 069

Summa
Varav kreditförsämrade på r apportdagen
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ
- AAA6
- AA
Andra emittenter
- AAA

Förlustreserv

Redovisat
värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering
m hänsyn till
säkerheter

Ianspråktagna
säkerheter

-4
-354
-249
-1 300
-1 641
-420
-3 546
-1

4 098
826 185
207 260
1 122 317
176 361
63 589
468 745
284 068

4 098
776 578
207 106
1 114 118
161 488
62 722
284 283
284 068

–
49 607
154
8 199
14 873
867
184 462
–

–
–
–
–
–
–
–
–

2 876 069

-7 514

2 868 555

2 610 393

258 162

–

9 297

-4 679

4 618

–

–

–

30 348
54 350

–
–

30 348
54 350

–
–

–
–

–
–

204 651

–

204 651

–

–

–

Summa
Varav kreditförsämrade på rapportdagen
Övriga tillgångar
Åtaganden
Utställda lånelöften
Utställda finansiella garantier

289 349
–

–
–

289 349
–

–
–

–
–

–
–

200 402
71 255
163 056

-221
-391

200 181
71 255
162 665

–
–
152 419

200 181
71 255
10 246

–
–
–

Summa

434 713

-612

434 101

152 419

281 682

–

3 971 093

-8 126

3 962 967

2 762 812

539 844

–

9 297

-4 679

4 618

–

–

–

Total kreditriskexponering
Varav kreditförsämrade på rapportdagen

Kisaborna kan tacka Leif
Johansson och Johanna
Andersson som har skapat
en toppmodern butik.
Stående här bland potatis
och morötter med Sofie
Lampa och Gun Andersson
från Kinda-Ydre Sparbank
som har hjälpt till med
finansieringen.
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Kreditriskexponering, brutto och netto 2020

Krediter mot säkerhet av:
1

Kreditriskexponering (före
nedskrivning)

Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra näringsfastigheter
Företagsinteckning
Övriga5
varav: kreditinstitut
Summa
Varav kreditförsämrade på rapportdagen

Förlustreserv

Redovisat
värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering
m hänsyn till
säkerheter

Ianspråktagna
säkerheter

171

–

171

171

–

–

856 110
154 683
1 132 055
152 723

-297
-92
-1 865
-1 025

855 813
154 591
1 130 190
151 698

810 471
154 591
1 119 079
149 776

45 342
–
11 111
1 922

–
–
–
–

72 964
227 215

-841
-4 614

72 123
222 601

71 097
–

1 026
222 601

–
–

–
2 595 921
10 011

–
-8 734
-4 502

–
2 587 187
5 509

–
2 305 185
–

–
282 002
–

–
–
–

40 644
37 608

–
–

40 644
37 608

–
–

–
–

–
–

Värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ
- AAA6
- AA
Andra emittenter
- AAA
Summa
Varav kreditförsämrade på rapportdagen
Övriga tillgångar
Åtaganden
Utställda lånelöften
Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering

150 986
229 238
–

–
–
–

150 986
229 238

180 487
94 055
156 755
431 297
3 256 456

-221
–
-391
-612
-9 346

180 266
94 055
156 364
430 685
3 247 110

–
–
152 419
152 419
2 457 604

180 266
94 055
3 945
278 266
560 268

–
–
–
–
–

Varav kreditförsämrade på rapportdagen

10 011

-4 502

5 509

–

–

–

1

Med utlåning avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt
kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är
upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering.

2

inklusive krediter till stat och kommun

3

inklusive bostadsrätter

4

inklusive bostadsrättsföreningar

5

inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning

6

I detta exempel utgår vi från Standard and Poor’s rating
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Maximal kreditriskexponering för finansiella tillgångar för vilka nedskrivningskraven ej tillämpas
Kreditriskexponering 2021-12-31

Tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldsförbindelser mm

Kreditrisk
exponering
–
–

Värde av
säkerheter
–
–

Kreditrisk
exponering
m hänsyn
till säkerheter
–
–

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ
Andra emittenter
-A
- BBB eller lägre
- utan rating
Summa

45 513

–

45 513

459 392
248 802

–
–

459 392
248 802

753 707

–

753 707

–

–

–

753 707

–

753 707

Derivat
Total kreditriskexponering
1

Rating enligt Standard and Poor’s rating.

Kreditriskexponering 2020-12-31

Tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldsförbindelser mm

Kreditrisk
exponering
–
–

Värde av
säkerheter
–
–

Kreditrisk
exponering
m hänsyn
till säkerheter
–
–

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Andra emittenter
-A
- BBB eller lägre
- utan rating
Summa

45 486

–

45 486

216 634
313 600

–
–

216 634
313 600

575 720

–

575 720

–

–

–

575 720

–

575 720

Derivat
Total kreditriskexponering
1

Rating enligt Standard and Poor’s rating.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad
intjäningsförmåga till följd av att sparbankens betalningsåtaganden
inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och
skulder inklusive derivatinstrument har olika löptider.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringarendast
görs i likvida värdepapper, dvs. värdepapper som handlas på en
fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande ochstresstester
utförs för olika scenarios.
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Bestämmelser om likviditetsreserv i sparbanken, i form av definierade högkvalitativa likvida tillgångar, finns dels i Finansinspektionens
föreskrifter FFFS 2010:7och dels i EU-regelverken om Liquidity Coverage Ratio (LCR). Banken har beslutat att ha en likviditetsreserv till
ett belopp som ger en LCR-kvot på lägst 130%. Per 2021-12-31 var
LCR-kvoten 351% (föregående år 304%). Utöver de värdepapper
som medräknas i likviditetsreserven har sparbanken likviditetsberedskap i formav räntebärande värdepapper och fondandelar motsvarande 21,2% (föregående år 18,8%) av inlåning.
Sparbankens likviditetsexponering med avseende på återstående
löptider på tillgångar och skulder framgår av tabellen nedan. Även
den kassaflödesanalys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, belyser sparbankens likviditetssituation.

Löptidsinformation 2021
Odiskonterade kassaflöden – Kontraktuellt återstående löptid

Kontraktuellt återstående
löptid (odiskonterat värde)
samt förväntad tidpunkt för
återvinning
På
anfordran

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavande hos
centralbanker
Belåningsbara statsskuld
förbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra ränte
bärande värdepapper

Högst
3 mån

Längre än
3 mån men
högst 1 år

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
löptid

2 196
353
262 997
7 726

Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

130 988

Summa tillgångar

401 711

174

84 813

2 196
85 340

21 092

284 089

34 954

146 683

464 466

54 256

96 459

894 786

1 451

2 673 604

3 327 433
1 045 501

869

374 972

508 280

2 674 473

377 168

5 266 913

14 074
103 637

Summa
nominella
kassaflöden

Varav
förväntad
tidpunkt för
återvinning
> 12 mån

14 074
265 859

1 444 065

–

SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Inlåning fr allmänheten

–
3 540 282

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

50

2 141

5 251

5 627
6 631

5 627
775

7 406

Avsättningar

2 467

Övriga skulder inkl. eget kapital
Summa skulder och
eget kapital
Oredovisade lånelöften
Utfärdade finansiella g
 arantier
Total skillnad

3 547 724

2 760
3 540 282

12 308

5 676

5 251

2 467

486

2 953

869 636

872 396

870 122

4 436 106

71 255

71 255

162 665

162 665

-3 372 491

91 329

260 183

1 438 814

2 672 006

-492 954

596 887

–

–

Erik Borg driver sedan snart 20 år Borgs Elektriska
Horn AB. Erik är dessutom huvudman i Kinda-Ydre
Sparbank, ett uppdrag han trivs mycket bra med.
Privatrådgivare Christina Kallström, Kinda-Ydre
Sparbank i samtal med Erik.
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Löptidsinformation 2020
Odiskonterade kassaflöden – Kontraktuellt återstående löptid

Kontraktuellt återstående
löptid (odiskonterat värde)
samt förväntad tidpunkt
för återvinning
På
anfordran

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker
Belåningsbara statsskuld
förbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Högst 3
mån

Längre än
3 mån men
högst 1 år

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan löptid

2 600
355

7 179

71 200

2 600
78 734

302 281
587

Summa
nominella
kassaflöden

302 281
60 315

92 991

400 320

2 965

48 339

789 624

2 494 315

3 048 528
840 928

Aktier och andelar

–

Materiella tillgångar

–

Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

25 232

220

859

318 508

12 176
328 100

Varav
förväntad
tidpunkt
för återvinning >
12 mån

75 811

344 819
12 176

148 729

1 261 144

2 495 174

321 108

4 630 066

–

SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Inlåning fr allmänheten

–
50

2 605

Övriga skulder

6 763

1 167

7 930

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

7 658

760

8 418

Avsättningar
Övriga skulder inkl. eget
kapital
Summa skulder och
eget kapital
Oredovisade lånelöften
Utfärdade finansiella
garantier
Total skillnad

3 275 744

5 048

3 283 447

2 130

3 275 744

14 471

4 532

5 048

2 130

612

2 742

750 707

750 707

751 319

4 053 244

94 055

94 055

156 364

156 364

-3 198 063

61 340

144 197

1 256 096

2 493 044

-430 211

326 403

–

–

Förväntade tidpunkter för återvinning av skulder och tillgångar beräknas till samma som kontraktuella
förutom för inlåning från allmänheten där de erfarenhetsmässigt beräknas kvarstå i balansräkningen.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker:
valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna av ränterisker, valutarisker och
aktiekursrisker (prisrisk). I sparbankens fall utgör ränterisken och aktiekursrisken de övervägande marknadsriskerna.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger.
Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En
annan form av ränterisk är inkomstrisken, dvs. risken för att ränte46

nettot försämras i ett förändrat ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering
sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar
i marknadsräntor.
Ränterisk kan således dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk, dels förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. Sparbanken är
exponerad mot ränterisk till följd av olika räntebindningstid på räntebärande tillgångar (huvudsakligen utlåning) och skulder. I enlighet
med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i
verksamheten med limiter. Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala finansfunktionen
ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering. Beträffande ränteriskerna innebär detta t.ex. att räntebindningstiderna på
sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa
tids- och beloppsmässiga ramar. För mer detaljerad information om
skillnader i räntebindningstider per balansdagen, se tabell nedan.
I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär detta till expempel att räntebindningstiderna på sparbankens
räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och be-

loppsmässiga ramar. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den
så kallade gap-analys, som återfinns nedan, som visar räntebindningstiderna för sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanförbalansräkningen. Analysen visar att det vid
en vid en förändring av marknadsräntan med en procentenhet, alla
andra förutsättningar oförändrade, ökar/minskar räntenettot för kommande 12-månadersperiod med 2 759 tkr jämfört med 2 470 tkr
föregående år.
Enligt finanspolicyn är målsättningen för sparbankens ränteanknutna exponeringar att värdeförändringsrisken vid en plötslig och uthållig förskjutning av avkastningskurvan med +/-2% får uppgå till
högst +/-7% av kapitalbasen. Derivatinstrument som exempelvis
ränteswapkontrakt kan användas för att hantera ränterisken.
Per den 31 december 2021 var värdeförändringsrisken -5,47% /
+5,87% av kapitalbasen (f.å. -4,54% / +4,86%).
Beräkningarna i känslighetsanalysen för ränterisk är före skatt och
inga andra förutsättningar har antagits ändrade utöver förskjutningen i räntekurvan.

2021
Längre än
1 mån men
högst
3 mån

Längre
än 3 mån
men
högst
6 mån

Längre
än 6 mån
men
högst
1 år

–

–

–

–

–

–

–

2 196

2 196

10 159

–

–

–

74 539

–

–

–

84 698

Utlåning till kreditinstitut

262 997

–

21 071

–

–

–

–

–

284 068

Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra
räntebärande
värdepapper

782 866

1 389 278

114 622

47 965

128 171

121 585

–

–

2 584 487

156 177

689 682

–

–

46 803

65 696

–

–

958 358

Övriga tillgångar

130 988

–

–

–

–

–

–

391 363

522 351

1 343 187

2 078 960

135 693

47 965

249 513

187 281

–

393 559

4 436 158

–

–

–

–

–

–

–

100

100

3 538 485

50

2 140

–

4 925

200

–

1 876

3 547 676

Övriga skulder

–

–

–

–

–

–

–

15 985

15 985

Eget kapital

–

–

–

–

–

–

–

872 397

872 397

Summa skulder och
eget kapital

3 538 485

50

2 140

–

4 925

200

–

890 358

4 436 158

Differens tillgångar
och skulder

-2 195 298

2 078 910

133 553

47 965

244 588

187 081

–

-496 799

Kumulativ exponering

-2 195 298

-116 388

17 165

65 130

309 718

496 799

496 799

–

Räntebindningstider för
tillgångar och s kulder
– Ränteexponering
TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser

Summa

Högst
1 mån

Längre
än 1 år
men
högst
3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
ränta

Totalt

SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
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2020
Längre än
1 mån
men högst
3 mån

Längre än
3 mån
men högst
6 mån

Längre
än 6 mån
men
högst
1 år

–

–

–

–

10 205

–

–

Utlåning till kreditinstitut

302 281

–

Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra
räntebärande
värdepapper

777 306

Räntebindningstider för
tillgångar och s kulder
– Ränteexponering
TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara stats
skuldförbindelser

Övriga tillgångar
Summa

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre än
5 år

–

–

–

2 600

2 600

7 035

20 368

40 644

–

–

78 252

–

–

–

–

–

–

302 281

1 514 647

34 191

33 502

162 166

65 375

–

–

2 587 187

144 755

471 766

–

–

93 538

16 646

–

–

726 705

25 232

–

–

–

–

–

–

333 480

358 712

1 259 779

1 986 413

34 191

40 537

276 072

122 665

–

336 080

4 055 737

–

–

Högst
1 mån

Längre än
1 år men
högst 3 år

Utan
ränta

Totalt

SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten

3 275 973

50

2 590

–

–

4 925

–

2 402

3 285 940

Övriga skulder

–

–

–

–

–

–

–

19 090

19 090

Eget kapital

–

–

–

–

–

–

–

750 707

750 707

Summa skulder och
eget kapital

3 275 973

50

2 590

–

–

4 925

–

772 199

4 055 737

Differens tillgångar
och skulder

-2 016 194

1 986 363

31 601

40 537

276 072

117 740

–

-436 119

Kumulativ exponering

-2 016 194

-29 831

1 770

42 307

318 379

436 119

436 119

–

1&2

Nominellt värde

Räntenettorisk; genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång eller nedgång på 1 procentenhet
på balansdagen utgör --2 759 tkr (-2 470 tkr ), givet de räntebärande
tillgångar och skulder som finns per balansdagen.

Vidare finns det kundräntor i utlåningstransaktioner som mer indirekt påverkas av eller bygger på Stibor.

Sparbankens exponering mot referensräntor mm

Valutarisk

Stibor är föremål för en revidering med målsättningen att uppfylla de
kriterier som ställs upp i den s.k. benchmarkförordningen. Någon reviderad Stibor är dock ännu inte godkänd. Parallellt med detta arbete
lanserade Riksbanken den nya riskfria referensräntan Swestr som
en alternativ referensränta till Stibor. Swestr är alltså nu en officiell
referensränta jämte Stibor dock utan något datum för att avveckla
Stibor. Sparbankens bedömning är att 3 M Stibor kommer att fortsätta kvoteras om än inom ramen för en ny regi samt att det inte
kommer att bli nödvändigt av regulatoriskt skäl att genomföra motsvarande byte från en tidigare referensränta till en ny riskfri ränta.

Valutarisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar
i valutakurser.

Sparbanken tillämpar inte någon säkringsredovisning med avseende
på de ovan beskrivna exponeringarna.

I sparbankens resultaträkning ingår valutakursdifferenser med 85
(52) tkr i rörelseresultatet.

Aktiekursrisk

Det pågår arbeten i många länder med att reformera de nuvarande
referensräntorna (ofta benämnda IBOR). Sparbanken har exponeringar mot referensräntor endast i Stibor.

Aktiekursrisk är risken för att risken för att verkligt värde på eller
framtida kassaflöden från en aktie varierar på grund av förändringar i marknadspriser (oavsett om förändringarna orsakas av faktorer
relaterade specifikt till det aktien eller dess emittent, eller faktorer
som påverkar alla liknande finansiella instrument som handlas med
på marknaden).

Sparbanken har direkta exponeringar mot Stibor i
- investeringar i obligationer med rörlig ränta (sammanlagt nominellt värde 817 Mkr)

Den aktiekursrisk som sparbanken är exponerad mot är innehavet
av aktier i Swedbank AB. Dessa klassificerade som Finansiella tillgångar som kan säljas.
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Kursförändringen på dessa redovisas mot eget kapital, fond för verkligt värde, eller om nedskrivningsbehov enligt principerna redovisade i not 2, i resultaträkningen.
En förändring med 10 procent av aktiekursen, alla andra förutsättningar oförändrade, beräknas påverka marknadsvärdet med 34 599
tkr (f.å 25 221 tkr) I fond för verkligt värde finns 186 603 tkr avsatt för
aktieinnehavet (föregående år 117 538 tkr)

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otíllräckliga interna processer för rutiner, mänskliga
fel, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar
bl.a legal risk, IT-risker, fysisk säkerhet samt risker som sammanhänger med bristande regelefterlevnad.

De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i
sparbanken, som bl a omfattar
· kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och
instruktioner,
· klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna,
· IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med
inbyggda maskinella avstämningar och kontroller,
· behörighetssystem,
· interna informations- och rapporteringssystem för att bl a
tillgodose ledningens krav på information om exempelvis
sparbankens riskexponering, samt
· informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda
sparbankens och kundernas tillgångar.

Familjen Andersson/Gustafsson har landat i sitt nya hem,
Flarka Gästgivaregård, efter
en välbehövd renovering.
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Not 4

Räntenetto

TSEK

2021

2020

30

16

Utlåning till allmänheten

56 376

58 147

Räntebärande värdepapper

13 656

12 480

Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut

Övriga
SUMMA

-238

-243

69 824

70 400

68 589

68 970

1 235

1 430

-104

-1

-5 415

-4 633

-2 871

-2 173

-21

-22

-5 540

-4 656

64 284

65 744

Varav: ränteintäkt från finansiella tillgångar redovisade till
- upplupet anskaffningsvärde
- verkligt värde via övrigt totalresultat

Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
varav kostnad för insättningsgaranti
Övriga
SUMMA
Räntenetto

2021

2020

Räntemarginal (Totala ränteintäkter i % av medelomslutning
(MO) minus totala räntekostnader i % av MO exkl.
genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver)

1,48

1,69

Placeringsmarginal (Räntenetto i % av MO)

1,51

1,72

Rimforsa Strand.
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Not 5

Erhållna utdelningar

TSEK

2021

Swedbank AB
Indecap Holding AB
Sparbankernas Försäkrings AB
SUMMA

Not 6

2020

26 587

-

421

57

–

20

27 008

77

Provisionsintäkter

TSEK

2021

Betalningsförmedlingsprovisioner

2020

4 637

5 165

Utlåningsprovisioner

14 513

9 840

Inlåningsprovisioner

200

220

Provisioner avseende utställda finansiella garantier
Värdepappersprovisioner
Avgifter från kredit- och betalkort
Övriga provisioner
SUMMA

Not 7

132

137

13 158

9 814

259

270

2 404

2 018

35 303

27 464

Provisionskostnader

TSEK

2021

2020

-2 535

-2 572

Värdepappersprovisioner

-872

-1 074

Övriga provisioner

-658

-539

-4 065

-4 185

Betalningsförmedlingsprovisioner

SUMMA

Not 8

Nettoresultat av finansiella transaktioner

TSEK

2021

2020

Räntebärande värdepapper

3 365

-1 560

847

-315

85

52

4 297

-1 823

2021

2020

847

-315

2 945

-2 754

420

1 194

Andra finansiella instrument
Valutakursförändringar
SUMMA

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per kategori
TSEK
Vinst/förlust vid försäljning av investeringar
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen,
tvingande
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen,
verkligt värdeoptionen
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Valutakursförändringar
SUMMA

85

52

4 297

-1 823
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Not 9

Övriga rörelseintäkter

TSEK

2021

2020

Intäkter från rörelsefastigheter

324

310

Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar

408

-

Övriga rörelseintäkter

248

327

SUMMA

980

637

2021

2020

-16 558

-17 542

-5 491

-5 282

Kostnad för pensionspremier

-3 179

-3 147

Avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt

-1 007

-

Not 10 Allmänna administrationskostnader
TSEK
Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter

Övriga personalkostnader

-1 095

-957

Summa personalkostnader

-27 330

-26 928

-858

-816

Övriga administrationskostnader
Hyror och andra lokalkostnader
IT-kostnader
Konsulttjänster
Inhyrd personal
Revision
Porto och telefon
Fastighetskostnader
Övriga

-12 248

-11 630

-9 957

-10 751

–

-963

-1 074

-990

-535

-557

-1 826

-1 885

-1 183

-1 191

Summa övriga administrationskostnader

-27 681

-28 783

SUMMA

-55 011

-55 711

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020

2021
TSEK
Löner

Ledande
 efattningshavare
b
4 226

Övriga
anställda
12 332

Ledande
 efattningshavare
b
3 997

Övriga
anställda
13 545

Sociala kostnader

1 406

4 085

1 256

4 026

SUMMA

5 632

16 417

5 3253

17 571

Av sparbankens pensionskostnader på 2 485 (2 543) tkr avser 768 (726) tkr
sparbankens ledande befattningshavare 2 (2) personer.
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Ledande befattningshavares ersättningar

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör och övriga i verkställande ledning beslutas av styrelsen. Ersättning till styrelsen beslutas av sparbanksstämman efterförslag av valberedningen.

slut. Arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Ersättning till verkställande direktören och övriga i verkställande ledning
utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Övriga förmåner
är bilförmån och ränteförmån.

Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode samt timarvode enligt sparbanksstämmans be-

Ersättning till verkställande direktören och övriga i verkställande ledning för 2021 har beslutats av styrelsen.

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 2021
Grundlön /
styrelse
arvode

Rörlig
ersättning

Royne Persson (ordförande)

246

103

Lars Järnland (vice ordförande)

191
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Camilla Axelsson

175

33

1

209

Tommy Johansson

183

18

1

202

Torbjörn Hansen

168

39

1

208

Pernilla Kågesjö

168

21

189

Stefan Pettersson fr om april 2021

109

17

126

TSEK

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Vinstandels
Övriga
stiftelse
ersättningar

3

Summa

Pensionsförpliktelse

352
240

Verkst. direktören

1 652

97

483

2 232

Andra ledande befattningshavare
(1 person)

1 047

88

285

1 420

SUMMA

3 939

185

768

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

280

–

6

5 178

–

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 2020
Grundlön /
styrelse
arvode

Rörlig
ersättning

Royne Persson (ordförande)

251

61

5

317

Tommy Johansson (vice ordförande)

204

18

2

224

Camilla Axelsson

181

20

2

203

Lars Järnland

181

27

208

58

18

76

Torbjörn Hansen fr o m april 2020

115

8

123

Pernilla Kågesjö

181

8

189

TSEK

Ylva Wall t o m april 2020

Vinstandels
Övriga
stiftelse
ersättningar

Summa

Verkst. direktören
Andra ledande befattningshavare
(1 person)

1 624

97

476

2 197

1 033

70

250

1 353

SUMMA

3 828

167

726

160

–

9

4 890

Pensionsförpliktelse

–

53

Rörlig ersättning
Rörlig ersättning utgörs i banken av resultatandelssystem. Förutsättningarna för utfall fastställs årligen av styrelsen. Avsättningar
sker för alla anställda, utom VD och övriga i verkställande ledning,
till Stiftelsen Guldeken. Till stiftelsen överlämnade medel bildar en
gemensam fond i vilken respektive anställd äger en motsvarande
anställnings- och tjänstgöringstid individuell andel. Utbetalning av
resultatandel ut Guldeken sker tidigast efter fem års fondering.
Övriga förmåner avser bilförmån och ränteförmån.

Bankens pensionsåtagande täcks genom premieinbetalning till SPK,
Swedbank försäkring och övriga försäkringsavtal. VD har avgiftsbestämd tjänstepension.
Pensionerna till övriga anställda är förmånsbestämda eller avgiftsbestämda. Samtliga pensioner är oantastbara, det vill säga ej villkorade
av framtida anställning.

Avgångsvederlag
För VD finns ett avtal som innebär att från sparbankens sida gäller
en uppsägningstid på tolv månader och från VD:s sida sex månader.
Förutom lön under uppsägningstid, utgår vid uppsägning från bankens sida lön och pensionsförmåner under ytterligare sex månader.

Pensioner
VD har rätt att avgå med pension vid 65 års ålder med pensionsbelopp i linje med Finansförbundets pensionsavtal.

Lån till ledande befattningshavare
TSEK
Verkställande direktör och vice verkställande direktör
(ställföreträdande för verkställande direktör)

2021

2020

-

-

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

37 040

23 511

SUMMA

37 040

23 511

Lånevillkoren överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till
allmänheten. Personalrepresentanter får ha lån till personalvillkor.

Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens
föreskrifter FFFS 2011:1 2 kap. 11 § lämnas på sparbankens hemsida
www.kindaydresparbank.se

Medelantalet anställda
2021

2020

15

16

8

9

23

25

2021

2020

2

2

7

6

Antal kvinnor

1

1

Antal män

2

2

Sparbanken
- varav kvinnor
- varav män
TOTALT

Könsfördelning i ledningen
Styrelsen
Antal kvinnor
Antal män
Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande
direktören

54

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021

2020

654

651

–

–

Ernst & Young AB
- Extern revision
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
- Skatterådgivning
- Övriga tjänster

–

–

13

32

408

307

KPMG AB
- Intern revision
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
- Skatterådgivning
- Övriga tjänster

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, samt revision och annan granskning utförd
i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som
det ankommer på sparbankens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 11 Övriga rörelsekostnader
TSEK
Avgifter till centrala organisationer
Försäkringskostnader
Säkerhetskostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga rörelsekostnader
SUMMA

2021

2020

-1 339

-1 104

-453

-441

-804

-770

-5 080

-4 438

-123

-343

-7 799

-7 096

Blekstorp, Ydre.
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Not 12 Kreditförluster, netto
TSEK
Lån till upplupet anskaffningsvärde, låneåtaganden
samt finansiella garantier

2021

2020

Förändring kreditförlustreserv stadie 1

785

-94

Förändring kreditförlustreserv stadie 2
- varav förändring kollektivt värderad
kreditförlustreserv stadie 2
Kreditförluster netto ej kreditförsämrad utlåning,
låneåtaganden samt finansiella garantier

690

130

1 475

36

110

1 249

-338

-296

Återvinningar på tidigare konstaterade förluster

186

205

Kreditförluster netto, kreditförsämrad utlåning,
låneåtaganden samt finansiella garantier

-42

1 158

1 433

1 194

2021

2020

–

1 427

–

1 427

2021

2020

-7 218

-4 796

-24

-119

-7 242

-4 915

-327

-996

-7 569

-5 911

Förändring kreditförlustreserv stadie 3
Periodens bortskrivning avseende konstaterade förluster

Summa kreditförluster netto

Not 13 Bokslutsdispositioner
TSEK
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring av periodiseringsfond
Återföring uppskrivningsfond
Övriga bokslutsdispositioner
SUMMA

Not 14 Skatter
Redovisat i rapporten över resultat och övrigt
totalresultat/rapport över resultat
TSEK
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Årets skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skattekostnad
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Avstämning av effektiv skatt
TSEK

2020

2021

Resultat före skatt

62 814

Skatt enligt gällande skattesats

24 830

-12 940

20,6%

21,4%

-5 314

Ej avdragsgilla kostnader

0,5%

-303

0,8%

-200

Ej skattepliktiga intäkter

-9,0%

5 632

-0,1%

16

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

-24

0,5%

-119

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler

-0,1%

62

0,0%

–

Skattemässigt avdragsgilla kostnader

0,0%

–

0,0%

–

Övrigt

0,0%

4

1,2%

-294

12,0%

-7 569

23,8%

-5 911

Redovisad effektiv skatt

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat
TSEK

2021
Skatt

Före skatt

Finansiella tillgångar som kan säljas

Efter skatt

426

110

316

426

110

316

Kassaflödessäkringar
Övrigt totalresultat

2020
Finansiella tillgångar som kan säljas

2 241

26

2 215

2 241

26

2 215

Kassaflödessäkringar
Övrigt totalresultat
Redovisat i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och skulder hänför sig till följande:
Uppskjuten skattefordran
TSEK

2021

Uppskjuten skatteskuld

2020

Materiella tillgångar
Pensionsavsättningar

869

859

Skattefordringar/-skulder, netto

869

859

Förändring av uppskjuten skatt i temporära
skillnader och underskottsavdrag
TSEK
Materiella anläggningstillgångar
Pensionsavsättningar
SUMMA

TSEK
Materiella anläggningstillgångar

Balans per
1 jan 2021

Netto

2021

2020

2021

2020

2 467

2 130

-2 467

-2 130

869

859

2 467

2 130

-1 598

-1 271

Redovisat över
resultat
räkningen

Redovisat i
övrigt total
resultat

Redovisat i
eget kapital

Balans per
31 dec 2021

-2 130

-337

-2 467

859

10

869

-1 271

-327

Balans
per 1 jan
2020

Redovisat över
resultat
räkningen

–

Redovisat i
övrigt
totalresultat

–

Redovisat i
eget kapital

-1 598

Balans
per 31 dec
2020

-1 203

-927

-2 130

Pensionsavsättningar

928

-69

859

SUMMA

-275

-996

–

–

-1 271

Förändrad skattesats
Fr o m 1 januari 2021 är skattesatsen i Sverige 20,6%.
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Not 15 Belåningsbara statsskuldsförbindelser m  m

TSEK

21-12-31
Redovisat
Verkligt värde
värde

20-12-31
Redovisat
Verkligt värde
värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Svenska kommuner
SUMMA

84 698

84 698

78 252

78 252

84 698

84 698

78 252

78 252

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden
överstiger nominella värden

698

1 252

698

1 252

Negativ skillnad till följd av att bokförda värden
understiger nominella värden
SUMMA

Not 16 Utlåning till kreditinstitut
TSEK

21-12-31

20-12-31

284 068

302 281

284 068

302 281

21-12-31

20-12-31

2 584 487

2 587 187

2 584 487

2 587 187

Utestående fordringar, redovisat värde
- Utlåning
SUMMA

Not 17 Utlåning till allmänheten
TSEK
Utestående fordringar, redovisat värde
- Utlåning
SUMMA

Norra Vifjärden.
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Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver
Ej kreditförsämrade
TSEK

Stadie 1

Kreditförsämrade

Stadie 2

Total

Stadie 3

Redovisat bruttovärde:
Redovisat bruttovärde per 1 januari 2021

2 372 022

213 887

10 011

2 595 920

Nya finansiella tillgångar

672 687

27 588

Bortbokade finansiella tillgångar

-560 619

-53 326

-408

-614 353

-75 415

-13 840

-587

-89 842

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)

700 275

Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella
modifieringar och individuella bedömningar)

–
–

Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2

-97 543

97 543

–

från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 till stadie 1

–
75 988

från stadie 2 till stadie 3

-75 988
-281

–
281

–

från stadie 3 till stadie 2

–

från stadie 3 till stadie 1

–

Valutakursförändringar

–

Övrigt

–
2 387 120

195 583

9 297

2 592 000

-1 573

-2 658

-4 502

-8 733

Nya finansiella tillgångar

-404

-409

–

-813

Bortbokade finansiella tillgångar

696

340

200

1 236

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)

-82

838

-350

406

Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar och individuella bedömningar)

321

430

5

756

97

97

Redovisat bruttovärde per 31 december 2021

Förlustreserver
Förlustreserver per 1 januari 2021

Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2

–
312

-1 033

från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 till stadie 1

-721
-44

-58

från stadie 2 till stadie 3

424
22

–
366

-129

-107

från stadie 3 till stadie 2

–

från stadie 3 till stadie 1

–

Valutakursförändringar

–

Övrigt

–
-788

-2 046

-4 679

-7 513

Redovisat värde, netto

2 386 332

193 537

4 618

2 584 487

Öppningsbalans netto per 1 januari 2021

2 370 449

211 229

5 509

2 587 187

Utgående balans netto per 31 december 2021

2 386 332

193 537

4 618

2 584 487

Förlustreserver per 31 december 2021
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Redovisat bruttovärde:
Redovisat bruttovärde per 1 januari 2020
Nya finansiella tillgångar
Bortbokade finansiella tillgångar
Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)

2 250 990

188 088

11 781

2 450 859

749 308

36 249

1

785 558

-519 277

-38 424

-485

-558 186

-74 362

-7 312

-638

-82 312

Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella
modifieringar och individuella bedömningar)

–
–

Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2

-80 447

från stadie 1 till stadie 3

-107

från stadie 2 till stadie 1

45 243

80 447

–
107

-45 243

–
–

från stadie 2 till stadie 3

-73

74

1

från stadie 3 till stadie 2

155

-155

–

-674

–

från stadie 3 till stadie 1

674

Valutakursförändringar

–

Övrigt

–
2 372 022

213 887

10 011

2 595 920

Förlustreserver per 1 januari 2020

-1 421

-2 554

-5 427

-9 402

Nya finansiella tillgångar

-1 008

-866

–

-1 874

Bortbokade finansiella tillgångar

319

428

58

805

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)

173

366

73

612

Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella
modifieringar och individuella bedömningar)

249

447

178

874

563

563

Redovisat bruttovärde per 31 december 2020

Förlustreserver

Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2

–
150

-752

-34

275

från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 till stadie 1

-44

från stadie 2 till stadie 3
från stadie 3 till stadie 2
från stadie 3 till stadie 1

-602

-1

-44
241

-16

-16

-4

22

18

2

91

92

Valutakursförändringar

–

Övrigt

–
-1 573

-2 658

-4 502

-8 733

Öppningsbalans netto per 1 januari 2020

2 249 569

185 534

6 354

2 441 457

Utgående balans netto per 31 december 2020

2 370 449

211 229

5 509

2 587 187

Förlustreserver per 31 december 2020
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Redovisat bruttovärde och förlustreserv – branschfördelning
31 december 2020

31 december 2021
TSEK

Redovisat
bruttovärde

Förlustreserv

Redovisat
nettovärde

Redovisat
bruttovärde

Förlustreserv

Redovisat
nettovärde

Utlåning till allmänheten
Privatkunder
Bolån

570 081

-66

570 015

597 455

-78

597 377

227 105

-811

226 294

223 034

-1 266

221 768

992 251

-979

991 272

1 025 032

-1 582

1 023 450

Tillverkning

95 260

-1 069

94 191

98 273

-1 179

97 094

Offentlig sector

39 427

-207

39 220

31 174

-160

31 014

106 481

-258

106 223

90 645

-199

90 446

74 368

-79

74 289

59 220

-121

59 099

7 623

-154

7 469

9 122

-4

9 118

11 316

-79

11 237

15 197

-153

15 044

Kooperativ
Övrigt
Företagskunder
Jordbruk, fiske, skog

Bygg
Detaljhandel
Transport
Sjönäring
Hotell och restaurang
Informationsteknologi

1 534

0

1 534

3 871

0

3 871

Bank och försäkring

1 772

-35

1 737

1 546

-91

1 455

Fastighetsförvaltning

298 359

-1 214

297 145

290 163

-1 392

288 771

Tjänstesektor

116 441

-513

115 928

105 962

-577

105 385

49 982

-2 049

47 933

45 226

-1 931

43 295

2 592 000

-7 513

2 584 487

2 595 920

-8 733

2 587 187

2 592 000

-7 513

2 584 487

2 595 920

-8 733

2 587 187

Övrig utlåning till företag
Utlåning till allmänheten exklusive
Riksgälden och återköpsavtal
Riksgäldskontoret
Återköpsavtal, Riksgäldskontoret
Återköpsavtal, övriga
Summa utlåning till allmänheten

Carin och Lars-Erik Spaak i sitt
nybyggda hus vid Östra Lägern.
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Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

TSEK

Verkligt
värde

21-12-31
Redovisat
värde

Verkligt
värde

20-12-31
Redovisat
värde

Emitterade av offentliga organ
Svenska staten
Svenska kommuner
Utländska stater
–

–

–

–

204 651

204 651

150 985

150 985

Icke finansiella företag

602 131

620 012

476 194

476 194

Finansiella företag

121 588

103 707

99 526

99 526

29 988

29 988

958 358

958 358

726 705

726 705

958 358

958 358

726 705

726 705

Summa emitterade av offentliga organ
Emitterade av andra låntagare
Svenska bostadsinstitut
Övriga svenska emittenter

Utländska emittenter
Summa emitterade av andra låntagare
varav: Förlagsbevis
Summa obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Positiv skillnad till följd av att bokförda värden
överstiger nominella värden
Negativ skillnad till följd av att bokförda värden
understiger nominella värden

11 040

10 859

-1 432

-654

Not 19 Aktier och andelar
TSEK
Aktier värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat
Fondandelar
Övriga
Summa aktier och andelar
varav:
Noterade värdepapper på börs
Onoterade värdepapper
Företag

Antal

21-12-31

20-12-31

347 976

254 171

–

42 483

92

92

348 068

296 746

345 990
2 078

294 683
2 053

Verkligt värde

Redovisat värde

Aktier
Swedbank

1 900 000

345 990

345 990

Indecap Holding AB

300

1 220

1 220

Indecap Holding AB B-aktier

197

5

5

92

92

92

577

761

761

1 901 166

348 068

348 068

Sparbankernas Kort AB
Sparbankernas Försäkrings AB
SUMMA
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Investeringar i egetkapitalinstrument värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat, innehav på balansdagen
Per 2021-12-31

TSEK

Verkligt värde

Swedbank A
Indecap Holding AB
Sparbankernas Försäkrings AB
TOTAL

Överföringar av
vinst eller förlust
under perioden

Utdelning under
perioden

345 990

26 587

1 225

421

761

2

–

347 976

2

27 008

Bankens investeringsstrategi syftar till att investering i aktier endast ska
göras i bolag där innehavet kan motiveras ur ett rörelseperspektiv.

Not 20 Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
TSEK

21-12-31

20-12-31

Övriga

678

678

SUMMA
Varav:
Onoterade intresseföretag

678

678

Kreditinstitut

678

Intresseföretag
TSEK

Joint ventures

21-12-31

20-12-31

20-12-31

21-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
678

678

Inköp

Vid årets början

–

–

Försäljningar

–

–

Utgående balans 31 december

678

678

Redovisat värde den 31 december

678

678

Intresseföretag 2020
Spar Tjänster i Linköping AB, 556824-4122.
Säte Linköping
SUMMA
Intresseföretag 2019
Spar Tjänster i Linköping AB, 556824-4122.
Säte Linköping
SUMMA

Resultat

Eget kapital

Kapitalandel

Antal andelar

Redovisat värde

1 850

4 376

33,3%

200

678

1 850

4 376

33,3%

200

678

Resultat

Eget kapital

Kapitalandel

Antal andelar

Redovisat värde

57

2 526

33,3%

200

678

57

2 526

33,3%

200

678
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Not 21 Materiella anläggningstillgångar
TSEK

Byggnader
och mark

Totalt

15 194

36 114

51 308

232

4 382

4 614

Inventarier

Leasingobjekt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2020
Förvärv
Avyttringar

–

–

Utgående balans 31 december 2020

15 426

–

40 496

55 922

Ingående balans 1 januari 2021

15 426

–

40 496

55 922

Förvärv

4 112

Avyttringar

-1 414

Utgående balans 31 december 2021

18 124

3 307

7 419
-1 414

–

43 803

61 927

832

832

Uppskrivningar
Ingående balans 1 januari 2020

-32

-32

Utgående balans 31 december 2020

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
–

–

800

800

Ingående balans 1 januari 2021

–

–

800

800

-32

-32

768

768

-12 167

-18 057

-30 224

-1 311

-1 587

-2 898

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående balans 31 december 2021

–

–

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2020
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

–

–

Valutakursdifferenser

–

Utgående balans 31 december 2020

-13 478

–

-19 644

-33 122

Ingående balans 1 januari 2021

-13 478

–

-19 644

-33 122

-1 842

-3 616

-21 486

-35 701

Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående balans 31 december 2021

-1 774
1 037

1 037

-14 215

–

Per 2020-01-01

3 027

–

18 057

21 084

Per 2020-12-31

1 948

–

20 852

22 800

Per 2021-01-01

1 948

–

20 852

22 800

Per 2021-12-31

3 909

–

22 317

26 226

21-12-31

20-12-31

Redovisade värden

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden, byggnader

(i Sverige)

8 826

8 753

Taxeringsvärden, mark

(i Sverige)

1 614

1 569
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Not 22 Övriga tillgångar
TSEK
Skattekonto
Fondlikvidfordringar
Förfallna räntefordringar
Övriga tillgångar
SUMMA

Not 23

21-12-31

20-12-31

130 989

25 232

–

–

29

25

189

195

131 207

25 452

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

TSEK
Förutbetalda kostnader

21-12-31

20-12-31

737

825

Upplupna ränteintäkter

3 226

3 276

Upplupna provisionsintäkter

10 111

8 075

–

–

14 074

12 176

Övrigt
SUMMA

Annelie Höglind, affärsstöd med många år inom
Kinda-Ydre Sparbank.

Not 24 Skulder till kreditinstitut
TSEK

21-12-31

20-12-31

Övriga

100

–

SUMMA

100

–

21-12-31

20-12-31

3 533 464

3 262 564

14 212

23 376

3 547 676

3 285 940

–
–

–
–

Not 25 Inlåning från allmänheten
TSEK
Allmänheten
Svensk valuta
Utländsk valuta
SUMMA
varav:
Intresseföretag
Koncernföretag
Inlåningen per kategori av kunder
Offentlig sektor

106 187

119 783

Företagssektor

512 905

497 789

Hushållssektor

2 797 023

2 574 694

Varav: enskilda företagare

908 524

798 015

Övriga

131 561

93 674

3 547 676

3 285 940

SUMMA

En av bankens kunder, Terese Rydhage, som
tycker telefonbanken är både lätt och smidig att
använda.
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Not 26 Övriga skulder
TSEK

21-12-31

20-12-31

850

284

-

-

Skatteavdrag

910

831

Anställdas källskattemedel

508

529

Övriga skulder

1 335

2 061

Avsättning allmännyttiga ändamål

1 907

3 058

SUMMA

5 510

6 763

Leverantörsskulder
Fondlikvidskulder

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
TSEK

21-12-31

Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

20-12-31

130

71

7 212

8 298

63

49

7 405

8 418

2021

2020

Garantiåtaganden

307

391

Avsättning för låneåtaganden

179

221

TOTALT

486

612

612

988

Avsättningar som gjorts under perioden

-126

-376

Redovisat värde vid periodens utgång
Avsättningar som gjorts under året inkluderar
befintliga avsättningar

486

612

Totalt redovisat värde vid periodens ingång

612

988

Avsättningar som gjorts under perioden

-126

-376

Totalt redovisat värde vid periodens utgång

486

612

SUMMA

Not 28 Övriga avsättningar
TSEK

Garantier och låneåtaganden
Redovisat värde vid periodens ingång
1

1

Totala avsättningar
1

Camilla och Veronica Eriksson
ägare till Rimforsa Strand.
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Not 29 Obeskattade reserver
TSEK

21-12-31

21-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
Fastigheter
Ingående balans 1 januari

–

1 427

Årets avskrivningar utöver plan

–

-1 427

Årets återföringar av avskrivningar utöver plan

-

-

Utgående balans 31 december

–

–

Summa obeskattade reserver

–

–

Not 30 Eget kapital
För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i eget kapital.

Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat
Fond för verkligt
värde

TSEK
Ingående redovisat värde 2020-01-01

111 906

Eget kapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat – nettoförändring i verkligt värde

7 818

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas

122

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

-26

Utgående redovisat värde 2020-12-31

119 820

Eget kapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat – nettoförändring i verkligt värde

69 288

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas

-2 392

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

493

Utgående redovisat värde 2021-12-31

187 209

Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning
av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på innehav i finansiella skuldinstrument som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat samt
förlustreserv för förväntade kreditförluster för dessa tillgångar. Vidare redovisas ackumulerade
nettoförändrar i verkligt värde på sådana egetkapitalinstrument som sparbanken vid den initiala
redovisningen oåterkalleligt definierats som värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat.
I denna reserv ingår även den effektiva andelen i kassaflödessäkring, dvs. den ackumulerade
nettoförändringen av verkligt värde på säkringsinstrument.

Förslag till disposition av Sparbankens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 242 454 tkr, disponeras enligt följande:
Anslag till allmännyttiga ändamål

2 760

Fond för verkligt värde

187 209

Överförs till reservfond

52 485
Summa

242 454
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Not 31 Eventualförpliktelser
TSEK

21-12-31

20-12-31

152 535

148 928

10 130

7 436

162 665

156 364

Nominella belopp

Garantier
Garantiförbindelser – krediter
Garantiförbindelser – övriga
SUMMA

Not 32 Åtaganden
TSEK

20-12-31

21-12-31

Nominella belopp

Kreditlöften
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter
SUMMA

71 255

94 055

200 181

180 266

271 436

274 321

Not 33 Närstående
Närståenderelationer
Sparbanken har närståenderelation med följande intresseföretag: Spar Tjänster i Linköping AB

Sammanställning över närståendetransaktioner

TSEK

År

Försäljning av
varor/ tjänster
till närstående

Inköp av varor/
tjänster från
närstående

Övrigt (tex ränta,
utdelning)

Fordran på närstående per
31 december

Skuld till närstående per
31 december

Spar Tjänster i Linköping AB

2021

182

7 421

-

636

Spar Tjänster i Linköping AB

2020

229

7 332

14

701

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 10.

Not 34 Intäkternas geografiska fördelning
Samtliga intäkter hänför sig i all väsentlighet till närområdet.
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Not 35 Finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde
I tabellen anges finansiella tillgångar respektive skulder som värderas till verkligt värde via resultatet (värderade enligt fair value option
och innehav för handelsändamål) i två gemensamma kolumner.

Redovisat värde

Finansiella tillgångar 2021

Verkligt värde
Upplupet
anskaffnings-
värde

Verkligt
värde

TSEK

Verkligt
värde
(tvingande)

Initialt
identifierade Derivat som
säkrings-
till verkligt
värde
redovisas

Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

Skuld
instrument

2 584 487

2 584 487
204 651

958 358
348 746

348 746

218
13 337
753 707

–

–

2 884 306

218
13 337
289 349

348 746

Redovisat värde
Upplupet
anskaffnings-
värde

Initialt
Skulder
identifierade Derivat som
som innehas till verkligt
säkrings-
redovisas
för handel
värde

Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader
–

–

4 276 108

Verkligt värde

Verkligt
värde

SUMMA

284 068

–

Finansiella skulder 2021

TSEK

2 196
84 698

284 068

753 707

Övriga tillgångar
Upplupna intäkter
SUMMA

Eget
kapitalinstrument

84 698

Utlåning till kreditinstitut

Aktier och andelar

Totalt

2 196

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

Verkligt värde
via övrigt
totalresultat

–

Verkligt värde
via övrigt
totalresultat

Skuld
instrument

Totalt

Eget
kapitalinstrument

–

–

3 547 676

3 547 676

2 169

–
–
2 169

246

246

3 550 091

–

–

3 550 091
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Finansiella tillgångar 2020

Redovisat värde
Upplupet
anskaffnings-
värde

Verkligt
värde

TSEK

Verkligt värde

Initialt
Verkligt
identifierade Derivat som
säkrings-
värde
till verkligt
(tvingande)
värde
redovisas

Skuld
instrument

Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

302 281

2 587 187

2 587 187

575 720

150 985

42 483

254 941

618 203

–

–

2 903 639

229 237

254 941

Initialt
Skulder
identifierade Derivat som
som innehas till verkligt
säkrings-
redovisas
för handel
värde

In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Upplupna kostnader

Verkligt värde
via övrigt
totalresultat

Skuld
instrument

Totalt

Eget
kapitalinstrument

-

–

3 285 940
1 884

3 285 940
1 884

189
–

–

–

4 006 020

Verkligt värde

Upplupet
anskaffnings-
värde

Skulder till kreditinstitut

297 424
220
11 351

Redovisat värde
Verkligt
värde

SUMMA

726 705

220
11 351

Finansiella skulder 2020

TSEK

2 600
78 252

302 281

Övriga tillgångar
Upplupna intäkter
SUMMA

Eget
kapitalinstrument

78 252

Utlåning till kreditinstitut

Aktier och andelar

Totalt

2 600

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

Verkligt värde
via övrigt
totalresultat

3 288 013

189
–

–

3 288 013

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen
Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som handlas på
en aktiv marknad baseras på noterade priser. För övriga finansiella
instrument använder sig sparbanken av andra värderingstekniker.
Banken använder observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella instrument där handeln inte är frekvent och det verkliga värdet därför mindre objektivt, krävs i varierande utsträckning
att banken gör bedömningar beroende på likviditet, koncentrationer,
osäkerheter beträffande marknadsfaktorer, prisantaganden och andra risker som påverkar ett specifikt instrument.
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde-hierarki
baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska
instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som
inte inkluderas i nivå 1. Denna kategori inkluderar instrument som värderas baserat på noterade priser på aktiva

70

marknader för liknande instrument, noterade priser för
identiska eller liknande instrument som handlas på marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där
all väsentlig indata är direkt och indirekt observerbar på
marknaden.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.
Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken innefattar indata som inte baseras på observerbar
data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen.
Ytterligare information om antaganden som gjorts vid värdering till
verkligt värde liksom kvantitativa upplysningar om värderingar till
verkligt värde och känsligheter framgår nedan. I nedanstående tabell
lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen.

2021
TSEK

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

SUMMA

84 698

–

–

84 698

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

958 358

–

–

958 358

Aktier och andelar

345 990

–

2 756

348 746

1 389 046

–

2 756

1 391 802

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

SUMMA

2020
TSEK

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

SUMMA

78 252

–

–

78 252

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

726 706

–

–

726 706

Aktier och andelar

294 694

–

2 730

297 424

1 099 652

–

2 730

1 102 382

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

SUMMA

Överföringar mellan nivå 1 och 2

Avstämning av verkliga värden i nivå 3

Det förekom inga överföringar från nivå 1 till nivå 2 under 2021 och
inga överföringar mellan nivå 1 och 2 skedde heller under 2020.

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och
utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats till
verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3).

Stefan Pettersson i Rimforsa är ny styrelseledamot i Kinda-Ydre Sparbank. Han tillför en kompetens inom IT-området,
där han har arbetat under hela sitt yrkesverksmma liv.
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TSEK

Aktier och
andelar

Ingående balans 2020-01-01

Obligationer

Derivat

Övriga skulder

2 728

–

–

Totalt redovisade vinster och förluster:
- redovisat i årets resultat
- redovisat i övrigt totalresultat
Anskaffningsvärde förvärv
Försäljningslikvid försäljning
Utgående balans 2020-12-31
Orealiserade vinster och förluster redovisade i årets resultat
för tillgångar som ingår i den utgående balansen 2021-12-31
Ingående balans 2021-01-01

–
19

–

–

–

- redovisat i årets resultat
Anskaffningsvärde förvärv
Försäljningslikvid försäljning
Utgående balans 2021-12-31

19

-

–

-17
2 730

-17
2 730

–

–

2 730

2 730

Totalt redovisade vinster och förluster:
- redovisat i övrigt totalresultat

SUMMA

2 728

–
2
34

2
–

–

–

34

4

4

-14

-14

2 756

2 756

Orealiserade vinster och förluster redovisade i årets resultat
för tillgångar som ingår i den utgående balansen
2021-12-31

–

Värdering till verkligt värde – Värderingstekniker och väsentliga ej observerbara indata
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst
använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument
som redovisas i tabellerna ovan.

liknande instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller
har använts är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen.

Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad

Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering
av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har
satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas.

För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade
köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex
courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet
finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller
tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga
villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring
beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån
noterad säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv marknad
återfinns i balansposterna Aktier och andelar, Belåningsbara statsskuldsförbindelser samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den största delen av företagets finansiella instrument åsätts
ett verkligt värde med priser som är kvoterade på en aktiv marknad.

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv
marknad
Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp
och ränta diskonterade till aktuella marknadsräntor på balansdagen.
I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida
kassflöden på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den
diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på
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För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd
överstigande sex månader diskonteras i samband med att verkligt
värde fastställs.
Verkligt värde på upplåning beräknas utifrån aktuella marknadsräntor där upplåningens ursprungliga kreditspread har hållits konstant
om det inte finns tydliga bevis för att en förändring av sparbankens
kreditvärdighet har lett till en observerbar förändring av sparbankens
kreditspread. Verkligt värde på ut-och inlåning har beräknats med en
diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella ut- eller inlåningsränta som tillämpas. Verkligt värde på en skuld som är inlösenbar på anfordran tas
emellertid inte upp till ett lägre belopp än det belopp som ska erläggas vid anfordran, diskonteras från det första datum när betalningen
av detta belopp skulle kunna krävas.

Not 36 Specifikation till kassaflödesanalys
Likvida medel
TSEK

21-12-31

20-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden i centralbanker

2 196

2 600

Utlåning till kreditinstitut

284 068

302 281

SUMMA

286 264

304 881

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt
följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten
TSEK

21-12-31

20-12-31

Erhållen utdelning

27 008

77

Erhållen ränta

69 874

70 147

Erlagd ränta

-5 482

-4 818

Not 37 Händelser efter balansdagen
Världens börser har justerats ner kraftigt sedan början på 2022, initialt på grund av oron för stigande inflation i världen och sedan februari/mars med anledning av det som sker i Ukraina och följden av de

sanktioner som införts. Det är osäkert hur det kommer att påverka
banken och bankens kunder framöver.

Not 38 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Sparbanksledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende sparbankens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa
principer och uppskattningar.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens
redovisningsprinciper
Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Förväntade kreditförluster
Sparbanken har utvecklat en metod för beräkning och skattning av
förväntade kreditförluster. Denna typ av skattning kan göras med en
rad olika modeller. Sparbanken har utformat sin metod utifrån den
bäst tillgängliga informationen. I modellutvecklingen har ett antal olika val gjorts av matematisk och statistisk modeller för skattningarna.
Valet av dessa metoder och modeller är kritiska för vilket utfall som
erhålls, och ett annat val av metod och modell skulle kunna ha fått
ett annorlunda utfall när det gäller de förlustreserver och förändringar i förlustreserver som redovisas i denna årsredovisning.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar
och skulder ska klassificeras i olika kategorier:

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar
och skulder ska klassificeras i olika kategorier:
Finansiella tillgångar och skulder som sparbanken initialt valt
att värdera till verkligt värde via resultaträkningen förutsätter att
kriterierna under redovisningsprinciper uppfyllts.
Klassificering av finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde utgörs av skuldinstrument som förvaltas med
målet att realisera instrumentens kassaflöden genom att erhålla
avtalsenliga kassaflöden som endast utgörs av kapitalbelopp och
ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedskrivningar för kreditförluster
Sparbankens metoder och modeller för beräkning och redovisning
av förväntade kreditförluster kännetecknas av en hög nivå av antaganden om framtiden.
Dessa antaganden avser bland annat skattningar av hur historiska
erfarenheter kommer att utveckla sig i framtiden utifrån antaganden
om olika makroscenariers utveckling. Närmare beskrivning av dessa
antagandens karaktär och känslighet lämnas nedan.
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Antaganden och beräkningsmetoder för att fastställa förlustreserv för förväntade kreditförluster
Fastställande av en betydande ökning i kreditrisk
Sparbanken använder både kvantitativa och kvalitativa indikatorer för
att bedöma en betydande ökning i kreditrisk. Kriterierna beskrivs i
not 1 redovisningsprinciper.

Beaktande av framåtblickande makroekonomiska
scenarier
Framåtblickande information ingår både i bedömningen av betydande ökning av kreditrisken samt i beräkningen av förväntade kreditförluster. Från analyser av historisk data har sparbankens riskkontroll
identifierat och beaktat makroekonomiska faktorer som påverkar
kreditrisk och kreditförluster för olika portföljer. Dessa faktorer baseras på geografi, låntagare och produkttyp. De mest korrelerade faktorerna är BNP-tillväxt, bostads- och fastighetspriser, arbetslöshet,
oljepriser och räntor. Sparbanken övervakar via samarbetspartnern
Swedbank löpande den makroekonomiska utvecklingen. Detta inkluderar att definiera framåtblickande makroekonomiska scenarier
för olika portföljsegment och översätter dem till makroekonomiska
prognoser. Dessa prognoser tar hänsyn till intern och extern information och överensstämmer med framåtblickande information som
används för andra ändamål såsom ekonomisk planering och prognosarbete. Utgångsscenariot baseras på antaganden som motsvarar bankens planeringsscenario och utifrån detta skapas alternativa
scenarier som tar både en mer positiv och en mer negativ framtidsutsikt i beaktande.
I allmänhet innebär en försämring av en ekonomisk framtidsutsikt,
baserad på prognostiserade makroekonomiska faktorer för varje
scenario, eller en ökning av sannolikheten för att värsta tänkbara
scenario skulle inträffa, en ökning av både antalet lån som övergår
från Steg 1 till Steg 2 och de beräknade kreditreserveringarna. Däremot kommer en förbättring av framtidsutsikterna, baserad på prognosticerade makroekonomiska faktorer, eller en ökning i sannolikhet
för bästa tänkbara scenario skulle inträffa, ha motsatt effekt. Det är
inte möjligt att på ett rimligt sätt isolera effekterna av förändringar i
de olika makroekonomiska faktorerna för ett visst scenario på grund
av sambandet mellan faktorerna samt inbördes samband mellan nivån av pessimism, som är inneboende i ett visst scenario, och dess
sannolikhet att uppstå.

Värdering av 12 månaders och återstående löptids
förväntade kreditförluster
Den viktigaste indatat som används för att värdera förväntade kredit
förluster är:
· sannolikhet för fallissemang (PD);
·

förlust vid fallissemang (LGD);

·

exponeringar vid fallissemang (EAD); och

·

förväntad löptid

Dessa beräkningar härleds från utvecklade statistiska modeller som
tillhandahållits av samarbetspartnern Swedbank. Modellerna tar
både historiska data och sannolikhetsviktade framåtblickande scenarier i beaktning.
Sannolikhet för fallissemang (PD)
PD för 12 månader och PD för återstående löptid motsvarar sannolikheten för fallissemang som förväntas inträffa under de kommande 12 månaderna respektive den finansiella tillgångens hela
återstående löptid. De baseras på de förhållanden som existerar på
balansdagen samt framtida ekonomiska förhållanden som påverkar
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kreditrisk. PD-modellerna är baserade på homogena delsegment av
den totala kreditportföljen, till exempel produktgrupp. De används
för att härleda 12 månaders PD och PD för återstående löptid.
Intern riskklassificering baserad på PD-modellen enligt IRK-metoden ger indata till PD-modeller som baseras på IFRS 9. Historisk
information för fallissmang används för att skapa terminsstrukturer
för PD på balansdagen, vilka sedan justeras för att härleda framåtriktade PD. En försämring av en ekonomisk framtidsutsikt baserad på
prognostiserade makroekonomiska variabler för varje scenario eller
en ökning i att sannolikheten för att värsta tänkbara scenario ska inträffa resulterar i ett högre PD. Detta ökar både antalet lån som överförs från Steg 1 till Steg 2 och de beräknade kreditreserveringarna.
Förlust vid fallissemang (LGD)
LGD motsvarar de beräknade kreditförluster som väntas vid fallissemang med hänsyn tagen till förväntat värde av framtida återvinningar, realisering av säkerheter, när i tiden återvinningarna förväntas
ske och pengars tidsvärde. Vid beräkning av LGD är säkerhetstyp,
typ av låntagare och avtalsinformation ett minimikrav. LGD-beräkningarna baseras på historisk information av förlustdata i homogena
delsegment av den totala kreditportföljen, till exempel land, säkerhetstyp och produkt. Framåtblickande makroekonomiska faktorer
återspeglas i LGD-beräkningarna genom dess inverkan på belåningsgraden. En försämring av en ekonomisk framtidsutsikt baserad
på makroekonomiska faktorer för varje scenario eller en ökning i att
sannolikheten för att värsta tänkbara scenario ska inträffa, resulterar
i en högre LGD och även de beräknade kreditreserveringarna och
vice versa.
Exponeringar vid fallissemang (EAD)
EAD representerar en beräknad kreditexponering vid ett framtida
datum för fallissemang med hänsyn tagen till förväntade förändringar i kreditexponeringen på balansdagen. Sparbankens metod för
modellering av EAD återspeglar nuvarande avtalsvillkor för återbetalning av kapital och ränta, förfallodatum och förväntat utnyttjande av
outnyttjade limiter för revolverande kreditfaciliteter och oåterkalleliga åtaganden utanför balansräkningen.
Förväntad löptid
Sparbanken beräknar förväntade kreditförluster med hänsyn tagen
till risk för fallissemang under återstående löptid. Generellt är förväntad löptid begränsad till den maximala avtalsperiod som sparbanken är utsatt för kreditrisk även om en längre period överensstämmer med affärspraxis. Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad
löptid fastställs, inklusive återbetalnings-, förlängnings- och överföringsalternativ som är bindande för sparbanken. Det enda undantaget från denna generella princip tillämpas på vissa revolverande
krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid är den förväntade
beteendemässiga löptiden, vilken uppskattas genom produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 10 år. För bolåneportföljen
tillämpar sparbanken en beteendemässig löptidsmodell som beräknar sannolikheten för att en exponering fortfarande är aktiv och inte
i fallissemang vid något tillfälle under återstående löptid (vilket även
innefattar sannolikhet för förtida återbetalning).
IFRS 9 vs reglerande kapitalramverk
Beräkningen av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 skiljer sig
från förväntade kreditförluster enligt Baselregelverket. Även om

Sparbankens IRK-data, som används för att beräkna förväntade kreditförluster. enligt Baselregelverket, utgör grunden för IFRS 9-modeller, görs justeringar och i vissa fall används nya modeller för att
uppfylla kraven enligt IFRS 9.
Individuellt bedömda lån
Sparbanken bedömer väsentliga osäkra kreditexponeringar individuellt och utan att använda indata från modeller. Reserveringar för
kreditförluster för dessa kreditexponeringar fastställs genom att diskontera förväntade kassaflöden och ta hänsyn till minst två möjliga
scenarier, varav ett är ett förlustscenario. De möjliga resultaten tar
hänsyn till både makroekonomiska och icke-makroekonomiska (låntagarspecifika) scenarier.
Framtida kassaflöden uppskattas med hänsyn till en rad relevanta
faktorer, såsom kassaflödens storlek och källor, låntagarens inkomster och kvalitet, återvinningssvärden på säkerheter, sparbankens

ställning i förhållande till andra fordringsägare, förväntade direkta externa kostnader och löptid av återvinningsprocessen samt nuvarande och framtida ekonomiska förhållanden. Storlek och tidpunkten för
förväntade kassaflöden beror på låntagarens framtida utveckling och
värdering av säkerheter, varav båda kan påverkas av framtida ekonomiska förhållanden. Dessutom kan säkerheter vara illikvida. Bedömningar ändras när ny information blir tillgänglig eller när återvinningsstrategier utvecklas, vilket resulterar i regelbundna revideringar av
reserveringar för kreditförluster. Förändringen i reserveringarna som
är kopplade till individuellt bedömda lån uppgick till - 97 tkr mkr.

Fastställande av verkligt värde
Sparbankens redovisningsprinciper för värdering till verkligt värde
framgår av Not 2 Redovisningsprinciper. Ytterligare information om
antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde framgår av not
35 Finansiella tillgångar och skulder.

Not 39 Kapitaltäckning
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas med
marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket
omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa
risker och dessutom skall dessutom omfatta beräknat kapitalkrav för
ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna utvärdering av kapital och risker.
Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet
baserad på
·

sparbankens riskprofil,

·

identifierade risker med avseende på sannolikhet och
ekonomisk påverkan,

·

s.k. stresstester och scenarioanalyser,

·

förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter,
samt

·

ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra
omvärldsförändringar.

Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del av arbetet med
sparbankens årliga verksamhetsplan. Behovet följs upp och en årlig
översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och
avspeglar sparbankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar
alltid relateras till sparbankens aktuella och framtida kapitalbehov.
Kapitalbehovet för internt bedömda risker uppgår till 105,8 Mkr.
Finansinspektionen kan genom sitt översynsförfarande (Öup) ålägga
sparbanken kapitalkrav inom ramen för pelare 2, pelare 2 krav och
Pelare 2-vägledning. Ålagt kapitalkrav redogörs för i tabell nedan.
Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
Sparbanken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 6 kap. 4 § i
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Övriga upplysningar om kapitaltäckning lämnas på sparbankens hemsida www.
kindaydresparbank.se
Sparbanken uppfyller dels det lagstadgade kravet på kapitaltäckning,
dels det internt bedömda kapitalbehovet samt ålagt kapitalkrav från
Finansinspektionen.

Idéfonden
en utvecklingsfond från
Kinda-Ydre Sparbank
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Nyckeltal
TSEK

21-12-31

21-12-31

20-12-31

Kärnprimärkapital

606 624

562 890

568 787

Primärkapital

606 624

562 890

568 787

Totalt kapital

606 624

562 890

568 787

2 507 941

2 632 141

2 692 098

Kärnprimärkapitalrelation (i %)

24,19

21,39

21,13

Primärkapitalrelation (i %)

24,19

21,39

21,13

Total kapitalrelation (i %)
Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken
för alltför låg bruttosoliditet (som en procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)
Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för
alltför låg bruttosoliditet (i %)

24,19

21,39

21,13

-

-

-

-

-

-

Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen (i %)
Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (som en
procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

8,00

8,00

8,00

Kapitalkonserveringsbuffert (i %)
Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller
systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå (i %)

2,50

2,50

2,50

Tillgänglig kapitalbas (belopp)

Riskvägda exponeringsbelopp
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kapitalrelationer (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter)
varav: ska utgöras av primärkapital (i procentenheter)

0,00

0,00

0,00

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert (i %)
Systemriskbuffert (i %)

-

-

-

Buffert för globalt systemviktigt institut (i %)

-

-

-

Buffert för andra systemviktiga institut (i %)

-

-

-

2,50
10,50

2,50
10,50

2,50
10,50

13,69

10,89

10,63

4 448 904

4 296 443

4 136 005

13,64%

13,10%

13,75%

-

-

-

Kombinerat buffertkrav (i %)
Samlade kapitalkrav (i %)
Tillgängligt kärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala
kapitalbaskraven för översynsoch utvärderingsprocessen (i %)
Bruttosoliditetsgrad
Totalt exponeringsmått
Bruttosoliditetsgrad (i %)
Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (som en procentandel av det totala exponeringsmåttet)
Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg
bruttosoliditet (i %)
varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter)
Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och
utvärderingsprocessen (i %)
Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav
(som en procentandel av det totala exponeringsmåttet)

-

-

-

3,00%

3,00%

-

Krav på bruttosoliditetsbuffert (i %)
Samlat bruttosoliditetskrav (i %)

3,00%

3,00%

-

Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde – genomsnitt)

269 039

240 243

209 985

Likviditetsutflöden – totalt viktat värde

304 131

291 690

266 936

Likviditetsinflöden – totalt viktat värde

228 099

218 768

200 202

76 032

72 922

66 734

354%

329%

316%

Total tillgänglig stabil finansiering

4 082 487

3 866 779

3 533 203

Totalt behov av stabil finansiering

3 048 345

2 972 935

2 707 703

Stabil nettofinansieringskvot (i %)

134%

130%

130%

Likviditetstäckningskvot

Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)
Likviditetstäckningskvot (i %)
Stabil nettofinansieringskvot
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Totalt kapitalbaskrav

Kapitalbaskrav i Pelare 1 exklusive buffertkrav
Kapitalbaskrav för andra risker än låg bruttosoliditet
(Ålagt Pelare 2 krav)
Kapitalbaskrav för internt bedömt kapitalbehov i Pelare 2 (alternativt till ålagt
Pelare 2 krav ovan)

Kapitalbaskrav
200 635

Kapitalkrav/total REA
8,0

–

0,0

105 804

4,2

Buffertkrav

62 699

2,5

Ytterligare kapitalbaskrav, Pelare 2 vägledning (alternativt kapitalplaneringsbuffert)

21 558

0,9

–

0,0

390 696

15,6

Kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet
Totalt kapitalbaskrav (Summa)

Not 40 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Sparbanken har ett betydande samarbete med Swedbank AB. Detta
samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till
och med 2027-06-30.
Avtalet omfattar bland annat förmedling av utlåning till Swedbank
Hypotek och Swedbank Finans samt förmedling av fond- och försäkringssparande. Sparbanken har per 2021-12-31 förmedlat hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek till en total volym på 1 716 199 tkr
(föregående år 1 468 537 tkr). För detta har sparbanken erhållit en
provisionsersättning för 2021 på 12 401 tkr (föregående år 7 821 tkr),
som redovisats som utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår
i förmedlad kreditstock tilll Swedbank Hypotek, avräknas dessa från
utbetalda provisioner från Swedbank Hypotek upp till ett maximalt
belopp av innevarande års provisioner.

Till Swedbank Finans uppgår förmedlad utlåning per 2021-12-31 till
138 045 tkr (föregående år 138 045 tkr). Från Swedbank Finans har
sparbanken för 2021 erhållit 1 515 tkr (föregående år 1 523 tkr) i provisionsersättning. För krediter förmedlade till Swedbank Finans har
sparbanken lämnat garantiåtagande. Förmedlat fondsparande per
2021-12-31 uppgår till 1 826 078 tkr (föregående år 1 442 924 tkr) och
försäkringssparande till 529 070 tkr (föregående år 424 776 tkr). För
detta har sparbanken erhållit 12 393 tkr (föregående år 9 292 tkr) respektive 1 908 tkr (föregående år 1 508 tkr) i provision. Fondprovision
redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisionen
som övriga provisionsintäkter. Provision för både fond och försäkring
beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.

Rönnäs brygga i
Sommen.
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Vi finns där du finns
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Privatrådgivare
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ANNEGERD JOHANSSON
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Privatrådgivare

Privatrådgivare
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Styrelsens underskrift
Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för sparbank.
De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse
har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken som skapats av årsredovisningen.

Kisa den 16 mars 2022
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Kinda-Ydre Sparbanks styrelse
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Styrelsens närvaro 2021
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Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Kinda-Ydre Sparbank, org nr 522001-5985

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Grund för uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kinda-Ydre
Sparbank för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av bankens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till banken enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att,
baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014)
artikel 5.1 har tillhandahållits den granskade banken eller, i
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för banken.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som
har överlämnats till bankens styrelse i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för
den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom
ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till,
årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan av hur
revisionen genomfördes inom dessa områden ska läsas i
detta sammanhang.
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Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om årsredovisningen också
inom dessa områden. Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta vår bedömning av risk
för väsentliga fel i årsredovisningen. Utfallet av vår granskning och de granskningsåtgärder som genomförts för att
behandla de områden som framgår nedan utgör grunden
för vår revisionsberättelse.
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Kreditgivning och tillhörande förlustreserver
Detaljerade upplysningar och beskrivning av området
lämnas i årsredovisningen. Kreditriskexponeringar och
dess hantering beskrivs i not 3 avsnitt Kreditrisk. Bankens redovisade kreditförluster specificeras i not 12 och
redovisad förlustreserv specificeras i not 17. Avsättning
för kreditförluster på åtaganden utanför balansräkningen
informeras om i not 28.

För området relevanta redovisningsprinciper beskrivs
i not 2, avsnitt Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument. Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs i not 38, avsnitt Viktiga uppskattningar
och bedömningar i de finansiella rapporterna.

Beskrivning av området
Utlåning till allmänheten redovisas till 2 584 487 tkr i bankens balansräkning per 31 december 2021, och består av
utestående fordringar brutto till ett belopp om 2 592 000
tkr med avdrag för förväntade och konstaterade kreditförluster om 7 513 tkr. Därtill redovisas en avsättning för
kreditförluster avseende åtaganden utanför balansräkningen om 486 tkr.
Bankens reserveringsmodell är baserad på IFRS 9 och
innebär att utlåning till allmänhet delas in i tre stadier,
beroende på graden av kreditförsämring. I stadie 1 motsvarar reserveringen förväntade kreditförluster under
kommande 12 månaderna. I stadie 2 och 3 motsvarar
reserveringen förväntade kreditförluster under hela den
återstående löptiden. Tillgångar i stadie 3 prövas för nedskrivning på individuell nivå.
Reserveringsmodellen är framåtblickande vilket innebär
att banken uppskattar kreditrisken i varje exponering och
den förlust som skulle kunna uppstå.

I bedömningen ska makroekonomiska faktorer beaktas
och påverkan av olika scenarios bedömas. Reserveringen kräver att banken gör bedömningar och antaganden
av exempelvis kriterier för att identifiera en väsentlig ökning i kreditrisk och metoder för att beräkna förväntade
kreditförluster.
Utlåning till allmänheten och den relaterade kreditrisken
uppgår till väsentliga belopp. Det finns en risk att krediter accepteras på felaktiga grunder vilket kan medföra en
oönskad kreditexponering. Vidare innebär beräkningen
av förlustreserver att banken gör bedömningar och antaganden. Detta sammantaget innebär att bankens process
för kreditgivning och för beräkning av förväntade kreditförluster har betydande påverkan på bankens resultat
och ställning. Därför har vi ansett att kreditgivning och
redovisningen av förlustreserver är ett särskilt betydelsefullt område i revisionen.

Hur detta område beaktades i revisionen
Vi har granskat bankens process för att bevilja nya krediter och förlänga befintliga krediter med inriktning på att
utvärdera ändamålsenligheten i bankens kontroller för
att säkerställa att de krediter som accepteras inte medför
en oönskad kreditrisk.
Vi har utvärderat bankens modell för beräkning av förlustreserv i förhållande till kraven i IFRS 9. Modellen är
framtagen av banken tillsammans med dess outsourcingpartner och övriga till denne anslutna banker.
Outsourcingpartnern tillhandahåller IT-lösningar till banken och har implementerat modellen i IT-system som
banken använder sig av. Outsourcingpartnern har anlitat
en revisor som har lämnat rapportering avseende modellens ändamålsenlighet och tillämpning i de processer
och system som hanteras av Outsourcingpartnern. Vi
har utvärderat denna rapportering som grund för att bestämma vilka kompletterande granskningsåtgärder som
är lämpliga. Vi har granskat de kompletterande kontroller
som finns hos sparbanken som vi har bedömt väsentliga för att säkerställa rimligheten i inputdata, modellerna
och utfallet av beräkningarna.

Vi har genomfört stickprov och utifrån dessa bedömt
stadieindelningen av utlåning allmänheten. Vi har även
stickprovsvis granskat indata till modellen. Avseende
fordringar i stadie 3 har vi granskat och bedömt enskilda
krediters värdering utifrån tillgänglig information om det
enskilda engagemanget och tillhörande säkerheter. Vi
har även bedömt bankens bevakningsprocess som bygger på såväl intern som extern information om kredittagarna och beaktat denna vid bedömning av utlåningens stadieindelning och redovisade kreditreserveringar.
Vi har bedömt rimligheten i de manuella justeringar,
inklusive den expertbaserade reserveringen avseende
Covid-19, som utförts av Banken.
Vi har även granskat upplysningar i årsredovisningen avseende utlåning till allmänheten, osäkra fordringar och
kreditreserveringar.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av bankens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera banken,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
4 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
4 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
4 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bankens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
bank inte längre kan fortsätta verksamheten.
4 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att
vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som
rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall
åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla
områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar
upplysning om frågan.

4 skaffar vi oss en förståelse av den del av bankens interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning av Kinda-Ydre Sparbank för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust.
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Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till banken enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bankens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med sparbankslagen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bankens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bankens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bankens ekonomiska situation, och att tillse att bankens organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bankens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bankens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.

Revisorns mandattid
Ernst & Young AB, Box 393, 541 28 Skövde, utsågs till KindaYdre Sparbanks revisor av sparbanksstämman den 21 april
2021 med Damir Matesa som huvudansvarig revisor. Ernst
& Young AB och inom revisionsföretaget anställda lagstadgade revisorer har varit valda sedan sparbanksstämman
den 23 maj 2012. Enligt gällande övergångsbestämmelser
får revisionsuppdraget inte förlängas efter den 23 maj 2021.

Skövde den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Ernst & Young AB

/Damir Matésa/
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
4 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot banken, eller
4 på något annat sätt handlat i strid med sparbankslagen,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
sparbankens reglemente.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bankens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med sparbankslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot banken, eller att ett förslag till dispositioner av bankens vinst
eller förlust inte är förenligt med sparbankslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bankens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
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Sparbankens huvudmän, styrelse och revisor
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten
bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet
för sparbankens verksamhet är ”att, utan rätt för dess stiftare e
 ller
andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen,
främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med
bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”
Som representanter för insättarna har sparbanken 32 huvudmän.
Av dessa väljs av 10 av Kinda kommun, 5 av Ydre kommun och 1 av
Linköpings kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva.

Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är
sparbankens högsta beslutande organ.
Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av huvudmän, styrelse
och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Personalrepresentant utses genom
val av sparbankens personal.
Förteckning över sparbankens huvudmän och styrelseledamöter,
utvisande deras mandatperioder samt revisorer, framgår av nedanstående uppställning.

Sparbankens huvudmän
Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2023

Valda första
VALDA
AV KINDA KOMMUNFULLMÄKTIGE 		 gången år
		
Damm, Mona
Rimforsa
2015
Forsberg, Malin
Kisa
2019
Lindell, Mikael
Kisa
2015
Ländell, Pierre
Hycklinge
2015
Morell, Björn
Kisa
2011 (2003)
S Ljung, Karin
Horn
2019
Thuresson, Emil
Kisa
2019
Svensson, Malin
Kisa
2015
Wolf, Hans
Rimforsa
2007
VALDA AV YDRE KOMMUNFULLMÄKTIGE
Petri, Ann-Charlotte
Bergquist, Louise
Johansson, Leif
Sterne, Peter
Kall Gunnarsson, Camilla

Ydre
Ydre
Ydre
Ydre
Ydre

2008
2015
2017
2017
2019

VALDA AV HUVUDMÄNNEN
Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2022
Andersson, Anders
Borg, Erik
Eriksson Rinlid, Emma
Vissing, Nina

Ydre
Horn
Kisa
Ydre

2008
2013
2014
2018

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämman 2023
Borggren, Mikael
Johansson, Jan-Åke
Johansson, Tomas
Lindstedt, Anna

Kisa
Kisa
Ydre
Rimforsa

2021
2008(1998)
2011
2016

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämman 2024
Johansson, Ann
Kilebrand, Pontus
Kindestam Nilsson, Katla
Lindh, Per-Anders

Kisa
Ydre
Kisa
Hycklinge

2006
2016
2016
2016

VALDA AV LINKÖPINGS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Nåbo, Niklas
Vikinge, Trine
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Linköping
Brokind

2015
2019

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämman 2025
Andersson, Charlotte
Bengtsson, Kristina
Gumælius, Malin
Thortstensson, Beatrice

Kisa
Kisa
Ydre
Rimforsa

2013
2013
2021
2021

Sparbankens styrelse

Sparbankens revisor

ORDINARIE LEDAMÖTER, VALDA AV HUVUDMÄNNEN

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2022

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2023

Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor
Matesa, Damir, Auktoriserad revisor
Skövde

Persson, Royne, ordförande
Kågesjö, Pernilla

Motala
Rimforsa

2017
2019

2017

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2024
Hansen, Torbjörn
Johansson, Tommy

Horn
Ydre

2020
2016

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2022

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2025
Järnland, Lars
Axelsson, Camilla
Pettersson, Stefan

Mönsterås
Ydre
Rimforsa

2017
2017
2021

ORDINARIE LEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Widerström, Johan		

Sparbankens valberedning
Lindstedt, Anna

Rimforsa

2016

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2023
Johansson, Tomas

Ydre

2011

Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämma 2024
2012

Petri, Ann-Charlotte
Lindh, Per-Anders

Ydre
Hycklinge

2018
2021

ORDINARIE LEDAMOT, PERSONALREPRESENTANT:
Mandatperiod t.o.m. sparbanksstämman 2022
Boman, Peter		

2020

Svinhult
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HUVUDKONTOR
KISA
BESÖKSADRESS Grönedegatan 6, Kisa
POSTADRESS

Box 93, 590 40 Kisa

TELEFON

0494-794 00

TELEFAX

0494-717 78

Uttagsautomat och insättningsautomat

Kinda-Ydre Sparbanks huvudkontor.

AVDELNINGSKONTOR

ÖSTERBYMO

RIMFORSA

BESÖKSADRESS Kisavägen 2

BESÖKSADRESS Skolvägen 2

Österbymo

HORN
BESÖKSADRESS Gamlebyleden 7

Rimforsa

Horn

POSTADRESS

Box 34
573 02 Ydre

POSTADRESS

Skolvägen 2
590 43 Rimforsa

POSTADRESS

Box 93
590 40 Kisa

TELEFON

0381-66 16 60

TELEFON

0494-794 00

TELEFON

0494-794 00

Uttagsautomat

Uttagsautomat och insättningsautomat

Telefonbanken 0771-22 11 22

|

e-post: info@kindaydresparbank.se

|

www.kindaydresparbank.se

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april 2022.

