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2017 – ett framgångsrikt år för Vadstena Sparbank
Nöjda kunder, engagerade medarbetare och god lönsamhet är väsentligt för mig som vd för Vadstena
Sparbank. Allt detta hör ihop, vilket det också gör hos oss på Vadstena Sparbank. Det visade sig inte minst
under det framgångsrika året 2017.
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Det är oerhört glädjande att kunderna tycker om Vadstena
Sparbank. Enligt Svenskt Kvalitetsindex oberoende undersökning 2017 har Vadstena Sparbank för andra året i rad
landets mest nöjda bankkunder bland såväl privatpersoner
som företag.
FÖRSTAPLATSEN I SVERIGE är ett otroligt fint
betyg. Att vi lyckas få bäst kundbetyg ännu en gång är helt
fantastiskt. Vår långsiktiga satsning på att jobba engagerat
med kundfokus ger verkligen resultat. Det är tack vare våra
kompetenta och serviceinriktade medarbetare som kunderna
ger oss höga betyg. Därför är det också viktigt att medarbetarna trivs på sin arbetsplats, vilket jag är angelägen om
att de ska göra.
Lönsamheten behövs för att ge långsiktig stabilitet och
trygghet för våra kunder och för att kunna fortsätta växa och
utveckla verksamheten till nytta för just kunderna. Sparbankens breda samhällsengagemang i Vadstena med omnejd är
också beroende av att banken är lönsam.
TOPPBETYGET FRÅN KUNDERNA får oss inte att slå
oss till ro. Tvärtom sporrar det oss i vår strävan att bli ännu
lite bättre. Vi jobbar på att vara ännu mer proaktiva gentemot våra kunder eftersom vi vill kunna erbjuda bästa
möjliga tjänster för våra kunder.
Något som är utmärkande för Vadstena Sparbank är
personliga och nära kundrelationer. Nöjda kunder ger nya
kunder, vilket är en av de främsta anledningarna till fortsatt
kundtillströmning. Vi har fått ett stort tillskott av kunder
både på privat- och företagssidan som till stor del kommer
från storbankerna. Eftersom vi inte har några andra ägarintressen försöker vi alltid sätta kunderna främst, vilket är
en av styrkorna med vår lokala fristående sparbank och som
uppskattas av allt fler.
Tack vare att Vadstena Sparbank växer har vi nyanställt
två medarbetare inför 2018. Vår personliga närvaro på
orten är tillsammans med hög tillgänglighet och kompetens
våra främsta framgångsfaktorer. Därför satsar vi fullt ut på
personlig service och att utveckla digitala tjänster. Vi strävar
efter att täcka kundernas växande behov av ekonomisk rådgivning i olika sammanhang.
DE MÅNGA NYA KUNDER som kommit till oss har lett
till kraftig ökning av affärsvolymen. In- och utlåning står för
ungefär lika mycket av den totala ökningen på cirka 800 miljoner och affärsvolymen uppgår nu till 7,9 miljarder kronor.
Räntemarginalen har minskat ytterligare, men tack vare
affärsvolymens tillväxt har räntenettot ökat. Även kärnverksamheten har utvecklats positivt med en mycket god
intjäning. Vi har ett rörelseresultat på 34 miljoner kronor,
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vilket överträffar föregående år. Årets resultat efter kreditförluster, bokslutsdispositioner och skatt landar på ca
30 miljoner kronor och med 290 miljoner kronor i eget
kapital är Vadstena Sparbank en stabil bank.
Något som varit i särskilt fokus under 2017 har varit miljöoch hållbarhetsfrågorna. Energikonsulter har genomfört en
energikartläggning av hela bankfastigheten som är byggd
1976 och är på 2 100 kvadratmeter. Genom att analysera
byggnaden skapades en helhetsbild över energiförbrukningen, vilket öppnade ögonen för det som behöver förbättras.
DET BLEV STARTSKOTTET för en omfattande ombyggnation. Vi har installerat fjärrvärme i hela fastigheten,
där vi tidigare haft direktverkande el. Vi har tilläggsisolerat
vindar, optimerat fläktsystem och bytt ut all belysning till
LED-lampor. Underhållsarbeten i form av rörbyten,
takreparationer och målning har genomförts under året.
Investeringen på totalt 7,5 miljoner kronor är den största
miljösatsning som Vadstena Sparbank någonsin gjort.
Enligt beräkningar kommer energikostnaden att halveras,
vilket vi får se facit på under 2018. Det är dock mer av
miljöskäl än ekonomiska skäl som vi gjort detta, även om det
långsiktigt också är en bra investering ekonomiskt sett. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten och vi
vill vara en föregångare i Vadstena och har som målsättning
att ligga i framkant med ytterligare miljösatsningar framöver.
MIN FÖRHOPPNING OCH AMBITION är att arbeta
vidare för att kunderna i Vadstena Sparbank även i fortsättningen ska vara de mest nöjda kunderna i Sverige.

Mikael Engdahl
vd Vadstena Sparbank
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Barndomsvänner bakom jätteprojekt i Vadstena
Det finns mindre renoveringsprojekt och större. Och så finns det de i kolossalformat – som Trefaldighetsgården
i Vadstena. 2 300 kvadratmeter boyta plus vindar och källare från mitten av 1800-talet som får sig en välbehövlig
ansiktslyftning samtidigt som det gamla och ursprungliga tas till vara.

ren Andreas Staav bildades bolaget Ludvigsson & Staav AB,
som i januari 2017 köpte Trefaldighetsgården av Vadstena
Folkhögskola för sex miljoner kronor.
– Hela affären gick ut på att de ville sälja och i stället hyra
av oss. Folkhögskolan använder cirka 70 procent av lokalerna.
Den återstående delen, som tidigare använts för internat,
utvecklar vi till bostäder. Målsättningen är tio lägenheter i
varierande storlek, två till fyra rum och kök, som vi ska hyra
ut. Det blir en bra kombination med både skola och bostäder,
säger Björn.
Barndomskamraternas rör- respektive byggfirma är deras
egentliga huvudsysslor. Men emellanåt gör de gemensamma
insatser på Trefaldighetsgården tillsammans med sina anställda.
– Det är bra att ha något att kunna hugga tag i, mellan
de vanliga jobb som vi har annars. Vi är dessutom vana att
samarbeta mycket i olika byggprojekt. Man måste känna
varandra väldigt väl för att kunna genomföra ett sådant här
jätteprojekt ihop, säger Andreas.
DEN VINKELFORMADE BYGGNADEN har fått sitt
namn efter Trefaldighetskyrkan, den historiska fastighetens
kronjuvel med altare och orgel.
– Allt ingick i köpet, men jag kan tyvärr inte spela orgel.
Kyrkan kan hyras och används vid bröllop och dop, säger
Björn och visar runt bland kyrkbänkarna på de stabila golv-

plankorna.
Björn och Andreas har besökt Landsarkivet i Vadstena och letat fram originalritningar daterade 1855, som de fått kopior på.
– Det är spännande att se vad som varit i rummen från
början på den tiden som den pampiga byggnaden användes
som hospital, eller dårhus rent ut sagt, säger Björn.
Med tanke på att den historiska och välkända fastigheten
är byggnadsminnesförklarad sker renoverings- och ombyggnadsarbetet med stor omsorg. En byggnadsantikvarisk expert
har anlitats från Länsmuseet för att hjälpa till med att hålla
koll så att rätt material används.
– VI RENOVERAR FASADEN med kalkbruk och
kalkfärg på gammaldags vis. Underhållet av fastigheten är
eftersatt. Det här är inget snabbjobb för oss, utan det får ta
den tid som behövs. Viktigast är att det blir ordentligt gjort,
säger Andreas.
Han tycker ändå att arbetet gått förvånansvärt fort och att
de hunnit med mer än väntat under 2017. De har bland annat
renoverat en fasad och ett 20-tal fönster och har kommit en
bra bit med ombyggnationen till lägenheter.
– Vi tar fram det gamla, exempelvis trägolv som täcktes
med linoleummattor på 1960-talet. Det är det gamla som ger
karaktär åt det här unika huset. Det vill vi såklart lyfta fram,
säger Björn.

Ägare till en kyrka. Allt ingick i köpet för Andreas Staav och Björn Ludvigsson. – Kyrkan kan hyras och används vid bröllop och dop.
Min systerdotter Inez döptes här i somras, säger Björn.

– Det här är verkligen spännande. Det finns väldigt mycket
möjligheter med det här projektet. Dessutom är det ett jättebra komplement till annan verksamhet som vi håller på med,
säger företagaren Björn Ludvigsson.
SEDAN MER ÄN TIO ÅR driver Björn med framgång
Vadstenaföretaget Ludvigssons Rör AB, numera med fem
anställda. Vadstena Sparbank har följt med på hans företagarresa och ombesörjt lån vid investeringar, exempelvis den
industrifastighet som byggdes 2010 och likaså villan som han
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och familjen bor i.
– Jag har allt bankengagemang samlat hos Vadstena
Sparbank. För mig är det viktigt med en lokal och nära bank.
Personliga kontakter som jag kan diskutera och bolla frågor
med betyder mycket. Banken engagerar sig i näringslivet
och backar upp oss som långivare i det här senaste stora
projektet. De tror på oss och vårt affärsupplägg, säger Björn
Ludvigsson.
Tillsammans med barndomsvännen och byggentreprenö-
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Barndomsvänner med jätteprojekt. Björn Ludvigsson och Andreas Staav växte upp tillsammans i Vadstena. Januari 2017
köpte de Trefaldighetsgården, som de håller på och renoverar tillsammans med sina anställda.

va ds t ena spa r ba n k

å rsr e dov isn i ng – 2017

|5

Inga-Lill en ambassadör för sparbanken
Linköpingsbon Inga-Lill Gideskog är en sann ambassadör för Vadstena Sparbank.
– Jag är rak och ärlig och säger vad jag tycker! När jag hör hur folk blir behandlade av sin bank
tycker jag synd om dem och tipsar om att byta till den fristående sparbanken i Vadstena.

De har känt varandra i tio år. Anna Elmqvist i rollen som placeringsrådgivare och Inga-Lill Gideskog som kund.
Här är de hemma hos Inga-Lill i Linköping och diskuterar placeringar.

Barnbarnen Carl och Samuel svärmar runt farmor Inga-Lill
i hennes lägenhet i Vasastan i Linköping. Självfallet har hon
sett till att de små älsklingarna har var sitt fondsparande i
Vadstena Sparbank, liksom att deras föräldrar Christian och
Maria tagit lån i samma bank när de köpte hus i Linghem.
– Det är klart att hela familjen ska ha sina bankaffärer i
Vadstena Sparbank med tanke på den fantastiska service vi
får där. Inte gör det mig något att åka till Vadstena för att
besöka bankkontoret. Då kan jag passa på att även titta in i
de trevliga affärer som finns där, säger Inga-Lill Gideskog.
INGA-LILL ÄR EN FREJDIG och utåtriktad person som
har ett brett kontaktnät och är känd av många i Linköping,
däremot inte i Vadstena. Hur kommer det sig då att hon
fastnat för Vadstena Sparbank?
– Det är Anna som är orsaken. Jag följde med henne när
hon blev rekryterad till Vadstena Sparbank, säger Inga-Lill.
Placeringsrådgivare Anna Elmqvist hade valt det lite
annorlunda greppet att även lämna en kund som referens i
samband med nyanställningen.
– När Mikael Engdahl (nuvarande vd:n) ringde och frågade om Anna svarade jag rappt: ”Nej, hon är fullständigt
värdelös, henne ska ni inte ta”. Jag ville ju ha Anna kvar på
min förra bank… Mikael blev rätt paff, men jag kunde inte
hålla mig utan förklarade att jag skojade, säger Inga-Lill och
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skrattar vid minnet.
Inga-Lills dilemma löstes smidigt. Hon erbjöds helt enkelt
att följa med som kund till Vadstena Sparbank, där Anna
anställdes för tre år sedan. Med största sannolikhet har IngaLill fått fler kunder att följa i hennes spår till sparbanken i
Vadstena.
– JAG SPRIDER MINA INTRYCK till vänner och bekanta. Jag berättar om hur jag blir bemött på min bank. Det
handlar om personlig service. Jag får bästa möjliga av Anna.
För mig har det alltid varit viktigt att ha en bankkontakt
som jag kan snacka med och har fullt förtroende för. Vi har
lärt känna varandra genom åren och vet var vi har varandra,
säger Inga-Lill.
Hon lyfter också fram fördelen med att det är en fristående
sparbank, som till skillnad från storbankerna inte har några
aktieägarintressen att ta hänsyn till. I stället används vinstmedel till samhällsengagemang i bygden, däribland kulturoch föreningsliv.
– Att det fungerar på det viset kände jag inte till innan jag
blev kund i Vadstena Sparbank. Jättebra att man stöttar det
som är lokalt.
Inga-Lill Gideskog växte upp i en företagarfamilj och har ett
långt yrkesliv bakom sig. Som 16-åring började hon jobba på
pappas tryckeri, VasaTryckeriet i Linköping, som blev hennes
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arbetsplats i 30 år. Därefter Hårds Bildemontering, där hon
var VD och ägare till dess att rörelsen såldes för fyra år sedan.
– Jag vill inte att mina surt förvärvade slantar ska rulla i
väg, utan förvaltas på ett klokt sätt. Jag litar på Anna till 110
procent. Vad hon gjort för mig när det gäller att få pengarna
att växa är helt fantastiskt, säger Inga-Lill.
I rollen som placeringsrådgivare följer Anna den finansiella
marknaden noggrant och ger raka förslag på placeringar i
aktier och fonder.
– Jag säger till Inga-Lill att så här tycker jag att du ska placera dina pengar. Sedan säger hon ja eller nej till mitt förslag.
Jag ger inte en mängd alternativ, säger Anna.
– Vi har en rak och härlig kommunikation. Det är så jag
vill ha det. Jag har fullt förtroende för Anna som gör det
enkelt för mig, säger Inga-Lill.
– JAG HAR FRIA HÄNDER under de förutsättningar
som Inga-Lill satt upp. Jag vet vad hon förväntar sig och
vilka risker hon är beredd att ta. Vi på Vadstena Sparbank
ska känna våra kunder. Att vi har en lång relation gör att jag
känner Inga-Lill mycket väl, säger Anna.
Risknivån har förändrats över tid och har medvetet sänkts
sedan Inga-Lill kommit upp i pensionsålder.
– Vi satte upp mål med hur mycket avkastning vi ville ha
och uppnådde det med råge. Varför då ta mer risker, säger
Anna.
– Nej, man ska inte gapa över för mycket. Då mister man
ofta hela stycket, säger Inga-Lill, som är medveten om att
värdet inte alltid går upp.

Inga-Lill Gideskog pysslar om blommorna hemma i lägenheten, där
inredning också är ett stort intresse. Efter att Vadstena Sparbank
ännu en gång har utmärkt sig genom att ha de mest nöjda bankkunderna i landet, enligt svenskt Kvalitetsindex, har Inga-Lill fått det
ännu lättare i sin självpåtagna roll som sparbanksambassadör.

Barnbarnen Samuel och Carl busar gärna med farmor Inga-Lill Gideskog när hon tar hand om dem.
Hon har även sett till att de har fondsparande i Vadstena Sparbank, där hela familjen är kunder.
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Sveriges mest nöjda bankkunder – igen!
Vadstena Sparbank är dubbel vinnare i jämförelse med samtliga banker i Sverige. Den lokala sparbanken i
Vadstena har de mest nöjda bankkunderna i landet både på privat- och företagssidan. Dessutom för andra året
i rad! Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna.

Svenskt Kvalitetsindex mätning 2017
Kundnöjdhet bland privatkunder:
1) Vadstena Sparbank med betyget 82,0 på en skala från 0–100
2) Fryksdalens Sparbank 81,1
3) Westra Wermlands Sparbank 80,5
Bankbranschen i genomsnitt 63,6
Kundnöjdhet bland företagskunder:
1) Vadstena Sparbank med betyget 84,1 på en skala från 0–100
2) Laholms Sparbank 80,0
3) Sparbanken Västra Mälardalen 79,9
Bankbranschen i genomsnitt 61,8
Jämfört med föregående år ökar Vadstena Sparbank
med 0,7 procentenheter bland privatkunder och med
2,1 bland företagskunder.

Det går som en dans… Som ett led i firandet av att Vadstena Sparbank har Sveriges mest nöjda bankkunder bidrog banken till att nationaldagen 2017 firades extra mycket i Vadstena. Tony Irving var på ett
strålande dans- och showhumör under sitt uppskattade framträdande i Hamnparken.

Det som har varit avgörande för det höga betyg kunderna
har gett Vadstena Sparbank, både på privat- och företagssidan, är enligt SKI att banken månar om sina kunder, är
pålitlig, har stort samhällsengagemang och att man får den
hjälp man behöver. Sparbanken uppskattas för sin lokala,
personliga närvaro och för att den ger tillbaka till bygden där
den verkar.
Något som också framkommit i undersökningen är att
Vadstena Sparbank inte är som alla andra banker, vilket
handlar bland annat om att Vadstena Sparbank engagerar
sig lokalt och att delar av vinsten går till investeringar i olika
samhällsområden. Sparbanken har inga aktieägarintressen att
ta hänsyn till, vilket är en stor konkurrensfördel.
ANDELEN KUNDER SOM KÄNNER TILL att Vadstena Sparbank bidrar ekonomiskt i olika sammanhang till föreningsliv och kultur har ökat. Lokalt engagemang ger positiv
effekt. De kunder som känner till bankens samhällsengage-
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mang är också de som är allra mest nöjda, konstaterar SKI.
En mycket hög andel av kunderna upplever att Vadstena
Sparbank bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt.
Vidare skrivs i rapporten att tekniska tjänster ses som en
självklarhet. Det är viktigt att följa med i utvecklingen men
det tekniska är inte enbart det avgörande. Även tillgängligheten och det personliga bemötandet måste finnas kvar.
KUNDERNA HAR HÖGA FÖRVÄNTNINGAR på
Vadstena Sparbank, vilket också infrias i hög grad. Men
ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. För att öka
kundnöjdheten ytterligare bör banken jobba vidare med
kunden i fokus, vara proaktiv och informativ och se till att
produkter och tjänster uppfyller de höga förväntningarna.
Att spänna bågen ytterligare för att skapa enkelhet för
kundens vardagsekonomi och ännu mer tillgänglighet lyfts
också fram i SKI:s framtidsspaning. Likaså betydelsen av att
Vadstena Sparbank särskiljer sig från de större bankerna.
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Top of mind
Detta är vad privat- och företagskunderna kommer att tänka på först när de beskriver Vadstena Sparbank:
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Större frihet för barnen med nya elcyklar

Spar Tjänster – en framgångsrik satsning

Vadstena Sparbank har i alla tider engagerat sig i bygden. Eldrivna lådcyklar till alla förskolor i
Vadstena är det som uppmärksammats mest av sparbankens samhällsengagemang under 2017.

Satsningen på Spar Tjänster i Linköping AB är en framgång som fått efterföljare inom sparbanksvärlden.
På ett rationellt sätt utför de tjänster åt sina tre ägande sparbanker och har visionen att vårda deras
starka varumärke. Man kan också konstatera att de 14 kompetenta medarbetarna aldrig funnits i denna
närmast unika konstellation utan den växande mängd regelverk som satt sin prägel på bankvärlden.

Cykelutflykt. Pernilla Widarsson-Nyblom, förskolechef på Smultronstället, cyklar med barnen
Filip, Carl och Ingrid Egelin.

– HELT SUVERÄNT GJORT av vår lokala sparbank.
Varenda förskola är supernöjd! Vi är otroligt tacksamma. Vi
hade inte haft råd med detta själva. Barnen älskar att åka runt
med elcykeln och personalen gillar det också. Det är hur bra
som helst, säger Pernilla Widarsson-Nyblom, förskolechef
på Smultronstället i Vadstena.
Alla sju förskolor i Vadstena kommun har fått var sin eldriven lådcykel som kan transportera sex barn. Förskolorna har
dessutom försetts med hjälmar och reflekterande västar för
säkra utflykter med elcyklarna. Den totala investeringen för
Vadstena Sparbank i detta miljövänliga cykelprojekt landar
på 300 000 kronor.
– MYCKET BÄTTRE ATT ÅKA SÅ HÄR, säger treåriga
Ingrid Egelin, ett av barnen på förskolan Smultronstället

10

| å rsr e dov isn i ng – 2017

som gärna åker på utflykt med lådcykeln.
– Tidigare gick vi med de små barnen. Då kom vi inte så
långt eftersom de inte orkar. Numera sätter vi de allra minsta
barnen på lådcykeln medan de större barnen cyklar själva.
Det blir en större frihet för oss. Vi kommer mycket längre
än vi skulle gjort annars. Vi åker ofta ut till friluftsområdet
Rismarken där vi har vår uteverksamhet, säger Pernilla Widarsson-Nyblom.
VADSTENA SPARBANK BIDRAR med en miljon kronor om året i olika sammanhang till kultur och föreningsliv.
Cykelprojektet går utöver den sponsringen.
Vd Mikael Engdahl beskriver det som en livsnerv för Vadstena Sparbank att ge tillbaka till bygden, för att den ska vara
attraktiv att bo i och driva företag i.
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Spar Tjänster etablerades i Linköping 2010 och ägs i dag
gemensamt av de tre fristående sparbankerna Vadstena
Sparbank, Kinda-Ydre Sparbank och Åtvidabergs Sparbank.
Dessutom köper sparbankerna i Vimmerby och Virserum
tjänster av bolaget.
När Linköpingsbon Annelie Sigvall axlade VD-uppdraget
började hon med att skaffa lokal och rekrytera personal:
– VID STARTEN var vi sex medarbetare, vilket har ökat
markant under de här åren. Verksamheten har blivit mer och
mer komplex med de specialistfunktioner som krävs.
Affärsidén är att tillhandahålla administrativa tjänster till
uppdragsgivarna, det vill säga sparbankerna.
– De är våra kunder. Vi ska känna av och utveckla de tjänster
som bankerna behöver. Deras behov styr vår verksamhet. Vi har
i princip ingen kontakt med slutkunden. Det är sparbankerna
och deras medarbetare vi ska serva, säger Annelie Sigvall.
SPAR TJÄNSTER HAR INGET VINSTSYFTE, utan
levererar tjänster till självkostnadspris. Kostnaderna fördelas
utifrån antalet timmar som de jobbar för respektive bank.
– Det blir mer kostnadseffektivt för sparbankerna att ha
de här tjänsterna i gemensam regi. Alternativet hade varit
att köpa konsulttjänster, om inte var och en av sparbankerna
vill ha de här funktionerna i egen regi. Men det hade varit
ekonomiskt oförsvarligt för en bank i den här storleken.
Det faktum att de tre ägarbankerna är relativt lika stora
förenklar samarbetet och är närmast en förutsättning för att
lyckas. Anneli Sigvall förklarar att verksamheten är anpassad
för den lokala sparbanken och att de många gemensamma
nämnarna gör det enklare att komma framåt.
– VI SKA VARA OBEROENDE och inte gynna någon särskild bank. Vi ska göra det som är bäst för alla tre ägarbankerna.
Eftersom ledningen för var och en av bankerna är med i Spar
Tjänsters styrelse har vi ett mycket nära samarbete.
Behovet av compliance (regelansvarig person) och riskkontroll är ursprunget till Spar Tjänster. Efter att uppdaterade
regelverk om styrning och kontroll av finansiell verksamhet
kom 2005 behövdes nya funktioner för att hantera kraven.
– Sedan dess har det ökat på alla håll och kanter. Numera
sammanställer vi cirka 40 rapporter i kvartalet på uppdrag
av sparbankerna. De nya regelverk som kommit på löpande
band har mestadels sin grund i EU-direktiv. Men där det
finns ett mått av frivillighet – ett spann mellan minsta nivå
och max – har Sverige i princip alltid valt att lägga sig på
max. På så vis påverkar Finansinspektionen de regelverk vi
måste följa och anpassa oss efter.
– Regelverken styr vad vi måste göra, men vi kan välja att
göra det på olika sätt. Det kan vi styra själva. Vi har exempel-
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vis börjat med bolåneadministration, som ställer höga krav
på dokumentation. Vi ska klara regelverkskrav och samtidigt
underlätta för bankmedarbetarna, så att de får mer tid att
prata med kunderna.
Annelie Sigvall konstaterar att det är en betydande fördel
och underlättar vid rekrytering att Spar Tjänster ligger i
Linköping, som är en relativt stor stad. De får exempelvis
kvalificerade sökande från Stockholm, landets finanscentrum.
– VI KAN FRAMTIDSSÄKRA organisationen vid
kommande rekryteringar. Det är samtidigt mer attraktivt
att komma till en arbetsplats med bred kompetens inom
regelverk för bank. Vi som jobbar på Spar Tjänster har
olika kompetenser. Vi lär oss av varandra, på bredden, vilket
är både stimulerande för medarbetarna och gynnsamt för
organisationen.
– Vi säkerställer att vi har de nyckelpersoner som vår organisation behöver. Dessutom går vi efter dualitetsprincipen och ser
till att det alltid finns mer än en medarbetare som kan samma
sak. Man står sig annars slätt om en nyckelperson blir sjuk.
Det krävs allt fler specialistfunktioner på Spar Tjänster,
däribland säkerhetssamordnare, riskkontrollansvarig, compliance och verksamhetsstöd för att skriva styrdokument och
projektledning. Dessutom rapporteringsansvarig, ekonomipersonal och administrativ personal.
– DET ÄR VÄLDIGT INTRESSANT och givande att få
vara med och bygga upp Spar Tjänster. Den genuina sparbanksidén, med lokala banker som verkligen bryr sig om orten
där de verkar, ger ett mervärde med det här uppdraget. Vi har
dessutom ett brett kontaktnät och samarbetar med andra nyckelpersoner inom Sparbanksgruppen, säger Annelie Sigvall.

Medarbetarna på Spar Tjänster i Linköping AB. Från vänster:
Alexandra Holmström, Anna Patriksson, Annelie Sigvall (vd), Tomas
Mirholt, Samuel Nilsson, Sofia Hallberg, Britt-Marie Josefsson, Anki
Sjöö Törner, Oscar Lönn, Camilla Strömberg, Annelie Lindell, Sofie
Eriksson och Maria Syd.
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Redovisning för verksamhetsåret 2017
Styrelsen för Vadstena Sparbank, 524000-5719, får härmed
avge årsredovisning för Sparbankens verksamhet 2017,
Sparbankens 178:e verksamhetsår.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Vadstena Sparbank bedriver in- och utlåningsverksamhet tillsammans med andra universalbanksaktiviteter för privatpersoner, företag, kommun och organisationer huvudsakligen
inom Vadstena kommun.

Kapitalbas

Sparbankens kapitalbas uppgår till 293 Mkr (258 Mkr).
Bankens totala kapitalkrav är 130,4 Mkr (119,1 Mkr), vilket
ger en kärnprimärkapitaltäckningsrelation på 18,0 % (17,3 %).

Sparbankens resultat

Riskhantering

Räntenetto

Räntenettot dvs. skillnaden mellan intäktsräntor och kostnadsräntor uppgick till 31,9 Mkr. Det är en ökning med 4,4
Mkr, eller 16 %. Ökningen förklaras främst av ökad utlåningsvolym.

Sparbankens ställning
Balansomslutning

Sparbankens balansomslutning uppgår till 2 526 Mkr
(2 363 Mkr) vilket är en ökning med 163 Mkr (7 %).
Medelomslutning (MO), dvs genomsnittet av omslutningen
vid varje månadsskifte under året uppgick till 2 248 Mkr
(2 082 Mkr) vilket innebär en ökning med 166 Mkr (8 %).
Inlåning

Inlåningen från allmänheten ökade under året till 2 209 Mkr
eller med 141 Mkr. Den procentuella ökningen blir 7 %.
Ökningen beror till stor del på tillströmning av nya kunder.
Förmedlat sparande i Swedbank Robur och Swedbank
Försäkring uppgick vid årsskiftet till 1 545 Mkr vilket är en
ökning med 244 Mkr, eller 19%, tack vare stark försäljning
och börsuppgång.
Utlåning

Sparbankens totala utlåning till allmänheten - efter avdrag
för befarade kreditförluster – uppgick till 1 883 Mkr, en
ökning med 149 Mkr, eller med 9 %.
Den av Sparbanken till Swedbank Hypotek AB förmedlade
lånestocken uppgår till 1 362 Mkr i krediter till privatpersoner
och företag. Det är en ökning med 199 Mkr eller med 17 %
sedan föregående år.
Aktier och andelar

Vid ingången av 2017 ägde Sparbanken 200 000 stamaktier
i Swedbank AB.
Marknadsvärdet på dessa aktier var 44,1 Mkr.
Under 2017 har Sparbanken investerat i 10.000 stycken samt
avyttrat 105.000 stycken Swedbank-aktier.
Marknadsvärdet av aktieinnehavet vid slutet av 2017 uppgick
till 20,8 Mkr.
Utdelning har på dessa aktier under året erhållits med 2 772 tkr.
Affärsvolym

Sparbankens totala affärsvolym uppgick på balansdagen till
7 901 Mkr (7 113 Mkr), vilket är en ökning med 788 Mkr
eller med 11 % jämfört med föregående år.
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utlåningen under det kommande året. En minskning av
räntenettot p g a de låga marginalerna och minskade provisionsintäkter. Sparbankens omkostnader förväntas minska
något jämfört med år 2017. Sammantaget är det vår bedömning att Sparbankens resultat före kreditförluster för år 2018
kommer vara lägre jämfört med föregående år främst med
anledning av reavinsten på Swedbank-aktier.

Provisioner

Provisionsnettot har under året ökat med 2,6 Mkr eller 13 %
och uppgår till 22,3 Mkr.
Ökningen beror främst på ökade volymer inom hypotek och
värdepappersförmedling.
Rörelsekostnader

Sparbankens kostnader före kreditförluster uppgick till 36,4
Mkr, vilket är en ökning med 4,2 mkr, eller 13 % jämfört
med föregående år. Ökningen förklaras med IT-kostnader
samt en större ombyggnad av bankens fastighet.
Resultat

Sparbankens resultat före kreditförluster och nedskrivning av
finansiella tillgångar uppgår till 17,6 Mkr vilket är en ökning
med 18 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras
främst av nettovinsten vid försäljning av Swedbank-aktier
samt högre ränte- och provisionsnetto. Rörelseresultatet
uppgick till 34,3 Mkr, vilket är en ökning med 28,2 Mkr
jämfört med 2016. 2016 belastades resultatet med höga
kreditförluster.
Personal

Antalet anställda i Sparbanken uppgår vid årets slut till
13 personer. Med arbetsmåttet 1 730 timmar för en helårsarbetare uppgår medelantalet anställda i Sparbanken under
året till 13 st. Av dessa var 9 kvinnor och 4 män. För upplysningar om ersättningar och förmåner till Sparbankens
ledning hänvisas till not 10.
Liksom tidigare har personalen genomgått vidareutbildning.
Sedan 2011 samordnas Sparbankens administrativa arbetsuppgifter i, det tillsammans med sparbankerna i Åtvidaberg
och Kinda-Ydre ägda bolaget, Spar Tjänster i Linköping AB.
Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen
Prognos 2018

Vi förväntar oss en balanserad volymtillväxt både för in- och
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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.
Organisation för riskhantering

Ett kreditinstitut har att följa ett omfattande regelverk i syfte
att kunna hantera och följa upp 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
risklimitnivåer 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, d v s regelefterlevnad. I
båda fallen är funktionerna direkt underställda VD. Funktionerna är gemensamma med Sparbankerna i Vimmerby,
Kinda-Ydre och Åtvidaberg. Riskkontrollansvarigs uppgift är
att identifiera, kvantifiera och analysera risker i Sparbankens
verksamhet. Riskkontrollansvarig ska också rapportera riskerna och föreslå åtgärder för att minska identifierade risker.
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Ansvarig för compliance uppgift är att följa upp regelefterlevnad, d v s 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.
Kredit- och motpartsrisker

Med kredit-/motpartsrisker 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. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett
derivatkontrakt.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom
vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål
med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl a att 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.
Den avgörande bedömningen för Sparbankens kreditgivning är låntagarens 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
riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i
Sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar
i instrument som handlas på väl fungerande marknader 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 riskklassificering i samband
med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga
omprövningen. Riskklassificeringssystemet 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.
Beträffande Sparbankens kreditriskexponering brutto och
netto samt koncentrationer med avseende på motparter
hänvisas till not 3.
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Marknadsrisker

Fem år i sammandrag

I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna
av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker. I Sparbankens
fall utgör ränterisken den övervägande marknadsrisken.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på
Sparbankens fastförräntade tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med
åtagandets löptid. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är
genom s.k. gap-analys, som finns intagen i not 3 och som visar
räntebindningstiderna för Sparbankens tillgångar och skulder
i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i
samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer. Bankens mellanhavanden med kunder täcks genom
mottransaktioner med Swedbank, varför någon valutarisk
inte uppstår med undantag av Sparbankens valutadepå.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.
Banken är endast exponerad av aktiekursrisk genom aktieinnehavet i Swedbank AB.

Nyckeltal
Affärsvolym ultimo, mkr
förändring under året, %
Medelaffärsvolym (MAV), mkr
förändring under året, %

2015

2014

2013

7 901

7 113

6 142

5 616

5 221

11,1

15,8

9,4

7,6

9,6

7 475

6 514

5 868

5 394

4 954

14,8

11,0

8,8

8,9

8,2

1 630

1 489

1 354

1 309

1 168

18,0

17,3

18,1

16,5

18,0

17,3

18,1

16,5

17,2

1,4

1,3

1,4

1,6

1,9

1,0

0,8

0,8

0,9

1,0

1,4

0,1

0,3

0,3

0,4

1,6

0,3

0,8

1

1

9,3

1,7

5,4

5,8

7,1

0,51

0,65

0,64

0,62

0,57

0,52

0,88

0,62

0,62

0,58

39

70

25

35

32

0,5

0,5

1,8

1,8

2,1

0,07

0,7

0,0

0

0,03

13

13

15

14

15

1

1

1

1

1

Kapital
Summa riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation (ej år 5)
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp
Total kapitalrelation
Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp
Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO
Rörelseintäkter/affärsvolym

Likviditetsrisk kan uttryckas som risken för att inte kunna
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan
att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.
Sparbankens riskhantering fokuseras här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att
placeringar endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Sparbankens
likviditetsexponering med avseende på återstående löptider
på tillgångar och skulder framgår av not 3.

Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym

Operativa risker

K/I-tal efter kreditförluster

Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i
administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller
förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas
av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk
utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller
externt, ingår i den operativa risken.
De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll.
Upprättandet 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 definierat 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.

Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på
övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter
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2016

(Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer)

Likviditetsrisker

14

2017

Volym

Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym
Avkastning på totala tillgångar
Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning
Räntabilitet på eget kapital
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

Osäkra fordringar och kreditförluster
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto
Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och
kreditinstitut (exkl banker)
Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,
kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom
och kreditgarantier
Övriga uppgifter
Medelantal anställda
Antal kontor
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Fem år i sammandrag
Resultat- och balansräkning, tkr

Resultaträkning
2017

2016

2015

2014

2013

Räntenetto

31 900

27 473

25 666

28 086

29 028

Provisioner, netto

22 377

19 717

19 482

17 408

17 104

Nettoresultat av finansiella transaktioner

14 368

123

439

402

373

3 283

2 545

2 612

2 261

2 262

71 928

49 858

48 199

48 157

48 767

-30 403

-26 852

-25 357

-24 541

-23 925

Övriga rörelsekostnader

-5 975

-5 393

-5 456

-5 423

-3 935

Kreditförluster

-1 206

-11 474

722

54

-346

-37 584

-43 719

-30 091

-29 910

-28 206

34 344

6 139

18 108

18 247

20 561

22

-115

22

5 049

-169

Skatter

-4 001

-1 171

-3 825

-5 004

-4 443

Årets resultat

30 365

4 853

14 305

18 292

15 949

Summa intäkter
Allmänna administrationskostnader

Summa kostnader
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner

2 215

3 058

2 141

3 288

3 579

Utlåning till kreditinstitut

148 346

166 122

248 597

228 031

335 946

Utlåning till allmänheten

1 883 251

1 734 434

1 513 503

1 343 829

1 153 744

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

2016

Ränteintäkter

36 660

32 239

Räntekostnader

-4 760

-4 766

105 111

80 521

109 883

180 627

150 337

21 750

44 841

33 524

34 016

31 008

8 070

2 765

2 052

2 392

2 062

357 405

331 302

8 962

7 324

8 030

2 526 148

2 363 043

1 918 662

1 799 507

1 684 706

13 706

21

21

21

21

2 209 231

2 068 179

1 636 886

1 524 850

1 429 816

9 814

14 581

14 336

19 438

15 481

2 232 751

2 082 781

1 651 243

1 544 309

1 445 318

604

626

511

533

5 582

292 793

279 636

266 908

254 665

233 806

2 526 148

2 363 043

1 918 662

1 799 507

1 684 706

4

31 900

27 473

Erhållna utdelningar

5

2 798

2 018

Provisionsintäkter

6

24 849

22 262

Provisionskostnader

7

-2 472

-2 545

Nettoresultat av finansiella transaktioner

8

14 368

123

Övriga rörelseintäkter

9

Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader

Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto

Bokslutsdispositioner

13

Skatt

14

Årets resultat

485

527

71 928

49 858

-30 403

-26 852

-1 349

-844

-4 626

-4 549

-36 378

-32 245

35 550

17 613

-1 206

-11 474

34 344

6 139

22

-115

-4 001

-1 171

30 365

4 853

30 365

4 853

-17 165

8 062

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

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas

Summa

12

Rörelseresultat

Överkursfond

Årets resultat

11

Summa kostnader före kreditförluster

Övrigt totalresultat

Reservfond

10

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Fond för verkligt värde

Not

Räntenetto

Övriga rörelsekostnader

Balansräkning
Kassa

2017

TSEK

Resultaträkning

Övriga intäkter

1 januari - 31 december

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

12 724 952
249 703 534

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets övrigt totalresultat

-43

-187

-17 208

7 875

13 157

12 728

30 364 971
292 793 457

Årets totalresultat

Styrelsen föreslår att/till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt
följande (se även not 29):
Balanseras i ny räkning
varav till reservfond
varav till fond för verkligt värde
Summa

280 068 505
12 724 952
292 793 457

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande
bokslutskommentarer.
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Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Rapport över förändringar i eget kapital

Balansräkning

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde

Aktie-

1 januari - 31 december
TSEK

Not

2017

2016

TSEK

Reserv-

Grundfond

fond

Ingående eget kapital 2016-01-01
Justerat eget kapital 2016-01-01

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2 215

3 058

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

15

60 416

80 521

Utlåning till kreditinstitut

16

148 346

166 122

Utlåning till allmänheten

17

1 883 251

1 734 434

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

18

44 695

–

Aktier och andelar

19

21 072

44 353

Aktier och andelar i intresseföretag

20

678

488

Materiella anläggningstillgångar

21
2 893

2 589

- Byggnader och mark

5 177

176

1 583

4 483

Övriga tillgångar

22

347 489

319 156

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

8 333

7 663

2 526 148

2 363 043

Summa tillgångar

Balans-

Säkrings-

värde

erat

Årets

eget

reserv

resultat

resultat

kapital

14 305

266 908

14 305

266 908

4 853

4 853

4 853

12 728

ningsfond

utgifter

fond

reserv

–

–

–

–

22 058

230 545

13 706

21

22 058

–

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

7 875
–

–

–

244 850

Vinstdisposition
Utgående eget kapital 2016-12-31

7 875

–

–

–

–

7 875

–

–

–

–

–

29 933

–

14 305

Bundet eget kapital

-14 305

–

4 853

279 636

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde

Balans-

Säkrings-

värde

erat

Årets

eget

utgifter

fond

reserv

reserv

resultat

resultat

kapital

–

–

–

–

29 933

–

4 853

279 636

–

–

–

–

29 933

–

4 853

279 636

Reserv-

kapital

fond

ningsfond

Ingående eget kapital 2017-01-01

–

244 850

Justerat eget kapital 2017-01-01

–

244 850

TSEK

Totalt

Verkligt
Överkurs-

Aktie-

Uppskriv- utvecklings-

Årets totalresultat
Årets resultat

30 365

Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Utgående eget kapital 2017-12-31

24

Totalt

Verkligt
Överkurs-

230 545
–

-17 208
–

Vinstdisposition

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut

Uppskriv- utvecklings-

Fond för

- Inventarier
Aktuell skattefordran

Fond för

kapital/

–

–

–

–

–

-17 208

–

4 853
–

249 703

–

–

–

–

12 725

30 365
-17 208

–

30 365

13 157

-4 853

–

30 365

292 793

In- och upplåning från allmänheten
- Inlåning

25

2 209 231

2 068 179

Övriga skulder

26

6 008

10 889

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

3 806

3 692

2 232 751

2 082 781

604

626

249 703

244 850

Fond för verkligt värde

12 725

29 933

Årets resultat

30 365

4 853

292 793

279 636

2 526 148

2 363 043

Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver

28

Eget kapital

29

Bundet eget kapital
Reservfond
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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Noter till de finansiella rapporterna

Kassaflödesanalys

Not 1 Uppgifter om Sparbanken

1 januari - 31 december
2017

2016

34 344

6 139

200

-673

Av/nedskrivningar (+)

1 349

844

Kreditförluster (+)

1 276

11 528

Betald inkomstskatt

-6 901

2 147

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

30 268

19 985

-150 093

-232 459

TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (+)

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-)

(a) Överensstämmelse med normgivning och lag

Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-)

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-)

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

141 052

431 293

Förändring av övriga tillgångar (+/-)

-26 953

-324 936

-4 767

245

-10 493

-105 872

Förändring av övriga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+)

74 173

30 001

Investering i finansiella tillgångar (-)

-75 645

-4 130

Avyttring av materiella tillgångar (+)

159

69

Förvärv av materiella tillgångar (-)

-6 813

-1 626

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 126

24 314

Årets kassaflöde

-18 619

-81 558

Likvida medel vid årets början

169 180

250 738

150 561

169 180

2017

2016

Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

TSEK
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och tillgodohavanden i centralbanker

Årsredovisningen avges per 31 december 2017 och avser
Vadstena Sparbank som är sparbank med säte i Vadstena.
Adressen till Bankens kontor är Storgatan 14, 592 23
Vadstena.

2 215

3 058

Utlåning till kreditinstitut

148 346

166 122

Summa enligt balansräkningen

150 561

169 180

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 13 mars 2018. Resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställande på Sparbanksstämman den 20 april 2018.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår.

(f) 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 förtidstillämpas. Nedan
beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade
IFRS väntas få på Sparbankens finansiella rapporter. Utöver
dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka Sparbankens
finansiella rapporter.
IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella
instrument: Redovisning och värdering från 2018. Sparbanken planerar inte att förtidstillämpa IFRS 9. IFRS 9
innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras
och värderas, inför en nedskrivningsmodell som baseras på
förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och
förändringar av principer för säkringsredovisning bl a med
syfte att förenkla och att öka samstämmigheten med Sparbankens interna riskhanteringsstrategier.
När det gäller klassificering och värdering av utlåning har
banken dragit slutsatsen att dessa tillgångar innehas i en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte

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
33) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde består av derivatinstrument i form av ränteswappar,
finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar
eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas.

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.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med
lagbegränsad IFRS kräver att Sparbankens ledning gör
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som
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Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade
IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som
Sparbanken tillämpar från och med 1 januari 2017. Övriga
ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari
2017 har inte haft någon väsentlig effekt på Sparbankens
redovisning.

finansiella rapporter

(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

20

(e) Ändrade redovisningsprinciper

(b) Värderingsgrunder vid upprättande av Sparbankens

(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
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.

påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som
under rådandeförhållanden synes vara rimliga. Resultatet av
dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som
inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i
den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på
de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som
kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella
rapporter beskrivs närmare i not.

va ds t ena spa r ba n k

å rsr e dov isn i ng – 2017

| 21

Noter
att inkassera avtalsenliga kassaflöden, samt att dessa kassaflöden ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden
som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet. Detta innebär att banken även i
fortsättningen kommer att redovisa och värdera utlåning till
upplupet anskaffningsvärde.
Sparbankens överskottslikviditet placeras i obligationer.
Dessa redovisas i enlighet med IAS 39 som AFS tillgångar,
vilket innebär att de redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Sparbanken bedömer att obligationerna innehas i
en blandad affärsmodell baserat på klassificeringen i enlighet
med IFRS 9, vilket medför att redovisningen förväntas bli
oförändrad.
Sparbanken har en långsiktig investering i aktier i Swedbank AB som för närvarande klassificeras som AFS och som
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Detta
innehav kommer i enlighet med IFRS 9 att fortsätta redovisas på detta sätt, men till skillnad mot IAS 39 så kommer inte
någon omklassificering av tidigare orealiserat resultat från
övrigt totalresultat till resultatet att göras i samband med
försäljning och realisation av tidigare orealiserat resultat.
Vid försäljning kommer istället en omföring göras från fond
till verkligt värde till balanserat resultat som en transaktion
inom eget kapital.
Sparbanken har ett innehav i onoterade aktier vars verkliga
värde bedömts inte kunna beräknas tillförlitligt och idag redovisas till anskaffningsvärde. Tillämpningen av IFRS 9 kommer att
medföra att detta innehav ska redovisas till ett beräknat verkligt
värde, då något undantag för detta inte längre tillåts. Banken
har utvecklat rutiner för att värdera detta innehav till verkligt
värde. Effekten av denna ändring bedöms som begränsad.
För klassificering och värdering av bankens finansiella
skulder så innebär IFRS 9 inte några förändringar jämfört
med IAS 39.

Noter
• i samband med att en ny kredit lämnas kommer en reserv
motsvarande 12 månaders förväntad kreditförlust att
redovisas
• när det inträffat en betydande ökning av kreditrisk så kommer en kreditförlustreservering att göras motsvarande de
förväntade kreditförlusterna för den återstående löptiden
inte bara på osäkra lån
Säkringsredovisning
Banken kommer inte att övergå till att redovisa säkringsredovisning enligt IFRS 9, utan kommer att fortsätta tillämpa
samma redovisningsprinciper som tidigare
Upplysningar
IFRS 9 medför följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7
Finansiella instrument. Banken genomför för närvarande en
gap-analys för att identifiera vilka förändringar som måste
genomföras för att uppfylla dessa krav. Ett arbete pågår med
att anpassa system och rutiner för att uppfylla dessa krav.
Bedömd effekt av införandet av IFRS 9 på öppningsbalansen
2018-01-01
Banken har genomfört en analys av storleken på de kvantitativa effekterna på bankens egna kapital när IFRS 9 börjar
tillämpas 1/1 2018. Dessa framgår i nedan tabell fördelat på
förväntade kreditförluster samt klassificering och värdering.
De uppskattade effekterna är beräknade med utgångspunkt i
information som till dags dato är känd.
De uppskattade effekterna kan komma att ändras eftersom
banken ännu inte
a) fastställt samtliga ändringar i redovisningsprinciper som
följer av IFRS 9
b) slutfört validering av de kvantitativa effekterna från i
nförandet av förväntade kreditförluster

Förväntade kreditförluster
De nya reglerna för nedskrivningar, baserat på förväntade
kreditförluster, förväntas öka reserveringen för förluster på
utlåning jämfört med tidigare reservering som baserats på inträffade förluster. En allmän förväntan är at de nya reglerna
också kan komma att med före en större volatilitet i reserverna och därför också i resultat. Ett arbete för att ta fram nya
modeller har gjorts under 2017 för beräkning och reservering av förväntade kreditförluster. Skillnaderna mellan
bankens nuvarande redovisningsprinciper för nedskrivningar
och de principer som kommer att tillämpas från och med 1
januari 2018 är bland annat att:
• reserveringar för kreditförluster kommer inte längre bara
att redovisas på utlåning utan även på lämnade lånelöften
och på investeringar i skuldinstrument som redovisas till
verkligt värde via övrigt totalresultat,
• reserveringar för kreditförluster på utlåning inte längre
bara kommer att redovisas för osäkra lån,
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TABELL Uppskattad påverkan på eget kapital vid övergång till IFRS 9 uppdelad på balanserat resultat och fond för verkligt värde
Belopp i tkr

Utgående balans

Uppskattad effekt av

Uppskattad effekt av til�-

Uppskattad ingående

31/12 2017

tillämpning av IFRS 9,

lämpning av IFRS 9, klas-

balans 1/1 2018

förväntade kreditförluster

sificering och värdering

Balanserat resultat

280.069

Fond för verkligt värde

12.725

-2.785

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets
finansiella rapporter.
(h) Intresseföretag

Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden med avdrag för eventuella nedskrivningar. 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.
(i) Utländsk valuta

-

12.725

(k) Provisions- och avgiftsintäkter

En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
kommer att tillfalla Sparbanken.
Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda
tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:
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.

Transaktioner i utländsk valuta

Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor.
(j) 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. Räntekostnader
inkluderar avgift för stabilitetsavgift.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar
• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som
tillgängliga för försäljning
• 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).
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts.
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277.284
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Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna
löpande utförs
Till dessa avgifter hör främst 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.
Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts
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.
(l) Provisionskostnader

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.
(m) Nettoresultat av finansiella transaktioner

Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller
de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresul-
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tat av finansiella transaktioner består av:
• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde
på de tillgångar och skulder som redovisas enligt fair value
option.
• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan
säljas
• Nedskrivningar på finansiella tillgångar som kan säljas
(aktieinstrument och skuldinstrument)
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där
säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde
• Valutakursförändringar
(n) 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.
(o) Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver i form av skillnad mellan
skattemässig avskrivning och avskrivning enligt plan avseende inventarier.
(p) 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 gällande skattesats. 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.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med til�lämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år.
(q) Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med
reglerna i IAS 39 och ÅRKL.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra
egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper samt deri-
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vat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter nedskrivningar av osäkra fordringar.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när Sparbanken blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller Sparbanken
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en
finansiell tillgång. 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.
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.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, som utgör den dag då Sparbanken förbinder sig
att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte
i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Klassificering och värdering
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. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades,
men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas
efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen

Denna kategori består av finansiella tillgångar som utgör
innehav för handelsändamål. För dessa instrument redovisas
såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner I denna
kategori ingår Sparbankens derivat med positivt värde.
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.

va ds t ena spa r ba n k

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori
eller finansiella tillgångar som Sparbanken initialt valt att
klassificera i denna kategori. Innehav av aktier, andelar
och obligationer redovisas här. Tillgångar i denna kategori
värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat och de ackumulerade
värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital,
dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar vilka
redovisas i resultaträkningen. Realiserade värdeförändringar
redovisas i resultaträkningen under posten Nettoresultat av
finansiella transaktioner.
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). I den förstnämnda delkategorin ingår Sparbankens
derivat med negativt verkligt värde med undantag för derivat
som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.

Säkring av verkligt värde (portfölj)

När ett säkringsinstrument används för säkring av ett verkligt värde redovisas derivatet till verkligt värde i balansräkningen och den säkrade tillgången/skulden redovisas också
den till verkligt värde avseende den säkrade risken. Risken
för förändringar i verkligt värde i Sparbankens redovisning
härrör från utlåning med fast ränta, vilket ger upphov till
ränterisk
För säkringsrelationerna tillämpas säkring till verkligt
värde. Den portföljmetod som tillämpas innebär att lånefordringarna fördelas ut i olika tidsspann utifrån förväntade
ränteomförhandlingstidpunkter. I varje tidsspann har Sparbanken utsett det riskhanteringsstrategi är lämpligt att säkra
och de anskaffade säkringsinstrumenten fördelas ut i dessa
tidsspann. Regelbundet utförs en effektivetstest av säkringsrelationerna genom en jämförelse förändringen i verkligt
värde på säkringsinstrumentet med förändringen i verkligt
värde på det säkrade beloppet med avseende på den säkrade
risken (risken för förändring i swapräntan) i varje tidsspann.
Om effektiviteten har varit inom 80-125 % redovisas en justering av värdet på den säkrade beloppet med den beräknade
förändringen i verkligt värde på en separat rad i balansräkningen (Förändring i verkligt värde på räntesäkrad post i
portföljsäkring). Till den del som säkringen inte varit effektiv
redovisas detta i resultaträkningen. Om säkringsrelationen
avbryts och den säkrade posten fortfarande finns i balansräkningen så påbörjas en periodisering enligt en rätlinjig metod
på tidigare bokförda värdejusteringar.

Andra finansiella skulder

Inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Finansiella garantier
Sparbankens garantiavtal 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 utställaren erhållit
i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande
värderingen redovisas skulden för den finansiella garantin
till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37,
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i
tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.
(s) Derivat och säkringsredovisning

Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra de
risker för ränteexponeringar som Sparbanken är utsatt för.

va ds t ena spa r ba n k

(u) Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Sparbanken om det
finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång
eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd
av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat
efter det att tillgången redovisas för första gången och att
dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade
framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med
tillgångar. Om det finns objektiva belägg som tyder på att
ett nedskrivningsbehov kan finnas så betraktar Sparbanken
dessa fordringar som osäkra också i de fall när Sparbanken
vid en kassaflödessäkring kommer fram till att full täckning
finns för fordran vid ett eventuellt ianspråktagande av pant.
Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhållanden
som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller
utdragen minskning av det verkliga värdet av en investering
i en finansiell placering klassificera som en finansiell tillgång
som kan säljas. Sparbanken gör bedömningen att behov av
gruppvis nedskrivning ej föreligger.
Som objektiva belägg på nedskrivningsbehov föreligger
och att lånet är klassat som osäkert räknar Sparbanken i
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allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar försenade.
Andra objektiva belägg kan vara information om betydande
finansiella svårigheter som kommit Sparbanken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i den löpande utvärderingen
av kundens kreditvärdighet som ingår som integrerad del i
Sparbankens system och rutiner för att hantera kreditrisk.
Eftergifter till Sparbankens låntagare som görs på grund av
att låntagaren har finansiella svårigheter kan också utgöra
objektiva belägg om att lånet är osäkert. Nedskrivningar
belastar resultaträkningen.
En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden mellan bedömt återvinningsvärde och lånets redovisade värde. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i
resultaträkningen.
För osäkra lånefordringar redovisas förändringen av det
nedskrivna beloppet som ränta till den del som ökningen inte
beror på en ny bedömning av de förväntade kassaflödena.
Vid en förändrad bedömning av förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan två bedömningstillfällen
ska däremot denna förändring redovisas som kreditförlust
eller återvinning.
För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd av att låntagaren har finansiella svårigheter redovisas som en kreditförlust om det bedömda återvinningsvärdet är lägre än redovisat värde på lånet. Om lånet
efter omstrukturering förväntas återbetalas i enlighet med de
omförhandlade villkoren så klassificeras lånet inte längre som
osäkert.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Egetkapitalinstrument som klassificerats som en finansiell
tillgång som kan säljas, anses ha ett nedskrivningsbehov och
skrivs ner om det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när värdenedgången
varit utdragen. Sparbanken betraktar en värdenedgång större
än 20 % som betydande, och en period om minst 9 månader
som utdragen.
Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat som en finansiell tillgång som kan säljas omklassificeras tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget
kapital via övrigt totalresultat till resultaträkningen
Om det finns objektiva belägg, se beskrivning ovan, som
indikerar att det finns nedskrivningsbehov på räntebärande
värdepapper utgör beloppet på den ackumulerade förlust
som omklassificeras från eget kapital via övrigt totalresultat
i resultaträkningen av skillnaden mellan förvärvskostnaden
(efter avdrag för återbetalning av kapitalbehov och periodisering) och aktuellt verkligt värde, efter avdrag för eventuell
nedskrivning på den finansiella tillgången som tidigare redovisats i resultaträkningen. Nedskrivningar av räntebärande
värdepapper återförs över resultaträkning om det verkliga
värdet ökar och ökningen objektivt kan hänföras till en hän-
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delse sominträffade efter det att nedskrivningen gjordes.
Återföring av nedskrivningar
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för
beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på
en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla
kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller
omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på
lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not.
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall
eller lånefordringar och kundfordringar som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning
av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, vilka tidigare redovisats i resultaträkningen återförs ej via resultaträkningen,
utan i övrigt totalresultat. Det nedskrivna värdet är det värde
från vilket efterföljande omvärderingar görs, vilka redovisas i
övrigt totalresultat. Nedskrivningar av räntebärande instrument, klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas,
återförs över resultaträkningen om det verkliga efter det att
nedskrivningen gjordes.
Bortskrivningar av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från
balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad
vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om
utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran
eftergivits på annat sätt.
Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre
i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på
resultatraden Kreditförluster netto.

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.
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 Sparbanken 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.
Avskrivningsprinciper
Inventarierna beräknas ha en nyttjandeperiod på 5 år, förutom vissa datorer som skrivs av på 3 år. Avskrivning sker
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark
skrivs inte av.
Rörelsefastigheten består av ett antal komponenter med
olika nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna har bedömts
variera mellan 10 – 100 år på dessa komponenter. Den redovisningsmässiga skillnaden mellan att tillämpa olika avskrivningsperioder för fastighetens beståndsdelar i förhållande till
avskrivning enligt tidigare redovisningsregler är emellertid
försumbar. Sparbanken har därför valt att tillämpa avskrivning av fastigheten på 50 år, vilket överensstämmer med det
skattemässiga avdraget.

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

(å) Ersättningar till anställda

(w) Materiella tillgångar

Pensionering genom försäkring

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

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 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.
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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. Sparbanken har dock gjort bedömningen att
UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta är tillämplig även för Sparbankens pensionsplan hos SPK. Sparbanken saknar tillräcklig
information för att möjliggöra en redovisning i enlighet
med IAS 19, och redovisar därför dessa pensionsplaner som
avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter
till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas. Årets kostnader för dessa
försäkringspremier framgår av not 10.
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Not 3 Finansiella risker

Kreditriskexponering,
brutto och netto 2016

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.

Krediter 1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra
näringsfastigheter
Företagsintckning
Övriga5
varav: kreditinstitut
Summa
Värdepapper
Statspapper och andra
offentliga organ
- AAA6
Summa
Övrigt
Åtaganden
Utställda lånelöften
Utställda finansiella garantier
Summa

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 rapporterar regelbundet till styrelsen.

Total kreditriskexponering

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 normala år i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små.

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat värde

21
468 762

2 173

156 580
498 783
2 464
16 214
1 367

Värde av säkerheter

Kreditriskexponering m
hänsyn till
säkerheter

Ianspråktagna
säkerheter

21

21

–

466 589

442 667

23 922

156 580
498 783

156 580
497 985

–
798

300 823
94 375
57 384
1 549 835

6 115
7 286
322 548
166 123
360 669

–

–

80 521
80 521

–

–
–

309 402
117 875
381 299
166 123
1 932 722

22 218

306 938
101 661
379 932
166 123
1 910 504

80 521
80 521

–

80 521
80 521

6 290
73 096
79 386

–

6 290
73 096
79 386

–

6 290
73 096
79 386

2 092 629

22 218

2 070 411

1 549 835

520 576

1

Med kredit 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.
inklusive krediter till stat och kommun

2
3

inklusive bostadsrätter
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

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 riskspridning. För att begränsa
kredit- och motpartsrisker i Sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i
värdepapper med hög kreditvärdighet.

4

Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig
kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med
den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd
och risken vid ett eventuellt obestånd.

Kreditkvalitet
2017-12-31

2016-12-31

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.

Företagssektor
Kreditbetyg 1-3, låg till medel risk
Kreditbetyg 4-5, högre risk

926 705
890 188
36 517

791 281
755 843
35 438

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

Privatpersoner
Kreditbetyg 1-3, låg till medel risk
Kreditbetyg 4-5, högre risk
Lånefordringar

956 547
929 727
26 820
1 883 251

943 154
923 124
20 030
1 734 435

2017-12-31

2016-12-31

731
104
88
1
4 056
4 980

372
1
167
211
832
1 583

2017-12-31

2016-12-31

–
560 470
1 301 932
729 193
27 813
1 890 215

589 212
1 152 761
576 015
14 681
1 756 654

3 120
254
2 866

1 620
278
1 342

Kreditriskexponering,
brutto och netto 2017
Krediter 1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra
näringsfastigheter
Företagsinteckning
Övriga5
varav: kreditinstitut
Summa
Värdepapper
Statspapper och andra
offentliga organ
- AAA6
- AA+
Andra emittenter
- AAA
Summa
Övrigt
Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering
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Kreditriskexponering (före
nedskriv-ning)

Nedskrivning/
Avsättning

15

487 281

71

700
3 987
2 206
6 964

Värde av säkerheter

Kreditriskexponering m
hänsyn till
säkerheter

Ianspråktagna
säkerheter

15

–

487 210

459 930

27 280

182 469
614 428

182 415
612 387

54
2 041

284 881
132 972
346 545
148 346
2 048 520

284 424
132 110
62 358

457
862
284 187
148 346
314 881

15

182 469
614 428
285 581
136 959
348 751
148 346
2 055 484

Redovisat värde

1 733 639

Lånefordringar, kreditkvalitet,

Oreglerade och osäkra fordringar
Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna lånefordringar
TSEK
Fordringar förfallna 60 dgr eller mindre
Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr
Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr
Fordringar förfallna > 360 dgr
Summa
Lånefordringar per kategori av låntagare
TSEK
Lånefordringar, brutto
- offentlig sektor
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare
- övriga
Summa
varav:
Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor

–

46 241
14 175

46 241
14 175

46 241
14 175

44 695
105 111

–

44 695
105 111

–

44 695
105 111

–

76 800
76 800

–

76 800
76 800

–

76 800
76 800

–

2 237 395

6 964

2 230 431

1 733 639

496 792

–
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Osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor
Avgår:
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar
- företagssektor
- hushållssektor
Lånefordringar, nettoredovisat värde
- offentlig sektor
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare
- övriga
Summa

17 906
11 320
6 586

31 898
26 601
5 297

6 964
6 084
880

22 218
19 022
3 196

–
554 386
1 301 052
575 484
27 813
1 883 251

570 190
1 149 565
575 484
14 681
1 734 436

Löptidsinformation
2017
Kontraktuellt återstående löptid
(odiskonterat värde) samt
förväntad tidpunkt för återvinning

Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker

–
–

–
–

–
–

Finansiella skulder
Derivat för riskhantering
Summa

2 532
2 532

–

2 532
2 532

TSEK

Bruttobelopp

–
–

Finansiella skulder
Derivat för riskhantering
Summa

6 261
6 261

–
–

–
–

2 215

66 000

Utlåning till kreditinstitut

148 346

Utlåning till allmänheten

137 007

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar

347 539

Summa tillgångar

632 892

Skulder till kreditinstitut
Inlåning fr allmänheten
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Övriga skulder inkl. eget
kapital
Summa skulder och eget
kapital

66 000
148 346

36 864

88 766

394 804

–

304

45 218

36 864

89 070

506 022

1 754 339

1 754 339

2 411 780

39 686

45 522
387 225

41 901

3 061 088

13 706

–

2 052 323

2 066 029

13 706
96 554

96 554

59 793
5

59 798

561
1 920

2 481

592

592

6 008

2 209 231
2 516
6 008

3 806

3 806

293 397

293 397

303 211

2 528 664

Oredovisade lånelöften
Utfärdade finansiella garantier
Total skillnad
Löptidsinformation
2016

Kvittning i balansNettobelopp i
räkningen
balans-räkningen

2016-12-31
Finansiella tillgångar
Derivat för riskhantering
Summa

Varav
förväntad
tidp för
återvinning
> 12 mån

Skulder

Kvittning i balansNettobelopp i
räkningen
balans-räkningen

2017-12-31
Finansiella tillgångar
Derivat för riskhantering
Summa

Summa
nominella
kassaflöden

2 215

Belåningsbara
statsskuldförbindelser m m

Kvittningsavtal och liknande avtal
Sparbanken ingår i derivatavtal under International Swaps and Derivatives Association (ISDA) master netting-avtal. Avtalen innebär att när en
motpart inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet och alla utestående mellanhavanden skall regleras med
ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för kvittning i balansräkningen. Detta beror på att kvittning enligt ISDA-avtalen endast är
tillåten om motparten eller banken inte kan reglera sina åtaganden. Därtill är det inte heller motpartens eller bankens avsikt att reglera
mellanhavanden på nettobasis eller vid samma tidpunkt.

Bruttobelopp

Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
Högst 3 mån
Längre än 3 Längre än 1 år Längre än 5 år Utan löptid
mån men
men högst 5 år
högst 1 år

Tillgångar

Följande faktorer beaktar Sparbanken för att bestämma om tillgången är osäker:
Räntor/amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar (oreglerad fordran) såvida inte andra omständighetr redan tidigare
medför osäkerhet om kreditens återbetalning och förbättringar av låntagarens återbetalningsförmåga inte bedöms ske inom två år
samt pantens värde inte täcker kapitalbelopp och ränta med betryggande marginal.

TSEK

På anfordran

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

–
–

Tillgångar
Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker
Belåningsbara
statsskuldförbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

6 261
6 261

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.

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning fr allmänheten
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Övriga skulder inkl. eget
kapital
Summa skulder och eget
kapital

Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar
endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande och
stresstester utförs för olika scenarios.
Sparbankens likviditetsberedskap i form av dagslåneräkning, värdepappersportfölj och kreditlimiter hos Swedbank får lägst uppgå
till 247 Mkr.
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.

Utfärdade finansiella garantier
Total skillnad

–

–

-1 433 137

På anfordran

-59 690

29 273

503 541

1 753 747

270 383
-531 693

Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
Högst 3 mån
Längre än 3 Längre än 1 år Längre än 5 år Utan löptid
mån men
men högst 5 år
högst 1 år

270 383
262 040

Summa
nominella
kassaflöden

3 058
80 000

166 123
120 359

39 133

68 312

337 161

1 849 113

315 952
602 434

39 133

68 312

417 161

1 849 113

133 151
205

95 711
1 244

1 643
3 722

21
1 837 674

1 090

–

Varav
förväntad
tidp för
återvinning
> 12 mån

3 058
80 000
166 123
2 414 078

63 064
66 122

–
379 016
3 042 275

10 889

21
2 068 179
6 261
10 889

3 692

3 692

–

280 370
1 837 695

133 356

96 955

5 365

1 090

294 951

2 089 042

–

-1 235 261

-94 223

-28 643

411 796

1 848 023

287 224
-516 053

287 224
666 009

–

De förväntade tidpunkterna eller bortbokning av tillgångar bedöms sammanfalla med de kontraktuella löptiderna. Såvitt avser
skulder till kreditinstiut förväntar banken att dessa återvinns omgående. Skulder till allmänheten har olika återvinningstider som
är svåra att ange generellt. Av tillgångsposten utan löptid förväntas 20 779 tkr (44.353 tkr) d v s bankens aktieinnehav inte återvinnas
inom 12 månader. Övriga poster utan löptid förväntas regleras inom 12 månader.

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
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Total skillnad

-1 235 261

-94 223

-28 643

411 796

1 848 023

-516 053

666 009

–

De förväntade tidpunkterna eller bortbokning av tillgångar bedöms sammanfalla med de kontraktuella löptiderna. Såvitt avser
skulder till kreditinstiut förväntar banken att dessa återvinns omgående. Skulder till allmänheten har olika återvinningstider som
är svåra att ange generellt. Av tillgångsposten utan löptid förväntas 20 779 tkr (44.353 tkr) d v s bankens aktieinnehav inte återvinnas
inom 12 månader. Övriga poster utan löptid förväntas regleras inom 12 månader.
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Marknadsrisk
Vadstena Sparbank
Marknadsrisk
är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i
Org. nr. 524000-5719
marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste
marknadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I Sparbankens fall utgör ränterisken och aktiekursrisken de
övervägande marknadsriskerna.

2016

Räntebindnings-tider för tillgångar
och skulder - Ränteexponering

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Förändring i verkligt värde på
säkrat belopp i portföljsäkring
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar
Summa

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, d v s risken för att räntenettot 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. En
betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebindningstider motverkar kassaflödesrisken men ökar prisrisken.
Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken men ökar kassaflödesrisken.

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Upplåning från allm
Förändring i verkligt värde på
säkrat belopp i portföljsäkring
Emitterade värdepapper
Övriga skulder
Efterställda skulder
Eget kapital
Summa skulder och eget
kapital
Differens tillgångar och
skulder

I enlighet med Sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär detta t
ex att räntebindningstiderna på Sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. För att
säkra sig mot ränterisken i Sparbankens fastförräntade utlåning har sparbanken i stor utsträckning ingått ränteswapavtal, dvs avtal enligt vilka
Sparbanken betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är en s k gap-analys, som återfinns nedan, som
visar räntebindningstiderna för Sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. Analysen visar att
vid en förändring av marknadsräntan med en procentenhet minskar/ökar räntenettot för kommande 12-månadersperiod med -1,3 Mkr.

Enligt finanspolicyn får ränterisken beräknad enlig Finansinspektionens definition av ränterisk (plötslig och uthållig förskjutning av
avkastningskurvan -/- 200 räntepunkter) maximalt uppgå till 1 % av kapitalbasen. Vid utgången av 2017 uppgick ränterisken till 1 961 tkr
eller 0,67 % av kapitalbasen.
Derivatinstrument som exempelvis räntewapkontrakt asnvänds för att hantera ränterisken.

Räntederivat, fast ränta
erhålls 1
Räntederivat, fast ränta
erläggs 2
Kumulativ exponering

Per den 31 december 2017 hade sparbanken ränteswapar med ett kontraktsvärde på 133 955 tkr (209 416 tkr).

2017

Räntebindnings-tider för tillgångar
och skulder - Ränteexponering

Högst 1 mån

Längre än 1 mån
men högst 3 mån

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser

Längre än 1 år men
högst 3 år

Längre än 3 år men
högst 5 år

Längre än 5 år

1&2

60 416
148 346

Utlåning till allmänheten

1 593 202

60 416

11 100

1 334

62 417

20 055
1 761 603

2 215

148 346
138 956

60 242

11 100

1 334

62 417

84 882

Inlåning från allmänheten
Övriga skulder
Eget kapital
Summa skulder och eget
kapital
Differens tillgångar och
skulder
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4 115

387 225
389 440

9 814
293 397

2 209 231
9 814
293 397

2 526 148

53 312

58 771

4 115

1 064

–

–

303 211

-344 072

146 060

-47 671

-2 781

61 352

84 882

16 000

86 229

600

–

62 300

55 055

16 000

-112 328

-115 109

-116 057

-86 229

-86 229

133 955

-344 072

-64 057

166 122
1 434 095

80 521
97 768

32 443

25 779

73 502

45 847

3 058
80 521
166 122
1 734 434

25 000

–

1 600 217

178 289

32 443

25 779

73 502

21
1 901 255

62 091

91 726

10 956

2 151

45 847

25 000

379 016
382 074

280 262

–
–
14 581
–
280 262
2 363 043

14 581

1 901 276

62 091

91 726

10 956

2 151

–

–

294 843

-301 059

116 198

-59 283

14 823

71 351

45 847

25 000

87 231

209 416

-301 059

23 600
956

–
379 016
2 363 151
21
2 068 179
–

209 416
23 021
-81 349

34 000
-100 526

57 900
-87 075

45 895
-87 123

25 000
-87 123

108

209 416

Nominellt värde

Räntenettorisk; genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång eller nedgång
på 1 procentenhet på balansdagen utgör
-1 273 tkr
( 931 tkr
), givet de räntebärande tillgångar och skulder som
finns per balansdagen.

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

16 000

1 064

Totalt

Utan ränta

3 058

Aktiekursrisk
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).

2 105 675

Räntederivat, fast ränta
erhålls 1
Räntederivat, fast ränta
erläggs 2
Kumulativ exponering

58 771

Längre än 5 år

44 695
387 225
2 526 148

13 706
53 312

Längre än 3 år men
högst 5 år

I sparbankens resultaträkning ingår valutakursdifferenser med 186 tkr (123 tkr) i nettoresultat av finansiella transaktioner.

13 706
2 091 969

Längre än 1 år men
högst 3 år

1 883 251

Skulder
Skulder till kreditinstitut

Längre än 3 mån Längre än 6 mån
men högst 6
men högst 1 år
mån

16 000

24 640
199 372

Längre än 1 mån
men högst 3 mån

Totalt

Utan ränta

2 215

Utlåning till kreditinstitut

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar
Summa

Längre än 3 mån Längre än 6 mån
men högst 6
men högst 1 år
mån

Högst 1 mån

133 955
133 955
0

va ds t ena spa r ba n k

Sparbankens aktieinnehav består huvudsakligen av aktier i Swedbank AB. Dessa bokförs till verkligt värde. Positvi mellanskillnad mellan upsrungliga
anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde redovisas som Fond för verkligt värde under eget kapital. Betydande eller långvarig minskning av
marknadsvärdet i förhållande till aktiernas anskaffningsvärde redovisas via resultaträkningen.
En generell förändring med 10 procentenhet av aktiekurserna skulle påverka värdet av aktieinnehavet med 2,1 Mkr (4,4 Mkr)
Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroende- mässiga förluster.
Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt
eller externt, ingår i den operativa risken.
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.

va ds t ena spa r ba n k
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Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719
Derivat och säkringsredovisning
2017
Derivat
TSEK
Derivat för verkligtvärde-säkringar
Ränterelaterade kontrakt
Swappar
Total summa
Varav clearat
Derivat och säkringsredovisning
2016
Derivat
TSEK
Derivat för verkligtvärde-säkringar
Ränterelaterade kontrakt
Swappar
Total summa
Varav clearat

Not 7 Provisionskostnader
Nominellt belopp/ återstående löptid
Upp till 1 år

600
600

> 1 år - 5 år

>5 år

117 355
117 355

16 000
16 000

Total

133 955
133 955
133 955

Positiva marknadsvärden

Negativa marknadsvärden

2 588
2 588

-72
-72

TSEK
Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

2017

2016

-2 021
-224
-227
-2 472

-1 996
-328
-221
-2 545

Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner
TSEK
Aktier/andelar
Räntebärande värdepapper
Valutakursförändringar
Summa

Nominellt belopp/ återstående löptid
Upp till 1 år

80 621
80 621

> 1 år - 5 år

103 795
103 795

>5 år

25 000
25 000

Total

209 416
209 416
209 416

Positiva marknadsvärden

Negativa marknadsvärden

6 261
6 261

–
–

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori

Säkring av verkligt värde
Verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till 2 516 Tkr (6 261 tkr)och på säkringsinstrument (derivat)
till -2.532 tkr (-6.926 tkr). Mellanskillnaden 16 tkr (35 tkr) är således periodens redovisade ineffektivitet.

Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Räntebärande värdepapper
Derivat
- säkringsredovisning
- ej säkringsredovisning
Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR
ränteintäkt från osäkra fordringar
Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
varav kostnad för insättningsgaranti
Räntebärande värdepapper
Övriga
Summa
Varav räntekostnad från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR
Summa räntenetto

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

2016
123
123

2017

2016

Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Valutakursförändringar
Summa

14 182
186
14 368

123
123

Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas som redovisats i övrigt totalresultat.

-17 208

7 875

2017

2016

417
40
28
485

481
20
26
527

2017

2016

-7 937
-3 182
-1 655

-8 049
-3 481
-2 400

-587
-780
-14 141

–
-973
-14 903

-6 659
-3 620
-884
-318
-3 555
-1 226
-16 262
-30 403

-4 918
-3 581
-770
-339
-1 220
-1 121
-11 949
-26 852

Not 9 Övriga rörelseintäkter

Not 4 Räntenetto
TSEK

2017
14 296
-114
186
14 368

2017

2016

4
41 047
253

-11
36 685
-125

-4 644

-4 850

–
36 660
41 172
601

540
32 239
37 094
699

-738
-4 003
-848

-680
-4 076
-1 434

-19
-4 760
-4 760
31 900

-10
-4 766
-4 766
27 473

2017

2016

1,39

1,28

1,42

1,32

TSEK
Intäkter från rörelsefastigheter
Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar
Övriga rörelseintäkter
Summa
Samtliga intäkter hänför sig i allt väsentligt till Sverige.

Not 10 Allmänna administrationskostnader
TSEK
Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Kostnad för pensionspremier
Andra pensionskostnader
Avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
Övriga administrationskostnader
Hyror och andra lokalkostnader
IT-kostnader
Konsulttjänster
Revision
Porto och telefon
Fastighetskostnader
Övriga
Summa övriga administrationskostnader
Summa
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 5 Erhållna utdelningar
TSEK
Swedbank AB
Indecap
Summa

TSEK
2017

2016

2 772
26
2 798

2 006
12
2 018

Löner
Sociala kostnader
Summa

2017
Ledande
befattnings-havare

2 687
1 024
3 710

2016

Övriga anställda

5 250
2 158
7 409

Ledande
befattnings-havare

2 774
1 171
3 945

Övriga anställda

5 275
2 310
7 585

Av Sparbankens pensionskostnader på 1 655 (2 400) tkr avser 539 (754) tkr Sparbankens VD

Not 6 Provisionsintäkter
TSEK
Betalningsförmedlingsprovisioner
Utlåningsprovisioner
Inlåningsprovisioner
Provisioner avseende utställda finansiella garantier
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa
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2017

2016

3 717
10 506
193
147
7 460
2 826
24 849

3 693
9 259
203
121
6 271
2 715
22 262

va ds t ena spa r ba n k
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Ledande befattningshavares ersättningar

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KPMG
Övriga tjänster

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen.
Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut.
Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension.
Med andra ledande befattningshavare avses de 1 personer som tillsammans med VD utgör bankledning.

TSEK

Grundlön / styrelsearvode
Rörlig ersättning

Henrik Hendeby, ordförande
Björn Rylander
Katarina Wiklund
Bengt Peterson
Mats Jonsson
Lars Bergmar
Verkst. Direktören
Andra ledande befattningshavare
(1 personer)
Summa

179
90
67
67
67
67
1 103
686
2 326

93
65
57
39
50
57

361

2017
Övriga förmåner

Pensions-kostnad

Vinstandels stiftelse

25

539

35

41
66

201
740

35
70

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare
TSEK
Henrik Hendeby, ordförande
Björn Rylander
Katarina Wiklund
Bengt Peterson
Mats Jonsson
Lars Bergmar
Verkst. Direktören t o m 160430
Verkst. Direktören fr o m 170501
Andra ledande befattningshavare
(2 resp 1 personer)
Summa

Grundlön / styrelsearvode
Rörlig ersättning

178
89
67
67
67
67
230
715
896
2 376

129
52
57
37
56
67

398

Övriga ersättningar

Summa

Pensions-kostnad

Vinstandels stiftelse

Övriga ersättningar

Summa

82
40

429
325

307
141
124
104
123
134
741
1 080

62
184

242
996

1 200
3 954

–

–

–

Pensionsförpliktelse

231

444

Deloitte
Revisionsuppdrag

300

–

Avgifter till centrala organisationer
Försäkringskostnader
Säkerhetskostnader
Marknadsföringskostnader
Realisationsförlust vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa

TSEK

–

Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (+)
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas
som konstaterade förluster (-)
Årets nedskrivning för kreditförluster (+)
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster (-)
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster (-)
Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar
Årets nettokostnad för kreditförluster

TSEK
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
Summa

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktör rätt till lön under uppsägningstiden, som är arton månader.
Vid egen uppsägning har den verkställande direktören tolv månaders uppsägningstid.

2016

889
41 601
42 490

932
31 246
32 178

TSEK

Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Årets skattekostnad [/skatteintäkt]
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Totalt redovisad skattekostnad

2017

2016

9
4
13

9
4
13

2017

2016

-16 592
13 089

-345
165

-1 444
70
3 671
-1 206

-16 141
54
4 793
-11 474

-1 206

-11 474

2017

2016

22
22

-115
-115

2017

2016

-4 072
71
-4 001

-1 171
-1 171

1
5

1
5

–
2

–
2

–

–

-4 001

-1 171

Avstämning av effektiv skatt
2017

TSEK

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad effektiv skatt
Redovisat direkt i eget kapital
Skatteposter som redovisas direkt i eget kapital
TSEK

Uppskjuten skatt hänförlig till finansiella tillgångar som kan säljas
Övrigt [specificeras, avser endast ägartransaktioner]
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-66
-4 549

Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat/rapport över resultat
2017

Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1. lämnas på företagets hemsida,
www.vadstenasparbank.se

36

-80
-4 626

Not 14 Skatter

Lånevillkoren överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.

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

2016
-1 038
-417
-513
-2 515

Not 13 Bokslutsdispositioner

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

Medelantalet anställda
Sparbanken
- varav kvinnor
- varav män
Totalt

2017
-1 391
-412
-532
-2 211

Not 12 Kreditförluster, netto

Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker på samma villkor för bankledning som för övriga medarbetare. Denna rörliga ersättning är pensionsgrundande. Övriga förmåner avser tjänstebil och ränteförmån.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör (ställföreträdande för verkställande direktör)
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Summa

EY
Revisionsuppdrag

TSEK

Rörlig ersättning

Lån till ledande befattningshavare
TSEK

326

Not 11 Övriga rörelsekostnader

963
3 563

2016
Övriga förmåner

Pensionsförpliktelse

272
155
124
106
117
124
1 702

–

2016

353

Med revisionsuppdrag avses lagstadgar 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.

Ersättning till verkställande direktören för 2017 har beslutats av styrelsen.
Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

2017

va ds t ena spa r ba n k
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22,0%
0,8%
-10,9%
-0,2%
11,6%

34 366
-7 561
-272
3 761
71
-4 001

2016

22,0%
6,8%
-9,3%

6 024
-1 325
-409
563

0,0%
19,4%

Skatt
2017

-1 171

2016

-43

-187

-43

-187
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Not 15 Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m

Not 19 Aktier och andelar

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

2017-12-31

TSEK

Verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Svenska kommuner
Summa

Redovisat värde
(uppl a)

60 416
60 416

60 416
60 416

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden
Negativ skillnad till följd av att bokförda värden understiger nominella värden
Summa

2016-12-31

TSEK

Redovisat värde
(uppl a)

Verkligt värde

80 521
80 521

Övriga
Summa aktier och andelar
varav:
Noterade värdepapper på börs
Onoterade värdepapper

80 521
80 521

416
–
416

521
521

Företag
Aktier
Swedbank AB
Indecap AB
Sparbankernas Kort AB
Summa

Not 16 Utlåning till kreditinstitut
2017-12-31

2016-12-31

Swedbank
Svensk valuta
Utländsk valuta
Övriga

141 618
6 728
0

158 857
7 265
–

Summa

148 346

166 122

TSEK

2017-12-31
1 876 691
13 524

1 756 652

Summa
Varav: osäkra

1 890 215
17 906

1 756 652
31 898

105 000
1
69
105 070

TSEK

Övriga
Summa
Varav:
Onoterade intresseföretag

Individuell nedskrivning (specifikaiton se nedan)

Individuellt
värderade lånefordringar

Förändring av nedskrivningar, TSEK
Ingående balans 1 januari 2017
Årets nedskrivning för kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas
som konstaterade förluster

6 964

22 218

1 883 251

1 734 434

Gruppvis
värderade lånefordringar

Summa

22 218

22 218

1 444
-3 671

1 444
-3 671
–
-13 027

-13 027

Utgående balans 31 december 2017

6 964

–

20 779
293

44 060
293
Redovisat värde

20 779

20 779

20 779
224
69
21 072

2017-12-31

2016-12-31

678
678

488
488

678

488

Intresseföretag
2017-12-31
2016-12-31

TSEK

Redovisat värde, netto

44 353
44 353

Börsvärde

2016-12-31

Utestående fordringar, brutto
Svensk valuta
Utländsk valuta

2016-12-31

21 072
21 072

Not 20 Aktier och andelar i intresseföretag

Not 17 Utlåning till allmänheten
TSEK

Antal

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Utgående balans 31 december

488
190
678

488
–
488

Redovisat värde den 31 december

678

488

Intresseföretag 2017
Spar Tjänster i Linköping AB, 556824-4122
Summa

Resultat

Intresseföretag 2016
Spar Tjänster i Linköping AB, 556824-4122
Summa

Resultat

72
72

14
14

Eget kapital

Kapitalandel

Antal andelar

Redovisat värde

Eget kapital

Kapitalandel

Antal andelar

Redovisat värde

2 358
2 358

2 286
2 286

33%
33%

25%
25%

200
200

150
150

678
678

488
488

Not 21 Materiella anläggningstillgångar

6 964
Byggnader
Inventarier

och mark

Totalt

Ingående balans 1 januari 2016
Förvärv
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2016

5 711
1 626
-315
7 022

6 397
–
–
6 397

12 108
1 626
-315
13 419

Ingående balans 1 januari 2017
Förvärv
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2017

7 022
1 459
-471
8 010

6 397
5 354
–
11 751

13 419
6 813
-471
19 761

Ingående balans 1 januari 2016
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2016

-3 980
-699
246
-4 433

-6 076
-145

-10 056
-844
246
-10 654

Ingående balans 1 januari 2017
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående balans 31 december 2017

-4 433
-996
312
-5 117

-6 221
-353
-6 574

-10 654
-1 349
312
-11 691

Redovisade värden
Per 2016-01-01
Per 2016-12-31

1 731
2 589

321
176

2 052
2 765

Per 2017-01-01
Per 2017-12-31

2 589
2 893

176
5 177

2 765
8 070

(i Sverige)
(i Sverige)

2017-12-31
4 481
900

2016-12-31
4 481
900

TSEK

Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Anskaffningsvärde
2017-12-31

TSEK

Emitterade av andra låntagare
Finansiella företag
Summa emitterade av andra låntagare
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper
varav:
Noterade papper på börs
Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden

Verkligt värde

Redovisat värde
(uppl a)

2016-12-31

Redovisat värde
(uppl a)

Verkligt värde

44 695
44 695

44 695
44 695

–
–

–
–

44 695

44 695

–

–

44 695

–

695

-

Avskrivningar

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden, byggnader
Taxeringsvärden, mark

38

| å rsr e dov isn i ng – 2017

va ds t ena spa r ba n k

va ds t ena spa r ba n k

-6 221

å rsr e dov isn i ng – 2017

| 39

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Noter

Noter

Not 22 Övriga tillgångar

Not 29 Eget kapital

TSEK

Skattekonto
Övriga tillgångar
Summa

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

2017-12-31

2016-12-31

345 957
1 532
347 489

315 592
3 564
319 156

För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i eget kapital.
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.
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.

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
TSEK

Förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter
Upplupna provisionsintäkter
Övrigt
Summa

2017-12-31

2016-12-31

353
823
7 154
3
8 333

341
696
6 607
19
7 663

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan
säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar redovisas
dock i resultaträkningen. I denna reserv ingår även den effektiva andelen i kassaflödessäkring, dvs den ackumulerade nettoförändringen av
verkligt värde på säkringsinstrument.
Balanserad vinst eller förlust
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat,
överkursfond och fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till
aktieägarna.

Not 24 Skulder till kreditinstitut
TSEK

Swedbank AB
Svensk valuta
Summa

2017-12-31

2016-12-31

13 706
13 706

21
21

Förslag till disposition av Sparbankens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 292 793 457, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

292 793 457
292 793 457

Not 25 Inlåning från allmänheten
TSEK

2017-12-31

Not 30 Eventualförpliktelser

2016-12-31

TSEK

Allmänheten
Svensk valuta
Utländsk valuta
Summa

2 202 593
6 638
2 209 231

2 061 030
7 149
2 068 179

Inlåningen per kategori av kunder
Offentlig sektor
Företagssektor
Hushållssektor
Varav: enskilda företagare
Övriga
Summa

79 975
506 613
1 600 177
306 641
22 466
2 209 231

76 414
503 267
1 479 055
348 145
9 443
2 068 179

2017-12-31

2016-12-31

2 532
1 913
731

6 261
347
1 076

241
591
6 008

200
3 005
10 889

Garantier
Garantiförbindelser - krediter
Garantiförbindelser - övriga
Summa

Not 31 Åtaganden
TSEK
Nominella belopp

Kreditlöften
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter
Summa

Not 26 Övriga skulder
TSEK

Negativt värde på derivatinstrument
Leverantörsskulder
Preliminärskatt på räntor
Sålda ej innehavda värdepapper
Anställdas källskattemedel
Övriga skulder
Summa

2016-12-31

410
3 255
141
3 806

673
2 892
127
3 692

2017-12-31

2016-12-31

Ingående balans 1 januari
Årets avskrivningar utöver plan
Årets återföringar av avskrivningar utöver plan
Utgående balans 31 december

626
–
-22
604

511
115
626

Summa obeskattade reserver

604

626

63 149
9 947
73 096

2017-12-31

2016-12-31

–
193 583
193 583

6 290
207 838
214 128

Sammanställning över närståendetransaktioner

Intresseföretag
Intresseföretag
2017-12-31

66 605
10 195
76 800

Närståenderelationer
Sparbanken har närståenderelation med följande intresseföretag: Spar Tjänster i Linköping AB

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

2016-12-31

Not 32 Närstående

TSEK

TSEK

2017-12-31

Nominella belopp

Försäljning av
varor/ tjänster till
närstående

År

2017
2016

Inköp av varor/
tjänster från
närstående

3 052
3 060

Övrigt (tex ränta,
utdelning)

Fordran på
närstående per 31
december

205
333

Skuld till närstående
per 31 december

2 970
3 988

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 28 Obeskattade reserver
TSEK

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
Inventarier
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Not 33 Finansiella tillgångar och skulder

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen

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.

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.

2017

Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:

Infoga radkopia

Ta fram rader

Redovisat värde
Innehav för

TSEK

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Aktier och andelar
Upplupna intäkter
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader

Derivat

Invester-

identifierade

som är

ingar som

Låne

tillgångar

handels-

till verkligt

säkrings-

hålles till

och kund-

som kan

Övriga

värde

instrument

förfall

fordringar

säljas

skulder

Total

–

2 215
60 416
148 346
1 883 251
21 072
823
2 116 123

2 215
148 346
1 883 251

–

–

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

–

–

823
2 034 635

60 416

21 072
81 488

13 706
2 209 231

2 532

–

2 627
410
2 225 974

–

2 532

Initialt

Derivat

Invester-

13 706
2 209 231
2 532
2 627
410
2 228 506

Nivå 1

20 779

som är

ingar som

Låne

tillgångar

till verkligt

säkrings-

hålles till

och kund-

som kan

Övriga

ändamål

värde

instrument

förfall

fordringar

säljas

skulder

Total

–

3 058
80 521
166 122
1 734 434
44 353
696
2 029 184

3 058
166 122
1 734 434

–

6 261

–

–

6 261

–

293

2 515
60 416
148 346
1 883 251
21 072
823
2 116 423

–

13 706
2 209 231
2 532
2 627
410
2 228 506

293

81 195

–

2 532

–

2 532

Total

Nivå 1:
Nivå 2:

Nivå 3:

enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument
utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Denna kategori inkluderar instrument
som värderas baserat på noterade priser på aktiva 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.
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.
Överföringar mellan nivå 1 och 2
Inga överföringar mellan nivå 1 och 2 har skett under 2017

Verkligt värde

identifierade

–

Nivå 3

Finansiella

handels-

–

Nivå 2

60 416

Redovisat värde
Innehav för

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Aktier och andelar
Upplupna intäkter

Finansiella

ändamål

2016

TSEK

Verkligt värde

Initialt

696
1 904 310

80 521

44 353
124 874

21
2 068 179
2 995
673
2 071 868

21
2 068 179
6 261
2 995
673
2 078 129

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

293

–

21
2 068 179
6 261
2 995
673
2 078 129

80 521

44 060
124 581

293
–

6 261

–

6 261

Total

3 058
80 521
166 122
1 734 434
44 353
696
2 029 184

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.
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, 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 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
Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på en diskontering av beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar
med utgångspunkt i marknadsräntan
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 liknande instrument på balansdagen.
Innehavet i Sparbanken Kort redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas.
Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella
utlåningsränta som tillämpas.
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.

Not 34 Specifikation till kassaflödesanalys
Likvida medel
TSEK

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden i centralbanker
Utlåning till kreditinstitut
Summa

2017-12-31

2016-12-31

2 216
148 346
150 562

3 058
166 122
169 180

2017-12-31
2 798
36 533
3 156

2016-12-31
2 018
32 052
3 577

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

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 35 Händelser efter balansdagen
Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter balansdagen.
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Not 36 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Kapitalbas

Sparbanksledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende Sparbankens viktiga redovisningsprinciper och
uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

TSEK

Viktiga bedömningar vid tillämpning av Sparbankens redovisningsprinciper
Banken har int identifierat någon väsentlig viktig bedömning av sparbankens redovisningsprinciper.
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedskrivningar för kreditförluster
Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på ledningens bästa uppskattning av nuvärdet av kassaflöden som
förväntas erhållas. Vid uppskattning av dessa kassaflöden görs en bedömning av motpartens finansiella situation och realisationsvärdet på varje underliggande säkerhet. Varje osäker fordran bedöms på dess meriter och strategin med avseende på uppskattade kassaflöden som bedöms på återvinningsbara
godkänns av den oberoende riskkontrollen.
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 33 Finansiella tillgångar och skulder.
Väsentliga förändringar under den sista delårsperioden

2017-12-31

2016-12-31

280 069
12 725
292 794

244 850
29 933
274 783

-126
–
-126

-125
-16 806
-16 931

292 668

257 852

Summa Primärkapital

292 668

257 852

Supplementärt kapital

–

–

292 668

257 852

1 630 096

1 488 885

18,0%
18,0%
18,0%

17,3%
17,3%
17,3%

4,5%
2,5%
2,0%

4,0%
2,5%
1,5%

10,0%

9,3%

Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Reservfond
Fond för verkligt värde
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Värdejustering p g a kraven på försiktig värdering
Avräkning av aktier och andra tillskott
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital
Kärnprimärkapital *
Primärkapitaltillskott

Kapitalbas

Banken har inte identifierat några väsentliga förändringar under den sista delårsperioden.

*Begreppet kärnprimärkapital finns endast för innevarande år på grund av ändrade kapitaltäckningsregler.

Not 37 Kapitaltäckning

Kapitalrelationer, buffertar m.m.

Kapital
Fastställande av Vadstena Sparbanks (578500-7120) lagstadgade kapitalkrav regleras från och med 2014 i Förordning (EU) 575/2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Kompletterande regler har införts i svensk lag genom föreskrifterna FFFS 2008:25
samt FFFS 2014:12.
Upplysningar avseende periodisk information lämnas i enlighet med tillsynsförordningen, Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och
kapitalbuffertar och Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.
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 omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens
interna utvärdering av kapital och risker.

Summa riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation *
Primärkapitalrelation
Kapitaltäckningsgrad
Buffertkrav
varav kapitalkonserveringsbuffert
varav kontracyklisk buffert
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

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.

Kapitalkrav och riskvägdt exponeringsbelopp

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.
Information om Sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
Företaget 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/CRR( 575/2013/EU)).
Övriga upplysningar om kapitaltäckning lämnas på sparbankens hemsida www.vadstenasparbank.se.
Upplysningar avseende periodisk information lämnas i enlighet med tillsynsförordningen, Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och
kapitalbuffertar och Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder för genomförande med avseende på
de upplysningskrav om kapitalbasen som gäller för institut enligt tillsynsförordningen.
Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen.

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar mot institut
varav motpartsrisk
Exponeringar mot företag
Exponeringar mot hushåll
Säkrade genom panträtt i fast egendom
Fallerade exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Aktieexponeringar
Övriga poster
Summa för exponeringar som redovisas enligt schablonmetoden
Summa exponeringsbelopp för marknadsrisk
Operativ risk
Operativ risk enligt basmetoden
Summa exponeringsbelopp för operativ risk
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt schablonmetoden

Sparbanken uppfyller dels det lagstadgade kravet på kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet.

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav

Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav m m enligt gällande regelverk.

2017
Kapitalkrav

Riskvärt
exponering
sbelopp

2 825
–
73 829
29 313
12 915
1 218
198
1 830
827
122 954

35 311
–
922 868
366 412
161 431
15 229
2 481
22 872
10 332
1 536 935

–

2016
Kapitalkrav

Riskvärt
exponeringsb
elopp

2 780
–
62 940
29 151
12 843
1 208

34 753
–
786 756
364 381
160 535
15 104

2 310
545
111 777

28 871
6 809
1 397 208

–

–

–

7 358
7 358

91 973
91 973

7 256
7 256

90 702
90 702

95

1 188

78

975

130 407

1 630 096

119 111

1 488 885

Not 38 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Sparbanken har ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Detta samarbete regleras i ett
samarbetsavtal som för närvarande gäller till och med 2020-06-30.
Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek till en total volym på
1 362 mkr (1 163 mkr) . För detta har Sparbanken erhållit en provisionsersättning för 2016 på 8 962 tkr (7 699 tkr), som
redovisas under utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från
utbetalade provisioner upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner. För innevarande år har ingen
avräkning skett.
Till Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har Sparbanken förmedlat fond- och försäkringssparande på 1 546 Mkr
(1 301 Mkr). För detta har Sparbanken erhållit 6 239 tkr (5 179 tkr) respektive 1 460 tkr (1 311 tkr) i provision. Fondprovisionen
redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisioner som övriga provisionsintäkter. Provisionen för
både fond och försäkring beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.
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Noter

Revisionsberättelse

Ort och datum samt underskrift av styrelsen och VD
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.

Till sparbanksstämman i Vadstena Sparbank,
org.nr 524000-5719

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den dag/månad/år.

Rapport om årsredovisningen

Vadstena den 13 mars 2018

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vadstena
Sparbank för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.
Sparbankens årsredovisning ingår på sidan 12-46 i detta
dokument.
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 Vadstena Sparbanks finansiella ställning
per den 31 december 2017 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 tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som
har överlämnats till sparbankens styrelse i enlighet med
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

...............................................
Henrik Hendeby
ordförande

..................................

......................................................................................

Björn Rylander

Katarina Wiklund

Lars Bergmar

Vice ordförande

..................................

............................................... .......................................

Mats Jonsson

Mikael Engdahl

Bengt Pettersson

verkst direktör

Revisorspåteckning
Deloitte AB

Grund för uttalanden

……………………………………………………..

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 Vadstena Sparbank
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 det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade
företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Petter Hildingson
Auktoriserad revisor

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-01-01
- 2016-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 14 mars 2017 med omodifierade
uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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
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för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om
dessa områden.
Uppskattningar och bedömningar kopplat till kreditreserveringar

Redovisning och värdering av lånefordringar är ett område
som till stor del påverkar Vadstena Sparbank finansiella resultat och ställning och i hög grad baseras på uppskattningar
och bedömningar från bankens ledning. Bedömningar inom
kreditreserveringsprocessen omfattar både när i tiden och
vilka belopp som reserveringsbehov föreligger. Exempel på
olika antaganden och bedömningar inkluderar motpartens
finansiella situation, förväntat framtida kassaflöde, observerbara marknadspriser samt förväntat nettoförsäljningsvärde.
Olika värderingsmodeller och antaganden kan resultera i
väsentliga skillnader i bedömning av kreditreserveringsbehov. Vidare är de tillhörande upplysningskraven komplexa
och beroende av data av hög kvalitet.
Per den 31 december 2017 uppgick utlåning till allmänheten till 1 883 MSEK, med en reserv för sannolika förluster
på 6,9 MSEK. Givet utlåningens väsentliga andel av de totala
tillgångarna (representerar 74,5 % av de totala tillgångarna)
samt den påverkan som den inneboende osäkerheten och
subjektiviteten involverad i bedömningen av kreditreserveringsbehov ger, anser vi att detta är ett särskilt betydelsefullt
område i vår revision.
Se avsnitt om väsentliga redovisningsmässiga uppskattningar och bedömningar i not 39 i årsredovisningen som ligger till
grund för redovisad finansiell ställning och andra relaterade
upplysningar om kreditrisken som presenteras i not 3.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
bestått av:
• Vi har utvärderat att nyckelkontroller inom kreditreserveringsprocessen är ändamålsenligt utformade och effektivt
fungerande; innefattande godkännande, registrering och
övervakning av lån och fordringar, samt antaganden som
används vid bedömning och beräkning av kreditreserveringsbehov.
• För reserveringar av kreditförluster som beräknas individuellt har vi granskat ett urval av enskilda kreditengagemang i detalj och utvärderat företagsledningens
bedömning av återvinningsvärdet. Vi har granskat de
antaganden som legat till grund för kreditreserveringsbehovet, vilket har inkluderat inkluderat prognoser för
framtida kassaflöden, värdering av underliggande säker-
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heter samt uppskattningar av återvinning vid fallissemang.
Vi har tillämpat professionella bedömningar vid urvalet av
kreditengagemang för vår detaljerade granskning, där det
lades en stor vikt vid exponering mot sektorer som utgör
en ökad osäkerhet för återbetalning i rådande marknadsförhållanden. För att kunna bilda oss en uppfattning om
att reserveringsbehov identifieras vid rätt tidpunkt har vi
även granskat ett urval av lån som inte har identifierats för
reserveringsbehov av företagsledningen.
• Vi har även granskat fullständigheten och tillförlitligheten
i upplysningarna hänförliga till kreditförlustreserveringar
för att bedöma efterlevnaden av upplysningskrav enligt
IFRS.
Ändamålsenlig IT-miljö för bankens finansiella rapportering

Vadstena Sparbank är beroende av sina IT-system för att
(1) betjäna kunder, (2) stödja affärsprocesser, (3) försäkra
fullständig och korrekt behandling av finansiella transaktioner samt (4) stödja det övergripande regelverket för intern
kontroll. Flertalet av Vadstena Sparbank interna kontroller
för finansiell rapportering är beroende av automatiserade
applikationskontroller och fullständighet och integritet av
rapporter som genereras av IT-systemen. Merparten av de
finansiella system som är kritiska för bankens finansiella
rapportering levereras av Swedbank enligt gällande outsourcingavtal.
För att utvärdera och bedöma de levererade tjänsternas
kvalitet och ställa tillräckliga krav på outsourcingleverantören erhåller Sparbanken Skåne varje år ett tredjepartsintyg
där kategorisering sker av IT-risker och kontrolldomäner relaterade till finansiell rapportering enligt följande sektioner:
• Modifieringar i IT-miljön
• Drift och övervakning av IT-miljön
• Informationssäkerhet
Våra revisionsåtgärder inkluderade, men var inte begränsad
till att utifrån intyget:
• Utvärdera kontroller för principer och processer för förändringar i IT-miljön.
• Utvärdera kontroller för övervakning av systemförändringar.
• Utvärdera kontroller för ansvarsfördelning av arbetsuppgifter.
• Utvärdera kontroller för schemalagda arbeten och larmkonfigurationer av IT-system.
• Utvärdera kontroller för övervakning av automatiska
arbeten av IT-system.
• Identifiera och få tillgång till ledningens process, vilket
omfattar utgivande, förändring samt borttagande av behörighet.
• Processer och verktyg för att försäkra tillgänglighet till information baserat på användarbehov och verksamhetskrav,
inklusive back-up av information samt återläsningsrutiner.
• Säkerhetsövervakning och systemhärdning för att skydda
systemen och data från obehörig användning, inklusive
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loggning av säkerhethändelser och rutiner för att identifiera kända svagheter.
Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2 och 51-53. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen och verkställande
direktören 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 på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av sparbankens 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 och verkställande direktören avser att likvidera
sparbanken, 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 huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av sparbankens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om sparbankenss 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 ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 tillhöran-
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de motåtgärder.
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.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vadstena Sparbank för räkenskapsåret 2017-01-01
- 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
sparbankens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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 Vadstena
Sparbank 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.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Huvudmän, styrelse och revisorer

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
sparbanken, eller
• på något annat sätt handlat i strid med sparbankslagen,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
bolagsordningen.

Valda av Vadstena Kommun

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av sparbankens 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 sparbanken, eller att ett förslag till dispositioner av sparbankens
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 sparbankens 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 fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för sparbankens
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 sparbankens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med sparbankslagen.
Petter Hildingson, utsågs till Vadstena Sparbanks revisor av
sparbanksstämman 2017-04-21 och har varit sparbankens
revisor sedan 2017-04-21.

Petter Hildingson
Auktoriserad revisor
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Hemort

Vald första gången

Mandattid

Vadstena

2000

2015-2019

Johansson Gray Maria

Vadstena

2006

2015-2019

Printz Jan-Inge

Vadstena

2007

2015-2019

Davidsson Lena

Vadstena

2007

2015-2019

Sjöberg Arne

Vadstena

2011

2015-2019
2015-2019

Johansson Benny

Vadstena

2011

Forsén Dessie

Vadstena

2011

2015-2019

Kennberg Tommy

Vadstena

2011

2015-2019

Fång Anna

Vadstena

2012

2015-2019

Johansson Bo

Vadstena

2013

2015-2019

Karlsson Peter

Vadstena

2013

2015-2019

Almcrantz Fredrik

Vadstena

2015

2015-2019

Berglert Åberg Suzanne

Vadstena

2015

2015-2019

Edholm Frida

Vadstena

2015

2015-2019

Fagrell Ing-Marie

Vadstena

2015

2015-2019

Tellström Urban

Vadstena

2015

2015-2019

Granberg Therese

Vadstena

2015

2015-2019

Hedeborg Martin

Vadstena

2015

2015-2019

Lindell Johan

Vadstena

2015

2015-2019

Peterson Bengt-O

Vadstena

2015

2015-2019

Sommar Carl-Johan

Vadstena

2015

2015-2019

Uhlin Sam

Vadstena

2015

2015-2019

Wahrén Mats

Vadstena

2015

2015-2019

Fältgren Göran

Vadstena

2015

2015-2019

Valda av huvudmännen

Stockholm den 13 mars 2018
Deloitte AB
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Namn
Lindström Stefan
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Vald t.o.m årsstämman

Lindholm Sandra

Vadstena

2010

2021

Gunnarsson Stefan

Väderstad

1991

2021

Rosén Monica

Vadstena

1992

2021

Sköld Bengt

Vadstena

2008

2021

Davidsson Ruben

Vadstena

1987

2018

Ceder Karin

Borghamn

2012

2021

Karlsson Leif

Vadstena

1992

2018

Engdahl Anders

Vadstena

1998

2018

Olsson Kristin

Vadstena

2012

2018

Båverud Karin

Vadstena

2006

2019

Apelqvist Alm Ing-Marie

Borghamn

1994

2019

Davidsson Carina

Borghamn

2009

2019

Sandberg Susanne

Vadstena

2011

2019

Eskilsson Christer

Vadstena

2001

2019
2020

Edholm Jenny

Vadstena

2012

Ericsson Ann

Borghamn

2009

2020

Bengtsson Hans

Vadstena

1992

2020

Hellström Rolf

Ljungsbro

1995

2020

Emilsson Magnus

Vadstena

2008

2020

Gustavsson Kennet

Vadstena

2004

2020

Lundstedt Lotta

Vadstena

2013

2021

Westling Camilla

Vadstena

2013

2021

Kenell Karin

Vadstena

2014

2018

Drevö Ulf

Vadstena

2015

2019
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Styrelseledamöter
Hendeby Henrik, ordf

Vadstena

2003

2019

Rylander Björn, v ordf

Motala

2001

2021

Wiklund Katarina

Vadstena

2001

2021

Pettersson Bengt

Motala

2005

2018

Jonsson Mats

Borghamn

2010

2018

Lars Bergmar

Vadstena

2011

2019

Engdahl Mikael, VD

Vadstena

Revisor(er)
Deloitte AB
Kontorsadress
Storgatan 14-16, 592 23 Vadstena
Tel.0143-75500, Fax.0143-13647
epost: hk@vadstenasparbank.se
hemsida: www.vadstenasparbank.se

Företagsstyrning
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 sparbankernas verksamhet är ”att utan rätt
för dess stiftare eller 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.”
För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den
svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som
i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen
av sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.
Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer

Expeditionstider
måndag,tisdag,onsdag,fredag

kl.10.00-15.00

torsdag

kl 10.00-17.30

dag före helgdag

kl 10.00-13.00

och verkställande direktör

Som representanter för insättarna har sparbanken 48 huvudmän. 24 av dessa väljs av Vadstena kommun, återstoden väljs
av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande
på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande
organ. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i
sparbanken och om mandattider för dessa återfinns i denna
årsredovisning.
Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse
och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som
sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är
sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut
i tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Lena Davidsson, Carina Davidsson, Stefan Gunnarsson, Bengt Sköld
och Jan-Inge Printz. Sammankallande är Lena Davidsson.
Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande
och vice ordförande. Likaså utser styrelsen verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten
i sparbanken.

att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt
och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl
a till att styrelsen erhåller tillfredställande information och
beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen
gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver gör
ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga
styrelseledamöter.
De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak
sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens
främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och
VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan
och progons inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska
utvecklingen, fastställa års-/delårsbokslut, fastställa/ompröva
policies/instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den
interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter
härom. Under 2017 har styrelsen sammanträtt vid 13 tillfällen. Styrelsen har även genomfört ett styrelseseminarium
kring strategifrågor. Vid styrelsesammanträdena har bl a
behandlats års- och delårsbokslut, riskanalys, kapitalbehov,
prognos för kommande år, policies inom olika riskområden,
delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang, revisionsrapporter etc.Pia Ross Pålsson har varit sekreterare i
styrelsen under året.
Internrevision

Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar
sparbankens interna styrning och kontroll. Dess granskning
omfattar även att verksamhetens omfattning och inriktning
överensstämmer med interna regler samt utvärderar sparbankens organisation och arbetsprocesser.

Styrelsens sammansättning och arbete

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma,
består av 6 ledamöter. Av styrelsens ledamöter är 1 kvinna.
Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse
och mandattider för dessa återfinns i denna årsredovisning.
Upplysningar om ersättningar, förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och
VD lämnas i not 10 till Allmänna adminstrationskostnader
i resultaträkningen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan
styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträde, rapportering
till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och
verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande
har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för
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Personalen i Vadstena Sparbank
mars 2018
Namn

Telefon

E-post

Mikael Engdahl, VD

0143-75515

mikael.engdahl@vadstenasparbank.se

Dennis Nyholm, affärschef

0143-75509

dennis.nyholm@vadstenasparbank.se

0143-75505

madeleine.eriksson@vadstenasparbank.se

Privatavdelningen
Privatrådgivare
Madeleine Eriksson
Anna Elmqvist

0143-75508

anna.elmqvist@vadstenasparbank.se

Therese Pettersson

0143-75514

therese.pettersson@vadstenasparbank.se

Carina Ingesson

0143-75506

carina.ingesson@vadstenasparbank.se

Suzanne Gehlin

0143-75502

suzanne.gehlin@vadstenasparbank.se

Patrik Berg

0143-75507

patrik.berg@vadstenasparbank.se

Camilla Dahlström

0143-75504

camilla.dahlstrom@vadstenasparbank.se

0143-75500

britt.p.samuelsson@vadstenasparbank.se

Kassa/Kundtjänst
Britt Persson-Samuelsson
Margareta Runemark-Olsson

0143-75500

margareta.runemark-olsson@vadstenasparbank.se

Ann-Charlotte Käller

0143-75500

ann-charlotte.kaller@vadstenasparbank.se

0143-75512

johan.egelin@vadstenasparbank.se

Företagsavdelningen
Johan Egelin
Johan Granath

0143-75513

johan.granath@vadstenasparbank.se

Pia Ross Pålsson

0143-75510

pia.ross.palsson@vadstenasparbank.se

076-1448684

anneli.sigvall@vadstenasparbank.se

070-6100565

oscar.lonn@vadstenasparbank.se

076-1484028

samuel.nilsson@vadstenasparbank.se

Adminstrationsavdelningen
Annelie Sigvall, ekonomichef
Compliance
Oscar Lönn
Riskkontroll
Samuel Nilsson
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Vi har Sveriges mest nöjda kunder
– välkomna!

Medarbetarna på Vadstena Sparbank. Från vänster: Ann-Charlotte Käller, Suzanne Gehlin, Patrik Berg, Mikael Engdahl,
Britt P Samuelsson, Madeleine Ericsson, Annelie Sigvall, Johan Granath, Dennis Nyholm, Carina Ingesson, Johan Egelin,
Anna Elmqvist, Pia Ross Pålsson, Camilla Dahlström och Therese Pettersson.

Kontorsadress
Box 155, 592 23 Vadstena
tel: 0143-755 00, fax: 0143-136 47
e-post: hk@vadstenasparbank.se
hemsida: www.vadstenasparbank.se

Expeditionstider
Besöksadress: Storgatan 14–16
måndag, tisdag, onsdag, fredag
torsdag
dag före helgdag

kl. 10.00–15.00
kl. 10.00–17.30
kl. 10.00–13.00

