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SÖRMLANDS SPARBANK
ÅRSREDOVISNING 2017
Detta är Sörmlands Sparbanks årsredo
visning för räkenskapsåret 2017. Års
redovisningen beskriver sparbankens
utveckling under 2017 och förutsättningar
för att skapa ett långsiktigt värde för våra
kunder och bygden vi verkar i. Sörmlands
Sparbanks hållbarhetsrapport 2017,
enligt 6 kap. 10 § i årsredovisningslagen
(1995:1554), består av sidorna 22-32 i
denna årsredovisning.

22

Vi tar ansvar som kreditgivare, sam
hällsaktör och arbetsgivare. Vår syn
på hållbarhet.

AFFÄRSIDÉ OCH UPPDR AG

 VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi ska vara snabba, tydliga och lätta att
nå och vi ska erbjuda en miljö, en kontext,
med rådgivning för trygghets-, spar- och
ﬁnansieringsbehov.
Vi ska leva bland våra kunder och vara
en naturlig aktör i det lokala samhällslivet.

 VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att bedriva bankverksamhet
i Sörmland med ett långsiktigt fokus. Inom
ramen för det arbetet ska vi även bidra till
och vara en aktiv aktör i utvecklingen av
lokalsamhället.
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OM SÖRMLANDS SPARBANK

Om Sörmlands Sparbank
Det betyder att vi inte har något
enskilt vinstintresse eller ägare som kräver vinstutdelning. Istället sätter vi kundens
och lokalsamhällets intressen i första rummet. En del av vår vinst går till kund- och
samhällsnyttiga ändamål medan andra delar investeras för att utveckla bankens
tjänster och service.

SÖRMLANDS SPARBANK ÄR EN ÄKTA SPARBANK.

VI HAR VERKAT I SÖRMLAND sedan 1832. Alla bankens beslut fattas lokalt, antingen
på huvudkontoret i Katrineholm eller på något av våra andra kontor i Flen, Malmköping, Nyköping, Oxelösund eller Vingåker.

och är beroende av hur det går för
regionen. Vårt uppdrag är att vara en självständig sparbank och verka som en stark
finansiell aktör samtidigt som vi genom ett aktivt samhällsengagemang bidrar till att
skapa utveckling, hållbarhet och tillväxt i vårt verksamhetsområde. Den del av vår
vinst som går till samhällsnyttiga ändamål fördelas genom satsningar inom näringsliv,
forskning och ledarskap eller insatser för ungdomar, den lokala kulturen och idrottslivet. Vi kallar det för Skickar vidare.

VI LEVER I SYMBIOS MED LOKALSAMHÄLLET

utbud av produkter och tjänster som underlättar
kundens vardag. Vi ska bidra till en sund och hållbar ekonomi. Det är särskilt viktigt
för oss som sparbank, eftersom vi vill att vår bygd ska utvecklas på ett långsiktigt
hållbart sätt för att kommande generationer ska ha en stabil grund att stå på. Enkelt
uttryckt kan man säga att både våra privat- och företagskunder ska ha större möjlighet att förverkliga sina drömmar hos oss.

SOM BANK ERBJUDER VI ETT BRETT

och står rustade för att som självständig sparbank fortsätta arbeta hand i hand med det lokala samhället för att skapa utveckling, hållbarhet
och tillväxt i Sörmland.

VI SER LJUST PÅ FRAMTIDEN

Vingåker, Bondegatan 14

Malmköping, Kungsgatan 24
Flen, Drottninggatan 1
Katrineholm, Köpmangatan 11

Nyköping, Östra Storgatan 1, Östra Storgatan 3, Västra Storgatan 9
Oxelösund, Järntorget 2
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ÅRET I KORTHET

År 2017 i siffror
Ekonomiskt sammandrag januari – december 2017


Sparbankens rörelseresultat uppgick till 183 miljoner kronor



Kärnprimärkapitalrelationen
uppgick till 20,4%



Affärsvolymen uppgick till 42,8 miljarder kronor per den 31 december



Soliditeten uppgick till 20%



Likviditetstäckningsgraden
uppgick till 350%



Total kapitalrelation uppgick
till 20,4%
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Sparbankens affärsvolym de senaste fem åren.
Affärsvolymen ökade med 3,1 procent under 2017.
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Utvecklingen av sparbankens likviditet de senaste
fem åren.
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2017

ÅRET I KORTHET

2017 i korthet
Ett urval händelser och aktiviteter under året

JANUARI

MARS

Sörmlands Sparbank ser även
i år till att alla skolelever i vårt
verksamhetsområde får tillgång till
Nationalencyklopedin digitalt.

Sörmlands Sparbank genomför i samband med Money
Week, som är en internationell temavecka för att uppmärksamma utbildning i privatekonomi för barn och unga,
föreläsningar i skolor.

APRIL
Tillsammans med Swedbank och sparbankerna lanserar
vi en social aktiehandelsplattform, Sprinklebit, där användarna diskuterar och lär sig hur man handlar med aktier.

MAJ
Erik Hägglöv tillträder som verkställande direktör. Han har tidigare
varit VD för Sparbanken Nord och
ordförande för Sparbankernas
Riksförbund under fem år.

APRIL
Banken håller ordinarie Sparbanksstämman i Nyköping.

JUNI

MAJ

Analysbolaget Westnovas årliga
mätning visar att Sörmlands
Sparbank är en av Sveriges
mest solida banker.

En ny version av mobilbanken lanseras och parallellt med
det rullas den nya internetbanken ut. Bra för alla som uträttar
bankärenden online.

JUNI

JUNI

Vi uppmärksammar

VÄRLDSMILJÖDAGEN
genom att dela ut miljövänliga påsar
på alla kontor.
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Riksbankens mynt- och sedelutbyte fortsätter.
Det innebär hög belastning på vår kundtjänst
eftersom de gamla sedlarna och mynten blir
ogiltiga från den 1 juli.
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JULI

AUGUSTI

Sedan 2005 har Sörmlands Sparbank varit
miljöcertifierad enligt ISO 14001. Under våren
utvärderas vi på nytt och i juli får vi beslut om
förlängd certifiering.

Bankens delårsrapport för första
halvåret visar på en stark finansiell
ställning med en affärsvolym på
42 miljarder kronor. Det innebär en
ökning med fem procent jämfört
med samma period föregående år.

SEPTEMBER
För fjortonde året i rad hälsade vi elever som går
i årskurs sju välkomna till Kunskapsdagarna i
Katrineholm och Nyköping. Eleverna tävlar klassvis i
både teoretiska och praktiska moment. De vinnande
klasserna får 10 000 kronor i bidrag till en pedagogisk resa.

SEPTEMBER
Småföretagarbarometern visar att
Sörmland går från att vara en av de
konjunkturmässigt svagare länen till
över riksgenomsnittet.

SEPTEMBER
OKTOBER
Mina tjänster är en tjänst där privatpersoner
kostnadsfritt hanterar sina abonnemang
och prenumerationer. Nu integreras funktionen i Swedbanks och sparbankernas app.

Ung Entreprenör (UE) där ungdomar i åldern
16-25 år får prova på att driva ett företag av
slutas. Filip Jovanovic med sitt företag Knifelife
by Fico utses till Årets bästa UE-företag.

DECEMBER

DECEMBER

Lyckoslanten får Årets hedersomnämnande av
tidningen Privata affärer med motivieringen "I 91 år
har denna djupa kunskapskälla spritt lärdom och inspiration åt nya generationer". Lyckoslanten handlar
om pengar, sparande och engagemang. Den ges ut
av Swedbank och sparbankerna tillsammans.

I december hålls årets sista möte för
att bevilja projektpengar till området
kunskap inom Skickar vidare. Under
2017 fick vi totalt in 201 ansökningar
och sammanlagt beviljades bidrag
på 1,8 miljoner kronor.
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ORDFÖR ANDE HAR ORDET

»Sörmlands Sparbank är
en trygg sparbank som
kunden kan lita på och som är
enkel att ha att göra med.«

Ordförande har ordet
År 2017 var ett händelserikt år i Sörmlands Sparbanks snart 190-åriga historia. Genom en rad
händelser har vi fortsatt att utvecklas, både inom sparbanken och i förhållande till våra kunder.
I maj tillträdde Erik Hägglöv som vd. Erik har lång erfarenhet från bankverksamhet och sparbanksrörelsen. Han har
förstärkt företagsledningen och andra nyckelfunktioner.
Efter årsskiftet meddelade han dock att han ville lämna sin
befattning. I februari utsåg styrelsen Sören Schelander till
ny vd för Sörmlands Sparbank. Han tillträder den 5 april
2018. Sören har under många år arbetat som bankchef
lokalt och regionalt och därefter på strategisk och central
nivå i flera banker. Han är med sin kompetens och erfarenheter väl skickad att ta Sörmlands Sparbank in i framtiden.
Vår roll när Sörmland växer
Bank- och finanssektorn står inför stora förändringar med
digitalisering, nya krav och förväntningar från kunderna
och till det flera nya regelverk. Sammantaget leder detta
till utveckling av vår affär och relationen till våra kunder,
med stora möjligheter om förändringarna genomförs
och hanteras på rätt sätt. Under det gångna året såg vi
återigen prov på att vår roll som lokal sparbank blir allt
viktigare i takt med att Sörmland växer och andra banker
stänger kontor. Tillväxten och konjunkturen i regionen
öppnar möjligheter för oss. I kontakten med både nya och
befintliga kunder vill vi vara den bank som erbjuder bäst
lokalkännedom och tillgänglighet. Både i det fysiska och
det digitala mötet.
God bolagsstyrning är viktig för att säkerställa att
Sörmlands Sparbank sköts på ett kvalitativt, etiskt och

8 |

effektivt sätt. Genom bolagsstyrningen verkar sparbanken för att upprätthålla förtroendet gentemot huvudmän,
kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter
och för att bedriva en sund verksamhet. Sparbankens
struktur för bolagsstyrning är dessutom ett viktigt stöd för
styrelsen att styra och kontrollera verksamheten och för att
kunna ta beslut i strategiska frågor.
Finansinspektionens undersökningar
Finansinspektionen har genomfört två undersökningar
som båda har avslutats under året. Den ena undersökningen rörde efterlevnaden av de regelverk som ska
motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Den
andra undersökningen gällde arbetet med att säkerställa
god intern styrning, riskhantering och kontroll. Undersökningen om penningtvätt resulterade i mycket allvarlig kritik
och krav på förbättringsåtgärder. Inom området styrning,
riskhantering och kontroll, konstaterade Finansinspektionen även där att vi haft tydliga och allvarliga brister och att
vi brutit mot flera lagstadgade krav. I november beslutade
Finansinspektionen därför att tilldela Sörmlands Sparbank
en anmärkning och en sanktionsavgift på 12,7 miljoner
kronor. Med anledning av Finansinspektionens kritik,
har banken uppdaterat tidplanen för redan beslutade
åtgärder, beslutat om ytterligare åtgärder och tillsatt mer
resurser.
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ORDFÖR ANDE HAR ORDET

»I mötet med både nya och
befintliga kunder vill vi vara
den bank som erbjuder bäst
lokalkännedom och tillgäng
lighet. Både i det fysiska och
det digitala mötet.«

I beslutet konstaterar Finansinspektionen att ansvaret
för de brister som identifierats ligger hos den tidigare styrelsen. Eftersom styrelsen är ytterst ansvarig för bristerna
och revisorn inte rekommenderade ansvarsfrihet för delar
av styrelsen, beslutade sparbanksstämman 2017 att delar
av den dåvarande styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet.
Ny styrelse på plats
Sörmlands Sparbank har sedan årets sparbanksstämma
i april en ny styrelse. Styrelsens arbete har under året
präglats av fokus på åtgärder för att förbättra styrning,
riskhantering, interna kontroll, åtgärder för att förhindra
penningtvätt och finansiering av terrorism samt efterlevnad och implementering av regelverk. Bland annat har vi
lagt mycket tid på att ta fram en omfattande åtgärdsplan
som vi och samtliga medarbetare i sparbanken nu arbetar
utifrån.
Tidigare var funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad utlagda på en extern leverantör. Det har dock varit
viktigt för oss att säkerställa att sparbanken har egna medarbetare med hög specialistkompetens som kan bidra till
att vår verksamhet formas utifrån de krav som ställs.
Under året har vi därför anställt en riskchef och chef
för regelefterlevnad och internt byggt upp funktioner för
riskkontroll och regelefterlevnad.
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Styrelsen har också arbetat fram en ny kreditpolicy som
helt fokuserar på Sörmland. Kreditpolicyn är vägledande
när vi beviljar krediter till företag och privatpersoner. Att
skapa goda förutsättningar för lokala företag är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Sörmlands många små och
medelstora företag driver tillväxten i regionen. Som lokal
sparbank vill vi vara deras naturliga samarbetspartner.
Genom det arbete som gjorts under året av våra
engagerade medarbetare, kan vi åter vara den stabila
bank som historiskt har kunnat stå stadigt även i tider av
finansiell oro. Sörmlands Sparbank är och ska vara en
trygg sparbank som kunden kan lita på och som är enkel
att ha att göra med.
Tack för gott arbete och fortsatt förtroende
Jag vill på styrelsens vägnar tacka alla medarbetare för det
arbete som lagts ned under året. Jag vill också tacka alla
våra kunder för det fortsatta förtroende som det innebär att
vara er lokala sparbank här i Sörmland. Som styrelseord
förande vill jag även rikta ett tack till sparbankens huvudmän för ett gott samarbete under året.
Birgitta Johansson-Hedberg
Styrelseordförande
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VD-ORD

VD-ord
Året som gått har varit fyllt av utmaningar och upplevelser, både inom banken och till följd
av globala strömningar och nya regelverk från EU.
Sedan jag tillträdde i maj har vi upplevt en fortsatt stark
konjunktur som skapat goda förutsättningar för våra
affärer. Optimism inför framtiden bidrog under året också
till en totalt sett god utveckling på börsen, vilket har gynnat
många av våra kunder.
När jag nu summerar nästan tio månader som VD
för Sörmlands Sparbank kan jag konstatera att jag och
banken varit med om smått unika händelser. Vi har hunnit
med den andra etappen av Riksbankens omfattande
sedel- och myntutbyte. Och vi har varit med och anpassat
bankens verksamhet efter flera nya regelverk som trätt i
kraft under året eller 2018. Exempel är det nya penning
tvättsdirektivet och MiFID II. Allt detta arbete hade inte
varit möjligt utan våra fantastiska medarbetare. Det hårda
arbete och den tid som lagts ned såväl innan jag tillträde
som efter visar på styrkan som finns i banken. Det ska vi
vara stolta över. Trots våra utmaningar har jag tydligt kunnat se att det finns en vilja och ett driv att ta tag i utmaningarna och lösa dem en efter en.
Nöjda kunder och medarbetare
I år har vi också genomfört två stora undersökningar, en
riktad till våra medarbetare och en till våra kunder. Mot
bakgrund av den intensiva tid som präglat året är det
mycket glädjande att båda undersökningarna fallit väl ut.
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Medarbetarundersökningen visar att vi överlag får ett gott
betyg som arbetsgivare. Trots det goda resultatet låter vi
oss inte nöjas. Vi kommer att fortsätta arbeta för att våra
medarbetare ska känna att de trivs på jobbet och att de
får förutsättningar och kompetensutveckling för att utföra
arbetsuppgifter och möta kunder på bästa möjliga sätt.
När det gäller kundundersökningen kan vi tydligt se att
vi håller fanan högt och att våra kunder har fortsatt högt
förtroende för oss. Insikt och förståelse för hur våra kunder
upplever oss är a och o för att vi ska kunna fortsätta att
utveckla vår verksamhet. Det var därför mycket glädjande
att flera av våra kunder valde att ge konstruktiv feedback i
undersökningen. Detta tar vi med oss in i det nya året och
det fortsatta arbetet för att utveckla banken. I takt med den
ökade digitaliseringen är det viktigt att vi fortsätter att sätta
kunden i fokus och att vi utvecklar produkter och tjänster
som underlättar vardagen.
Samtidigt som ökad digitalisering är och förblir en
viktig del i hur vi anpassar vår verksamhet framåt, kommer
vi fortsätta att måna om det personliga mötet.
Viktig samhällsaktör som sparbank
Genom att möta våra kunder i deras vardag kommer vi
närmare samhället. Som sparbank är det precis vad vi ska
göra. Vi ska finnas tillgängliga för att möta våra kunder i
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»Vi vill att vår verksamhet ska
spegla kundernas behov och
att den utveckling som sker hos
oss ska göra det i takt med att
kundernas behov förändras.«

olika skeden av livet. Vi vill att vår verksamhet ska spegla
kundernas behov och att den utveckling som sker hos oss
ska ske i takt med att kundernas behov förändras.
Det betyder också att det är viktigt att engagera de
yngre för att tidigt kunna bygga en relation till dem och
förstå deras framtida behov. När det är dags att låna till
den första bostaden eller börja spara inför en resa, ska
de känna att vi på Sörmlands Sparbank finns redo att
besvara deras frågor och att vi har ett tilltalande och konkurrenskraftigt erbjudande. Genom våra lokala satsningar
inom Skickar vidare kan vi tidigt knyta den här kontakten,
exempelvis genom att vara ute i skolorna och föreläsa om
privatekonomi. Eller genom att stödja våra lokala skolor
så att de har tillgång till kunskapskällor och inspirerande
inslag i den dagliga undervisningen.
Rustade för fortsatt tillväxt
När vi stängt böckerna för 2017 kan jag konstatera att
det var ett bra år. Vår affärsvolym ökade med 3,1 procent
samtidigt som resultatet steg. Vi ser dock att ränteläget
under året har bidragit till att sätta press på vårt räntenetto
jämfört med i fjol.
Vi ser också att bankens stabilitet varit god under året.
Det syns bland annat genom vår soliditet som uppgick till
20 procent. Mot bakgrund av att bostadspriserna sjönk
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något i slutet på året har vi också varit särskilt uppmärksamma på den utvecklingen. Utifrån vårt arbete kan vi
konstatera att vår kreditstock är stark och att bostadsmarknaden inte utgjort något hot mot bankens stabilitet.
Tack till alla som bidragit
Jag vill rikta ett varmt tack till alla som varit med och
bidragit till bankens verksamhet under året. Tack till alla
fantastiska medarbetare för en mycket bra arbetsinsats.
Tack till bankens kunder för att vi får fortsätta arbeta med
er. Genom er får vi vara del i den utveckling som ni bidrar
till, både som privatpersoner och genom de företag ni
representerar.

Erik Hägglöv
Verkställande direktör
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VÅR OMVÄRLD

Vår omvärld
Sörmlands Sparbank är i grunden en lokal aktör som utvecklas i samspel med lokalsamhället
och våra kunder. Men eftersom vi bedriver bankverksamhet är vi samtidigt del av en reglerad
bransch och ett globalt finansiellt system.
Det som händer i omvärlden, i Sverige och i vårt närom
råde kan förr eller senare påverka vår affär. Därför är det
viktigt att vi hela tiden håller oss uppdaterade om händel
ser, trender och förändringar, såväl globalt som lokalt.
VÄRLDEN
Fortsatt tillväxt – ränteläget vänder uppåt
Den globala tillväxten var fortsatt stark under året. Utveck
lingen i USA var positiv, till viss del tack vare en svag dollar
och president Trumps utlovade skattelättnader för både
privatpersoner och företag som röstades igenom i slutet
på året. Eftersom skattelättnaderna inte är finansierade,
har vissa dock varnat för att de riskerar att öka på den
redan höga statsskulden.
Utvecklingen i eurozonen har också varit positiv, vilket
avspeglas i arbetslösheten som under året sjönk till den
lägsta nivån på tio år.
Styrräntorna hos centralbankerna runt om i världen
hade olika utveckling. Den amerikanska centralbanken
genomförde under året räntehöjningar vid tre tillfällen
vilket innebar att ränteintervallet nu är mellan 1,25-1,50
procent. Även brittiska centralbanken höjde styrräntan
för första gången på tio år. Den europeiska centralban
ken lämnade dock styrräntan oförändrad men beslöt att
minska obligationsköpen ytterligare till 30 miljarder euro
per månad åtminstone fram till september 2018.

BNP per kvartal, årlig procentuell förändring

Utvecklingen på världens börser fortsatte uppåt under
2017, delvis på grund av lågränteläget. De tongivande
amerikanska indexen S&P 500 och Dow Jones steg med
ungefär 20 procent.
Priset på olja bottnade under sommaren och har sedan
dess fortsatt att stiga till de högsta nivåerna sedan 2014.
Även andra råvaror som metaller steg under året. Sam
mantaget ger detta stöd för en högre inflation framöver.
SVERIGE
Avtagande tillväxt i väntan på räntehöjningar
Den svenska ekonomin fortsatte växa under året och
under fjärde kvartalet noterades en BNP-tillväxt om 2,5
procent enligt data från Swedbank. Tillväxten drevs fram
för allt av ökade investeringar och bostadsinvesteringarna
svarade för den största uppgången.
Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,5
procent. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) mätning
ar nåddes under året Riksbankens inflationsmål, mätt i
form av KPIF (konsumentprisindex rensat för fast ränta),
om 2 procent under flera månader. I linje med det har
Riksbanken meddelat att räntehöjningar kan börja ske i
långsam takt med start i mitten av 2018.
Under året stärktes kronan relativt den amerikanska
dollarn samtidigt som den försvagades relativt euron.

Kronans utveckling gentemot euron och amerikanska dollarn 2017
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Det råder byggboom i vårt verksamhetsområde. Tegelstaden Bygg är en av flera entreprenörer som bland annat bygger bostäder. I det här kvarte
ret i Katrineholm planeras 29 bostäder och 26 varmgarage vara klara i mitten av 2018.

Kredittillväxten hos hushållen uppgick till 7 procent
i årstakt under december enligt data från SCB. Det kan
jämföras med 6,9 procent ett halvår tidigare. Samtidigt
avtog den årliga tillväxttakten på hushållens bostadslån
som mellan november och december minskade med 0,2
procentenheter till 7,2 procent. Under året sjönk den öpp
na arbetslösheten från 6,9 procent till 6,5 procent.
Den uppåtgående pristrenden på bostadsmarknaden
i Sverige bröts i slutet av året enligt statistik från Value
guard. Trots växande bostadsoro och skärpta amorte
ringskrav är hushållen fortsatt motståndskraftiga och
deras konsumentförtroende har stigit.
Börsen utvecklades överlag positivt under 2017, även
om den mot slutet tappade något delvis till följd av ut
vecklingen i detaljhandeln liksom på bostads- och bygg
marknaden.
SÖRMLAND
Positiv utveckling bäddar för fortsatt tillväxt
Under året var konjunkturen positiv i Sörmland. Länet hade
ett stadigt tillflöde av nya företag och antalet konkurser var
oförändrat totalt sett, även om det varierade något mellan
kommunerna. Utvecklingen syns även i arbetslösheten
som minskade i samtliga kommuner. I december låg den
på 10,2 procent enligt Arbetsförmedlingen. Den siffran
kan jämföras med riket i stort på 7,5 procent.
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En viktig tillväxtfaktor är efterfrågan på fastigheter som
gjort att byggföretagen och deras underleverantörer har
haft mycket att göra. Närheten till Mälardalsregionen är
en annan viktig drivkraft. I takt med att de större städerna
omkring oss växer blir Sörmland en plats dit fler väljer att
flytta. Detta syns i befolkningsstatistiken som är nettoposi
tiv för helåret. Det ökade intresset för närodlade livsmedel
är också viktig för länet. Eftersom många företag här ar
betar med odling och förädling har Sörmlands Sparbank
goda möjligheter att tillvarata denna tillväxt.
Vi är en fullsortimentsbank som möter kundernas
behov och underlättar vardagen i livets alla skeden. Spar
banken har nära kontakt med de lokala fastighetsbolagen
och kan bistå med finansiering. För de bolag som arbetar
med livsmedelsproduktion kan vi erbjuda specialister på
frågor som rör skog och lantbruk. Det gör också att vi får
möjlighet att bidra till en hållbar utveckling när det gäller
hur vi ser på mat och livsmedelsframställning.
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Globala trender
Flera globala megatrender påverkar Sörmlands Sparbank
och våra kunder. De bidrar samtidigt som de ställer krav
på att vi hela tiden utvecklar vår verksamhet för att kunna
erbjuda våra kunder relevanta, enkla och konkurrenskraf
tiga banktjänster. Den ökade komplexiteten i omvärlden
och en finansmarknad präglad av lågräntemiljö har de
senaste året ökat våra kunders behov av rådgivning.
Efterfrågan på digitala tjänster
I takt med teknikutvecklingen ökar efterfrågan på pris
värda, enkla digitala tjänster och erbjudanden. Det har
blivit en naturlig del av vardagen att kunna jämföra och
därefter köpa varor och tjänster när och var som helst. Att
företag har digitala lösningar som fungerar snabbt och
enkelt är en förutsättning för allt fler kunder. En för banken
viktig händelse under året har därför varit lanseringen
av den uppdaterade versionen av vår internetbank och
mobilbank. Tillsammans med Swedbank och sparbanker
na har vi också investerat i fintech-bolaget Mina tjänster,
vars funktioner nu integrerats i vår mobilapp. Via appen
kan kunderna kostnadsfritt hantera och jämföra abonne
mangs- och prenumerationstjänster på ett smidigt sätt.

Förändrade regelverk
De senaste åren har en mängd nya regelverk introdu
cerats för den finansiella sektorn. Att implementera och
följa dessa regelverk är en grundförutsättning för vår
verksamhet. Inom ramen för vårt arbete med regel
verksförändringar är det därför viktigt att vi är proaktiva
och att vi förbereder våra anställda bland annat genom
att informera och utbilda om nya rutiner som ett nytt
regelverk kan innebära. Det gör även att vi tidigt kan
förklara för våra kunder i de fall regelverken innebär
förändringar för deras relation till oss som bank. Nedan
finns beskrivningar av några av de regelverk som vi
arbetat med under året.
Penningtvätt
Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finan
siering av terrorism som trädde i kraft under sommaren
innebär att vi måste lära känna våra kunder ännu bätt
re. Det gör vi för att förhindra att pengarna kommer från
eller hamnar i brottslig verksamhet. För oss har arbetet
inneburit att vi nu har bättre kunskap kring hur våra
kunder ska använda bankens produkter och tjänster.
Priips
Genom Priips-förordningen skapas en ny standard
kring den produktinformation som kunden får i sam
band med ett köp av vissa finansiella produkter. Syftet
med förordningen är att kunden på ett mer rättvisande
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Krav på hållbart företagande
Även förväntningarna på företagens handlingskraft i
hållbarhetsfrågor fortsätter att öka. Sedan FN:s globala
hållbarhetsmål antogs 2015, ställer kunder, politiker och
civilsamhället högre krav på transparens och konkreta
resultat. Hållbarhet integreras alltmer i företags verksam
het och strategier. Det tar sig uttryck i bland annat utveck
ling, hållbara investeringar och samhällsengagemang.
I linje med detta är det glädjande att se att fler av våra
sparare under året har sökt sig till de fonder och finansiel
la produkter som märkts med någon av de hållbarhets
stämplar som finns, exempelvis Svanenmärkning eller vår
egen eklövsmärkning för banktjänster.

Sparbankens egna hållbarhets
stämpel eklövet guidar kunden
till miljövänliga banktjänster.

sätt ska kunna utvärdera produkten. I banken har det
exempelvis inneburit att produktblad som rör våra
strukturerade produkter gjorts om i enlighet med den
nya standarden.
MiFID II
Det andra direktivet om marknader för finansiella
instrument för med sig en ökad transparens och ett
bättre investerarskydd. Direktivet gäller från och med
den 3 januari 2018 och innebär bland annat att de
avgifter som är förknippade med våra produkter redo
visas på ett tydligare sätt. Det innebär också att kunden
ska förstå hur värdepapper fungerar och vilka risker de
är förknippade med. Banken får inte rekommendera
värdepapper eller finansiella instrument som inte är
lämpliga för kunden. Vi måste kunna slå fast att vi er
bjuder rätt produkt till rätt kund och detta dokumenterar
vi i lämplighetsförklaringen.
IFRS 9
IFRS 9 – Finansiella instrument, är en internationell
redovisningsstandard som per den 1 januari 2018
ersätter den nuvarande standarden IAS 39. Det nya
regelverket innebär förändringar av hur finansiella
tillgångar klassificeras och värderas. Genom IFRS 9
införs en nedskrivningsmodell som baseras på för
väntade kreditförluster istället för beräknade förluster.
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På TimeAPP pågår ständigt diskussioner
för att skapa smarta tjänster som förenklar
kundernas vardag.
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Vår affärsmodell
Vår affärsmodell bygger på att finansiera utlåning med inlåning från allmänheten i så stor
utsträckning som möjligt. God kunskap och nära relationer med lokalsamhället är förutsätt
ningen för att kunna verka som sparbank.
Sörmlands Sparbank har under 186 år verkat i länet. Vi
har alltid varit en aktiv part i det lokala samhällslivet. Det
som gör vår affärsmodell unik och gör att vi skiljer oss från
andra banker är att vi är just Sörmlands bank. Vi har en
stark koppling till regionen och en lång historia av att verka
i länet och på de orter där vi har kontor. Vi har inga aktie
ägare som kräver utdelning, utan våra främsta intressenter
är kunderna och lokalsamhället. Det gör att vi varje år
återinvesterar en del av bankens överskott i satsningar
på näringslivsfrämjande åtgärder, forskning, ledarskap,
ungdomar, kultur och idrott.
Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster
genom livets alla skeden. Vi vill bidra till en sund och håll
bar ekonomi, på individ- och samhällsnivå.
Under Betala, Låna, Spara och Trygghet erbjuder vi
privatkunder bekväma vardagstjänster, olika spar- och

placeringsalternativ, lån för boende och konsumtion. För-
säkringsprodukterna sträcker sig från trygghetsförsäk
ringar till sak- och kapitalförsäkringar. Vi har specialister
inom placeringsrådgivning, familjejuridik, pension- och
försäkringsrådgivning.
Våra företagskunder erbjuds tjänster och produkter
uppbyggda runt betallösningar, finansiering, placering och
försäkringar. Vi erbjuder ett brett utbud av specialister. Det
handlar om särskild placeringsrådgivning för företag och
företagare, skog- och lantbruksrådgivning och försäkring.
I ett nära samarbete med Swedbank och sparbankerna
kan vi utveckla och erbjuda nya tjänster och produkter på
ett kostnadseffektivt sätt.
Genom vårt unika DNA kan vi fortsätta vara relevanta
för våra kunder. Bara då vi kan ha en fortsatt långsiktig och
hållbar affärsverksamhet.

»Vi återinvesterar en del av
bankens överskott i satsningar
på näringslivsfrämjande åt
gärder, forskning, ledarskap,
ungdomar, kultur och idrott.«
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Intressenter och samarbeten 2017
Sörmlands Sparbank samarbetar med flera aktörer, såväl andra banker som aktörer inom
finans- och försäkring. Vi har en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartner. Det är en
förutsättning för att alltid kunna utveckla vårt erbjudande och vår verksamhet och påverka i
viktiga frågor.
Våra viktigaste samarbeten
Sörmlands Sparbank har sedan länge ett omfattande och
långsiktigt samarbete med Swedbank och dotterbolagen
Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank
Robur. Vi har en strategisk placering i Swedbank AB och
är medlem i ägargruppen Sparbanksgruppen. Sparbanks
gruppen utgör den största ägargruppen och värnar om
Swedbanks självständighet med sparbankerna som viktig
samarbetspartner och ägare.
Samarbetet är fördelaktigt för alla parter. Stordrifts
fördelarna gäller exempelvis it-utveckling, men också
produktlansering och nya tjänster. Sammantaget ger det
oss konkurrenskraft på den lokala marknaden.
Sparbanken har också ett framgångsrikt samarbete
med Fastighetsbyrån för att hitta nya bolånekunder. På
flera av de orter där vi finns, har Fastighetsbyrån sitt kontor
vägg i vägg, något som underlättar och uppskattas av
kunderna.
Vi har även samarbeten med Sveland när det gäller för
medling av sakförsäkringar till privatpersoner och Folksam
Liv framförallt när det gäller tjänstepensionslösningar.
Tillsammans med andra sparbanker samarbetar vi med
Sparbankernas Kort för att tillhandahålla ett eget betalkort.
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Även Sparbankernas Riksförbund är en viktig sam
arbetspartner. Tillsammans opionsbildar vi och försöker
påverka lagstiftningen i frågor som är viktiga för oss, såväl
i Sverige som på EU-nivå. Det innebär bland annat att vi
via Sparbankernas Riksförbund besvarar remisser och
skriver debattartiklar.
Inom riksförbundet finns representanter för sparban
kerna och Swedbank som på regelbunden basis träffas
för att diskutera frågor som rör verksamheten. Under året
har riksförbundet bland annat drivit frågan om hur nuva
rande och kommande lagstiftning på finansmarknadsom
rådet kan anpassas till sparbankerna och andra mindre
finansiella institut.
Utöver samarbeten inom branschen har vi en rad sam
arbeten med andra aktörer i närområdet. Bland annat är vi
initiativtagare och delägare i Sörmlandsfonden. Vi har ett
strategiskt partnerskap med businessinkubatorn Create,
bland de topp fem högst rankade inkubatorerna i Sverige.
Vi har också utvecklat ett samarbete med Nyföretagar
centrum, så att vi kan bidra till att fler företag startas och
får tillgång till finansiering.
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INTRESSENTER OCH SAMARBETEN 2017

Från sitt kontor i Katrineholm har Cecilia Jonsson
hela världen som arbetsfält. När fotot är taget
kommer hon in och lyfter bilden till perfektion.
Cecilia är retuschör och hennes bilder pryder
såväl tidningsomslag som stora reklamkampanjer.
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Vårt erbjudande
För oss är nöjda kunder en förutsättning för att vi ska kunna verka och vidareutvecklas. Ett
sätt för oss att skapa kundnöjdhet är att alltid sträva efter att förenkla bankprocessen. Att vara
kund hos oss ska vara smidigt och enkelt.
Genom att leva och verka nära kunden har vi en god
förståelse för villkoren i Sörmland, för företag och privat
personer. Vi kan den lokala marknaden och kan bidra
till att främja en sund och hållbar ekonomi. Det är bra för
människorna, banken och hela Sörmlandsregionen. En
sund ekonomi ger trygghet och möjligheter att lägga ener
gi och resurser på det man vill prioritera, vare sig det är att
renovera hemmet, pensionsspara eller satsa på företaget
och expandera.
En palett av tjänster och produkter
Sörmlands Sparbank erbjuder olika finansieringslösningar
för privatpersoner och företag. För privatpersoner erbjuds
bostadslån med bunden och rörlig ränta, liksom konsum
tionslån. För företag erbjuder vi ett flertal låneprodukter
som rörelsekrediter och investeringslån.
En viktig tjänst som banken erbjuder är olika typer av
betalningslösningar. Vi erbjuder Swish, internetbetalning,
bank- och betalkort. Genom digitala tjänster får kunden
översikt över sin ekonomi och kan på ett enkelt sätt uträtta
sina bankärenden var som helst, när som helst dygnet runt.
Till våra företagskunder erbjuder vi hela floran av betal
tjänster, bland annat Swish och bankgiro.
Sparandet är en viktig beståndsdel i en hållbar ekono
mi. Sparandet är ett sätt att bygga upp en buffert för att
kunna nå kortsiktiga och långsiktiga mål. Det kan också
handla om att bygga upp en buffert inför oförutsedda
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kostnader eller ett liv med guldkant som pensionär. Därför
erbjuder vi många former av sparande. Allt från traditio
nella sparkonton med låg risk och investeringssparkonton,
till placering i aktier och fonder, pensionssparande och
kapitalförsäkringar.
Alltid nära och tillgängliga för kunden
Sörmlands Sparbanks närhet, tillgänglighet och service
uppskattas i en tid då andra aktörer drar ned på den loka
la närvaron och personliga rådgivningen. Det avspeglas
också i vår kundundersökning. Där kan vi se att vårt fokus
på kundnöjdhet gett resultat. I årets undersökningen fick
banken och dess rådgivare genomgående goda eller
mycket goda omdömen.
Så vilka är våra kunder? De flesta är privatkunder
och antingen Ekenkund Ung och Student, Ekenkund,
Premiumkund eller Guldekenkund beroende på ålder och
vilka tjänster och produkter man använder.
Företagskunderna tar del av våra särskilda företags
erbjudanden som Bättre Affärer, Bättre Affärer Skog &
Lantbruk och Guldeken Företag. Till de föreningar som är
kunder har vi ett särskilt förmånligt Föreningserbjudande.
Bland våra företagskunder finns såväl enmansföretag och
småföretag som medelstora och stora företag och även
skog- och lantbruksbolag. Vi har också starka och bety
delsefulla affärs- och samverkansrelationer med kommu
ner, stiftelser, fonder och olika föreningar.
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Kundundersökning 2017
Under 2017 genomförde Sörmlands Sparbank en
kundundersökning. Enkäten skickades digitalt till alla
privat- och företagskunder och svarsfrekvensen blev
god. Sörmlands Sparbank och våra rådgivare fick
genomgående goda eller mycket goda omdömen. De
flesta av våra kunder skulle rekommendera Sörmlands
Sparbank till vänner och bekanta. När våra kunder

besöker våra kontor tycker de att ett trevligt och korrekt
bemötande är det viktigaste. På frågan om vi ger kun
derna ett trevlig bemötande, får vi 6,19 av 7.
Sammantaget landade vårt nöjd kund-index på 81,
vilket vi ser som ett mycket bra resultat. Generellt anses
betyg över 75 peka på en stark relation mellan företag
och kund.

»Sörmlands Sparbanks kunder
upplever ett trevligt bemötande.
Vi får 6,19 av 7 i betyg.«
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MEDARBETARINTERVJU

»Alla i banken är
väldigt hjälpsamma
och ställer upp för
varandra.«

I mötet med våra kunder är det viktigt för oss att våra medarbetare har god kunskap
om de produkter och tjänster som vi erbjuder. Det gäller inte minst bankens digitala
produkter som spelar en allt viktigare roll i relationen till våra kunder. En person som
fyller en viktig funktion och som möter våra kunder i sitt dagliga arbete är Rasha Abd
som sedan 2016 arbetar i kundtjänsten på kontoret i Katrineholm.
Berätta om din bakgrund och hur du hamnade här.
Jag har en ekonomexamen från universitet i Bagdad.
Innan jag kom till Sverige arbetade jag nästan tio år
på bank i Irak. 2010 kom jag i kontakt med Sörmlands
Sparbank och samma åt började jag praktisera här.
Sedan 2 år arbetar jag heltid på bankens kundtjänst
i Katrineholm. Jag har också gått en utbildning inom
bank, försäkring och rådgivning mellan 2014 och
2016 på yrkeshögskolan TUC i Tranås.

och uttag av kontanter. Kunderna kommer från flera
olika länder och med min bakgrund kan jag hjälpa de
kunder som endast talar arabiska.

Vad innebär rollen som kundtjänstmedarbetare?
Jag hjälper våra kunder att ta del av våra tjänster
och produkter, bland annat när de ska betala sina
räkningar eller ansöka om kreditkort. Rollen innebär
att jag möter kunder från olika åldersgrupper – allt
från ungdomar som ska öppna sitt första bankkonto
till pensionärer som vill ha hjälp med insättningar

Vad är det bästa med att arbeta på Sörmlands
Sparbank?
Det är en väldigt trevlig och familjär atmosfär på
kontoret, både mellan oss som arbetar här och i rela
tionen till våra kunder. Jag upplever att alla i banken
är väldigt hjälpsamma och att det finns en inställning
som gör att man alltid ställer upp för varandra.

21 |

Hur hjälper du kunderna att bli mer digitala?
Banken erbjuder många olika digitala tjänster. Den
tjänst som flest kunder brukar fråga mig om är Swish
men jag hjälper också dem som vill komma igång och
börja använda bankens egen app och mobilt bankID.
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Vår syn på hållbarhet
Som en del av det finansiella systemet och grunden i Sörmlands Sparbank verksamhet
främjar vi det långsiktiga sparandet och en sund och hållbar ekonomi, hos såväl den enskilda
individen och företaget som det lokala samhället. Det förhållningssättet för vi med oss i vårt
hållbarhetsarbete.
Sörmlands Sparbank är en del av det finansiella kretsloppet. Genom att ta hänsyn till miljö och sociala risker i vår
verksamhet kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle.
Ansvarstagande kreditgivning är en grundpelare i en
välfungerande bank. Styrelsen i Sörmlands Sparbank har
under året beslutat om en ny kreditpolicy som är vägledande vid beviljande av krediter till företag och privatpersoner.
Hållbarhetsperspektivet ingår som en naturlig och integrerad del i vår kreditverksamhet. Kreditgivningen präglas
av högt uppställda mål på etik, kvalitet och kontroll. Det
gör att vi kan upprätthålla en låg riskprofil och en sund
kreditgivning.
Hållbarhetsfrågorna utgör också en viktig komponent
när det gäller bankens och kundernas kapitalplaceringar.
Vi har ett brett utbud av etiska och miljövänliga fonder via
exempelvis Swedbank Robur.

Affärsetik och antikorruption
Sörmlands Sparbanks arbete utgår från det förtroende
vi har bland kunder och samarbetspartner. Fortsatt
förtroende förutsätter att allt vi gör genomsyras av hög
affärsetik.
På transaktionssidan arbetar Sörmlands Sparbank
med att adressera risker, framför allt kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom systemstöd,
bankens processer och rutiner för kundkännedom och
fortlöpande utbildning av medarbetarna arbetar vi konsekvent och systematiskt för att upptäcka dessa risker i
verksamheten.
Vårt övergripande etikarbete bygger på en tydlig
ansvarsfördelning och en rad styrdokument såsom
etikpolicy.

ANSVARSFULL IN- OCH UTLÅNING

ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

ANSVAR FÖR MILJÖN
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Fokus för vårt hållbarhetsarbete
Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på fyra områden som
kretsar kring de olika roller vi har som bank: vårt ansvar i
lokalsamhället och som arbetsgivare, vårt ansvar för miljön och den roll vi har som kreditgivare. Dessa områden,
liksom bankens verksamhet i stort, genomsyras av våra
värderingar som styr både vårt interna arbetssätt och vår
relation till kunderna.
Sörmlands Sparbank präglas av öppenhet och respekt
för alla människors lika värde och rättigheter. Mänskliga
rättigheter kopplat till våra medarbetare redovisas under
avsnittet Sparbanken som arbetsgivare på sid 28-29. För
kunder som vill göra placeringar med hänsyn till mänskliga rättigheter finns ett brett utbud av etiska fonder. I
övrigt omfattar vår hållbarhetsrapport inte detta område,
eftersom merparten av våra kunder verkar i Sörmland och
vår egen verksamhet är lokal.
ANSVARSFULL IN- OCH UTLÅNING
Sörmlands Sparbank är en viktig del av det finansiella
systemet lokalt och har ett ansvar för att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom ansvarfull kreditgivning
tar vi ansvar för att minska påverkan på människor och
miljö. Eftersom vi också erbjuder ett långsiktigt hållbart
sparande, får vårt och våra kunders förhållningssätt när vi
väljer att placera kapital stor betydelse för utvecklingen i
samhället och för miljön. Vi betraktar därför den indirekta
miljöpåverkan som kommer av kapitalplaceringar som en
betydande miljöaspekt.
 Läs mer om hur vi tar ansvar i vår affär, vid utlåning och
investeringar på sid 24.

ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET
Hållbarhetsarbetet i lokalsamhället handlar om att vi verkar som en ansvarsfull finansiell aktör och genom ett aktivt
samhällsorienterat arbete bidrar till att skapa utveckling
och hållbar tillväxt i vårt verksamhetsområde. Vi delar
med oss av vårt överskott som vi återinvesterar i regionen
genom satsningar på näringslivsfrämjande åtgärder,
forskning, ledarskap, ungdom, kultur och idrott. Vi kallar
det för ”Skickar vidare”.
 Läs mer om Skickar vidare på sid 26.

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE
Som arbetsgivare arbetar vi för att skapa en arbetsplats
där alla ska trivas. Sörmlands Sparbank ska präglas av en
öppenhet och tolerans där alla blir lika behandlade oavsett etnisk tillhörighet, ålder, religion eller sexuell läggning.
Som arbetsgivare värnar vi om en god arbetsmiljö och
våra medarbetares hälsa.
 Läs mer om om våra medarbetare på sid 28-29.

ANSVAR FÖR MILJÖN
Frågor som rör miljön möter vi främst genom våra kunder,
exempelvis när de ska investera sina pengar eller låna.
Hållbara fonder är en av våra produkter som bidrar till att
främja miljön. När det kommer till den direkta miljöpåverkan som sparbanken har, är vi sedan 2011 certifierade
som klimatneutrala.
 Läs mer om vårt miljöarbete på sid 31-32.
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Ansvarsfulla affärer
Som en aktör på den lokala finansmarknaden kan Sörmlands Sparbank påverka samhället,
människor och miljön för att bidra till en hållbar utveckling. I finansierings- och investerings
beslut integrerar vi hållbarhet. Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra
kunder ett ökat mervärde.
Ansvarsfull kreditgivning
Långsiktig sund kreditgivning är en del av vår verksamhet.
Genom en ansvarsfull kreditgivning tar Sörmlands Sparbank ansvar för att minska den påverkan på människor
och miljö som kan uppstå genom våra kunders verksamheter. I huvudsak erbjuder vi krediter till privatpersoner
och företag.
Vi ser inte att hållbarhetsrisker kan separeras från
finansiella risker. Miljöhänsyn, socialt ansvar och affärsetik
ingår därför i den analys av kundens möjligheter och risker
som vi genomför vid varje kreditaffär och som en del av
kredituppföljningen.
Vid utlåning till företag har Sörmlands Sparbank tagit
fram en hållbarhetsanalys som rådgivarna använder för att
analysera olika branschers hållbarhetsutmaningar.
Både kapital- och riskhantering är en integrerad del i
bankens affärsprocesser. Vid alla kreditbeslut tar vi hänsyn
till risker förknippade med den specifika situationen. Gen
om tydliga processer och kontinuerlig utbildning skapar
vi förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd
förstår sin roll och sitt ansvar. Berörd affärsenhet är alltid
ansvarig för riskanalys och ett korrekt beslutsunderlag. Om
en situation bedöms vara förknippad med stora risker tas
ärendet vidare till sparbankens kreditdelegation.

ekonomiska ställning. Vi erbjuder fonder med miljö- och
etikinriktning om sådana finns utifrån kundens riskprofil.
Genom att samarbeta med marknadsledande aktörer
som har tydliga strategier för ansvarsfull kapitalförvaltning
som Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring,
säkerställer vi att kunderna får ett brett urval av fond- och
försäkringssparande som tar hänsyn till hållbarhet.
Den indirekta miljöpåverkan som kommer av kapitalplaceringar ser vi som en betydande miljöaspekt mot bakgrund av det omfattande kapital som placeras av bankens
kunder i olika fonder.
För att begränsa och kontrollera risktagandet i samband med kapitalplaceringar har Sörmlands Sparbanks
styrelse beslutat om instruktioner för finansförvaltningen.
När det gäller Sörmlands Sparbanks egen kapitalplacering uttrycker bankens kapital- och finanspolicy att finans
verksamheten ska åstadkomma en effektiv förvaltning
av sparbankens likviditet under iakttagande av Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker
för kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessutom ska
finansverksamheten placera en del av sparbankens likviditet i miljövänliga placeringsalternativ.

Ansvarsfulla investeringar
Sörmlands Sparbank erbjuder kunderna ett långsiktigt
hållbart sparande, bland annat genom direktsparande
via fonder. Eftersom fondbolagen är stora aktieägare har
de stort inflytande och ansvar för hur företagen sköter sin
verksamhet och vilken påverkan det har i ett större perspektiv. Hur banken och bankens kunder väljer att placera
sitt kapital får därför stor betydelse för vårt samhälle och
vår miljö.
De råd som sparbanken ger avseende kunders
kapitalplacering är reglerade bland annat genom lagen
om finansiell rådgivning till konsument och lagen om
värdepappersmarknaden. Dessutom grundar sig vår
rådgivning alltid på spararens riskprofil. Vi erbjuder produkter anpassade utifrån varje kunds förutsättningar och
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Skickar vidare gör gott för bygden
Sörmlands Sparbank ska främja bygden genom att återinvestera en del av överskottet i
regionen genom satsningar på kunskap, tillväxt och integration.
Hittills har vi skickat vidare 112 miljoner kronor till olika
initiativ och verksamheter som på olika sätt bidrar till Sörmlandsregionen. Det vi återinvesterar i regionen bidrar till
tillväxt till fördel för alla i Sörmland.
Goda utbildningsmöjligheter framtidssäkrar en
region. Därför började vi för 17 år sedan skicka vidare
till skolorna. Hittills har vi förmedlat 23 miljoner kronor till
grundskolorna i de fem kommuner där vi är verksamma.
En av dessa satsningar är Kunskapsdagarna som vi har
arrangerat sedan 2005. Dagarna arrangeras för elever i
årskurs 7 och varje år deltar drygt 1 500 elever. Eleverna
får genomföra samarbetsövningar, kunskapsövningar och
övningar för att motverka mobbning. Vi arbetar också med
att utbilda ungdomar i privatekonomi. Det sker genom att
vi besöker gymnasieskolor och högstadiet och föreläser
om privatekonomi. Vi pratar bland annat om saker som är
bra att ha koll på när det är dags att flytta hemifrån eller
när man får sitt första jobb.
Goda idéer leder till tillväxt
Tillväxt kräver goda idéer. Vi vill skapa förutsättningar för
att goda idéer i Sörmland ska kunna förverkligas och leda
till tillväxt, nyetableringar och en bred kompetenshöjning
i regionen. För ungdomar som startar företag inom ramen
för Ung Företagsamhet erbjuder vi kostnadsfria tjänster för
att kunna sköta UF-företagets ekonomi. En annan gren i
vårt stöd för drivna ungdomar är projektet ”Ung Entreprenör” som ger ett startbidrag på 2 000 kronor per person,
men också utbildning, en mentor och tips och stöd under
hela projektet.
Ung Entreprenör-stipendiaten David Wernersson
är ett roligt framgångsrikt exempel. Genom sitt företag
Nyköping för alla har han skapat samarbeten inom olika
samhällsprojekt i Nyköpingsområdet. Idén är att främja
utbildning, hälsa och skapa bättre integration genom
aktiviteter som läxhjälp och fotbollsläger.
Vi bidrar också till att skapa bra förutsättningar för att
förverkliga idéer genom att erbjuda projektpengar till
uppfinningsrika medborgare. Skolor liksom privatpersoner
och föreningar är alla välkomna att söka och under året
har vi bland annat beviljat stöd till projekt inom integration.
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Sponsrar föreningslivet
Utöver Skickar vidare sponsrar också sparbanken ett stort
antal föreningar framför allt med barn- och ungdomsverksamhet. Under 2017 fick ett stort antal föreningar ekonomisk sponsring från Sörmlands Sparbank. Ett exempel är
IFK Nyköping.
Stolt mat i Sörmland
Intresset för bra, nyttig och närodlad mat växer. I Sörmland
startas allt fler företag kring odling och livsmedelsprodukter. För att uppmuntra denna positiva utveckling, som
omsätter över 6 miljarder kronor i 3 300 sörmländska
företag och som sysselsätter fler än 11 000 personer, är
Sörmlands Sparbank med och samfinansierar projektet
Stolt mat i Sörmland.
Projektet riktar sig till alla som på ett eller annat sätt
arbetar med mat – från beslutsfattare till grönsaksodlare.
Stolt mat i Sörmland anordnar samtal, utbildningar och
evenemang mellan alla inblandade aktörer och är ett forum för idé- och kompetensutbyte. Som en del av arbetet
har STOLT Matmagasin tagits fram en gång per år sedan
2014. 2017 års upplaga togs fram i 20 000 exemplar och
översattes för första gången till engelska.
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»Unga människor behöver
lära sig om privatekonomi.
Att jag i mitt jobb på banken
får möjlighet att vara ute
på skolorna är bra för ung
domarna men också för
samhället.«
Alexander Flygare,
ungdomsansvarig på Sörmlands Sparbank
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Sparbanken som arbetsgivare
För att skapa goda förutsättningar för att våra medarbetare ska trivas och känna att de växer
arbetar vi aktivt med ledarskap och kompetensutveckling.
Ansvarsfullt ledarskap och medarbetardialog
I takt med att våra medarbetare utvecklas, kommer vi som
bank också att växa. Varje chef i banken har ett ansvar att
skapa engagemang och motivation hos medarbetarna.
Våra kunder ska alltid möta medarbetare som känner att
de trivs på sitt jobb och att de vill göra sitt bästa för att
hjälpa kunden.
Ledarskapet har en nyckelroll när det gäller att ta
initiativ, genomföra förändring, sprida information, sätta
mål och kontinuerligt följa upp gruppens och enskilda
medarbetarens utveckling. Det handlar om att ge varje
medarbetare rätt förutsättningar för att ta nästa steg.
En stor del av ledarskapet handlar om coachning,
alltså att individen får konstruktiv återkoppling på sina
arbetsinsatser. Syftet med dessa så kallade dialogtillfällen

är att få fram det bästa hos varje medarbetare och att
tidigt känna in om något inte står rätt till.
Under 2017 genomförde sparbanken en kompetensoch medarbetarundersökning. Resultatet var något sämre
än föregående undersökning 2015, men mot bakgrund
av de förändringar som banken genomgått de senaste två
åren är utfallet inte överraskande eller på något sätt alarmerande. Svarsfrekvensen på 96 procent visar på ett högt
engagemang. Undersökningen understryker den stolthet
som finns över att arbeta i Sörmlands Sparbank samtidigt
som den interna samverkan framhålls som särskilt stark.
De förbättringsområden som vi kommer att fokusera på
under 2018 är att utveckla personliga mål, ledarskap och
samarbete samt förbättra internkommunikationen för ökad
förståelse för bankens strategi och vision.

 SÖRMLANDS SPARBANKS
VÄRDERINGAR

•
•
•
•
•

Kunniga
Omtänksamma
Skickar vidare
Tillgängliga
Håller löften
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Fördelning kvinnor och män: totalt, ledning och styrelse

173

8
Totalt i banken

6
Ledning

Styrelse

Män – 47 st

Män – 5 st

Män – 3 st

Kvinnor – 126 st

Kvinnor – 3 st

Kvinnor – 3 st

Kompetens och utveckling
Kompetenta medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att fortsätta
utvecklas i takt med att de växer i sina roller, eller när de
vill pröva på nya arbetsuppgifter. Inte minst gäller detta för
att vara en god rådgivare som förstår kundens specifika
förutsättningar och krav. Vi behöver också kunna attrahera
rätt kompetens.
Sörmlands Sparbank erbjuder kontinuerliga utbildningar, både fysiska och digitala. Dessutom erbjuder vi
webbutbildningar i samarbete med Swedbank. Ett stort
antal medarbetare har under året genomgått miljö- och
säkerhetsutbildningar samt obligatoriska utbildningar i
Swedsec och investeringsrådgivning. Dessutom har berörda chefer och medarbetare utbildats i de nya reglerna
motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism
och MiFID II.
Arbetsmiljö och hälsa
Som arbetsgivare värnar vi om en god arbetsmiljö och
medarbetarnas hälsa. Vårt fokus ligger på förebyggande
insatser, att förekomma risker för fysisk och psykisk ohälsa
och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö där
alla medarbetare trivs.
Alla har ett eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Cheferna i banken har ett särskilt ansvar för den
psykosociala hälsan och för att säkerställa att bankens
nolltolerans mot kränkande särbehandling följs. Vårt arbete
med arbetsmiljöfrågor bygger på vår arbetsmiljöpolicy.
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Mångfald och likabehandling
För att skapa en dynamisk arbetsmiljö och bästa resultat
är det viktigt att människor med olika erfarenhet, kunskap
och bakgrund möts. För Sörmlands Sparbank är mångfald
och jämställdhet självklart – för gruppdynamiken och för
att på bästa sätt möta våra kunder.
Vårt långsiktiga arbete med mångfald och likabehandling bygger på vår policy för jämställdhet och mångfald
och en årlig jämställdhets- och mångfaldsplan. Vi arbetar
aktivt och förebyggnade med dessa frågor och har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.
Oegentligheter och överträdelser av bankens policyer och
andra oegentligheter ska anmälas till närmaste chef, funktionen för regelefterlevnad, skyddsombud, företagshälsovården och rapporteras in via särskilt visselblåsarsystem.

Ideellt samarbete med Volontärbyrån
Sörmlands Sparbank har sedan flera år ett sam
arbete med Volontärbyrån där medarbetare i
banken får möjlighet att använda tre arbetstimmar
i månaden av sin arbetstid för att engagera sig
ideellt.
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»Styrelsen är väldigt mån
om att lyssna och ta tillvara
den kunskap som jag tar
med mig till våra möten.«

Under året har medarbetare på banken arbetat mycket med implementeringen av det
fjärde penningtvättsdirektivet (AML 4). Regelverket trädde i kraft den 1 augusti 2017.
Bettina Johansson en av medarbetarna som har haft en viktig roll i arbetet.
AML står för Anti Money Laundering och är den engelska termen för det arbete som alla banker gör för att
förhindra penningtvätt. Fjärde penningtvättsdirektivet
innebär bland annat att bankerna ska samla in mer
information om kunderna och deras bakgrund.

Dessutom träffar flera av de som arbetar med penningtvättsfrågor på Sörmlands Sparbank personer
från andra sparbanker och Swedbank för att diskutera
aktuella frågor var sjätte vecka. Det är ett mycket bra
samarbete som gör att vi tillsammans håller oss à jour.

Berätta lite om arbetet som det nya regelverket har
inneburit.
– Det har varit ett stort projekt som involverat många
delar av banken. En viktig del var att utbilda alla
anställda i banken. Särskilt de som arbetar nära
kunderna. De måste ha kunskap och förståelse för
hur rutiner och de dagliga arbete förändras i och med
de nya reglerna.

Du arbetar också som personalrepresentant i bankens styrelse. Hur är det?
Det är väldigt lärorikt och spännande, även om det är
utmanande. Arbetet i styrelsen gör också att jag fått
en bättre förståelse för allt som händer i banken och
det ger mig en möjlighet att påverka och att förmedla
mina kollegors åsikter till styrelse och ledning. Styrelsen är väldigt mån om att lyssna och ta tillvara den
kunskap som jag tar med mig till våra möten. Det gör
att jag tar mitt uppdrag på stort allvar.

Hur har kunderna informerats?
Våra rådgivare har varit en viktig kanal för att berätta
om förändringarna, men vi har också satt ut informativa
roll-ups i miljöer där våra kunder vistas. Allt för att våra
kunder ska informeras på ett förtroendeingivande sätt.
Regelverk på ditt område förändras löpande. Hur
arbetar ni på banken för att hålla er uppdaterade i
frågorna?
Vi håller oss uppdaterade genom att läsa mycket.
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Avslutningsvis, vad är det bästa med att arbeta på
Sörmlands Sparbank?
Det bästa är att det finns en enorm styrka och gemenskap i banken, det finns en vilja att kraftsamla och ta
i när det behövs. Dessutom är det positivt att banken
finns så nära samhället. Jag tycker det är fint att mina
barns sportklubbar sponsras av banken och att den
bidrar till deras skola.
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Vårt interna miljöarbete
Sörmlands Sparbank verkar nära lokalsamhället – en roll som innebär att vi känner ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Det gör att vi vill ta beslut som är genomtänkta och som inte
riskerar att bidra till kortsiktiga lösningar med negativ inverkan, varken på miljön där vi verkar
eller på miljön i stort.
Som tjänsteföretag har vår verksamhet en begränsad
direkt påverkan på miljön. Vi prioriterar ändå frågan och vi
vill bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar vårt
ekologiska avtryck.
Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
Sörmlands Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete i 15
år. För att hantera frågorna systematiskt certifierade vi oss
enligt den internationella standarden som reglerar miljöledningssystem, ISO 14001, redan 2005. Vi blev därmed en
av de första bankerna i Norden att få denna certifiering. År
2011 blev banken godkänd som Klimatneutralt företag.
Under 2017 passerades ytterligare en milstople för
vårt miljöarbete genom att vi lät genomföra en revision för
omcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2015 och vi är nu
certifierade enligt den nya standarden. Det ser vi som ett
kvitto på vårt engagemang i miljöfrågan.
Sörmlands Sparbank har tydliga riktlinjer för hur alla
medarbetare ska arbeta med miljöfrågor, bland annat i
form av en miljöpolicy. Våra certifieringar ger ett tydligt
ramverk för att arbeta med miljöfrågorna på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet ger stöd kring kravställande, riskhantering och strategiska beslut. Sammantaget
har arbetet resulterat i att Sörmlands Sparbank i dagsläget har ett miljöarbete som är väl integrerat i verksamheten och som kontinuerligt följs upp.
Vi har identifierat ett antal relativa miljöaspekter utifrån
vår verksamhet. Våra miljömål utgår från dessa och beaktar risker och möjligheter, ekonomiska förutsättningar och
synpunkter från våra intressenter. Miljömålen ska så långt
som möjligt integreras i bankens verksamhetsprocesser
och granskas, revideras och fastställas av bankens företagsledning. Det gör att vi kan driva miljöarbetet framåt.
Miljömål som klimatneutralt företag
Som klimatneutralt företag strävar vi efter att minska vår
klimatpåverkan. Det gör vi genom att kompensera för den
koldioxidpåverkan banken orsakar. För år 2017 kompen
serar vi för utsläpp motsvarande 73 ton genom vårt sam
arbete med Safe Water and Cooking Project i Kenya.
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Sörmlands Sparbank har genomgått Respects klimat
program som ett led i att bli ett klimatneutralt företag.
Programmet följer FN:s definition för klimatneutralitet och
klimatberäkningarna görs enligt internationell standard,
det så kallade GHG Protocol (Greenhouse Gas).
Varje år köper Sörmlands Sparbank in förbrukningsvaror och produkter från en rad olika leverantörer. Inköpta
varor kan ha stor miljöpåverkan bland annat genom
energikrävande tillverkning och användning av ändliga
råvaror. För att minska vår totala miljöpåverkan måste våra
leverantörer efterleva bankens regler och vår strävan att
minska miljöpåverkan. Genom att göra miljöbedömningar
av våra leverantörer får vi bättre underlag och vårt andra
miljömål för 2017: Alla företag vi handlar med, till ett värde
av 100 000 kronor eller mer, ska vara leverantörsbedömda. Sponsringsavtalen är undantagna.
Utöver specifika miljömål för 2017 har Sörmlands
Sparbank ett antal uppföljningsmål. För 2017 omfattar de
områdena elförbrukning, inomhusklimat, papper, tjänsteresor och kunders kapitalplacering.
 Läs mer om våra miljömål på nästa sida.

Så uppmärksammar vi Världsmiljödagen
Världsmiljödagen är ett initiativ som drivs av FN:s
miljöprogram och inträffar varje år den 5 juni.
Sörmlands Sparbank har sedan 2008 uppmärksammat denna dag. I år gjorde vi det genom att dela ut
miljövänliga påsar på våra kontor. Plast i naturen är
ett stort miljöproblem och bara i Sverige använder vi
1,3 miljarder plastpåsar varje år. Genom att ersätta
plastpåsarna med miljövänliga alternativ som kan
återanvändas bidrar vi och våra kunder till en mer
hållbar värld.
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Miljömål 2017
Klimatpåverkan
Genom arbetet med Klimatneutralt företag ska banken
sänka sina utsläpp av klimatpåverkande ämnen. Målet
är att sänka utsläppen från föregående års utsläppsnivå.
Under året har banken orsakt direkta usläpp motsvarande
170 ton. Den indirekta klimatpåverkan, som vi kompenserar
för, uppgick till 73 ton. Motsvarande siffror för 2016 var 208
ton i direkta utsläpp och 79 ton i indirekta utsläpp.
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Leverantörsbedömningar
Alla företag vi handlar med, till ett värde av 100 000 kronor
eller mer, ska vara leverantörsbedömda. Det innebär att de
ska efterleva bankens regler liksom vår strävan att minska
miljöpåverkan. Målet var att 60 procent av dessa företag
skulle vara bedömda per den 31 december 2017. Utfallet
visar att 48 procent har bedömts. Det motsvarar en måluppfyllnad om 80 procent.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till sparbanksstämman i Sörmlands Sparbank, org. nr 516401-9639
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets
rapporten för år 2017 på sidorna 22-32 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten.

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt
uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 22 mars 2018
KPMG AB
			
Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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VÅRT ERBJUDANDE

MEDARBETARINTERVJU

»Jag drivs av att se
till att samhället och
de verksamheter som
finns här går bra.«

Det finns många skogs- och lantbruk i Sörmland och sparbanken har flera rådgivare
specialiserade på just de frågorna. En av dessa är Gerry Wahlqvist, som arbetar som
rådgivare skog och lantbruk på kontoret i Katrineholm.
– Mitt jobb innebär att jag träffar många av bankens
kunder som driver skogs- eller jordbruksverksamhet.
Som rådgivare hjälper jag bland annat till med råd
kring deras verksamhet och om de behöver lån till
nya investeringar. Tack vare min utbildning som jägmästare har jag särskilt bra koll på skog. Bland annat
har jag god förståelse för och hur de ska avverka
skogen och hur de avtal som är förknippade med att
bedriva skogsbruk fungerar.
Bred kompetens inom skogs- och lantbruk
I sparbanken finns andra kompetenser inom de gröna
näringarna som agronom och lantmästare. Totalt sett
har vi bred kompetens av olika frågor som rör skog
och lantbruk. Sparbankens specialister möts regelbundet och diskuterar aktuella frågor och trender.
Det gör att vi på ett proaktivt sätt kan ge råd till
våra kunder om deras verksamhet, investeringar och
sparande. Vi är också ett bollplank för våra kunder
i framtida utmaningar som berör lagstiftning och
beskattning.
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Att besöka kunden skapar förståelse
Vi besöker ofta våra kunder på deras gårdar, vilket
gör att vi lättare får en förståelse för deras vardag
och verksamhet. Att uppleva verksamheten på plats
förstärker relationen till den enskilde kundens affär.
Man får inte glömma att lantbruket kan omfatta allt
från smågrisuppfödning till skogsförvaltning och
lantbruksentreprenad.
Kunden finns i min vardag
Jag möter också kunder ute på olika aktiviteter.
Tillsammans besöker vi exempelvis SkogsElmia och
Elmia Lantbruk som är två mässor med inriktning på
skog och lantbruk. Som boende i Sörmland känner
jag också en närhet till det jag stöter på i det vardagliga jobbet. Att köra förbi sina kunders gårdar på väg
till kontoret eller att träffa på någon i mataffären ger
en känsla av att jag är med på riktigt och är en del av
bygden. Det gör att jag känner ett större ansvar. Jag
drivs av att se till att lokalsamhället och de verksamheter som finns här går bra.
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Förvaltningsberättelse
REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017
Styrelsen och verkställande direktören för Sörmlands
Sparbank, organisationsnummer 516401-9639, får
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017,
sparbankens 186:e verksamhetsår.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Sörmland. Sörmlands Sparbank tillhandahåller in- och utlånings
tjänster och verksamhet som har samband därmed, varav
kan nämnas: ställande av garantier, arbitragerörelse,
betalningsförmedling, notariatverksamhet, värdepappersrörelse, förvaring, rembursverksamhet, ekonomisk rådgivning, förmedling av försäkringar och pensionssparrörelse.
Vid årets slut var Sörmlands Sparbank representerad
på följande orter: Flen, Katrineholm, Malmköping, Nyköping, Oxelösund och Vingåker.
Uppgifter nedan inom parentes avser jämförelse mot
föregående år.
AFFÄRSVOLYM
Sparbanken hanterar genom förmedling till olika samarbetspartner, främst Swedbank Hypotek och Swedbank Robur,
betydande affärsvolymer som inte framgår av balansräkningen. Sparbankens totala affärsvolym hade en fortsatt
positiv utveckling under 2017. Affärsvolymen uppgick vid
årets utgång till 42,8 miljarder kronor (41,5 miljader kronor),
vilket motsvarar en ökning med 3,1 procent.
Inlåning och sparande
In- och upplåning från allmänheten ökade under året med
495 mkr, vilket motsvarar en ökning med 4,6 procent, och
uppgick därmed till 11 137 mkr (10 642 mkr).
Kundernas volymer i det långsiktiga sparandet (direktsparande via fonder samt försäkringsrelaterat sparande)
uppgick vid årets utgång till 11 496 mkr, vilket motsvarade
en ökning med 1 185 mkr. Ökningen förklaras till största
del av positiva värdeförändringar, men även av ett positivt
nettoflöde.
Kundernas köp avseende andelar i fonder uppgick
till 585 mkr, medan försäljningen av andelar uppgick till
574 mkr. Nettoflödet avseende direktsparande i fonder
uppgick således till 11 mkr (-115) mkr. För Sverige som
helhet innebar 2017 ett starkt år för fondsparande,
nettosparandet i riket var det tredje högsta sedan 1994.
Inbetalda premier i kapital- och pensionsförsäkringar
via Swedbank uppgick under året till 221 mkr (224 mkr).
Utflödet för motsvarande period uppgick till 192 mkr (159
mkr). Nettoflödet uppgick därmed till 29 mkr. Kundernas
totala förmögenhetsvärde avseende kapital- och pensions
försäkring via Swedbank uppgick vid årets slut till 2 564
mkr (2 317 mkr).
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Utlåning
Efter avdrag för befarade kreditförluster uppgick den
totala utlåningen till allmänheten per årsskiftet till 10 510
mkr (9 964 mkr), vilket innebär en ökning med 546 mkr,
eller 5,5 procent jämfört med föregående år. Årets kreditförluster (netto) uppgick till 6 mkr (72 mkr).
Under året har sparbanken valt att ställa om sin företags
kreditportfölj med fokus på sparbankens huvudsakliga
verksamhetsområde.
En allt större del av sparbankens bolån har under 2017
finansieras via den egna balansräkningen.
Sörmlands Sparbank har sedan länge ett nära samarbete med Swedbank Hypotek för finansiering av bottenlån
till fastigheter. Vid utgången av 2017 hade sparbanken
förmedlat fastighetslån på totalt 5 981 mkr (6 941 mkr),
vilket motsvarar en minskning med 960 mkr, eller 14
procent, jämfört med föregående år.
RESULTAT
Rörelseresultatet för verksamhetsåret uppgick till 183 mkr
(-83 mkr). I resultatet för såväl 2017 som 2016 ingår dock
en del exceptionella poster, se not 14.
Räntenettot uppgick till 190 mkr (192 mkr). Räntenettot
påverkades positivt av en ökad utlåning samtidigt som
en fortsatt negativ STIBOR 3 månader i kombination med
ökad priskonkurrens bidragit negativt. Räntemarginalen
uppgick till 1,3 (1,4).
Utdelningarna uppgick till 93 mkr (74 mkr), varav 90
mkr (73 mkr) avsåg utdelningen på sparbankens innehav
i Swedbank AB.
Provisionsnettot uppgick till 146 mkr (89 mkr). Den
stora skillnaden mot föregående år förklaras av de reserveringar som gjordes 2016. Provisionsnettot påverkades
positivt av den ökade affärsvolymen inom långsiktigt
sparande.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner utgörs bland
annat av resultatet från sparbankens förvaltade finansportfölj. 2017 blev ett starkt år för sparbankens finansportfölj.
Avkastningen i portföljen uppgick under året till 2,1 procent
(-0,4 procent). Det var huvudsakligen sparbankens inne
hav av aktieindexobligationer som bidrog till resultatet.
Övriga rörelseintäkter uppgick till cirka 8 mkr (7 mkr)
och avser huvudsakligen externa hyresintäkter från, de av
sparbanken ägda, fastigheterna.
De allmänna administrationskostnaderna uppgick till
totalt 270 mkr (299 mkr) och utgörs av personalkostnader
174 mkr (154 mkr), IT-kostnader 54 mkr (44 mkr), lokaloch fastighetskostnader 13 mkr (14 mkr), revisions- och
konsulttjänster 14 mkr (71 mkr, se not 10), portokostnader
1 mkr (1 mkr) samt övriga allmänna administrationskostnader 14 mkr (15 mkr).
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Årets avskrivningar uppgår till 6 mkr (6 mkr).
De övriga rörelsekostnaderna var positiva med +6 mkr
(-60 mkr) och utgörs främst av kostnader för marknadsföring, branschavgifter, tillsynsavgifter, försäkringskostnader
och kostnader för larm och bevakning. Kostnadsminskningen jämfört med föregående år beror på återföringar
från de reserveringar som gjordes 2016 för bedömda
sanktionsavgifter och processkostnader. Dessa beskrivs
mer utförligt under rubriken Händelser under året .
Årets kreditförluster (netto) uppgick till 6 mkr (72 mkr)
och kreditförluster i procent till 0,1 (0,8). Den stora skillnaden mot föregående år beror på de reserveringar som
gjordes 2016 och beskrivs i not 12.
KAPITALSITUATION OCH LIKVIDITET
Sörmlands Sparbanks totala beskattade egna kapital
uppgick vid årets slut till 2 843 mkr (2 812 mkr).
Det egna kapitalet ökade genom årets totalresultat
med 31 mkr (180 mkr) varav -136 mkr (239 mkr) avsåg
förändring av fond för verkligt värde vilket i huvudsak
avser värdeförändring på aktieinnehavet i Swedbank AB.
Kapitaltäckning
Kapitalbasen har stärkts med 152 mkr under året och
uppgick den 31 december 2017 till 1 714 mkr (1 562 mkr).
Primärkapitalrelationen uppgår till 20,4 procent (17,4
procent).
För mer information om kapitaltäckningsberäkningen
se not 3 Finansiella risker och kapitaltäckning.
IKLU
Under 2017 har revidering skett av sparbankens metoddokument för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU). Det reviderade metoddokumentet antogs av
styrelsen i februari 2017. Sörmlands Sparbank utvärderar
kvartalsvis sitt kapitalbehov i förhållande till de risker sparbanken kan tänkas utsättas för. Utvärderingen har visat att
sparbankens kapitalbas med marginal täcker interna och
externa krav. Mer information om finansiella risker och hur
dessa hanteras återfinns i not 3 Finansiella risker och kapitaltäckning samt i avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i
förvaltningsberättelsen.
Likviditet
Sparbanken håller en likviditetsbuffert av högkvalitativa
likvida tillgångar som kan användas för att säkra bankens
kortsiktiga betalningsförmåga och bankens likviditetstäckningsgrad (LCR) beräknad i enlighet med kapitaltäckningsregelverket ska med marginal överstiga den
regulatoriska gränsen.
Sparbankens likviditetsbuffert uppgick den 31
december 2017 till 947 mkr (562 mkr). De högkvalitativa
tillgångarna utgörs av kassa, kommunobligationer samt
säkerställda hypoteksobligationer. Likviditetstäckningsgraden, LCR uppgick per 31 december 2017 till 350
procent (224). Under 2017 har gällt att denna kvot minst
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ska uppgå till 80 procent. Från och med den 1 januari 2018
gäller att denna kvot minst ska uppgå till 100 procent.
Sparbankens likviditetsreserv består av sådana tillgångar att likviditet kan skapas på kort tid till förutsägbara
värden. Sparbanken har en god likviditetsreserv vilken
i huvudsak består av kassa och tillgodohavanden hos
andra kreditinstitut men också kommunobligationer och
säkerställda obligationer.
Relationen mellan utlåning och inlåning var 94 procent
(94 procent) vid årsskiftet.
För mer information om likviditetsreserv och likviditets
hantering se periodisk information på sormlandssparbank.se /ekonomisk information/Kapitaltäckning och
likviditetsrisker. Se även not 3 Finansiella risker och
kapitaltäckning, Likviditetsrisker.
FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE FRAMTIDA
UTVECKLING
Sörmlands Sparbank har en god kapitalsituation och en
styrelse som tydligt deklarerat vikten av att driva en stark
lokal bankrörelse.
Såväl sparande- som utlåningsvolymer förväntas öka
de kommande åren i ett Sörmland som präglas av en
positiv utveckling. I och med att Riksbanken i långsam
takt förväntas genomföra räntehöjningar tillsammans med
ökande volymer förväntas bankens räntenetto förbättras.
Administrationskostnaderna inkluderande kostnader
för IT-utveckling och kommer fortsatt att ligga på en hög
nivå de närmaste åren för att hantera krav från myndigheter och kunder.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker,
som till exempel kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker.
Rapporteringen enligt Pelare III innehåller information
om sparbankens risker, riskhantering och kapital i enlighet
med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12)
om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Finansinspektionens
föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker
för kreditinstitut och värdepappersbolag, EU direktiv
2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut (”CRDIV”) samt
EU förordning 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut
och värdepappersföretag (CRR). Denna rapportering
finns förutom i Förvaltningsberättelsen även i Not 3 och i
avsnittet Bolagsstyrnings sid 75-87.
I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig
för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policyer
och instruktioner för verksamheten.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och
analysera de risker som sparbanken har i sin verksamhet
och att för dessa fastställa lämpliga begränsningar
(limiter) och säkerställa att det finns erforderliga kontrollfunktioner. Riskerna bevakas, analyseras och rapporteras
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i särskild ordning till styrelsen. Kontroller görs löpande av
att limiter inte överskrids. Instruktioner inom riskområdet
utvärderas dessutom kontinuerligt. Även riskhanteringssystem granskas regelbundet för att kontrollera att dessa
är korrekta och att de återspeglar gällande regelverk.
Sparbankens riskhanteringssystem är utformat inte bara
för att följa regelverkskrav utan även för att tillmötesgå
interna behov och för att följa god marknadspraxis.
De huvudsakliga beståndsdelarna i sparbankens
riskhanteringssystem är:
• Organisation och ansvar
• Principer och mål för att styra och hantera risker
• Riskaptit
• Riskhanteringsprocessen
• Riskmätningsmetoder
• Process för intern kapital- och likviditetsutvärdering
(IKLU)
• Interna regler för hantering av risk
• Funktion för oberoende riskkontroll
• Rapporteringsrutiner
Riskhanteringssystemet omfattar såväl de risker som
täcks av kapitalkravet som andra väsentliga risker som
verksamheten ger upphov till. Riskhanteringssystem
utvärderas regelbundet för att kontrollera att dessa är
korrekta och att de till exempel återspeglar gällande
regelverk. Styrelsen gör bedömningen att riskhanteringssystemen är tillfredsställande och ändamålsenliga.
Genom utbildning och tydliga processer skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje
anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
Sparbankens verksamhet ska bedrivas så att riskprofilen vid var tidpunkt är anpassad till sparbankens
riskbärande kapacitet och i linje med fastställd riskaptit
samt tillhörande risklimiter. En förutsättning i riskstrategin
är därför att sparbankens affärsplan tar utgångspunkt i
och utvärderas gentemot fastställda mål och limiter. Detta
gäller även sparbankens process för IKLU och kapitalplanering. För att möjliggöra en god operativ styrning av
riskexponeringen ska den riskrapportering som regelbundet rapporteras till styrelsen innehålla en uppföljning
av hur riskexponeringen vid rapporteringstillfället förhåller
sig till fastställd riskaptit och samtliga beslutade risklimiter.
Om verksamheten under perioden mellan fastställda
rapporteringstillfällen får kännedom om överträdelser
av aptit eller limit, eller om det bedöms att det finns en
betydande risk att överträdelse kommer att ske, ska detta
omedelbart rapporteras till styrelsen. Med riskbärande
kapacitet avses förmågan att möta förluster som uppstår
med i första hand sparbankens löpande intjäning och
i andra hand genom utnyttjande av sparbankens kapitalbas. Utgångspunkten är att sparbankens förväntade
förluster ska bäras av löpande intjäning medan oförväntade förluster ska täckas av kapital i den mån de inte täcks
av löpande intjäning.
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I sparbanken finns en funktion för riskkontroll som leds
av en riskchef direkt underställd VD, vars uppgift är att
mäta, kontrollera, analysera och rapportera utvecklingen
av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Riskkontroll ska förvalta sparbankens
riskhanteringssystem och lämna information och bidra
med underlag till styrelsens beslut om riskaptit, risklimiter
och riskstrategi. Funktionen för riskkontroll rapporterar
direkt till styrelsen enligt fastställd plan eller när behov
uppstår. Riskchefen lämnar en skriftlig riskrapport vid
minst fyra ordinarie styrelsemöten per år. Risktagare och
ägare av respektive risk (verksamheten) informerar i sin tur
funktionen för riskkontroll i sådana fall då det skett väsentliga avvikelser eller i övrigt händelser som kan innebära en
förhöjd risk eller kostnad.
Styrelsen har inom sig utsett ett Kapital- och revisionsutskott. Utskottet är ett beredande organ med ansvar
att följa upp eventuella brister i organisation och rutiner
utifrån styrning, kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Utskottet bereder styrelsens styrdokument avseende sparbankens riskaptit, risklimiter samt riskhantering.
Dessutom bereder utskottet den interna kapitalutvärderingen, kontrollrapporter från funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad. Därtill sker en uppföljning av
tillförlitligheten och effektiviteten i den finansiella rapporteringen samt att internrevisionen arbete bedrivs enligt
revisionsplan. Utskottet ska även granska och övervaka
den externa revisionens opartiskhet, självständighet och
hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen.
Riskpolicyn beskriver och fastställer utgångspunkterna
för riskhanteringen i sparbanken. I riskpolicyn definieras
sparbankens risker och ger riktlinjer till VD angående riskhanteringen. Risktagandet i sparbanken ska vara lågt och
begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt hållbart
kopplat till sparbankens kapitalbuffert och långsiktiga
kapitalmål. Styrelsen har fastställt en särskild policy
som beskriver den riskaptit som ska forma sparbankens
verksamhet och de risklimiter som är gällande inom olika
riskområden.
En hög riskmedvetenhet, sund riskkultur och god intern
kontroll eftersträvas inom sparbanken. Varje medarbetare
ska ha god förståelse för den egna verksamheten och de
risker som är förknippade med denna. Risk- och kapital
hantering är en integrerad del i sparbankens affärsprocesser och vid affärsbeslut ska hänsyn tas till risker
förknippade med beslutet.
Sparbankens direkta förluster hänförliga till operativa
risker var för 2017 på en normal och acceptabel nivå.
Sparbanken har en betryggande kapitalnivå, som
väl svarar mot de risker som sparbankens verksamhet
innebär och överstiger de minimikrav som lagen föreskriver.
Ytterligare information om sparbankens finansiella
risker presenteras i not 3, Finansiella risker och kapital
täckning.
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PRINCIPER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
Beredningsprocess
Ersättningar till verkställande direktören, verkställande
direktörens ställföreträdare samt övriga ledande befattningshavare fastställs av Personal- och ersättningsutskottet.
Ersättningar till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fasta
arvoden enligt sparbanksstämmans beslut. Därutöver
erhåller styrelseledamöterna ersättning per bevistat
sammanträde (vilka kan utgöras av styrelsemöte, lokalstyrelsemöte, Kapital- och revisionsutskott, Kreditutskott
samt Personal- och ersättningssutskott). Dessa arvoden
redovisas under Övriga ersättningar och fastställs av
sparbanksstämman.
Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av
grundlön, del i personalens vinstandelssystem, övriga
förmåner och tjänstepension. VD och i förekommande stf
vd, kreditchef, ekonomi- och finanschef, chef för funktionen
för regelefterlevnad och chef för funktionen riskkontroll
omfattas av samma ersättningar exklusive vinstandelssystem. VD omfattas inte heller av tjänstepension. Med
andra ledande befattningshavare avses de personer
som tillsammans med den verkställande direktören utgör
sparbankens ledning. Tjänstepensionsförmåner och övriga
förmåner till VD och andra ledande befattningshavare utgår
som en del av den totala ersättningen.
Rörlig ersättning och övriga förmåner
Den verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares anställningsavtal innehåller inte någon rörlig
ersättning utöver den ordinarie avsättningen till personalens vinstandelssystem, se dock ovanstående undantag
gällande vinstandelssystem.
För detaljerade uppgifter hänvisas till not 10 Allmänna
administrationskostnader.
Sparbankens medarbetare
Med drygt 200 medarbetare är Sörmlands Sparbank en
stor arbetsgivare i södra Sörmland. Det är fortsatt viktigt
för oss att behålla en organisation med korta beslutsvägar
och stort medarbetarinflytande. Våra medarbetare träffar
kunder varje dag och kommer med värdefull information
om hur vi kan göra vårt kunderbjudande ännu mer attraktivt. Att se och lyssna på våra medarbetare är en viktig del
av vår affärsstrategi och säkerställer att vi är en sparbank
som skapar värde för våra kunder och bidrar till den lokala
samhällsutvecklingen i Sörmland.
Alla medarbetare genomgår årligen en obligatorisk
säkerhetsutbildning. För att säkerställa att våra medarbetare har tillräcklig kunskap för att motverka penningtvätt
och finansiering av terrorism har alla också genomgått
sådan utbildning. MiFID II som är ett EU-direktiv som ska
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ge konsumenter ett ökat skydd i samband med investeringstjänster, kan också nämnas bland genomförda
utbildningar.
Cirka 125 av bankens medarbetare är licensierade
via Swedsec och uppfyller därmed lagkraven för att få ge
rådgivning. Medarbetare med Swedsec-licens genomgår
en årlig kunskapsuppdatering med kunskapsprov, vilket
är ett lagkrav för att få upprätthålla sin licens. Medarbetare utan licens arbetar med uppgifter som inte kräver
licensen. De första licensieringtesterna för den nya bolånelicensen är genomförda med goda resultat.
Under kommande år kommer banken att fokusera på
ett fortsatt gemensamt kulturbyggande, förbättrad effektivitet, ett strukturerat arbetssätt och delvis förändrade
yrkesroller i syfte att ytterligare förbättra kundupplevelsen
av Sörmlands Sparbank som bank.
Vårt breda utbud av olika yrkesroller och arbetsplatser
ger goda möjligheter till långsiktig utveckling för våra
medarbetare.
Vid årets slut var 187 (178) personer tillsvidareanställda
i sparbanken, varav 136 kvinnor (73 procent) och 51 män
(27 procent). Därutöver var 21 personer tillfälligt anställda
vid årsskiftet. Sammanlagt har 34 personer nyanställts, 25
personer har slutat under året. Totalt var 32 personer (17
procent) deltidsarbetande vid årsskiftet.
För mer information om banken som arbetsgivare se
sid 28-29.
SKICKAR VIDARE – SAMHÄLLSENGAGEMANG I
BYGDEN
Sörmlands Sparbanks allmännyttiga satsningar bedrivs
inom ramen för det vi kallar ”Skickar vidare”. Årligen
avsätts 5-10 procent av årets resultat efter skatt för satsningar på allmännyttiga ändamål. Sparbanken kanaliserar
i huvudsak sin avsättning till aktiviteter och verksamheter
som stärker regionens och ortens attraktionskraft inom
verksamhetsområdet. Det kan vara satsningar på näringslivsfrämjande åtgärder, forskning, ledarskap, ungdom,
kultur och idrott. Skickar vidare påbörjades 1999 inriktad
på grundskolorna men har sedan dess utökats till att
omfatta tillväxt, miljö och integration. Under åren 19992017 har banken totalt betalt ut cirka 112 mkr, varav cirka
6,7 mkr under 2017. Styrelsen förslår en avsättning på
16,7 mkr av årets vinst till allmännyttiga ändamål.
För mer information om Skickar vidare se sid 26.
HÅLLBARHET
Sörmlands Sparbank är en del av det finansiella kretsloppet. Som sparbank grundar sig Sörmlands Sparbank
på tanken om att främja sparande och verka för en sund
och hållbar ekonomi hos såväl den enskilda individen och
företag som för bygden. Genom att ta hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten har vi möjlighet
att bidra till ett mer hållbart samhälle.
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Sörmlands Sparbank har en lång tradition av samhällsengagemang och bedriver sedan flera år ett aktivt miljöarbete. Hållbarhetsarbetet fokuserar på de områden som
kretsar kring de roller som banken har; ansvar i lokalsamhället och som arbetsgivare, ansvar för miljön och den roll
banken har som kreditgivare.
Sörmlands Sparbanks hållbarhetsrapport för 2017,
enligt årsredovisningslagen (1995:1554), är skild från
förvaltningsberättelsen och återfinns på sid 22-32 i
Sörmlands Sparbanks årsredovisning 2017. Hållbarhetsrapporten beskriver sparbankens förhållningssätt till miljö,
sociala förhållanden, medarbetare, antikorruption och
respekt för mänskliga rättigheter samt redogör för årets
hållbarhetsinsatser.
Händelser under året
Finansinspektionen initierade hösten 2016 två granskningar
av bankens verksamhet, avseende bankens styrning, riskhantering och kontroll samt bankens efterlevnad av tillämpliga regler avseende åtgärder för att motverka penningtvätt
och finansiering av terrorism. Mot bakgrund av granskningarna och den allvarliga kritiken från Finansinspektionen,
pågår sedan i början av 2017 ett omfattande arbete med att
etablera och implementera ett nytt företagsstyrningssystem
i banken. Arbetet syftar till att skapa en effektiv styrning
och kontroll för att säkerställa att verksamheten efterlever
gällande regelverk, når sina mål och hanterar sina risker på
ett effektivare sätt.
Vid Sörmlands Sparbank sparbanksstämma den 19
april 2017 omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg, Josefin
Lindstrand, David Ekberg och Erik Hägglöv till styrelseledamöter. Birgitta Johansson-Hedberg omvaldes även
som ordförande för styrelsen. Bo Ljungström och Annika
Wijkström nyvaldes till styrelseledamöter.

Vid sparbanksstämman 2017 beslutades att inte bevilja
delar av styrelsen ansvarsfrihet. De ledamöter som inte
beviljades ansvarfrihet var Sven-Olof Carlsson, Benita
Vikström, Dot Gade Kulovuori, Jan Lewenhaupt, Staffan
Jonsson och Joacim Lindgren, tillika tidigare vd. Dessa
styrelseledamöter hade lämnat styrelsen innan sparbanksstämman hölls.
Den 15 maj 2017 utsåg bankens styrelse Erik Hägglöv
till ny vd för banken. Daniel Eriksson lämnade samtidigt sin
befattning som vd och hans anställning i banken upphörde
den 19 augusti 2017.
Den 24 juli 2017 ingick banken ett förlikningsavtal med
tidigare vd Joacim Lindgren.
Den 6 november 2017 lämnade Finansinspektionen
sin slutskrivelse avseende undersökning av bankens
efterlevnad av tillämpliga regler avseende åtgärder för att
motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Finans
inspektionen konstaterade allvarliga brister i bankens
hantering och rutiner och att omfattande förbättringsåtgärder krävdes. Finansinspektionen meddelade även att
ärendet avslutades, men att inspektionen avsåg att göra
en uppföljning inom ramen för tillsynen.
Finansinspektionens granskning avseende bankens
styrning, riskhantering och kontroll visade på allvarliga
brister och föranledde att inspektionen den 13 november
2017 beslutade att utfärda en anmärkning och förelägga
banken att betala en sanktionsavgift om 12,7 miljoner
kronor.
Den 19 december 2017 ingick banken och Dalhälls
Fastigheter AB en förlikning avseende fastigheten Riksbanken 5 i Nyköping. Vid årets slut är bankens samtliga
rättsliga processer därmed avslutade.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Årets resultat enligt balansräkningen utgör

166 969 214 kr

Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:
– Anslag till allmännyttiga ändamål eller därmed jämförliga ändamål
– Överföring till reservfonden

16 700 000 kr
150 269 214 kr

Sparbankens primärkapitalrelation efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 20,4 procent (17,4 procent).
Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov
till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas
fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.
Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital
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såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort
i förhållande till verksamhetens omfattning och risk.
Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
Nyckeltal

2017

2016

2015

2014

2013

42 791

41 509

38 709

36 194

34 163

3,1

7,2

6,9

5,9

4,1

8 403 532

8 965 876

8 452 408

7 472 086

6 796 388

20,4

17,4

19,4

18,0

15,3

20,4

17,4

19,4

18,0

17,9

2,0

2,1

2,2

3,0

3,5

0,2

0,2

0,2

0,5

0,9

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,3

1,4

1,5

1,8

1,9

1,1

0,9

1,1

1,3

1,3

0,4

-0,2

0,4

0,5

0,5

1,0

-0,5

0,9

1,2

1,3

5,1

-2,4

4,1

5,6

6,5

0,59

0,97

0,66

0,59

0,58

0,60

1,16

0,66

0,59

0,59

49

53

68

89

80

1,1

1,0

0,5

0,2

0,4

Volym
Affärsvolym ultimo, mkr
(Av sparbanken förvaltade och förmedlade
kundvolymer)
Förändring under året, %
Kapital
Summa riskvägt exponeringsbelopp, tkr
Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp
Total kapitalrelation
Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp
Resultat
Medelränta utlåning
Medelränta inlåning
inklusive kostnad för insättargaranti
Räntemarginal
Totala ränteintäkter i % av medelomslutningen (MO)
minus totala räntekostnader i % av MO exklusive
genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO
Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av
genomsnittlig affärsvolym
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 värde
förändringar på övertagen egendom i relation till
räntenetto + rörelseintäkter
K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och värde
förändringar 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)
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Nyckeltal forts.

2017

2016

2015

2014

2013

-0,1

-0,8

0,0

0,0

0,0

173

169

167

168

167

8

8

8

8

8

Räntenetto

190

192

187

209

214

Provisioner, netto

146

89

137

134

129

24

15

-3

32

22

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
Resultat- och balansräkning
mkr
Resultaträkning

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter

101

81

81

70

67

Summa intäkter

460

378

401

444

433

-271

-299

-239

-232

-224

Allmänna administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Kreditförluster
Summa kostnader
Värdeförändring på finansiella tillgångar
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner

0

-66

-27

-32

-31

-6

-72

2

1

-1

-276

-437

-264

-263

-254

-1

-24

–

–

–

183

-83

138

181

181

–

–

–

–

39

Skatter

-16

26

-17

-27

-36

Årets resultat

167

-57

120

154

184

13

15

15

14

14

Balansräkning
Kassa
Utlåning till kreditinstitut

879

741

770

1 245

1 604

Utlåning till allmänheten

10 510

9 964

9 135

7 974

7 277

Räntebärande värdepapper

1 204

1 276

1 177

1 005

773

Aktier och andelar

1 425

1 589

1 388

1 403

1 310

Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten

94

100

129

133

146

115

145

95

89

80

14 240

13 830

12 708

11 865

11 204

79

120

43

9

16

11 137

10 642

9 880

9 131

8 700

Övriga skulder

83

70

95

71

73

Avsättningar

99

186

47

42

32

11 398

11 018

10 065

9 253

8 821

Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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–

–

–

–

–

2 843

2 812

2 643

2 611

2 383

14 240

13 830

12 708

11 864

11 204
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Resultaträkning
1 januari – 31 december
Tkr

Not

Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto

4

2017

2016

215 613

214 912

-26 052

-22 718

189 561

192 194

Erhållna utdelningar

5

93 177

74 282

Provisionsintäkter

6

170 417

112 463

Provisionskostnader

7

-24 410

-22 987

Nettoresultat av finansiella transaktioner

8

23 806

15 275

Övriga rörelseintäkter

9

Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader

10

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

11

Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster

7 719

6 632

460 272

377 858

-270 580

-299 201

-6 012

-6 043

5 735

-59 830

-270 857

-365 074

189 415

12 784

Kreditförluster, netto

12

-5 510

-72 217

Nedskrivningar av finansiella tillgångar

13

-600

-23 641

Rörelseresultat

183 305

-83 074

Skatt

15

-16 336

26 411

Årets resultat

28

166 969

-56 662

2017

2016

166 969

-56 662

-136 257

237 049

-136 257

237 049

30 712

180 387

Rapport över resultat och övrigt totalresultat
1 januari – 31 december
Tkr

Not

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas

8

Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
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Balansräkning
Tkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

12 690

14 878

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Utlåning till kreditinstitut

16

878 970

740 548

Utlåning till allmänheten

17

10 509 672

9 963 974

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

18

1 203 906

1 276 356

8, 19

1 425 264

1 588 914

Aktier och andelar
Materiella anläggningstillgångar

20

- Inventarier
- Byggnader och mark
Aktuell skattefordran

9 522

12 617

84 816

87 147

44 540

44 540

Övriga tillgångar

21

12 897

20 961

Uppskjuten skattefordran

15

13 580

29 929

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

44 319

49 973

14 240 175

13 829 836

Summa tillgångar
Tkr

Not

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut

23

78 752

120 198

In- och upplåning från allmänheten

24

11 136 640

10 641 900

Övriga skulder

25

28 007

37 789

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

55 265

31 960

Avsättningar

27

- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

10 252

18 841

- Övriga Avsättningar

88 700

167 303

11 397 617

11 017 990

Summa skulder och avsättningar
Eget kapital

28

Reservfond
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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1 803 979

1 860 641

871 611

1 007 868

166 969

-56 662

2 842 559

2 811 846

14 240 175

13 829 836
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Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr
Ingående eget kapital 2016-01-01

Reservfond
1 752 171

Fond för
verkligt värde
770 819

Balanserad vinst
inkl. årets
totalresultat
120 470

Totalt
eget kapital
2 643 460

Årets resultat

–

–

-56 662

-56 662

Årets övrigt totalresultat

–

237 049

–

237 049

1 752 171

1 007 868

63 808

2 823 846

108 470

–

-108 470

–

–

–

-12 000

-12 000

1 860 641

1 007 868

-56 662

2 811 846

Reservfond
1 860 641

Fond för
verkligt värde
1 007 868

Balanserad vinst
inkl. årets
totalresultat
-56 662

Totalt
eget kapital
2 811 846

–

–

166 969

166 969

Årets totalresultat
Vinstdisposition
Anslag till allmännyttiga ändamål
Utgående eget kapital 2016-12-31

Tkr
Ingående eget kapital 2017-01-01
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Vinstdisposition
Anslag till allmännyttiga ändamål
Utgående eget kapital 2017-12-31

–

-136 257

–

-136 257

1 860 641

871 611

110 307

2 842 559

-56 662

–

56 662

–

–

–

–

–

1 803 979

871 611

166 969

2 842 559

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.
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Kassaflödesanalys (indirekt metod)
1 januari – 31 december
Tkr

2017

2016

166 969

-56 662

-58

-53

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

3 457

15 200

Av/nedskrivningar (+)

6 012

6 043

Kreditförluster (+)

7 851

74 148

600

49 160

16 336

-26 411

201 167

61 425

-553 550

-902 841

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-)
Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-)
Ökning/minskning av värdepapper (+/-)

123 544

-38 043

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

494 740

761 460

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-)

-41 446

77 365

Förändring av övriga tillgångar (+/-)
Förändring av övriga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

30 067

-46 232

-110 862

81 028

143 661

-5 838

Investeringsverksamheten
Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+)
Investering i finansiella tillgångar (-)
Avyttring av materiella tillgångar (+)

34

301

-400

-37 560

–

33 028

Förvärv av materiella tillgångar (-)

-622

-7 256

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-988

-11 487

-6 440

-12 201

Finansieringsverksamheten
Utbetalt anslag (-)

-6 440

-12 201

Årets kassaflöde

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

136 233

-29 526

Likvida medel vid årets början

755 426

784 952

Likvida medel vid årets slut

891 659

755 426

2017

2016

12 690

14 878

783 262

587 542

95 708

153 006

891 659

755 426

Tkr
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och tillgodohavanden i centralbanker
Utlåning till kreditinstitut
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel
Summa enligt balansräkningen

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
• De kan lätt omvandlas till kassamedel.
• De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.
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NOT 1

Uppgifter om sparbanken

Årsredovisningen avges per 31 december 2017 och avser Sörmlands
Sparbank som är en sparbank med säte i Katrineholm. Adress till
huvudkontoret är Köpmangatan 11, Katrineholm.

NOT 2 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättande av årsredovisningen för 2017.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses
standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som
följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS
tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 21
mars. Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 18 april 2018.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent
på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte
annat framgår

Värderingsgrunder vid upprättande av sparbankens finansiella
rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.
Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde (se not 32). Finansiella tillgångar och skulder som värderas
till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan
säljas.

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

Nya IFRS som ännu inte har börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella
rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med
kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att tillämpas i förtid.
Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna
som tillämpningen av nedanstående eller 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, är en internationell redovisningsstandard som per 1 januari 2018 ersätter den nuvarande standarden IAS 39.
Sparbanken planerar inte att förtidstillämpa IFRS 9. Det nya regelverket
innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas.
Genom IFRS 9 införs en nedskrivningsmodell som baseras på förväntade
kreditförluster istället för faktiska förluster. Vidare innebär IFRS 9 förändringar av principer för säkringsredovisning med syfte att förenkla och tydliggöra samstämmigheten med sparbankens interna riskhanteringsstrategier.
Sparbanken har för närvarande inga finansiella instrument som är
föremål för säkringsredovisning.
Sparbankens redovisningsprinciper kommer att påverkas på följande
områden:
• Klassificering och värdering
• Nedskrivningar avseende förväntade kreditförluster
Vid övergången den 1 januari 2018 upplöses tidigare reserveringar enligt
IAS 39, 111 mkr, och ersätts av reserveringar enligt IFRS9, 120 mkr. Den
mellanskillnad som uppkommer bokförs mot eget kapital via balansräkningen och inte över resultaträkningen. De nya reglerna påverkar även
hur upplupna räntor redovisas vilket här innebär att tidigare ej intäktsförda
ränteintäkter för osäkra fordringar återförs. Den totala effekten redovisas
på nästa sida.
Beräkningen av nedskrivning avseende förväntade kreditförluster
beaktar lånets riskklass och framåtblickande antaganden om makroekonomiska parametrar vid tidpunkten för upprättandet av finansiella rapporter.
Vid tillämpning av IFRS 9 förväntas därför det löpande redovisade resultatet variera över tid i högre utsträckning än tidigare till följd av reserveringsmodellens konstruktion.
Klassificering och värdering

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS
kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som 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 rådande förhållanden 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 33.

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller
ändrade IFRS
Nedan kommenteras endast ändringar som har väsentlig påverkan på
sparbankens redovisning eller lämnade upplysningar. Ändringar av IFRS
med tillämpning från och med 2017 har inte haft någon väsentlig effekt på
sparbankens redovisning eller lämnade upplysningar.
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När det gäller klassificering och värdering av sparbankens låneportfölj,
som benämns utlåning till allmänheten, har sparbanken dragit slutsatsen
att dessa tillgångar innehas i en affärsmodell vars mål är att inneha
finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden, samt att
dessa ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. För sparbanken innebär
det att man även i fortsättningen kommer att redovisa och värdera utlåning
till upplupet anskaffningsvärde.
Sparbanken har långsiktiga strategiska investeringar i noterade och
onoterade aktier som för närvarande klassificeras som finansiella tillgångar
som kan säljas och som följaktligen värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat. Innehaven kommer i enlighet med IFRS 9 att fortsätta redovisas och värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Vid försäljning
kommer en omföring göras från fond för verkligt värdet till balanserat
resultat som en transaktion inom eget kapital.
Sparbanken har också innehav i onoterade aktier vars verkliga värde
tidigare bedömts inte kunna beräknas tillförlitligt och fram till och med 2017
redovisas till anskaffningsvärde. Tillämpningen av IFRS 9 medför att detta
innehav ska värderas och redovisas till verkligt värde, då något undantag
för detta inte längre tillåts. Sparbanken har utvecklat rutiner för att värdera
detta innehav till verkligt värde. Effekten av denna ändring bedöms som
begränsad.
Sparbanken har några mindre kapitalandelslån till nära samarbetspartners, uppgår till totalt cirka 0,3% av bankens balansomslutning, som faller
under IFRS 9. Fordran bedöms tillhöra den affärsmodell där värdering ska
ske till upplupet anskaffningsvärde. System saknas dock för hantering av
nedskrivning enligt IFRS 9. Beloppet är dock inte materiellt och nedskrivning görs, om det är relevant, manuellt vid befarad förlust.
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NOT 2 Redovisningsprinciper forts.
Sparbanken har en placeringsportfölj för förvaltning av överlikviditet
samt förvaltning av högkvalitativa tillgångar vilka ugör likviditetsbuffert.
Portföljen består av, räntebärande säkerställda obligationer utställda av
institut, innehav av seniora icke säkerställda obligationer utställda av institut
och företag, innehav av strukturerade produkter samt fonder. Portföljen är
en del av sparbankens investeringsstrategi för att åstadkomma avkastning
till lågt risktagande. Utvärdering och rapportering av portföljen sker till verkligt värde och där insamling av avtalsenliga kassaflöden är av underordnad
betydelse. Mot den bakgrunden har sparbanken gjort bedömningen att
denna portfölj ska tillhöra den affärsmodell vars mål är att redovisa till
verkligt värde via resultaträkningen. För sparbanken innebär det att man
även i fortsättningen kommer att redovisa och värdera portföljen till verkligt
värde via resultaträkningen.
Nedskrivningar
Sparbanken har i enlighet med dagens regelverk IAS 39, redovisat kreditförluster när det funnits objektiva belägg för att en förlust faktiskt inträffat.
I enlighet med de nya principerna som följer det nya regelverket i IFRS 9
så kommer redovisningen av kreditförluster istället baseras på förväntade
kreditförluster. Skillnaderna mellan sparbankens nuvarande redovisningsprinciper för nedskrivningar och de principer som kommer att tillämpas
från och med den 1 januari 2018 är bland annat att:
• Reserveringar för kreditförluster kommer inte längre bara att redovisas
för utestående krediter utan även på lämnade lånelöften samt för
investeringar i skuldinstrument som redovisas till verkligt värde via övrigt
totalresultat.
• Reserveringar för kreditförluster på utlåning kommer inte längre bara att
redovisas för osäkra lån.
• I samband med att en ny kredit lämnas kommer en reserv motsvarande
tolv månaders förväntad kreditförlust att redovisas.
• När det inträffat en betydande ökning av kreditrisken så kommer en
nedskrivning att göras motsvarande de förväntade kreditförlusterna för
den återstående löptiden inte bara för osäkra lån.

Förväntade kreditförluster delas in i tre kategorier (Stadie 1-3).
1. Förväntad kreditförlust de närmaste 12 månaderna. = ”Performing”
(friska).
2. Förväntad kreditförlust på den återstående löptiden = ”Underperforming” (t ex 30 dagar sen betalning migrering till sämre riskklass mm).
3. Konstaterad kreditförlust = ”Non-performing” 90 dagar sen betalning.
Bedömda effekter av införandet av IFRS 9 på öppningsbalansen
2018-01-01
Sparbanken har genomfört en analys av storleken på de kvantitativa
effekterna på egna kapital när IFRS 9 börjar tillämpas den 1 januari 2018.
Sparbankens bedömning är att den huvudsakliga resultateffekten uppstår
genom reservering för nya krediter samt reservering vid ökad kreditrisk.
Vid ingången av 2018 upplöses alla förlustreserveringar som är gjorda
2017 och tidigare enligt IAS 39. Dessa reserveringar ersätts istället av
nya reserveringar enligt IFRS 9. Bokningarna görs mot eget kapital. Den
mellanskillnad som uppstår påverkar således endast eget kapital och inte
sparbankens resultat. Sparbanken har sedan tidigare gjort förlustreserveringar i redovisningen i form av en individuellt bedömd reserv baserat på
förväntade förluster samt gruppvisa reserveringar för blanco och borgenslån. Utgående förlustreserveringar för 2017 enligt IAS 39 uppgår till 111
mkr. Förlustreserveringarna enligt IFRS 9 uppgår till 120 mkr.
De nya reglerna påverkar också hur upplupna räntor intäktsförs, vilket
innebär att tidigare inte upptagna ränteintäkter på osäkra fordringar återförs och påverkar eget kapital positivt. Dessa poster, samt den skattefordran de ger upphov till, utgör en justering av ingående balans 2018. Den
justeringsposten uppgår således till 7 mkr eller 0,3 procent av eget kapital.
Påverkan är således marginell på eget kapital medan kapitaltäckningsrelationerna inte påverkas alls. Förändringarna den 1 januari 2018 beskrivs i
tabell nedan:

Tabell: Justerad ingående balans per 2018-01-01
Balanspost, mkr

Ingående balans 1/1

Justering av ingående balans
IAS 39

Utlåning till allmänheten

Justerad ingående balans 1/1

IFRS 9

10 510

111

-120

Uppskjuten skattefordran

14

-

2

16

Övriga tillgångar

13

0

-

13

Upplupna intäkter
Tillgångar som inte påverkas
Summa tillgångar

Balanserat resultat inkl årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital

10 501

44

1

-

45

3 659

-

-

3 659

14 240

111

-118

14 233

167

111

-118

160

2 676

-

-

2 676

2 843

111

-118

2 835

14 240

-

-

14 233

Negativ effekt på eget kapital -7 mkr
Övergångsreglerna för kaptialtäckningen kommer inte att tillämpas.

IFRS 9 har medfört följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella
instrument: Upplysningar som kommer att påverka de upplysningar som
lämnas. Omfattningen för sparbanken av dessa ändringar är ännu inte
analyserade.

behöver standarden inte tillämpas för redovisning i juridisk person. Sparbanken är inte en koncern och upprättar ingen koncernredovisning vilket
innebär att IFRS 16 inte får någon påverkan på Sparbankens finansiella
rapporter eller kapitaltäckning.

Bedömda effekter av införandet av IFRS 15

Utländsk valuta

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder träder i kraft den 1 januari 2018.
Standarden innehåller en samlad modell för intäktsredovisning för kundkontakt som inte omfattas av andra standarder. Sparbanken har gjort en
utvärdering av det nya regelverket och bedömningen är att standarden inte
kommer att få någon väsentlig effekt på sparbankens finansiella rapporter
eller kapitaltäckning.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan, till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen under posten
Nettoresultat från finansiella transaktioner.

Bedömda effekter av införandet av IFRS 16
IFRS 16 avseende redovisning av leasing träder i kraft den 1 januari 2019
och ersätter då nuvarande IAS 17. Enligt rådet för finansiell rapportering
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NOT 2 Redovisningsprinciper forts.
Ränteintäkter och räntekostnader samt utdelning

Nettoresultat av finansiella transaktioner

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
provisioner 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.

Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade
och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar i verkligt värde på de
tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas.
• Nedskrivningar på finansiella tillgångar som kan säljas (aktieinstrument).
• 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.

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.
• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som värderas till
verkligt värde över resultaträkningen.
• 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 not 8).
• Den negativa ränta som sparbankens placeringar på dagslånemarknaden (overnight) genererar redovisas som en räntekostnad.
• Kostnader för den statliga insättargarantin (IG) redovisas som en
räntekostnad.
• Kostnader för den statliga stabilitetsavgiften och resolutionsavgiften
redovisas som en räntekostnad.
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar
när rätten att erhålla betalning fastställts.

Provisioner och avgifter
En provisionsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade
med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken,
(iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att
slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna
värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.
Sparbanken erhåller provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan.
1. Provisioner som inräknas i den effektiva räntan
Provisioner som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som
provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana provisioner utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån.
2. Provisioner som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa provisioner hör de ersättningar som sparbanken erhåller dels
vid förmedling av fonder och försäkring dels vid lån till annan bank samt
för ställande av finansiell garanti. 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.
Dessa provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten
utförs.
3. Provisioner som är intjänade när en viss tjänst utförts
Till dessa provisioner hör olika typer av ersättningar som sparbanken
erhåller för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betaloch kreditkortsavgifter. Dessa provisioner som i allmänhet är relaterade till
en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt.

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 inte här.
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Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive
löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra
sociala avgifter. Här redovisas också lokal- och fastighetskostnader, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt
övriga administrationskostnader.

Skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i
övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig
till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt
och skatt avseende tidigare år.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument, och
obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns
leverantörsskulder, utgivna skuld- och egetkapitalinstrument, låneskulder
samt derivat.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran
tas upp när bolaget presterat och en avtalsmässig skyldighet föreligger för
motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 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.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen,
som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra
tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar
redovisas i sparbankens balansräkning i samband med att lånebelopp
utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs om löftet är
oåterkalleligt och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker
sparbankens upplåningskostnader för att finansiera lånet.

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
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valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella
instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs
nedan. För närmare beskrivning av beräkning av verkligt värde av finansiella instrument se not 32.

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella tillgångar som
utgör innehav för handelsändamål, dels andra finansiella tillgångar som
sparbanken initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s k Fair
Value Option). Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Den första undergruppen avser derivat med positivt verkligt värde med
undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.
För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl
realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner.
Fair Value Option enligt IAS 39 tillämpas i två olika situationer:
• När sparbanken utvärderar en grupp av tillgångar utvärderade på basis
av verkligt värde i enlighet med en dokumenterad riskhanterings- eller
investeringsstrategi.
• När det finansiella instrumentet innehåller inbäddade derivat som i betydande utsträckning förändrar de kassaflöden som annars skulle krävas
enligt avtalet.
Sparbanken placerar delar av sin överskottslikviditet i noterade värdepapper. Hit hör aktier, obligationer, fonder samt strukturerade produkter. För
finansiella instrument som innehas för detta ändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat
av finansiella transaktioner.
Sparbanken har investerat i strukturerade produkter som innehåller
både en räntebärande del och en derivatdel. Sparbanken har valt att klassificera dessa strukturerade produkter till verkligt värde via resultaträkningen
med hänvisning till att de innehåller inbäddade derivat. Detta val innebär
att hela instrumentet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna
löpande redovisas i resultaträkningen. I denna grupp ingår även finansiella
tillgångar för handelsändamål. Sparbanken innehar emellertid ej några
sådana tillgångar.

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
kundfordringar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas efter
avdrag för osäkra fordringar. Se även under rubriken Nedskrivningar av
Lånefordringar och Kreditförluster.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Sparbankens strategiska innehav redovisas som finansiella tillgångar som
kan säljas. Som exempel på detta kan nämnas Swedbank AB, Sparbankernas Försäkring AB samt Indecap Holding AB. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med periodens 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. För dessa instrument
kommer eventuella transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid
första redovisningstillfället och därefter ingå vid löpande värdering till
verkligt värde att ingå i fond för verkligt värde till dess att instrumentet
förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad
vinst/förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i resultaträkningen.
Eget kapitalinstrument som klassificerats som en finansiell tillgång som kan
säljas, anses ha ett nedskrivningsbehov och skrivs ned om det verkliga
värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när
värdenedgången varit utdragen. Sparbanken betraktar en värdenedgång
större än 20,0% som betydande och en period om minst nio månader som
utdragen.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultat
räkningen
Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder som
utgör innehav för handelsändamål, dels finansiella skulder som vid första
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redovisningstillfället identifierats som tillhörig 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.

Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

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.
Utställda finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, vilket
oftast motsvaras av den erhållna premien, under posten upplupna intäkter.
Det initiala verkliga värdet periodiseras över instrumentets löptid som en
provisionsintäkt. Därefter värderas garantierna, och redovisas i balansräkningen, till det högre av en periodiserad garantiavgift och en avsättning
beräknad som det diskonterade värdet av det belopp som behövs för att
reglera aktuellt åtagande. Avsättningar och förändringar i avsättningar
redovisas i resultaträkningen under posten Kreditförluster. Avtalsbeloppen
enligt finansiella garantier redovisas som Poster inom linjen under Ansvarsförbindelser.

Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels en ensidig utfästelse från
sparbanken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (till exempel
ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels
ett avtal där både sparbanken och låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren
i ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden. För av sparbanken lämnade lånelöften gäller att det inte kan regleras netto, att sparbanken inte har som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöften
och att låneräntan inte är lägre än marknadsräntan då lånelöftet lämnas.

Derivat och säkringsredovisning
Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen med
värdeförändringen i resultaträkningen. Derivat används för att ekonomiskt
säkra betydande ränteriskexponeringar som sparbanken är utsatt för. När
dessa derivat och de poster som de säkrar uppfyller kraven för säkringsredovisning tillämpar sparbanken säkring av verkligt värde (portföljsäkring).
Sparbanken identifierar och dokumenterar säkringsrelationen mellan
säkrad post och säkringsinstrument liksom säkringsstrategi och den risk
relationen avser att säkra. Sparbanken dokumenterar att säkringsrelationen
är och förväntas vara mycket effektiv.
Säkringsredovisning tillämpas på derivat vars syfte till exempel är att
minska ränterisken i en portfölj av fordringar med fastförräntad utlåning
eller portfölj med fordringar med räntetak. Värdeförändringen i derivatet
redovisas i resultaträkningen tillsammans med värdeförändringen på
den säkrade posten i resultaträkningen under posten Nettoresultat från
finansiella poster till verkligt värde. Upplupen ränta hänförlig till derivaten
redovisas som en ränteintäkt. Den vinst eller förlust som är hänförlig till den
säkrade posten redovisas antingen i en separat post inom tillgångar eller i
en separat post inom skulder.
Sparbanken upphör med säkringsredovisning när:
• Derivatinstrumentet har upphört att vara mycket effektivt som säkrings
instrument.
• Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in.
• Den säkrade posten förfaller eller säljs eller betalas tillbaka.
När säkringsredovisning upphör periodiseras de ackumulerade vinster
eller förluster som justerat det redovisade värdet av den säkrade posten i
resultaträkningen. Periodiseringen sträcker sig över den säkrade postens
återstående löptid.
Sparbanken har för närvarande inga finansiella instrument som är
föremål för säkringsredovisning.

Metoder för bestämning av verkligt värde
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 (till exempel courtage)
vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på
en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en
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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 noterade säljkurs.
Instrument som är noterade på en aktiv marknad återfinns i balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande
värdepapper. Den största delen av företagets finansiella instrument åsätts
ett verkligt värde med priser som är noterade på en aktiv marknad.
Innehav i onoterade aktier redovisas till anskaffningsvärde i de fall där
ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Vid användandet av verkligt
värde så bygger den värderingen i hög utsträckning på marknadsuppgifter
och företagsspecifika uppgifter. Företagsspecifika uppgifter används i så
låg grad som möjligt. Om de onoterade aktierna inte kunnat värderas till
verkligt värde på ett tillförlitligt sätt så är att det enligt företagsledningen när
det råder en allt för stor osäkerhet i de framtida kassaflödena. Sparbanken
har ingen avsikt att avyttra de onoterade aktierna i någon nära framtid.
Det redovisade värdet på onoterade aktier vars verkliga värden inte
kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt framgår av not 19 under Aktier
Övriga.
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget
fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De
använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt
på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg
grad som möjligt. Värderingstekniker används för följande klasser av
finansiella instrument; räntebärande värdepapper (när prisnoteringar på en
aktiv marknad inte finns tillgängliga), aktier (när kursnoteringar på en aktiv
marknad inte finns tillgängliga), andra räntebärande tillgångar och skulder
samt derivatinstrument (OTC-derivat).

Nedskrivningar av lånefordringar och kreditförluster
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. Objektiva belägg
utgörs av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ
inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. Lånefordringar
redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, det vill säga det
belopp som lånats ut till låntagaren med tillägg för direkta transaktionskostnader. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet
efter avdrag för bortskrivningar samt specifika och gruppvisa reserveringar
för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året
konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende befarade
kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran
som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av
säkerheten.
Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende befarade förluster
upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade
värde och bedömt återvinningsvärde.
Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av:
• säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten
och/eller
• det observerbara marknadsvärdet.
Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett
försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga,
beskaffenhet och läge samt kostnader för att realisera panten. Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits för skyddande av
fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen egendom.
Reservering avseende befarade kreditförluster görs om fordran är
osäker och det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker
sparbankens kapitalfordran. Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i
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
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kundens kreditvärdighet som ingår som en 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.
Sparbankens huvudprincip för utvärdering av om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas sker på individuell basis.
För lån som inte bedömts vara individuellt väsentliga till belopp tillämpar
sparbanken en gruppvis nedskrivning utan att någon individuell prövning
görs. För gruppen borgens-/ blancokrediter till privatpersoner med
låneskuld understigande 200 tkr sker en schablonmässig reservering med
70 % (blancokrediter) av låneskulden om krediten varit oreglerad i mer än
60 dagar. Denna bygger på tidigare erfarenheter av storleken på förluster
avseende ovannämnda grupp av homogena krediter.
Omstrukturerade lånefordringar genom modifiering av lånevillkoren,
till exempel i form av räntenedsättning, till följd av finansiella problem hos
låntagaren, anses inte som osäkra om det bedöms sannolikt att betalningarna fullföljs enligt kontraktsvillkoren efter omstruktureringen.
Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering
under rubriken ”Avsättningar”.
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 12.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med
tillägg för eventuella uppskrivningar.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark
skrivs inte av.
Beräknade nyttjandeperioder:
• Byggnader, rörelsefastigheter
• Maskiner och andra tekniska anläggningar
• Inventarier, verktyg och installationer

se nedan
5-10 år
5-10 år

Rörelsefastigheterna 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 fastigheternas beståndsdelar i
förhållande till avskrivning enligt tidigare redovisningsregler är emellertid
försumbar. Sparbanken har därför valt att tillämpa avskrivning av fastigheten på femtio år, vilket överensstämmer med det skatterättsliga avdraget.
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och
nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. De redovisade värdena för
företagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det
finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader
och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida
kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den
risk som är förknippad med den specifika tillgången.

Ersättningar till anställda
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner
är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa
(SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd Pensionsplan, en plan för ersättningar efter avslutad anställning. Sparbanken betalar fastställda avgifter
till en separat juridisk enhet och har inte 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. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att
de anställda utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas
till SPK baserat på aktuell lön. Sparbanken följer gällande pensionsavtal
mellan BAO, Finansförbundet och SACO, BTP2-planen
Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 10.
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Kortfristiga ersättningar
En upplupen kostnad redovisas för den förväntade kostnaden för
vinstandelsbetalningar när sparbanken har en förpliktelse att göra sådana
betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen
kan beräknas tillförlitligt. Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas
utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna
erhålls.
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal
redovisas endast om sparbanken är bevisligen förpliktigat, utan realistisk
möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en
anställning före den normala tidpunkten.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet
om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen.
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det

är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen samt en tillfällig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen
av det som krävs för att reglera de befintliga förpliktelsen på balansdagen.
Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom en diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till
en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade
med skulden.

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

NOT 3 Finansiella risker och kapitaltäckning
I Sörmlands Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker, vilka kan
sammanfattas i rubrikerna kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och
operativa risker.
I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet har Sörmlands Sparbanks styrelse, som är ytterst ansvarig för verksamheten och den interna
kontrollen i sparbanken, fastställt specifika policyer och instruktioner för
kreditgivning, finansförvaltning och sparbankens verksamhet i sin helhet.
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, analyseras och rapporteras i särskild ordning till
styrelsen. Kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Instruktioner
inom riskområdet utvärderas kontinuerligt. Även riskhanteringssystem gås
igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och att de t ex
återspeglar gällande regelverk. Genom utbildning och tydliga processer
skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd
förstår sin roll och sitt ansvar.
Under 2017 har sparbanken fortsatt utveckla sina riskpolicyer och
sitt interna regelverk för identifiering och hantering av risker i all sin verksamhet. I sparbanken finns en samlad funktion för oberoende riskkontroll
direkt underställd verkställande direktören, vars uppgift är att analysera
utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument
och processer.

Kredit- och motpartsrisker
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att kredittagare inte fullgör sina
betalningsförpliktelser mot sparbanken enligt överenskommelse och/
eller då sparbanken 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 och 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 Kreditpolicy, inom vissa ramar, delegerat ansvaret
till olika beslutsinstanser.
Dualitet är en genomgående princip i Sörmlands Sparbank, vilket
innebär att alla kreditbeslut normalt fattas av minst två personer.
Sörmlands Sparbanks kreditgivning präglas av högt uppställda mål
med avseende på etik, kvalitet och kontroll, som ska medverka till en låg
riskprofil och sund kreditgivning som baseras på såväl kundens som
sparbankens nytta av affärsutbytet.
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Sparbankens kreditverksamhet bygger på att man använder ett arbetssätt med beprövade metoder och systemstöd, tydligt utformade regler för
kreditanalys, säkerhetsbedömning och kreditbeviljning samt oberoende
funktioner för riskkontroll med en väl fungerande rapportering till styrelsen.
En väldiversifierad kreditportfölj med låg till normal risknivå ska kopplas
till god lönsamhet för sparbanken. Diversifiering uppnås genom branschmässig spridning, kundspridning och genom att undvika större riskkoncentrationer av något slag. Enskilda kreditengagemang och risktaganden
beviljas endast kunder med sund finansiell ställning och återbetalningsförmåga. Beslutsrekommendationen från beredningssystemet utgör ett
stöd inför kreditbeslutet tillsammans med övergripande bedömning av återbetalningsförmåga, säkerheter och annan information av vikt. Beslutsnivå
är fastställd utifrån kundens riskklassificering och kreditens säkerhet där
goda värden ger högre mandat.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser
och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig
kreditbeviljande instans. Riskklassificeringen görs med avseende på två
olika delar av kreditbedömningen; risken att kunden inte kan fullgöra sina
betalningsförpliktelser (RFF) och risken att säkerheten för lånen inte täcker
totala fordran (RVO).
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 en kravåtgärd är erforderlig.
Riskklass prövas och fastställs i samband med beslut om ny kredit och
kredituppföljning. Riskklassen ligger till grund och påverkar omfattningen
av analys och dokumentation av kundengagemanget samt hur kunden ska
följas upp. Kunder med låg risk kan hanteras i en enklare och snabbare
kreditprocess. Kunder med högre risk leder till ökade uppföljningskrav.
Klassificeringen syftar till att uppskatta sannolikheten för fallissemang
inom ett år och uttrycks på en skala med 23 klasser där 0 representerar
störst risk och 21 representerar lägst risk. Dessutom finns en klass för
fallissemang.
Beträffande sparbankens kreditexponering brutto och netto samt
koncentrationer med avseende på motparter hänvisas till tabell på nästa
sida.
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Kreditriskexponering, brutto och netto 2017
Kreditriskexponering (före
nedskrivning)

Tkr

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering
med hänsyn
till säkerheter

Krediter1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2

12 518

–

12 518

12 518

–

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3

4 573 286

530

4 572 756

4 493 424

79 332

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4

1 159 666

–

1 159 666

1 159 229

437

Pantbrev i jordbruksfastigheter

1 600 870

3 515

1 597 355

1 504 196

93 159

Pantbrev i andra näringsfastigheter

1 754 614

–

1 754 614

1 731 335

23 279

494 935

1 861

493 074

483 038

10 036

1 903 269

104 610

1 798 659

1 034 150

764 509

Företagsinteckning
Övriga5
varav: kreditinstitut
Summa

892 989

–

892 989

892 989

–

11 499 158

110 516

11 388 642

10 417 890

970 752

Värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ
- AAA6

242 364

–

242 364

–

242 364

- AA

491 946

–

491 946

–

491 946

226 359

–

226 359

220 000

6 359

–

–

–

–

–

166 119

–

166 119

155 000

11 119

77 118

–

77 118

70 000

7 118

–

–

–

–

–

1 203 906

–

1 203 906

445 000

758 906

-A

17

–

17

–

17

Summa

17

–

17

–

17

Åtaganden

948 497

–

948 497

–

948 497

Utställda lånelöften

840 613

–

840 613

840 613

–

Utställda finansiella garantier

152 341

–

152 341

59 084

93 257

Andra emittenter
- AAA
- AA
-A
- BBB eller lägre
- utan rating
Summa

Derivat

Övrigt

Summa
Total kreditriskexponering
2
3
4
5
6

1 941 451

–

1 941 451

899 697

1 041 754

14 644 532

110 516

14 534 016

11 762 587

2 771 429

Inklusive krediter till stat och kommun
Inklusive bostadsrätter
Inklusive bostadsrättsföreningar
Inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
Baserat raitingskala från Standard and Poor

Ianspråktagna säkerheter saknas.
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Kreditriskexponering, brutto och netto 2016
Kreditriskexponering (före
nedskrivning)

Tkr

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering
med hänsyn
till säkerheter

Krediter1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2

53 566

–

53 566

53 566

–

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3

3 381 762

561

3 381 201

3 307 025

74 176

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4

1 226 555

–

1 226 555

1 163 453

63 102

Pantbrev i jordbruksfastigheter

1 463 176

–

1 463 176

1 460 197

2 979

Pantbrev i andra näringsfastigheter

2 119 353

–

2 119 353

2 063 671

55 682

Företagsinteckning
Övriga5
varav: kreditinstitut

543 828

1 846

541 982

535 478

6 504

2 028 314

109 625

1 918 689

1 142 265

776 424

749 818

–

749 818

749 818

–

10 816 554

112 032

10 704 522

9 725 655

978 867

- AAA6

206 665

–

206 665

–

206 665

- AA

217 002

–

217 002

–

217 002

135 708

–

135 708

135 000

708

95 900

–

95 900

80 000

15 900

-A

208 268

–

208 268

122 000

86 268

- BBB eller lägre

216 839

–

216 839

70 000

146 839

Summa

Värdepapper
Statspapper och andra offentliga organ

Andra emittenter
- AAA
- AA

- utan rating

195 974

–

195 974

–

195 974

1 276 356

–

1 276 356

407 000

869 356

-A

96

–

96

–

96

Summa

96

–

96

–

96
1 006 552

Summa

Derivat

Övrigt
Åtaganden

1 006 552

–

1 006 552

–

Utställda lånelöften

1 103 455

–

1 103 455

1 103 455

–

143 072

–

143 072

52 452

90 620

Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering
2
3
4
5
6

2 253 079

–

2 253 079

1 155 907

1 097 172

14 346 085

112 032

14 234 053

11 288 562

2 945 491

Inklusive krediter till stat och kommun
Inklusive bostadsrätter
Inklusive bostadsrättsföreningar
Inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
Baserat raitingskala från Standard and Poor

Ianspråktagna säkerheter saknas.
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Oreglerade och osäkra fordringar avseende utlåning till allmänheten.
Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna lånefordringar
Tkr
Fordringar förfallna 60 dgr eller mindre
Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr

2017-12-31

2016-12-31

656

56

–

1

834

–

Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr

–

–

Fordringar förfallna > 360 dgr

–

802

1 490

859

2017-12-31

2016-12-31

Summa
Lånefordringar per kategori av låntagare
Tkr
Lånefordringar, brutto
- offentlig sektor

–

38 128

- företagssektor

3 831 869

4 545 198

- hushållssektor

6 730 760

5 438 191

varav enskilda företagare

1 910 908

1 747 241

- övriga

57 559

54 488

Summa

10 620 188

10 076 005

Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar

36 120

43 419

- företagssektor

31 459

36 392

- hushållssektor

4 661

7 027

95 118

69 008

varav:

Omstrukturerade lån som inte längre är förfallna eller osäkra
Osäkra lånefordringar

225 660

212 796

- företagssektor

148 687

133 887

- hushållssektor

76 973

78 909

Avgår:
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar

107 602

108 517

- företagssektor

40 894

43 309

- hushållssektor

66 708

65 208

2 914

3 515

Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar
- företagssektor

–

–

- hushållssektor

2 914

3 515

Lånefordringar, nettoredovisat värde
- offentlig sektor

–

38 128

- företagssektor

3 806 584

4 518 082

- hushållssektor

6 645 529

5 353 625

varav enskilda företagare

1 830 801

1 669 398

- övriga

57 559

54 139

Summa

10 509 672

9 963 974

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk motsvarar risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla
betalningsmedel ökar avsevärt. Bankens styrelse har en mycket låg
tolerans för likviditetsrisker och banken ska därför effektivt kontrollera och
begränsa dessa och hålla en betryggande marginal till regulatoriska krav.
Likviditetsbuffertens storlek ska vara sådan att banken vid var tid med
marginal uppfyller det regulatoriska kravet på likviditetstäckning (LCR)
enligt kapitaltäckningsregelverket. Under 2017 har gällt att denna kvot
minst ska uppgå till 80%. Från och med den 1 januari 2018 gäller att denna
kvot minst ska uppgå till 100%.
Sparbanken håller en likviditetsbuffert av högkvalitativa likvida tillgångar
som kan användas för att säkra bankens kortsiktiga betalningsförmåga
och bankens likviditetstäckningsgrad (LCR) beräknad i enlighet med
kapitaltäckningsregelverket ska med marginal överstiga den regulatoriska
gränsen.
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Sparbankens likviditetsbuffert uppgick den 31 december 2017 till 947
mkr (562 mkr). De högkvalitativa tillgångarna utgörs av kassa, kommunobligationer samt säkerställda obligationer. Likviditetstäckningsgraden, LCR
uppgick per 31 december 2017 till 350% (224%).
Sparbankens likviditetshantering regleras i Policy för riskaptit och
risklimiter samt Kapital- och Finanspolicyn, vilka antas av styrelsen. I dessa
fastställs regler för hur hantering av likviditetsrisker ska organiseras, följas
upp och rapporteras. Vidare ska policyn säkerställa att sparbanken alltid
har en reserv av likvida tillgångar för att kunna möta perioder med särskild
påfrestning på sparbankens likviditet. I policydokumenten fastställer också
styrelsen olika toleransnivåer för sparbankens likviditetsrisker. Sparbanken
har också en beredskapsplan som anger vilka åtgärder som ska vidtas av
VD i den mån beslutade toleransnivåer uppnås.
Rapportering av sparbankens aktuella likviditetssituation sker på
regelbunden basis till den verkställande direktören och sparbankens riskchef. Sparbankens riskchef ansvarar också för att följa upp sparbankens
hantering och kontroll av likviditetsrisken. Sparbankens internrevision har

SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER

NOT 3 Finansiella risker och kapitaltäckning forts.
till uppgift att granska och utvärdera sparbankens hantering och kontroll av
likviditetsrisken.
Sparbankens finansiering utgörs i av inlåning från allmänheten samt
eget kapital. Sparbankens likviditetsreserv består av sådana tillgångar att
likviditet kan skapas på kort tid till förutsägbara värden. Sparbanken har
en god likviditetsreserv vilken i huvudsak består av kassa och tillgodohavanden hos andra kreditinstitut, kommunobligationer samt säkerställda

obligationer. Sparbankens likviditetsreserv samt finansiering framgår av
nedanstående tabell.
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, se sid 45.

Likviditetsreserv och finansieringskällor
Sparbankens likviditetsreserv, tkr

2017

2016

Kassa och tillgodohavande i bank

891 660

755 426

Säkerställda obligationer

226 359

135 708

Övriga högkvalitativa värdepapper

734 311

423 667

1 852 330

1 314 801

1 345 720

1 498 040

Summa
Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr
Marknadsvärde Swedbank Aktier
Övriga omsättningsbara värdepapper
Summa

269 064

692 946

1 614 784

2 190 986

Bankens finansieringskällor, tkr
Skulder till kreditinstitut

78 752

120 198

Inlåning från allmänheten

11 136 640

10 641 900

Summa

11 215 392

10 762 098

Balansomslutning, tkr

14 240 175

13 829 836

Utlåning till allmänheten, tkr

10 509 672

9 963 974

Inlåning från allmänheten, tkr

11 136 640

10 641 900

Kvot utlåning/inlåning, %

94,4

93,6

Kvot likviditetsreserv + andra Likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %

31,1

32,9

Övrig information

Löptidsinformation 2017

Odiskonterade kassaflöden – Kontraktuellt återstående löptid

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

På
anfordran

Längre än
Högst 3 mån men
3 mån högst 1 år

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
löptid

Summa
nominella
kassaflöden

Tillgångar
12 690

–

–

–

–

–

12 690

Utlåning till kreditinstitut

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

878 970

–

–

–

–

–

878 970

Utlåning till allmänheten

10 509 672

376 063

183 062

471 065

2 410 344

7 069 138

–

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

–

133 906

–

910 000

160 000

–

1 203 906

Övriga tillgångar

–

–

–

–

–

1 634 937

1 634 937

1 267 723

316 968

471 065

3 320 344

7 229 138

1 634 937

14 240 175

Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut

5 449

8 436

–

64 867

–

–

78 752

Inlåning fr allmänheten

10 438 291

365 158

272 645

38 484

–

–

11 114 578

Upplåning fr allmänheten
Övriga skulder inkl. eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Oredovisade lånelöften
Utfärdade finansiella garantier
Total skillnad
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22 062

–

–

–

–

–

22 062

–

–

–

–

–

3 024 783

3 024 783

10 465 802

373 594

272 645

103 351

–

3 024 783

14 240 175

948 497

–

840 613

–

–

–

1 789 110

66 057

–

–

–

–

–

66 057

-10 212 633

-56 626

-642 193

3 216 993

7 229 138 -1 389 846

-1 855 167
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Löptidsinformation 2016

Odiskonterade kassaflöden – Kontraktuellt återstående löptid

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

På
anfordran

Längre än
Högst 3 mån men
3 mån högst 1 år

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
löptid

Summa
nominella
kassaflöden

Tillgångar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

14 878

–

–

–

–

–

14 878

Utlåning till kreditinstitut

740 548

–

–

–

–

–

740 548

Utlåning till allmänheten

787 075

188 549

516 073

2 322 136

6 150 141

–

9 963 974

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

–

1 276 356

–

–

–

–

1 276 356

Övriga tillgångar

–

–

–

–

–

1 834 080

1 834 080

1 542 501

1 464 905

516 073

2 322 136

6 150 141

Summa tillgångar

1 834 080 13 829 836

Skulder
Skulder till kreditinstitut

5 663

8 625

13 590

92 320

–

–

Inlåning fr allmänheten

9 735 075

436 179

422 787

31 358

–

– 10 625 399

16 501

–

–

–

–

–

16 501

–

–

–

–

–

3 067 738

3 067 738

Summa skulder och eget kapital

9 757 239

444 804

436 377

123 678

–

3 067 738 13 829 836

Oredovisade lånelöften¹

1 006 552

–

1 103 455

–

–

–

2 110 007

58 576

–

–

–

–

–

58 576

1 020 101 -1 023 759

2 198 458

Upplåning fr allmänheten
Övriga skulder inkl. eget kapital

Utfärdade finansiella garantier¹
Total skillnad

-9 279 866

120 198

6 150 141 -1 233 658 -2 168 583

1	Kompletterade uppgifter i jämförelse med 2016 årsredovisning.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken för förlust eller lägre framtida intjäning till
följd av förändringar i räntor, valutakurser, aktiekurser eller andra riskfaktorer på finansiella marknader.
Sparbanken ska ha en låg riskprofil med begränsade risker på de
finansiella marknaderna. Sparbankens verksamhet på dessa marknader
motiveras i första hand av att långsiktigt tillfredsställa kundernas behov
och underlätta sparbankens egen finansiering, i andra hand av att skapa
avkastning genom positionstagning. Finanschefen i sparbanken är
ansvarig för den löpande finansförvaltningen och därmed den operativa
dagliga hanteringen av stora delar av sparbankens marknadsrisk. Vidare
är den oberoende funktionen för riskkontroll ansvarig för att kontrollera
riskerna.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på bankens
fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av
ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av
ränterisk är inkomstrisken, det vill säga 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.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från
ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknads-
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räntor. 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.
I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella
riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär
detta till exempel att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande
placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar.
Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den så kallade gap-analys
vilken återfinns i tabell nedan och 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 tolvmånaders-period med 6,2 mkr. En uppgång av marknadsräntorna med två
procentenheter påverkar kapitalbasen med -146,4 mkr (-94,9 mkr) och
en nedgång med två procentenheter påverkar kapitalbasen med 167,1
mkr (105,0 mkr) per 31 december 2017. Beräkningen sker i enlighet med
Finansinspektionens föreskrifter 2007:4 om rapportering av ränterisk i
övrig verksamhet samt med beaktande av FI:s metoder för bedömning
av enskilda risktyper inom pelare 2 (FI Dnr 14-14414). Övriga parametrar
antas vara oförändrade.
Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket
innebär att finansförvaltningen ansvarar för att identifiera och hantera
denna exponering.
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2017

Räntebindningstider för tillgångar
och skulder – Ränteexponering, tkr

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

Längre än
1 år men
högst 3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
ränta

Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

–

–

–

–

–

–

–

12 690

12 690

Utlåning till kreditinstitut

878 970

–

–

–

–

–

–

–

878 970

Utlåning till allmänheten

– 10 509 672

6 005 970

2 974 747

112 900

142 847

857 844

415 364

–

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

–

904 117

–

–

–

71 867

30 430

197 492

1 203 906

Övriga tillgångar

–

–

–

–

–

–

–

1 634 937

1 634 937

6 884 940

3 878 864

112 900

142 847

857 844

487 231

30 430

Summa

1 845 119 14 240 175

Skulder
Skulder till kreditinstitut

78 752

–

–

–

–

–

–

10 538 165

271 321

226 522

40 688

28 540

9 342

–

Övriga skulder

–

–

–

–

–

–

–

182 224

182 224

Eget kapital

–

–

–

–

–

–

–

2 842 559

2 842 559

Summa skulder och eget kapital

10 616 917

271 321

226 522

40 688

28 540

9 342

–

3 046 845 14 240 175

Differens tillgångar och
skulder

-3 731 977

3 607 543

-113 622

102 159

829 304

477 889

Kumulativ exponering

-3 731 977

-124 434

-238 056

-135 897

693 407

1 171 296

1 201 726

–

–

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

Längre än
1 år men
högst 3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
ränta

Totalt

14 878

Inlåning från allmänheten

–

78 752

22 062 11 136 640

30 430 -1 201 726

–

2016

Räntebindningstider för tillgångar
och skulder - Ränteexponering, tkr
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

–

–

–

–

–

–

–

Utlåning till kreditinstitut

740 548

–

–

–

–

–

–

Utlåning till allmänheten

7 863 236

1 303 725

24 670

93 363

463 610

204 561

10 809

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

–

993 882

–

–

–

–

Övriga tillgångar

–

–

–

–

–

–

8 603 784

2 297 607

24 670

93 363

463 610

204 561

10 809

Summa

14 878
740 548

–

9 963 974

–

282 474

1 276 356

–

1 834 080

1 834 080

2 131 432 13 829 836

Skulder
Skulder till kreditinstitut

120 198

–

–

–

–

–

–

9 856 913

314 857

346 205

76 066

29 436

1 922

–

Övriga skulder

–

–

–

–

–

–

–

255 892

255 892

Eget kapital

–

–

–

–

–

–

–

2 811 846

2 811 846

76 066

29 436

1 922

–

3 084 239 13 829 836

Inlåning från allmänheten

Summa skulder och eget kapital

–

120 198

16 501 10 641 900

9 977 111

314 857

346 205

Differens tillgångar och
skulder

-1 373 327

1 982 750

-321 535

17 297

434 174

202 639

10 809

-952 807

–

Kumulativ exponering

-1 373 327

609 423

287 888

305 185

739 359

941 998

952 807

–

–

Räntenettorisk; genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång eller nedgång på 1 procentenhet på balansdagen utgör
-6 157 tkr (1 396 tkr), givet de räntebärande tillgångar och skulder som finns per balansdagen.

Valutakursrisk
Sparbanken är endast begränsat utsatt för valutakursrisk. Eventuella
valutaexponeringar som kan uppstå via transaktioner i kundverksamheten
säkras regelmässigt bort. I balansräkningen finns valutarisk i inlåning och
utlåning samt valutaterminer. Samtliga positioner är täckta genom identiska
motaffärer med Swedbank, varför valutarisken i nettopositionen är marginell. I sparbankens finansförvaltning förekommer direkta valutakursrisker
i en begränsad omfattning. Vissa av sparbankens innehav i så kallade
strukturerade produkter, kan påverkas av förändrade valutakursrelationer.
Det är dock endast eventuell avkastning på placeringen som är utsatt för
valutakursrisk. Den underliggande obligationen är alltid utfärdad i SEK.

Aktiekursrisk

faktorer som påverkar alla liknande finansiella instrument som handlas med
på marknaden).
Sparbanken saknar numera innehav av aktier vilka löpande marknadsvärderas via resultaträkningen. Däremot har sparbanken ett antal strategiska aktieinnehav, vilka framgår av not 19. Värdeförändringar på dessa
innehav redovisas i normalfallet över balansräkningen.
Innehavet i Swedbank är det enda som är börsnoterat. En förändring
med en procentenhet av aktiekursen har i normalfallet ingen påverkan på
periodens resultat. Förändringen påverkar endast totalresultatet samt fond
för verkligt värde i balansräkningen. Fond för verkligt värde påverkas med
+/-13,5 mkr vid en förändring med en procent av Swedbanks aktiekurs
(eventuell realisationsvinst på innehavet bedöms i sammanhanget som
skattefri).

Aktiekursrisk är 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 aktien eller
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Derivat avsedda för riskhantering, ej säkringsredovisning
Sparbanken använder sig av derivat där säkringsredovisning inte tillämpas
antingen därför att säkringsrelationen inte kvalificerar försäkringsredovisning enligt IAS 39 eller för att banken gjort bedömningen att den volatilitet
som uppstår om säkringsredovisning inte tillämpas inte är stor nog att moti-

vera det merarbete som säkringsredovisning medför. Derivaten används för
att skydda banken mot valutakursrisk och ränterisk. Instrumenten omfattar
i huvudsak valutaterminer och räntecappar som används för säkring av
takräntelån. Förändring i verkligt värde på dessa derivat redovisas i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner och framgår av tabell.

Derivat och säkringsredovisning 2017
Derivat
Tkr

Nominellt belopp/ återstående löptid
Upp till 1 år

> 1 år - 5 år

>5 år

Total

145 000

90 000

–

235 000

Positiva
marknadsvärden

Negativa
marnadsvärden

17

–

–

–

17

–

Derivat för verkligtvärdesäkringar
Ränterelaterade kontrakt
CAP

235 000

Valutarelaterade kontrakt
Terminer

8 545
8 545

–

–

Summa
Total summa

8 545
243 545

153 545

90 000

–

243 545

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till 858 tkr (1 603 tkr) och på säkringsinstrument (derivat) till
-1 404 tkr (-2 208 tkr) Mellanskillnaden är såldes periodens redovisade ineffektivitet. Ineffektiviteten beror i huvudsak på räntecap som används för säkring
av takräntelån.
Derivat och säkringsredovisning 2016
Derivat
Tkr

Nominellt belopp/ återstående löptid
Upp till 1 år

> 1 år - 5 år

>5 år

Total

13 000

215 000

20 000

248 000

Positiva
marknadsvärden

Negativa
marnadsvärden

96

–

–

–

96

–

Derivat för verkligtvärdesäkringar
Ränterelaterade kontrakt
CAP

248 000

Valutarelaterade kontrakt
Terminer

18 954
17 571

1 383

–

Summa
Total summa

18 954
266 954

30 571

216 383

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att sparbanken förorsakas förluster till
följd av ej ändamålsenliga eller fallerade processer, människor, system eller
yttre händelser, inbegripet legala risker.
De operativa riskerna motverkas och begränsas genom sparbankens
ramverk för intern styrning, uppföljning och kontroll samt verkande för
en sund riskkultur. Sparbanken har fastställt limiter och indikatorer med
fastställda gränsvärden för exponering mot operativ risk. Styrelsen har
även fastställt den riskaptit som exponeringen för operativa risker ska
hållas inom.
I syfte att följa upp, identifiera, mäta och värdera de operativa riskerna
använder sig sparbanken av ett antal metoder. Dessa metoder är bl.a.
risk-och kontrollutvärderingar, process för godkännande av nya produkter,
tjänster, marknader, processer, system samt större verksamhetsförändringar och omorganisationer, process för avvikelse- och incidenthantering,
process för krishantering, beredskap och kontinuitetsplanering samt
process för outsourcing. Metoderna syftar till att åtgärda och förebygga
potentiella risker. Därutöver samlar sparbanken operativa förluster i en
förlustdatabas, vilken gör det möjligt att lära av begångna fel.
För att underlätta uppföljning och åtgärder delas de operativa riskerna in
dels i olika riskkategorier med utgångspunkt i ursprung och dels i risktyper
med utgångspunkt i orsak. Förlusten kan ha sitt ursprung i följande risker:
• Personalrisker,
• Processrisker,
• IT- och systemrisker samt
• Externa risker.
Inom respektive kategori definieras risken med utgångspunkt från orsak.
Sparbankens funktion för Riskkontroll ansvarar för att tillse att verktyg och
metoder för att hantera operativa risker tillhandahålls samt för att övervaka
den operativa riskhanteringen.

Kapitaltäckning
Fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav regleras från och
med 2014 i Förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
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20 000

266 954

värdepappersbolag (CRR). Kompletterande regler har införts i svensk
lag genom föreskrifterna FFFS 2008:25 samt FFFS 2014:12. Syftet med
reglerna är att säkerställa att sparbanken hanterar sina risker och skyddar
insättarna. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas ska täcka de föreskrivna minimikapitalkraven (kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker
samt kapitalbuffertar) och dessutom ett eventuellt ytterligare kapitalkrav
för övriga risker som identifieras via sparbankens interna kapital- och
likviditetsutvärdering (IKLU). Sparbanken har en fastställd utvärdering
av kapitalbehovet baserad på sparbankens riskprofil, identifierade risker
med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan, s.k. stresstester
och scenarioanalyser, förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra
omvärldsförändringar. Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del
av arbetet med sparbankens årliga affärsplan. Behovet följs upp och en
årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och
avspeglar sparbankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.
Kapitalbasen har stärkts med 152 mkr under året och uppgick den
31 december 2017 till 1 714 mkr (1 562 mkr). Kärnprimärkapitalet har
förstärkts under året med att årets resultat, reducerat med föreslagen
avsättning till allmännyttiga ändamål, inräknats i kapitalbasen.
Kärnprimärkapitalet har förstärkts under året med att årets resultat,
reducerat med föreslagen avsättning till allmännyttiga ändamål, inräknats i
kapitalbasen. Riskexponeringsbeloppet uppgick till 8 404 mkr (8 966 mkr).
Riskexponeringsbeloppet för exponeringar säkrade genom pant i
fastighet har ökat under året i takt med att överflyttning av bolån från
förmedlade lån till lån i egen balansräkning har skett.
Riskexponeringsbeloppet mot institut har minskat under året och kan
förklaras av minskning av värdepappersportföljen.
Riskexponeringsbeloppet för kreditrisker uppgick per 31 december
2017 till 7 778 mkr (8 308 mkr).
Riskexponeringsbeloppet för operativa risker uppgick per 31 december
till 625 mkr (657 mkr).
Total kärnprimärkapitalrelationen och kapitalrelation uppgick därmed
till 20,4% per 31 december 2017 (17,4% vid årsskiftet 2016). Sparbankens
kapitalsituation har därmed stärkts under året.
För mer information om kapitaltäckningsberäkningen se tabell nedan.
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Kapitaltäckning
Kapitalbas
Tkr

2017-12-31

2016-12-31

1 803 979

1 860 641

871 611

1 007 868

–

-56 662

-1 230

-1 329

Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Reservfond
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst eller förlust
Värdejustering på grund av kraven på försiktig värdering, CRR artikel 34
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
Avdrag för innehav av kärnprimärkapitalinstrument (CRR art. 46)
Kärnprimärkapital
Supplementärt kapital
Kapitalbas

150 269

–

2 824 629

2 810 518

-1 111 123

-1 248 819

1 713 506

1 561 698

–

–

1 713 506

1 561 698

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
Tkr

2017

2017

2016

2016

Kapitalkrav

Riskvägt
exponerings
belopp

Kapitalkrav

Riskvägt
exponerings
belopp

Institutsexponeringar

21 952

274 402

47 563

594 542

Företagsexponeringar

241 953

3 024 417

303 111

3 788 883

Hushållsexponeringar

173 264

2 165 802

163 717

2 046 465

Exponeringar med säkerhet i fastighet

122 900

1 536 248

99 352

1 241 900

13 160

164 505

885

11 067

Exponeringar i form av säkerställda obligationer

1 811

22 636

1 086

13 571

Exponeringar mot fonder

2 066

25 828

4 240

52 994

Aktier

29 006

362 581

28 484

356 052

Övriga poster

16 107

201 343

16 196

202 452

622 221

7 777 761

664 634

8 307 926

50 035

625 434

52 547

656 838

27

338

89

1 113

672 283

8 403 532

717 270

8 965 876

Kreditrisk enligt schablonmetod

Oreglerade poster

Summa kapitalkrav för kreditrisk
Operativ risk baserad på schablonmetod
Kreditvärdighetsjustering
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav
Tkr

2017

2016

Buffertkrav
Kapitalkonserveringsbuffert (CCoB)

210 088

224 147

Kontracyklisk buffert (CCyB)

168 070

134 488

Summa buffertkrav

378 158

358 635

1 050 441

1 075 906

Kapitalkrav, inklusive buffertkrav
Kapitalkrav Pelare II
Totalt kapitalkrav
%

468 165

461 234

1 518 605

1 537 140

2017

2016

Kapitalrelationer, buffertar m m
Kärnprimärkapitalrelation

20,39%

17,42%

Primärkapitalrelation

20,39%

17,42%

Total kapitalrelation

20,39%

17,42%

Krav på kapitalbasens storlek
Total kapitalrelation, minikapitalkrav (lagkrav)

8,00%

8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert (CCoB)

2,50%

2,50%

2,00%

1,50%

Summa kapitalbaskrav

Kontracyklisk buffert (CCyB)

12,50%

12,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

12,39%

9,42%
485 792

Kapitalöverskott efter buffertkrav, tkr

663 065

Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare II, tkr

194 900

24 558

Bruttosoliditetsgrad

13,54%

13,53%
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2017

Tkr

2016

Nettoresultat av finansiella transaktioner
2017

Tkr
Aktier/andelar

Ränteintäkter

2016

964

-434

Utlåning till kreditinstitut

1 479

1 158

Räntebärande värdepapper

-3 620

5 952

Utlåning till allmänheten

212 474

211 524

Andra finansiella instrument

25 874

9 182

2 561

3 086

Räntebärande värdepapper

Summa

Derivat
- säkringsredovisning
Övriga

-882

146

215 613

214 912

–

–

975

643

-4 808

-3 120

In- och upplåning från allmänheten

-17 605

-17 396

varav kostnad för insättningsgaranti

-11 497

Varav:
 ränteintäkt från finansiella poster ej
värderade till verkligt värde via RR
ränteintäkt från osäkra fordringar
Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut

15 275

23 160

14 647

6

43

Nettovinst/nettoförlust uppdelat
per värderingskategori
Finansiella skulder till verkligt värde via
resultaträkningen
Realisationsresultat från finansiella
tillgångar som kan säljas
Förändring i verkligt värde på derivat
som är säkringsinstrument i en säkring
av verkligt värde

-746

-405

-9 018

797

414

Valutakursförändringar

589

576

23 806

15 275

-136 257

237 049

-3 639

-2 202

Summa

-26 052

-22 718

–

–

189 561

192 194

Summa räntenetto

576

23 806

Förändring i verkligt värde på säkrad
post med avseende på den säkrade
risk i säkringar av verkligt värde

Övriga
Varav räntekostnad från finansiella
poster ej värderade till verkligt värde
via RR

589

-1 002

-19

Summa

Valutakursförändringar

Summa
Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas som redovisats
i övrigt totalresultat.*
*Värdeförändring Swedbankinnehav -152 320 (229 412)

NOT 9

NOT 5 Erhållna utdelningar

Övriga rörelseintäkter

2017

2016

Tkr

2017

2016

Aktier och andelar

93 177

74 282

Intäkter från rörelsefastigheter

1 837

2 387

Summa

93 177

74 282

Realisationsvinst vid avyttring av
materiella tillgångar

–

3 981

Tkr

Övriga rörelseintäkter

5 882

264

Summa

7 719

6 632

NOT 6 Provisionsintäkter
2017

2016

Betalningsförmedlingsprovisioner

34 267

34 021

Utlåningsprovisioner

57 415

56 221

–

-52 000

11 671

11 790

785

1 051

45 970

41 616

Tkr

Befarad förlust hypoteksprovision
Inlåningsprovisioner
Provisioner avseende utställda finansiella garantier
Värdepappersprovisioner
Avgifter från kredit- och betalkort
Övriga provisioner*
Summa

2 090

2 231

18 220

17 533

170 417

112 463

*Varav Försäkringsprovisioner 13.216 (12.372)

NOT 7 Provisionskostnader
Tkr
Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Summa

2017

2016

-18 746

-17 047

-5 663

-5 940

-24 410

-22 987
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NOT 10 Allmänna administrationskostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017

Tkr

2016

2017

Tkr

Personalkostnader
Löner och arvoden

-100 749

-79 006

Sociala avgifter

-36 958

-37 670

Kostnad för pensionspremier

-17 903

-19 515

Avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl.
löneskatt

-8 767

-7 333

Övriga personalkostnader

-9 720

-10 598

-174 097

-154 123

Summa personalkostnader
Övriga administrationskostnader
Hyror och andra lokalkostnader

-2 627

-2 361

-54 109

-44 441

Konsulttjänster*

-8 189

-66 359

Revision (extern och intern)

-6 534

-4 493

IT-kostnader

Porto och telefon

-938

-1 237

Fastighetskostnader

-10 038

-11 176

Övriga

-14 049

-15 012

Summa övriga
administrationskostnader

-96 483

-145 078

-270 580

-299 201

Summa

Ledande
befattningshavare
Löner
Sociala kostnader
Summa

2016

Övriga
Ledande
anställda befattningshavare

Övriga
anställda

-15 150

-85 600

-24 062

-54 944

-4 760

-32 198

-7 560

-30 110

-19 910

-117 797

-31 622

-85 054

Av sparbankens pensionskostnader på 17 903 tkr (19 515 tkr) avser
2 733 tkr (9 975 tkr) sparbankens ledande befattningshavare avseende 11
personer.

*Avser i allt väsentligt kostnader för utredningar och processer

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

Tkr

Avser tiden

Birgitta J. Hedberg (ordf.)
Josefin Lindstrand (vice ordf.)

2017
Grundlön
/ styrelse
arvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Vinstandelsstiftelse

Övriga
ersättningar

312

–

–

–

–

541

854

86

–

–

–

–

482

568

Summa

Annika Wijkström

från 19/4

52

–

–

–

–

264

316

Bo Ljungström

från 19/4

66

–

–

–

–

213

279

78

–

–

–

–

344

423

Staffan Jonsson

till 14/2

13

–

–

–

–

35

49

Jan Lewenhaupt

till 14/2

15

–

–

–

–

42

57

David Ekberg

Dot Gade Kulovuori

till 14/2

13

–

–

–

–

36

49

se nedan*

2 341

–

55

–

–

117

2 512

som VD till 14/5

1 376

–

–

–

15

–

1 391

8 722

–

355

3 257

216

–

12 550

13 076

–

410

3 257

231

2 074

19 047

Summa

Erik Hägglöv
Daniel Eriksson
Andra ledande befattningshavare
 (Totalt 9 personer, 7 pers. till
14/5 och 7 pers. från 15/5.)
Summa
*Som styrelseledamot till 14/5 som VD från 15/5.

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

2016

Avser tiden

Grundlön
/ styrelse
arvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Vinstandelsstiftelse

Övriga
ersättningar

Sven-Olof Carlsson (ordf.)

till 6/12

285

–

–

–

–

343

628

Benita Vikström

till 14/4

46

–

–

–

–

82

128

Tkr

Staffan Jonsson

95

–

–

–

–

145

240

Jan Lewenhaupt

102

–

–

–

–

224

326

Dot Gade Kulovuori

95

–

–

–

–

138

234

David Ekberg

73

–

–

–

–

166

239
132

Åsa Kullgren

14/4-5/12

45

–

–

–

–

87

Birgitta J. Hedberg (ordf.)

från 6/12

22

–

–

–

–

20

42

Josefin Lindstrand

från 6/12

5

–

–

–

–

27

32

Erik Hägglöv
Joacim Lindgren
Daniel Eriksson

se nedan*

968

–

52

–

–

28

1 049

till 30/6

1 980

–

42

3 365

42

–

5 429

från 25/7

1 339

–

0

641

–

–

1 980

Andra ledande befattningshavare
 (Totalt 13 personer, 12 pers. till
31/8 och 8 pers. från 1/9.)

17 746

–

916

5 969

448

–

25 079

Summa

22 802

–

1 010

9 975

490

1 260

35 538

*Som tillförordnad VD från 14/6 till 31/8, som senior rådgivare 1/9 till 5/12 och som styrelseledamot från 6/12.
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NOT 10 Allmänna administrationskostnader forts.
Pensioner

Medelantalet anställda

Tjänstepensionspremie till förre verkställande direktören uppgick enligt
anställningsavtal till 70,0% av den tjänstepensionsgrundande lönen för
belopp mellan 0-20 prisbasbelopp, 50,0% för belopp mellan 20-30 prisbasbelopp samt 40,0% för belopp över 30 prisbasbelopp.
Tjänstepensionspremie till förre verkställande direktörens tidigare
ställföreträdare uppgick enligt anställningsavtal till 70,0% av den tjänstepensionsgrundande lönen för belopp mellan 0-20 prisbasbelopp, 50,0%
för belopp mellan 20-30 prisbasbelopp samt 40,0% för belopp över 30
prisbasbelopp.
Banken betalar ingen tjänstepensionspremie till nuvarande verkställande direktören.
Tjänstepensionsvillkoren för övriga ledande befattningshavare följer
BTP-planen.
Med tjänstepensionsgrundande lön avses i sammanhanget grundlönen. Samtliga tjänstepensioner är oantastbara, det vill säga inte villkorade av framtida anställning.

Antal
- varav kvinnor
- varav män

120
49
169

2017

2016

Antal kvinnor

3

3

Antal män

3

5

Antal kvinnor

3

3

Antal män

5

4

2017

2016

3 569

3 714

323

84

–

2 428*

23

23

Könsfördelning i ledningen
Styrelsen

Övriga ledande befattningshavare inkl
verkställande direktören

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Tkr
KPMG AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
*Avser i allt väsentligt utredning förmånsbeskattning.

Med revisionsuppdrag avses lagstadgar revision av årsredovisningen
och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
samt revision och annan lagstadgad 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.
EY
Internrevisionsuppdrag

Offentliggörande av uppgifter om ersättning

Övriga tjänster

Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 2 kap 11§ lämnas på Sörmlands
Sparbanks hemsida www.sormlandssparbank.se/ekonomisk information/
Information om ersättningar och på sidan 88-89 i årsredovisningen.

*Avser i allt väsentligt bedrägeriutredning.

Lån till ledande befattningshavare
2017

2016

–

–

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

4 134

24 048

Lån till övriga ledande befattningshavare som ingår i jävskretsen

16 912

10 287

Summa

21 046

34 335

Av ovan angivna lånefordringar avser 17 873 tkr (18 584 tkr) lån mot
bostadsfastigheter och 3 172 tkr (2 520 tkr) lån utan underliggande
säkerhet.
Lån till ledning samt personalrepresentanter följer sedvanliga personalvillkor och lån till övriga styrelseledamöter följer marknadsmässiga villkor.
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126
173

Antal

Vid uppsägning på egen begäran hade förre verkställande direktören en
uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från sparbankens sida
gällde en uppsägningstid på tolv månader. Om sparbanken sade upp
avtalet senare än tre år efter dess träffande skulle sparbanken – förutom
lön under uppsägningstiden – utbetala ett avgångsvederlag motsvarande
tolv månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster.
Semesterersättning utgår inte på avgångsvederlaget.
Vid uppsägning på egen begäran hade den förre verkställande direktörens
tidigare ställföreträdare en uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från sparbankens sida hade en uppsägningstid på tolv månader
gällt. Vid uppsägning från sparbankens sida uppgick ett avgångsvederlag
som uppgår till sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster. Semesterersättning utgår inte på avgångsvederlaget.
Vid uppsägning på egen begäran har den nuvarande verkställande
direktören sex månaders uppsägningstid. Vid bankens uppsägning av
anställningsavtalet ska banken till nuvarande verkställande direktören
utge ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, dock längst till
och med 2019-04. Semesterersättning utgår inte på avgångsvederlaget.
Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster.
För övriga ledande befattningshavare följer uppsägningstiden gällande
kollektivavtal.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör (ställföreträdande för
verkställande direktör)

2016

47

Totalt

Avgångsvederlag

Tkr

2017

Sparbanken

SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2017

2 641

779

56

4 292*

NOTER

NOT 11

Övriga rörelsekostnader

NOT 13

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017

2016

24 656

-42 888

-2 790

-2 742

Försäkringskostnader

-3 451

-3 930

Säkerhetskostnader

-5 555

-2 948

Marknadsföringskostnader

-8 796

-8 697

Övriga rörelsekostnader

-1 118

-1 368

5 735

-59 830

Tkr
Avgifter till centrala organisationer
varav: ordinarie avgifter

Summa

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Tkr

2017

2016

Aktier och andelar

-600

-23 641

Summa

-600

-23 641

NOT 14

Exceptionella poster

Tkr
Återvinning av tidigare gjorda
reserveringar1)
Reservering för framtida kostnader 2)

NOT 12

Nedskrivning finansiella tillgångar 3)

Kreditförluster, netto

Kostnader för granskning och åtgärder
Summa
2017

2016

Årets bortskrivning för konstaterade
kreditförluster (-)

-6 915

-57 301

Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets
bokslut redovisas som konstaterade
förluster (+)

7 874

56 792

Tkr
Specifik nedskrivning för individuellt
värderade lånefordringar

Årets nedskrivning för kreditförluster (-)

-8 273

-74 786*

Inbetalt på tidigare konstaterade
kreditförluster (+)

1 735

1 931

Återförda ej längre erforderliga
nedskrivningar för kreditförluster (+)

2 882

2 994

-2 698

-70 370

Årets bortskrivning för konstaterade
kreditförluster (-)

-2 465

-1 671

Avsättning/upplösning av reserv för
kreditförluster(+/-)

601

124

-1 864

-1 548

-948

-300

-5 510

-72 217

Årets nettokostnad för individuellt
värderade lånefordringar

Ansvarsförbindelser
Årets nettokostnad för infriande av
garantier och andra ansvarsförbindelser (+/-)
Årets nettokostnad för kreditförluster
*Se not 14
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2016
9 781

–10 936

-83 454

–

-23 641

–

-32 518

39 517

-129 832

I denna not redovisades 2016, 119 mkr för befarade kreditförluster samt förlust av provisions
intäkter. Dessa redovisas i not 6, 52 mkr och i not 12, 67 mkr, då detta bedömts vara ordinarie
verksamhet.
1) Se not 27. Avser kostnader för utredningar och tvister. För år 2016 avser beloppet återvinning
av före detta vd:s avgångsvederlag.
2) Avser kostnader och tvister.
3) Se not 13

Gruppvis värderade homogena
grupper av lånefordringar med
begränsat värde och likartad kreditrisk

Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar

2017
50 453
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NOTER

NOT 15

Skatter

Redovisat i resultaträkningen
Tkr

2017

2016

Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt
(+)
Årets skattekostnad /skatteintäkt
Justering av skatt hänförlig till tidigare
år

-14 459

–

13

-81

-1 890

708

–

25 784

-1 890

26 492

-16 336

26 411

Uppskjuten skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)
Förändring uppskjuten skattefordran
pension
Uppskjuten skatteintäkt i under året
aktiverat skattevärde i underskottsavdrag
Redovisat värde av uppskjutna skattefordringar
Totalt redovisad skattkostnad (-)/
skatteintäkt (+)

Avstämning av effektiv skatt
Tkr
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

2017

2016

183 305

-83 074

22,0%

-40 327

22,0%

18 276

0,4%

-775

-13,3%

-11 083
18 590

-14,5%

26 643

22,4%

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

13

-0,1%

-81

Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt

1,0%

-1 890

0,9%

708

Redovisad effektiv skatt

8,9%

-16 336

31,8%

26 411

Redovisat i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och skulder hänför sig till följande:
Uppskjuten skattefordran
2017

Tkr
Pensionsavsättningar

Uppskjuten skatteskuld

Netto

2016

2017

2016

2017

2016

2 255

4 145

–

–

2 255

4 145

Underskottsavdrag

11 325

25 784

–

–

11 325

25 784

Skattefordringar/-skulder, netto

13 580

29 929

–

–

13 580

29 929
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NOT 16

NOT 19 Aktier och andelar

Utlåning till kreditinstitut
2017

Tkr

2016

Tkr
Kreditinstitut

Swedbank
Svensk valuta
Utländsk valuta
Övriga
Summa

783 159

587 439

Övriga

95 708

152 861

Summa aktier och andelar

103

249

878 970

740 548

Tkr

90 874

1 425 264

1 588 914

1 371 548

1 551 034

53 716

37 880

2017-12-31

2017-12-31

2017-12-31

Antal

Redovisat
värde

Kapitalandel %

6 800 000

1 345 720

0,6

Noterade värdepapper på börs

Företag
Aktier
2017

2016

10 546 883

9 961 453

Utestående fordringar, brutto
Svensk valuta
Utländsk valuta

73 304

114 552

10 620 188

10 076 005

Varav: osäkra

225 660

212 796

Individuell nedskrivning*

107 602

108 517

Summa

Gruppvis nedskrivning för homogena
lånefordringar*
Redovisat värde, netto

2 914

3 515

10 509 672

9 963 974

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
Utgående balans 31 december

 Swedbank AB,
502017-7753
 Indecap Holding
AB, 556622-4480

125

43 866

7,5

 Sparbankernas
Försäkring AB,
516406-0732

3 255

4 000

6,8

 Sörmlandsfonden
AB, 556877-5257

4 000

5 800

40,0

 Sparbankernas
Kort AB,
556685-6224

1 137

0

16,9

–

25 828

–

–

49

–

–

1 425 264

–

Övrigt
 Andelar i värdepappersfonder

*Förändring av nedskrivningar, Tkr
Ingående balans 1 januari

112 032

96 578

14 587

131 963

-12 490

-61 717

-3 613

-54 792

110 516

112 032

Övriga
Summa

NOT 18 Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
2017-12-31

2016-12-31

Redovisat
värde

Redovisat
värde

734 311

423 667

734 311

423 667

Svenska bostadsinstitut

226 359

135 709

Icke finansiella företag

20 574

294 702

Finansiella företag

25 170

180 945

197 492

241 334

469 595

852 690

1 203 906

1 276 356

1 203 906

1 276 356

–

–

Tkr
Emitterade av offentliga organ
Svenska kommuner
Summa emitterade av offentliga organ
Emitterade av andra låntagare

Utländska emittenter
Summa emitterade av andra låntagare
varav: Förlagsbevis
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper
varav:
Noterade papper på börs
Onoterade värdepapper

1 498 040

varav:

Tkr

Utlåning till allmänheten

2016-12-31

1 345 720
79 544

Onoterade värdepapper

NOT 17

2017-12-31
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NOT 20

Materiella anläggningstillgångar

Tkr

Inventarier

Byggnader och mark

Totalt

112 865

156 970

269 835

7 336

–

7 336

-1 092

-35 302

-36 394

Utgående balans 31 december 2016

119 109

121 668

240 777

Ingående balans 1 januari 2017

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2016
Förvärv
Avyttringar

119 109

121 668

240 777

Förvärv

622

–

622

Avyttringar

-36

–

-36

119 695

121 668

241 363

-103 460

-37 801

-141 261

-3 712

-2 331

-6 043

680

5 611

6 291

Utgående balans 31 december 2016

-106 492

-34 521

-141 013

Ingående balans 1 januari 2017

-106 492

-34 521

-141 013

-3 681

-2 331

-6 012

–

–

–

-110 173

-36 852

-147 025

Per 2016-01-01

9 405

119 169

128 574

Per 2016-12-31

12 617

87 147

99 764

Per 2017-01-01

12 617

87 147

99 764

Per 2017-12-31

9 522

84 816

94 338

Utgående balans 31 december 2017
Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2016
Årets avskrivningar
Avyttringar

Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2017

Redovisade värden

NOT 21

Övriga tillgångar

Tkr
Positivt värde på derivatinstrument

NOT 23
2017-12-31

2016-12-31

17

96

Fondlikvidfordringar

–

15

Förfallna räntefordringar

8

247

Kapitalförsäkring

8 251

15 163

Övriga tillgångar

4 622

5 440

12 897

20 961

Summa

NOT 22

Förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter

2017-12-31

2016-12-31

514

2 168

2017-12-31

Tkr
Svensk valuta
Utländsk valuta
Summa

5 662
114 536

78 752

120 198

200 000

200 000

Varav: kontokredit

200 000

200 000

2017-12-31

2016-12-31

11 041 859

10 489 840

NOT 24

Inlåning från allmänheten

Tkr
Allmänheten

5 324

5 388

38 482

42 417

- v arav provisioner
Swedbankgruppen

38 212

40 265

Summa

44 319

49 973

Inlåningen per kategori av kunder

Svensk valuta
Utländsk valuta

94 782

152 060

11 136 640

10 641 900

Offentlig sektor

494 080

392 173

Företagssektor

1 752 209

1 643 045

Hushållssektor

8 597 382

8 327 242

Varav: enskilda företagare

1 191 392

1 243 291

Övriga
Summa
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5 446
73 306

Beviljad limit hos Swedbank

Övriga upplupna intäkter

Summa

2016-12-31

Swedbank AB

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tkr

Skulder till kreditinstitut

SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2017

292 969

279 440

11 136 640

10 641 900

NOTER

NOT 25

Övriga skulder

Tkr

NOT 29
2017-12-31

2016-12-31

4 275

3 079

23 733

34 710

13 212

20 245

28 007

37 789

Anställdas källskattemedel
Övriga skulder
- varav leverantörsskulder
Summa

NOT 26

2017-12-31

2016-12-31

Kapitalförsäkring för pensionsåtaganden

8 251

15 163

Summa ställda säkerheter

8 251

15 163

2017-12-31

2016-12-31

Tkr
I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 30

2017-12-31

2016-12-31

1 917

2 571

Övriga upplupna kostnader

10 397

28 271

Förutbetalda intäkter

42 951

1 118

Summa

55 265

31 959

Tkr
Upplupna räntekostnader

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

Tkr
Nominella belopp
Garantier
Garantiförbindelser - krediter
Garantiförbindelser - övriga
Övriga eventualförpliktelser
Summa

425

425

66 057

58 576

85 859

84 071

152 341

143 072

2017-12-31

2016-12-31

840 613

1 103 455

948 497

1 006 552

1 789 110

2 110 007

NOT 27 Avsättningar
Tkr

2017-12-31

2016-12-31

10 252

18 841

NOT 31

Åtagande

Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Direktpension

Tkr
Nominella belopp
Övriga åtaganden

Övriga avsättningar
Garantiåtaganden

300

300

Anslag till allmännyttiga ändamål

24 433

31 073

Befarad förlust hypoteksprovision

52 000

52 000

Övrigt

11 968

83 930

Totalt

98 952

186 144

186 144

46 895

Avsättningar
Redovisat värde vid periodens ingång
Avsättningar som gjorts under
perioden*

12 062

151 450

Belopp som tagits i anspråk under
perioden

-48 800

-12 201

Outnyttjade belopp som har återförts
under perioden

-50 453

–

98 952

186 144

Redovisat värde vid periodens utgång
*Varav exceptionella avsättningar 10 936 (83 454)

NOT 28

Vinstdisposition

Förslag till disposition beträffande Sparbankens vinst eller förlust, tkr
Årets resultat enligt balansräkningen utgör

166 969

Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras
enligt följande:
Anslag till allmännyttiga ändamål

16 700

Överföring till reservfond

150 269

För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i
eget kapital.
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Kreditlöften
 Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter
Summa

NOT 32

Finansiella tillgångar och skulder

Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts
för att fastställa verkligt värde på de finansiella tillgångar och skulder som
redovisas nedan.
Enligt IFRS 13.93 (b) ska upplysningar lämnas per klass av finansiella
instrument om de verkliga värden som redovisas i balansräkningen med
uppdelning av de verkliga värdena i tre nivåer:
Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument
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 (till exempel 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.
Under denna rubrik redovisar sparbanken aktieinnehavet i Swedbank.
Nivå 2: Utifrån antingen direkt eller indirekt observerbar marknadsdata
som inte inkluderas i nivå 1.
Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av
förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den
aktuella utlåningsräntan som tillämpas.
Obligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Dessa är
dock inte alltid föremål för daglig handel. Det verkliga värdet har beräknats
med ledning av senaste avslut på marknaden.
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NOT 32

Finansiella tillgångar och skulder forts.

Aktieindexobligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De
är inte föremål för daglig handel på en aktiv marknad. Det verkliga värdet
har beräknats med ledning av utvecklingen av underliggande index/kurser
per balansdagen för respektive instrument.
Fonder värderas utifrån senast noterade NAV-kurs. Sörmlands Sparbank innehav av fonder är i samtliga fall föremål för en daglig värdering.
Under denna rubrik förekommer också sparbankens strategiska
aktieinnehav, under förutsättning att innehavet är föremål för regelbunden
värdering (minst en gång per år). Innehaven i Indecap Holding AB och
Sparbankens Försäkring AB redovisas under denna rubrik.
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från
motpart där verkligt värde beräknas med hjälp av en värderingsmodell
som är etablerad på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga om.

Tkr

Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
För finansiella instrument där handeln inte är frekvent och det verkliga
värdet är därför mindre objektivt, krävs i varierande utsträckning att sparbanken gör bedömningar beroende på likviditet, koncentrationer, osäkerheter beträffande marknadsfaktorer, prisantaganden och andra risker som
påverkar ett specifikt instrument.
Sparbanken har antagit en instruktion som hanterar värderingsprinciper
för sparbankens finansiella placeringar samt strategiska aktieinnehav.
Undantagsvis förekommer det att sparbanken kategoriserar finansiella
instrument i nivå 3.
Här redovisas främst sparbankens övriga strategiska aktieinnehav.
Några överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 har ej skett under 2017 och
några överföringar in till nivå 3 har ej heller skett under 2017.

Redovisat värde

Verkligt värde

Finansiella
tillgångar
värderade
till verkligt
värde via
resultat
räkningen

Derivat
som är
säkrings-
instrument

Låne- och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar
som kan
säljas

Övriga
skulder

Total

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

Kassa och
tillgodohavanden
hos centralbanker

–

–

12 680

–

–

12 680

12 680

–

–

12 680

Utlåning till
kreditinstitut

–

–

878 970

–

–

878 970

–

878 970

–

878 970

Utlåning till
allmänheten

–

–

10 509 672

–

–

10 509 672

–

–

10 517 947

10 517 947

2017

Obligationer och
andra ränte
bärande värdepapper

1 203 906

–

–

–

–

1 203 906

–

1 203 906

–

1 203 906

Aktier och andelar

25 828

–

–

1 399 436

–

1 425 264

1 345 720

69 694

9 850

1 425 264

Upplupna intäkter

–

–

5 324

–

–

5 324

–

6 129

–

6 129

Övriga finansiella
tillgångar

–

17

–

–

–

17

–

17

–

17

1 229 734

17

11 406 646

1 399 436

–

14 035 833

1 358 400

2 158 716

10 527 797

14 044 913

Skulder till kreditinstitut

–

–

–

–

78 752

78 752

–

–

78 752

78 752

In- och upplåning
från allmänheten

–

–

–

–

11 136 640

11 136 640

–

–

11 135 254

11 135 254

Upplupna
kostnader

–

–

–

–

1 917

1 917

–

1 917

–

1 917

–

–

–

–

11 217 309

11 217 309

–

1 917

11 214 006

11 215 923
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NOT 32

Finansiella tillgångar och skulder forts.

Tkr

Redovisat värde

Verkligt värde

Finansiella
tillgångar
värderade
till verkligt
värde via
resultat
räkningen

Derivat
som är
säkrings-
instrument

Låne- och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar
som kan
säljas

Övriga
skulder

Total

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

Kassa och
tillgodohavanden
hos centralbanker

–

–

14 878

–

–

14 878

14 878

–

–

14 878

Utlåning till kredit
institut

–

–

740 548

–

–

740 548

–

740 548

–

740 548

Utlåning till
allmänheten

–

–

9 963 974

–

–

9 963 974

–

–

9 976 163

9 976 163

2016

Obligationer och
andra ränte
bärande värdepapper

1 276 356

–

–

–

–

1 276 356

–

1 276 356

–

1 276 356

Aktier och andelar

52 994

–

–

1 535 920

–

1 588 914

1 498 040

80 994

9 880

1 588 914

Upplupna intäkter

–

–

5 388

–

–

5 388

–

5 638

–

5 638

Övriga finansiella
tillgångar

–

96

–

–

–

96

–

96

–

96

1 329 350

96

10 724 788

1 535 920

–

13 590 154

1 512 918

2 103 632

9 986 043

13 602 593

Skulder till kreditinstitut

–

–

–

–

120 198

120 198

–

–

120 198

120 198

In- och upplåning
från allmänheten

–

–

–

–

10 641 900

10 641 900

–

–

10 641 162

10 641 162

–

Upplupna
kostnader

–

–

–

–

–

–

2 571

2 571

–

2 571

–

2 571

10 764 669

10 764 669

–

2 571

10 761 360

10 763 931

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

Tkr
Ingående balans 2016-01-01

Aktier och andelar

Övriga tillgångar

Övriga skulder

Summa

9 248

25 000

–

34 248

-1 098

-20 000

–

-21 098

2 031

–

–

2 031

-301

-5 000

–

-5 301

Totalt redovisade vinster och förluster:
redovisat i årets resultat
redovisat i övrigt totalresultat
Försäljningslikvid försäljning
Överföring från nivå 3

–

–

–

–

Överföring till nivå 3

–

–

–

–

Utgående balans 2016-12-31

9 880

–

–

9 880

Ingående balans 2017-01-01

9 880

–

–

9 880

Totalt redovisade vinster och förluster:
redovisat i årets resultat

-600

–

–

-600

602

–

–

602

-33

–

–

-33

Överföring från nivå 3

–

–

–

–

Överföring till nivå 3

–

–

–

–

9 849

–

–

9 849

redovisat i övrigt totalresultat
Försäljningslikvid försäljning

Utgående balans 2017-12-31
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NOT 33

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Sparbankens ledning har med Kapital- och revisionsutskottet diskuterat
utvecklingen, valet och upplysningarna avseende sparbankens viktiga
redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa
principer och uppskattningar.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper beskrivs nedan.
Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och
skulder ska klassificeras i olika kategorier:
• Klassificering av finansiella tillgångar och skulder för ”handel” förutsätter
att dessa motsvarar beskrivningar av finansiella tillgångar och skulder
som innehas för handel under redovisningsprinciper.
• Finansiella tillgångar och skulder som sparbanken initialt valt att värdera
till verkligt värde via resultaträkningen förutsätter att kriterierna under
redovisningsprinciper uppfyllts.
• Klassificering av finansiella tillgångar som investering som hålles till förfall
förutsätter att sparbanken har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha
tillgångarna till förfall i enlighet med vad som anges under redovisningsprinciper.
Säkringskvalifikationer
Avgörande för att finansiella instrument ska kvalificeras som säkringsrelation är att sparbanken förväntar sig säkringen ska vara högt effektiv över
säkringsinstrumentets löptid.
Vid redovisning av derivat som kassaflödessäkringar ska den säkrade
kassaflödesexponeringen hänföra sig till högst sannolika framtida kassaflöden. Sparbanken tillämpar inte säkringsredovisning i dagsläget.
Nedskrivningar för kreditförluster
Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på ledningens bästa uppskattning 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
återvinningsbara.
Gruppvis förlustreservering tillämpas för kreditförluster i portföljer av
fordringar med liknande ekonomiska egenskaper då objektiva tecken
tyder på att det finns en förlustrisk i portföljen, men den osäkra fordran till
vilken förlusten är hänförlig kan ännu inte identifieras. Vid bedömningen
av behovet av gruppvisa kreditförlustreserveringar beaktar sparbanken
faktorer som kreditkvalitet, portföljstorlek, koncentrationer och ekonomiska
faktorer. För att kunna uppskatta den erforderliga nedskrivningen görs
antaganden för att definiera hur förlusterna är modellerade och för att
fastställa erforderliga parametrar baserade på historisk erfarenhet och
gällande ekonomiska villkor. Precisionen/riktigheten i nedskrivningarna
beror på noggrannheten i dessa uppskattade framtida kassaflöden för
specifika motpartsreserveringar och modellantaganden samt använda
parametrar för att fastställa gruppvisa nedskrivningar.
Vissa värdepappersinnehav
Vissa av sparbankens värdepappersinnehav är inte föremål för en
regelbunden omsättning och har av denna anledning värderats till den av
motparten angivna köpkursen.
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 32 Finansiella
tillgångar och skulder.
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NOT 34

Närstående och andra betydande relationer

Närstående
Med andra närstående avses styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, personer i sparbankens jävskrets och bolag som står under
betydande inflytande av dessa.
Krediterna har föregåtts av sedvanlig kreditprövning. Lån till personer
närstående till sparbankens företagsledning, personalrepresentanter i
styrelsen samt övriga anställda jävspersoner följer sedvanliga personalvillkor. Lån till personer och företag närstående till styrelseledamöter och
jävspersoner i övrigt följer marknadsmässiga lånevillkor. Kreditbeloppen är
inte storleksmässigt väsentliga för sparbankens ställning eller resultat.
Transaktioner i övrigt med närstående är prissatta på marknadsmässiga
villkor.
Tkr
Krediter

2017

2016

21 172

140 703

531

736

Inköp

Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i
ledande ställning, se not 10 Allmänna administrationskostnader.
Mellanhavanden Swedbank
Sörmlands Sparbank har ett omfattande samarbete med Swedbank AB.
Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till
och med 30 juni 2020. Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning
till Swedbank Hypotek, förmedling av objektfinansiering till Swedbank
samt förmedling av fond- och försäkringssparande till Swedbank Robur
Fond och Swedbank Försäkring samt aktie- och utlandstjänster och köp av
IT-tjänster.
Sörmlands Sparbank har per 31 december 2017 förmedlat hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek till en total volym på 5 981 mkr (6 941 mkr)
och objektfinansiering till Swedbank 85,9 mkr (84,1 mkr). Om kreditförluster
uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från utbetalade provisioner
upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner.
Till Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring har sparbanken
förmedlat fondsparande på 7 284 mkr (6 518 mkr) och försäkringssparande på 2 564 mkr (2 317 mkr). Provisionen för såväl fond som försäkring
beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag. De totala bruttoprovisionerna avseende de ovan nämnda volymerna uppgick under 2017
till cirka 96,3 mkr (90,4 mkr).
Fordran på Swedbank per 31 december uppgår till 38,5 mkr (40,3 mkr)
och skuld till 91,1 mkr (124,1 mkr).
Sparbanken har ett strategiskt aktieinnehav som uppgår till 6 800 000
stycken aktier.

NOT 35

Händelser efter balansdagen

En kommersiell principöverenskommelse har 2018-02-26 träffats mellan
Sparbankernas Service AB och Swedbank AB avseende det övergripande
samarbetsavtalet gällande mellan Sparbankerna och Swedbank AB.
Avtalstiden är fastställd till 2018-07-01 – 2024-06-30. Därefter förlängs
avtalet automtiskt i tre år om detsamma inte sagts upp senast 36 månader
dessförinnan. Samarbetsavtalet bygger på ett partnerskap och ett antal
bärande principer. Grunden för samarbetet är ett flerbankssystem där 59
Sparbanker och Swedbank AB ingår som parter.
Sören Schelander blir ny verkställande direktör för Sörmlands Sparbank. Han kommer närmast från Länsförsäkringar Älvsborg, där han varit
VD sedan 2014. Han har en gedigen bankerfarenhet och har arbetat lokalt
och regionalt samt även på strategisk och central nivå i flera banker. Sören
Schelander tillträder sin befattning den 5 april 2018.
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Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, 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.
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts av styrelsen den 21 mars 2018. Sparbankens resultat- och
balansräkning blir föremål för fastställande på årsstämman den 18 april 2018.

Katrineholm den 21 mars 2018

Birgitta Johansson-Hedberg

Josefin Lindstrand

Erik Hägglöv

Ordförande

Vice ordförande

Verkställande direktör

David Ekberg

Bo Ljungström

Annika Wijkström

Bettina Johansson

Magnus Wärulf

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2018

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBER ÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Sörmlands Sparbank, org. nr 516401-9639

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörmlands
Sparbank för år 2017. Sparbankens årsredovisning ingår
på sidorna 35-71 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 Sörmlands 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 revisionsutskottet i enlighet med
revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
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 Sörmlands
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.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de
områden som enligt vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen
för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande
till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata
uttalanden om dessa områden.
Reservering för befarade kreditförluster
Se not 17 och redovisningsprinciper på sid 50 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av
området.
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Beskrivning av området
Sparbankens utlåning till allmänheten uppgår till 10,5
miljarder kronor per 31 December 2017 motsvarande 74%
av sparbankens totala tillgångar. Sparbankens reservering
för kreditförluster i låneportföljen uppgår till 111 miljoner
kronor.
För borgens/blanco-lån till konsumenter på mindre
belopp beräknas kreditreserveringen på kollektiv basis
och för övriga lån på individuell basis.
Reservering för kreditförluster i låneportföljen motsvarar företagsledningens bästa uppskattning av potentiellt
uppkomna förluster i låneportföljen per balansdagen.
Detta anses vara ett särskilt betydelsefullt område
eftersom beräkningen av både kollektiva och individuella
kreditreserveringar innefattar betydande bedömningar av
företagsledningen.
Vi anser att den största osäkerheten i företagsledningens bedömningar hänför sig till enskilda individuellt beslutade reserver för större engagemang med hög bedömd
risk för fallissemang.
Hur området har beaktats i revisionen
Vi har testat sparbankens nyckelkontroller i processen att
identifiera samt fastställa lån som ska reserveras för.
Vi har stickprovsvis utmanat företagsledningens
bedömning av återvinningsvärdet av framtida kassaflöden
för reservering gjorda på individuell basis.
För lån som är värderade med kollektiva reserveringsmodeller har vi utmanat antagandena i modellerna. Vi har
också stickprovsvis kontrollerat indata i modellerna och
riktigheten i beräkningarna.
Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och omständigheter som presenteras i
upplysningarna i årsredovisningen och bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå företagsledningens bedömningar.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-34 och
75-90. Det är styrelsen 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
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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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen 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 avser att likvidera sparbanken, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka sparbankens finansiella rapportering.
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.
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

73 |

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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om sparbankens 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 sparbanken 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
tillhörande 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.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sörmlands
Sparbank för år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande sparbankens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Sörmlands
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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust.
Styrelsen ansvarar även för sparbankens organisation och förvaltningen av sparbankens angelägenheter
samt för fullgörandet av de skyldighet som ankommer på
styrelsen enligt sparbankslagen och lag om bank- och
finansieringsrörelse. Detta innebär bl a att sparbankens
rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt att
sparbankens struktur, förbindelser med andra företag och
ställning kan överblickas och att tillse att det finns skriftliga
interna riktlinjer och instruktioner i den omfattning som
anses behövas för att styra rörelsen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

• 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 sparbankens reglemente.
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.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Sörmlands Sparbanks revisor
av sparbanksstämman den 14 april 2016.
KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit sparbankens revisor sedan 2015.
Stockholm den 22 mars 2018

KPMG AB
Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning
Grunderna för bolagsstyrning
Sparbankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en
effektiv och sund verksamhet. En god styrning, riskhantering och intern kontroll är av största vikt för att upprätthålla
förtroendet gentemot kunder, huvudmän, medarbetare,
myndigheter och andra intressenter. För att stärka och
behålla förtroendet för verksamheten, för att förebygga
intressekonflikter och för att säkerställa en sund verksamhet definieras roller och ansvar tydligt. Grunderna för
sparbankens bolagsstyrning, som beskrivs i sparbankens
interna regler, är baserade på externa regelverk och
tillämpliga rekommendationer och riktlinjer, samt sparbankens syn på intern styrning och kontroll. De interna
reglerna som klargör ansvarsfördelningen inom verksamheten är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande
direktören i deras styrande och kontrollerande roller.
Sparbank som associationsform kännetecknas av att
verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Detta
kommer till uttryck i sparbankslagen (1987:619) som an
ger att ändamålet för sparbankens 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 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sparbanken har därmed inga ägare, utan
huvudmän, som representerar insättarna i sparbanken.
Sparbankens reglemente motsvarar i princip en
bolagsordning för ett aktiebolag och fastställs av huvudmännen. I reglementet anges ramarna för sparbankens
verksamhet. Enligt reglementet är sparbankens verksamhetsområde Södermanlands län. Sparbanken har ledning
och andra centrala funktioner vid sparbankens säte i
Katrineholm.
En sparbanks styrning, organisation och kontroll är
reglerad i ett flertal lagar och myndighetsföreskrifter,
bland annat sparbankslagen och lagen om bank- och
finansieringsrörelse.
För en sparbank föreligger ingen skyldighet att til�lämpa den svenska koden för bolagsstyrning, men med
hänsyn till att verksamheten i stor utsträckning bygger på
förtroende, har utformningen av sparbankens rutiner för
styrning och kontroll likväl skett med koden som förebild i
tillämpliga delar.
Sparbankens mest centrala policyer och instruktioner
utgörs av:
• arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören
• instruktioner för styrelsens utskott
• etikpolicy
• instruktion för utanordning
• instruktioner för de oberoende kontrollfunktionerna
samt internrevision
• kreditpolicy och tillhörande instruktioner
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•
•
•
•

riskpolicy
informationssäkerhetspolicy
policy och instruktion för hantering av intressekonflikter
policy och instruktion för hantering av frågor för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• ersättningspolicy
• policy för lämplighetsprövning av styrelseledamöter
och andra ledande befattningshavare
Sparbankens arbete med frågor om hållbarhet är en
integrerad del i verksamheten. Att skapa en företagskultur
som stödjer de värderingar om hållbarhet och långsiktighet som sparbanken står för, är en central uppgift för
styrelsen.
Sparbanksstämma
Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ.
Enligt sparbankens reglemente ska antalet huvudmän
vara 50.
Hälften av huvudmännen väljs av Flens, Katrineholms,
Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner, medan
återstoden väljs av huvudmännen själva. Uppgifter om de
personer som valts till huvudmän i sparbanken och om
mandattider för dessa återfinns på sidan 86.
Kallelse till sparbanksstämma sker enligt sparbankens
reglemente skriftligen till varje huvudman, högst fyra
veckor och senast två veckor före stämman. Dessutom
ska kallelsen även införas i de två tidningar som är mest
spridda i verksamhetsområdet.
Sparbanksstämman beslutar bland annat om:
• Val av styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsens arvode och ledamöternas ersättning för utskottsarbete
• Fastställelse av resultat- och balansräkning
• Disposition beträffande vinst eller förlust
• Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
• Val av revisor och arvode
• Ändringar av reglemente
• Arvode till huvudmän
Valberedning
Valberedningen, som representerar huvudmännen, ska
bestå av fem ledamöter, varav en ordförande.
Valberedningen granskar styrelsens sammansättning
och rekommenderar nya styrelseledamöter. Vid granskning av styrelsens sammansättning beaktas exempelvis
aspekter som kompetens, regional kunskap och kännedom, branscherfarenhet, samt den av styrelsen antagna
mångfaldspolicyn. Valberedningens uppgift är även att
komma med förslag till styrelsens ordförande, revisorer
och förslag till arvoden samt att lämna förslag på förändringar i sparbankens reglemente.
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Sörmlands Sparbanks bolagsstyrningsstruktur

De fem verksamhets
kommunerna utser
25 huvudmän

De huvudmän som utsetts
av kommunerna utser
ytterligare 25 huvudmän

Sparbanksstämman
Huvudmännens inflytande utövas på sparbanksstämman som är sparbankens högsta beslutsfattande organ

Huvudmännen
ger valberedningen instruktion

Valberedningen föreslår
styrelseledamöter och
externrevisor samt
arvode till dessa inför
sparbanksstämman

Valberedning
Utses bland huvudmännen på stämman

Huvudmännen
utser, och ger
instruktioner till
styrelsen

Styrelsen ansvarar
för sparbankens
alla angelägen
heter inför huvudmännen

Rapporterar sin granskning av årsredovisningen
samt styrelsen och vd:s
förvaltning till huvud
männen på stämman

Externrevision
Utses på sparbanksstämman
efter att ha nominerats av
valberedningen. Utvärdering
sker årligen i styrelsens Kapitaloch Revisionsutskott

Utvärderar och rapporterar
om externrevisorns arbete

Styrelse
Huvudmännen utser styrelse vid sparbanksstämman, styrelsen har det fulla ansvaret för
den ö
 vergripande förvaltningen av sparbankens
angelägenheter.

Kontrollerar regelefterlevnad av
sparbankens tillståndspliktiga
verksamhet

Funktion för regelefterlevnad
Kontrollerar att sparbankens
verksamhet följer externa och
interna regelverk

Skickar vidare
Hanterar sparbankens
allmännyttiga uppdrag

Kreditutskott
Bereder och
beslutar i
kreditärenden

Personal- och
ersättningsutskott
Bereder
ersättningsfrågor

Kapital- och
revisionsutskott
Bereder ärenden
avseende styrning, kontroll och
riskhantering

Verkställande direktör
Ansvarar för den löpande förvaltningen av
sparbanken i enlighet med externa regelverk och
inom de ramar som styrelsen fastställt

Stämman beslutar
om avsättning till
Skickar vidare

Rapporterar om
förvaltningens
och kontrollfunktionernas
effektivitet till
styrelsen

Funktion för internrevision
Tillsätts av styrelsen för att
 ranska och utvärdera sparg
bankens styrning och kontroll,
riskhantering och effektivitet

Funktion för riskkontroll
Ansvarar för att föreslå riskmått
och att kontrollera att spar
bankens riskexponering
håller sig inom av styrelsen
bestämda nivåer

Bereder och rapporterar
sparbankens riskkapital
och risktoleranser

Sparbankens ledning
Gemensamma funktioner
Stöder sparbankens affärsverksamhet genom
styrning, effektiva processer och rapportering
ekonomi och finans, personal och fastighet, bolags
styrning och juridik, kommunikation och marknad,
it och säkerhet samt affärsstöd
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Huvudmännen beslutar om sparbankens
reglemente som
sedan underställs
Finansinspektionen
för godkännande

Affärsområden
Chefen för respektive affärsområde är ansvarig
gentemot vd för affärsområdets verksamhet och
rapporterar löpande till vd
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Vid val av ledamöter till styrelsen ska sparbankens policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter och
ledande befattningshavare tillämpas. Syftet med policyn
är att fastställa de övergripande kriterier och processer
som sparbanken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter
samt att säkerställa att styrelsen tillsammans har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda sparbanken.
Valberedningen ska även ta ställning till kandidaternas
oberoende.
Valberedningen utgjordes under år 2017 av Björn
Andersson, ordförande, samt ledamöterna Tell Mellander,
Kjell Eriksson, Rigmor Pettersson och Karl Erik Holmsten.
Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningens
möten. Under 2017 har valberedninge sammanträtt vid 12
tillfällen.
Valberedningen har under 2017 fortsatt att arbeta
med att skapa en resursbank för framtida kandidater till
styrelsen. Den har även tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete och ledamöternas syn på verksamheten,
vilket har skett vid möte med de enskilda ledamöterna
var för sig och utan närvaro av styrelsens ordförande,
styrelseordförandes och verkställande direktörens syn på
verksamheten och sparbankens utmaningar de närmsta
åren, samt huvudansvarig revisors syn på sparbanken,
styrelsen och ledningen.
Ordinarie sparbanksstämma 2017
Sparbanksstämma hölls den 19 april 2017 i Nyköping. Vid
stämman deltog 38 av 50 huvudmän.
Vid stämman beslutades bland annat om:
• Fastställande av årsredovisning
• Val av styrelse
• Ersättning till styrelse och revisor
• Val av och ersättning till huvudmän
• Att inte bevilja ansvarsfrihet för tidigare styrelseledamoten tillika styrelseordföranden Sven-Olov Carlsson,
tidigare styrelseledamöterna Benita Vikström, Jan
Lewenhaupt, Dot Gade Kulovuori, Staffan Jonsson
samt tidigare styrelseledamoten tillika tidigare verk
ställande direktören Joacim Lindgren för räkenskapsåret 2016
• Ansvarsfrihet beviljades för övriga styrelseledamöter
• Ändring av reglementet
Huvudmannamöten
Under 2017 hölls sex huvudmannamöten utöver den
ordinarie sparbanksstämman. Dessa möten har inletts
med en rapport kring verksamheten och dess ekonomiska
ställning. Under året har exempelvis resultaten från kundrespektive medarbetarundersökningarna presenterats.
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Andra relevanta frågor under 2017 har bland annat varit:
• De nya regelverken som införts under året och början
på 2018
• Valberedningens förslag på nya ledamöter till styrelsen
• Förslag till förändringar i reglementet
• Principer för arvodering av huvudmän
• Utbildningar för huvudmännen, exempelvis om sparbanksidén, styrningen av sparbanken, regelverken
som syftar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, bankbedrägeri, säkerhet samt
huvudmännens ansvar
Extern revisor
Externrevisorn arbetar på uppdrag av sparbanksstämman. Externrevisorn är en oberoende granskare av sparbankens räkenskaper och har till uppgift att granska och
avgöra om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga, att de är upprättade i enlighet med gällande lagar
och rekommendationer samt att de ger en rättvisande
bild av sparbanken, dess finansiella ställning och resultat.
Revisorn granskar också styrelsens och den verkställande
direktörens förvaltning samt avlämnar rapporter avseende
löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen
som muntligen.
Styrelsen kommunicerar med revisorerna dels genom
kapital- och revisionsutskottet, dels genom att revisorerna
är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor
inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år
träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av den verkställande direktören eller annan person ur ledningen.
Revisorerna har under år 2017 deltagit i fyra av styrelsens möten och tio av kapital- och revisionsutskottets
möten. Ersättningen till revisorerna framgår av not 10.
Sparbankens styrelse har under 2017 antagit en policy
för förhandsgodkännande av tjänster utöver revisionen
med syfte att säkerställa att sådana tjänster inte äventyrar de externa revisorernas opartiskhet enligt tillämpliga
lagar och regler. För att minimera risken för en situation
där revisorns oberoende kan ifrågasättas, ska konsulttjänster som utförs av revisorn godkännas av kapital- och
revisionsutskottet.
Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens
organisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs
för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund och
balanserad riskkultur.
Styrelsen ska enligt sparbankens reglemente bestå av
högst elva och lägst fem ledamöter. Bland dessa räknas
de stämmovalda ledamöterna samt den verkställande direktören in. Verkställande direktören väljs inte av stämman
utan har sin plats i styrelsen enligt sparbankslagen.
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Medarbetarna i sparbanken företräds av två arbetstagarrepresentanter. Den fackliga organisation som
sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda
medlemmarna.
De stämmovalda ledamöterna, med undantag för
verkställande direktör Erik Hägglöv, anses som oberoende i förhållande till sparbanken och ledningen. En jämn
fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas i styrelsen
och nuvarande fördelning är 50 procent kvinnor och 50
procent män.
Vid sparbanksstämman omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg som styrelsens ordförande. Josefin Lindstrand, David Ekberg och Erik Hägglöv omvaldes som
ledamöter, Annika Wijkström och Bo Ljungström nyvaldes.
Bettina Johansson och Magnus Wärulf utgör sparbankens
arbetstagarrepresentanter. Styrelsens sekreterare är inte
medlem av styrelsen men närvarar vid styrelsens möten.
Vid diskussioner eller beslut där det kan föreligga jäv
eller intressekonflikter, eller där det annars inte är lämpligt
att närvara, närvarar inte den eller de av ledamöterna,
arbetstagarrepresentanterna, verkställande direktör eller
styrelsens sekreterare som är berörd.
Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter sparbanksstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan och finansiella mål, inklusive kapitalbehov. Styrelsen
är ytterst ansvarig för att det finns effektiva system för
uppföljning och kontroll av verksamheten samt att lagar
och regler följs. Styrelsen ska härvid fastställa ett ramverk
för intern styrning och kontroll och ska minst årligen godkänna den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.
Styrelsen ska även fastställa års- och delårsbokslut samt
ansvara för en öppen och korrekt informationsgivning.
Styrelsen ska besluta i ärenden som är av principiell
beskaffenhet, eller annars är av större vikt, samt alla former av avtal mellan sparbanken och juridiska eller fysiska
personer i jävskretsen.
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Styrelsen utser och entledigar sparbankens verkställande direktör och dennes ställföreträdare. Därutöver
utser och entledigar styrelsen ansvarig för funktionen för
internrevision samt har det slutliga avgörandet att utse
eller entlediga sparbankens riskchef samt chef för funktionen för regelefterlevnad.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt
arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande
direktören, samt frekvensen och formerna för styrelsens
sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering
samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.
Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl
organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör
sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en
utvärdering av sitt och verkställande direktörens arbete.
Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering genom
samtal med övriga styrelseledamöter.
Uppgifter om styrelsens sammansättning och information om dess ledamöter finns på sidorna 88-89.
Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och
pensionskostnader, inklusive principerna härför, avseende
styrelsen och den verkställande direktören lämnas i not 10
till posten Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen samt på sidorna 61-62.
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras.
Styrelsen har dock utsett utskott som följer upp, bereder
och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför
beslut i styrelsen. I viss mån har utskotten även rätt att besluta i vissa frågor, vilket framgår av respektive instruktion
för utskotten. Fördelningen av arbetet mellan styrelsen,
styrelsens ordförande och verkställande direktör beslutas
årligen bland annat genom styrelsens arbetsordning och
instruktion för verkställande direktör.
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Styrelsens arbete 2017
Under år 2017 har styrelsen sammanträtt vid 29 tillfällen
varav 11 har varit ordinarie styrelsemöten, 15 har varit
extra styrelsemöten och tre av styrelsemötena har varit
konstituerande.
Styrelsen har under 2017 arbetat mycket med planering
och uppföljning av de förhållanden som varit kopplade till
Finansinspektionens undersökningar samt utvärdering av
de åtgärder som vidtagits som en konsekvens av undersökningarnas resultat. Därutöver har mycket tid lagts på att
inrätta ett ramverk för intern styrning och kontroll samt att
förbereda sparbanken inför det fjärde penningtvättsdirektivet. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av nya
interna regler och utbildningsplaner för medarbetarna.
Mot bakgrund av beslutet vid sparbanksstämman 2017
om att inte bevilja sparbankens tidigare verkställande
direktör och fem av sparbankens tidigare styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016, har styrelsen
inhämtat juridisk utredning avseende frågan om att väcka
eventuellt skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter. Med hänsyn till att det föreligger osäkerhet om
utgången av en sådan process, har styrelsen den 22
februari 2018 fattat beslut om att inte väcka någon talan
mot sparbankens tidigare styrelseledamöter, baserat på
den information som var känd vid beslutstillfället.

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Andra aktuella frågor under 2017 har exempelvis varit:
• Framtagande och uppdatering av interna regler
• Riskaptit, limiter och risktoleranser
• Omvärldsbevakning
• Regulatoriska frågor
• Större pågående projekt i sparbanken
• Kapital- och likviditetsfrågor
• Frågor avseende motverkande av penningtvätt och
finansiering av terrorism
• Val av centralt funktionsansvarig och särskilt utsedd
befattningshavare
• Kundklagomål och val av klagomålsansvarig
• Val av ledamöter till sparbankens lokalstyrelser och
antagande av instruktioner för lokalstyrelserna
• Nominering till Sparbanksgruppens styrelse
• Avtal om utlagd verksamhet till leverantören Swedbank
• Utfallen i medarbetar- respektive kundundersökningen
• Rekrytering av ledande befattningshavare
• Resultatandelssystemet Guldeken och aktuella huvudmål för att utbetalningar till andelsinnehavarna ska ske
• Fastställande av ny organisation för affärsrörelsen
Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingar
till ledamöterna via ett elektroniskt datarum.

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Månatlig uppdatering - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Månatlig uppdatering - resultat

Uppdatering policyer och instruktioner

Uppdatering företagsstyrningssystemet

Årsredovisning

• Antagande av IKLU
• Bokslutskommuniké,
årsredovisning och
stämma

• Antagande av styrelsens arbetsordning
och vd-instruktion
• Årsplan för kontrollfunktionerna

Styrelsens
årliga utvärdering

Arbete med årsstämman

• Kvartalsrapporter från
verksamheten
• Rapportering från
kontrollfunktionerna

• Utbildningsplan för
styrelsen
• Uppdatering av
kapitalsituation och
riskaptit

• Utseende av ledamöter
i lokalstyrelserna
• Strategidagar

• Verksamhetsrelaterade frågor
• Kvartalsrapport från
penningtvättsansvarig
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• Kvartalsrapporter från
verksamheten
• Rapportering från
kontrollfunktionerna

• Kvartalsrapporter från
verksamheten
• Rapportering från
kontrollfunktionerna
• Verksamhets
relaterade frågor
• Styrelsens
introduktionsprogram

SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2017

• Kvartalsrapporter från
verksamheten
• Rapportering från
kontrollfunktionerna
• Styrelsens årliga
utvärdering
• Strategidagar

• Verksamhets
relaterade frågor

• Fastställande av
generell årsplan för
styrelsen
• Affärsplan och budget
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Styrelsens kompetensarbete
Styrelsen har under året antagit en utbildningsplan samt
genomfört utbildningar inom områdena intern styrning
och kontroll, penningtvätt och finansiering av terrorism,
andra nya regelverk samt intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Flertalet ledamöter har deltagit vid huvudmannamöten för att skapa sig en djupare inblick i vilka
aktuella frågor som diskuteras samtidigt som styrelsen i
en direkt dialog med dessa får återkoppling på sparbankens inriktning och verksamhet.
Mångfaldspolicy
Styrelsen har fastställt en separat mångfaldspolicy med
syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande genom att beakta en bred uppsättning egenskaper
och kunskaper vad avser ålder, kön, geografiskt ursprung
samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid val av styrelseledamöter ska denna policy tillämpas och har så gjorts vid
val av nya ledamöter under 2017.
Utskott
Styrelsen har inrättat följande fasta utskott: Kreditutskottet, kapital- och revisionsutskottet samt personal- och
ersättningsutskottet. Utskottens möten protokollförs och
rapporteras löpande till styrelsen vid nästkommande
styrelsemöte.
Kapital- och revisionsutskottet
Kapital- och revisionsutskottet är ett beredande organ
som inför styrelsen, och i enlighet med en instruktion som
är antagen av styrelsen, bereder frågor om riskstrategi,
riskhantering, regelefterlevnad, intern- och externrevisionsfrågor samt kapitalfrågor.

I utskottets uppgifter ingår bland annat att
• övervaka sparbankens finansiella rapportering samt
lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa
rapporteringens tillförlitlighet samt att den är förenlig
med tillämpliga redovisningspolicyer och redovisningsprinciper
• hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen
samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll
• informera styrelsen om resultatet av revisionen och på
vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet
• granska att de interna och externa revisorernas arbete
bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande
sätt
• följa upp riskhantering och intern kontroll i sparbanken genom att kontrollfunktionerna rapporterar sina
periodiska rapporter till utskottet samt att ansvarig för
respektive kontrollfunktion föredrar sin rapport vid det
utskottsmöte som följer närmast efter varje rapporttillfälle
• bereda förslag till beslut om samtliga styrande regelverk som ska antas av sparbankens styrelse samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka
eller avstyrka förslag till styrande regelverk
• bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit,
riskstrategi samt interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
• bereda förslag till beslut om större förändringar av
sparbankens organisation för intern kontroll samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka
eller avstyrka sådana förslag

Deltagande på styrelsemöten 2017

Styrelsemöten

Kreditutskott

Kapital- och
revisionsutskott

Personal- och
ersättningsutskott

Antal möten

29

28

13

10

Birgitta Johansson-Hedberg

29 av 29

24 av 28

13 av 13

10 av 10

Josefin Lindstrand

29 av 29

19 av 28

13 av 13

9 av 10

David Ekberg

27 av 29

27 av 28

2 av 13

Bo Ljungström (fr.o.m april 2017)

19 av 29

20 av 28

Annika Wijkström (fr.o.m april 2017)

19 av 29

Erik Hägglöv

27 av 29

Bettina Johansson

26 av 29

Magnus Wärulf

29 av 29

8 av 13

7 av 10

25 av 28

Ledamöter som lämnat under 2017:
Staffan Jonsson (t.o.m feb 2017)

2 av 29

Dot Gade Kulovuori (t.o.m feb 2017)

3 av 29

Jan Lewenhaupt (t.o.m feb 2017)

3 av 29

Daniel Eriksson (t.o.m maj 2017)

12 av 29
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Vid utgången av år 2017 bestod utskottet av utskottets
ordförande Josefin Lindstrand, dess vice ordförande Birgitta Johansson-Hedberg samt Annika Wijkström. Kapitaloch revisionsutskottet har under år 2017 hållit 13 möten.
Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men
närvarar normalt vid utskottets möten, liksom riskchefen,
chef för funktionen för regelefterlevnad och chefsjuristen.
Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med kapital- och revisionsfrågor samt
riskhantering.

• utvärdera och besluta om kreditpropåer inom delegerat mandat från styrelsen
Vid utgången av 2017 bestod kreditutskottet av utskottets
ordförande Josefin Lindstrand, dess vice ordförande
Birgitta Johansson-Hedberg, David Ekberg och Bo Ljungström. Kreditutskottet har under år 2017 hållit 24 möten.
Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men
närvarar normalt vid utskottets möten, liksom tillförordnad
kreditchef. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med kreditfrågor.

Personal- och ersättningsutskott
Utskottet bereder, granskar och följer upp personal- och
ersättningsfrågor. Beslut fattas av styrelsen. I utskottets
uppgifter ingår att se över ersättningspolicyn vid behov,
dock minst årligen samt säkerställa att en riskanalys
utförs. Utskottet ska även bereda förslag till:
• lön, pension och övriga förmåner för verkställande
direktör och ställföreträdande verkställande direktör
• regler för förmåner och ersättningar till ledande befattningshavare
• förslag till årlig avsättning till och förändringar i avsättningskriterierna för sparbankens resultatandelssystem
avseende Stiftelsen Guldeken
• övriga ersättningsfrågor av principiell karaktär eller
som annars innebär att sparbankens ersättningsregler
frångås
Utskottet ska, inför styrelsens fastställande av ersättningspolicy, utföra en oberoende bedömning av sparbankens
ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera
att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering
och är utformade för att minska risken för överdrivet risktagande. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till
såväl sparbanken som den verkställande ledningen.
Vid utgången av 2017 bestod utskottet av utskottets
ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, dess vice ordförande Josefin Lindstrand samt Annika Wijkström. Utskottet
har under år 2017 hållit 10 möten. Ledamöterna i utskottet
har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med
ersättningsfrågor.

Intern styrning och kontroll samt riskhantering
Styrelsen ansvarar för att det finns rutiner för att identifiera
och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risktagandet mäts och kontrolleras. Grunden för ett väl fungerande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur.
Styrelsen har under året arbetat med att upprätta och
implementera ett ramverk för intern styrning och kontroll,
företagsstyrningssystemet, som anger principer och mål
med den interna styrningen och kontrollen som baseras
på styrelsens vision, mål och strategier för sparbanken.
Företagsstyrningssystemet syftar till att skapa en väl
fungerande styrning och kontroll som säkerställer att
sparbanken uppnår sina affärs- och verksamhetsmål
på ett effektivt sätt med ett kontrollerat risktagande och i
enlighet med gällande regelverk. Ramverket baseras på
komponenter som är tydligt och konkret utformade för att
samtliga medarbetare i sparbanken ska kunna tillgodogöra sig och efterleva innehållet.
Den interna styrningen och kontrollen ska vara effektiv
och anpassad till sparbankens organisation och verksamhet.
Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna styrningen
och kontrollen. Styrelsen ansvarar för att regelbundet se
över och fastställa en plan för översyn och uppföljning av
ramverket och de interna reglerna.
Verkställande direktören ansvarar för att se till att den
interna styrningen och kontrollen implementeras i verksamheten i linje med styrelsens anvisningar.

Kreditutskottet
Kreditutskottet utför bland annat, i enlighet med en instruktion som är antagen av styrelsen, följande uppgifter
• bereda förslag till strategiska beslut avseende kreditverksamheten och kreditriskhantering samt lämna sin
rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller
avstyrka sådana förslag
• bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit och
regelbundet utvärdera riskaptiten och uppdatera den
om det behövs samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
• bereda förslag till beslut avseende kreditpropåer som
ska beslutas av styrelsen samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka
sådana förslag
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Tre försvarslinjer
Sparbanken tillämpar ramverket om tre försvarslinjer som
definierar var i organisationen ansvar för och kontroll över
organisationens risktagande ska finnas.
Enligt ramverket placeras ansvar och kontroll för risktagande och regelefterlevnad inom den första försvarslinjen, det vill säga verksamheten inklusive verkställande
direktör. Affärsverksamheten har fullt ansvar för risker som
uppkommer i den egna verksamheten. Genom delegerat
ansvar kan organisationen snabbt reagera om problem
uppstår. Verksamheten ansvarar även för att utföra kontroller i sparbankens verksamhetsprocesser, så kallad
egenkontroll. Andra försvarslinjen består av de oberoende kontrollfunktionerna. Tredje försvarslinjen består av
funktionen för internrevision som arbetar på styrelsens
uppdrag och utgör styrelsens oberoende kontrollorgan.
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Genom tredje linjen granskas och utvärderas både första
och andra linjen.
Första försvarslinjen – Affärsverksamheten
En effektiv operativ struktur är viktig för styrningen av
sparbanken. Detta för att kunna upptäcka risker i tid samt
säkerställa en ändamålsenlig riskhantering. Riskhanteringen sker i första hand i den första försvarslinjen som
utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med
tydligt ansvar för varje avdelning.
I sparbankens ledning ingick under 2017, förutom
verkställande direktör även finanschefen, kreditchefen,
affärsområdescheferna, affärsstödschefen, personalchefen och chefsjuristen. Vid ledningens möten har även
ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll deltagit för att kunna ge råd och stöd inom dessa
områden.
Under året har verkställande direktören inrättat en
finanskommitté för hantering av finansportföljen, marknads- och likviditetsrisker.
Andra försvarslinjen – Kontrollfunktioner
I andra försvarslinjen återfinns de oberoende kontrollfunktionerna, det vill säga funktionen för riskkontroll respektive
regelefterlevnad. Dessa funktioner är underställda verkställande direktör och utgör i första hand dennes oberoende kontrollorgan. Andra försvarslinjen har inte ansvar
för organisationens risktagande men ska bistå verksamheten med råd och stöd och utföra oberoende kontroller
för att säkerställa att risktagandet följer uppsatta limiter
eller fastställd riskaptit och efterlever externa och interna
regelverk. Enligt externa regelverk har kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen även skyldighet och möjlighet att
rapportera direkt till styrelsen.
Funktionen för regelefterlevnad
Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att ge
råd och stöd till ledning och verksamhet, att utifrån ett
riskbaserat förhållningssätt granska regelefterlevnaden
inom sparbankens tillståndspliktiga verksamhet samt att
utbilda styrelse och medarbetare om befintliga och nya,
interna och externa regelverk. Funktionen är underställd
den verkställande direktören och rapporterar direkt till
den verkställande direktören, styrelsen och kapital- och
revisionsutskottet. Styrelsen beslutade under 2016 att
funktionen för regelefterlevnad i fortsättningen ska finnas
internt i organisationen. Under andra halvåret 2017 implementerades en sådan funktion fullt ut i organisationen.
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Funktionen för riskkontroll
Funktionen för riskkontroll ansvarar bland annat för att
analysera och rapportera alla väsentliga risker som sparbanken exponeras för eller kan komma att exponeras för,
samt att kontrollera att de hanteras av berörda funktioner.
Funktionen är underställd den verkställande direktören
och rapporterar direkt till denne, styrelsen och kapitaloch revisionsutskottet. Styrelsen beslutade under 2016
att funktionen för riskkontroll i framtiden ska finnas internt
i organisationen. Till oktober 2017 utfördes funktionen för
riskkontroll av en extern part. Därefter har funktionen för
riskkontroll funnits internt i organisationen.
Tredje försvarslinjen – Internrevision
Internrevisionens arbete syftar till att skapa förbättringar i
verksamheten genom utvärdering av intern styrning, riskhantering och kontroll. Internrevision är direkt underställd
bankens styrelse och därigenom en oberoende granskningsfunktion. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen
och till kapital- och revisionsutskottet.
Samtliga sparbankens aktiviteter omfattas av internrevisions arbete. Internrevisionen utvärderar huruvida
sparbankens ledning säkerställer att affärsverksamhetens
kontroller och riskhanteringsprocesser är effektiva, att
styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsenliga samt stödjer sparbankens affärssyften. Den arbetar
även i förebyggande syfte med att föreslå förbättringar
i den interna kontrollen. Funktionen är för närvarande
utlagd på extern part men styrelsen har under 2017 fattat
beslut om att etablera funktionen internt.
Verkställande direktör
Verkställande direktören ansvarar, under styrelsens inseende, för att styrelsens strategiska inriktning och andra
beslut implementeras i verksamheten samt att intern
styrning, riskhantering och kontroll, IT-system, organisation och processer är tillfredsställande. Den verkställande
direktören representerar sparbanken externt i olika angelägenheter och leder arbetet i sparbankens ledning samt
fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.
Verkställande direktören har möjlighet att delegera
arbetsuppgifter men ansvaret kvarstår hos den verkställande direktören oaktat eventuell delegering.
Verkställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen
informerad om sparbankens verksamhet och för att se till
att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt beslutsunderlag som möjligt, denne håller även styrelsens
ordförande kontinuerligt informerad om verksamhetens
utveckling. Den verkställande direktören ingår i enlighet
med sparbankslagen i styrelsen.
Erik Hägglöv tillträdde som verkställande direktör för
sparbanken den 15 maj 2017. Den 5 april 2018 tillträder
Sören Schelander som ny verkställande direktör för Sörmlands Sparbank.
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Sörmlands Sparbanks ledning
LEDNING FRÅN 5 APRIL 2018
Sören Schelander
Verkställande direktör

Catrina Ingelstam
Tf ekonomi- och finanschef

Peter Lindkvist
Personalchef

Lena Wenehult
Tf ekonomi- och finanschef
från 9 april 2018

Frank Sjöberg
Tf kreditchef

Erik Blomberg
Lokal bankchef Nyköping
Liselott Florén
Kommunikations- och marknadschef
Katarina Jansson
Lokal bankchef Katrineholm

Susanne Sjödin-Svensson
Chefsjurist
Adjungerade:
Thomas Kellagher
Chef för regelefterlevnad
Elin Kereby
Riskchef

LEDNING PER 31 DECEMBER 2017
Erik Hägglöv
Verkställande direktör

Hans-Olof Ebbesson
Regionchef Företag

Peter Lindqvist
Personalchef

Pär Axelsson
Tf Finanschef

Camilla Ettehag
Affärsstödschef

Susanne Sjödin-Svensson
Chefsjurist

Håkan Dorm
Kreditchef

Katarina Jansson
Privatmarknadschef
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Sörmlands Sparbanks styrelse

Från vänster Birgitta Johansson-Hedberg, Josefin Lindstrand, Bo Ljungström, David Ekberg.

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG
Födelseår 1947
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelsens ordförande. Kapital- och revisionsutskottet, vice ordförande. Kredituskottet, vice ordförande. Personal- och
ersättningsutskottet, ordförande
Utbildning Psykologexamen
Erfarenhet av finansiell verksamhet Vice styrelseordförande, Finansinspektionen. Vice styrelseordförande, Resolutionsdelegationen. Styrelse
ordförande Swedbank Hypotek. Vice styrelseordförande, Fjärde AP-fonden.
Styrelseledamot, Försäkringsaktiebolaget Skandia. Styrelseledamot, Almi
Företagspartner. Stockholm Södermanland. Verkställande direktör, Föreningssparbanken
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet Verkställande direktör, Lantmännen.
Verkställande direktör, Liber. Resident Director Wolters Kluwer. Scandinavia
Pågående uppdrag Styrelseledamot, Sparbanksgruppen. Styrelseledamot,
Vitec Software. Styrelseledamot, Copenhagen Economics AS - Danmark.
Styrelseledamot, Hedberg Ekologkonsult
Ledamotens oberoende Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen
JOSEFIN LINDSTRAND
Födelseår 1976
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelsens vice ordförande. Kapital- och
revisionsutskottet, ordförande. Kreditutskottet, ordförande. Personal- och
ersättningsutskottet, vice ordförande.
Utbildning Juris kandidatexamen. Högskolexamen i företagsekonomi
Erfarenhet av finansiell verksamhet Ägare, Clearstone. Affärsområdeschef,
CorpNordic/Intertrust. Nordisk chefsjurist, Citigroup. Jurist, Swedbank
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet Flerårig erfarenhet som medlem av
den svenska och den nordiska ledningsgruppen för Citigroup
Pågående uppdrag Egen konsultverksamhet i Clearstone med inriktning mot
regelverksefterlevnad och intern styrning och kontroll i finansiella verksamheter. Styrelseledamot, SevenDay Finans (del av BNP Paribas Group)
Ledamotens oberoende Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen
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DAVID EKBERG
Födelseår 1978
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelseledamot. Kreditutskottet, ledamot
Utbildning Juris kandidatexamen. Magisterkurser i ekonomi
Erfarenhet av finansiell verksamhet Styrelseledamot, Estea AB
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet Vice verkställande direktör, Estea AB.
Verkställande direktör, Morgongåva Företagspark AB.
Pågående uppdrag Styrelseledamot, Estea AB - med dotterbolag. Styrelseledamot, Domarbo Skog AB. Styrelseledamot, Stackhouse AB. Styrelse
ledamot, Eriksson & Ekberg AB - med dotter- och intressebolag
Ledamotens oberoende Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen
BO LJUNGSTRÖM
Födelseår 1952
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelseledamot Kreditutskottet, ledamot
Utbildning Katrineholm Technical High School
Erfarenhet av finansiell verksamhet
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet Styrelseordförande, WFKS Fastighetsförvaltning AB. CEO, Oscar Jacobson Corporate AB. Deputy Board
member och COO, Oscar Jacobson AB. COO, Tiger of Sweden AB. CEO,
Sir of Sweden AB. CEO, Ljungströmsgruppen AB/Sir Tiger Holding AB (from
200001). Styrelseordförande, Vingåkers Factory Outlet AB.
Pågående uppdrag Styrelseordförande, Teknikservice. Styrelseordförande,
Teknikservice i Katrineholm-Vingåker Holding AB. Management konsult och
styrelseledamot, BOLJ Invest AB. Styrelseordförande, Ekelund Linneväveriet
i Horred AB. Vice ordförande, Proteko Foundation.
Ledamotens oberoende Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen
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Från vänster Annika Wijkström, Erik Hägglöv, Bettina Johansson, Magnus Wärulf.

ANNIKA WIJKSTRÖM
Födelseår 1951
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelseledamot Kapital- och revisionsutskottet,
ledamot, Personal- och ersättningsutskottet, ledamot
Utbildning Filosofie kandidat och enstaka universitetskurser i företags
ekonomi och informationsteknik
Erfarenhet av finansiell verksamhet Swedbank, koncernledning, chef för
affärsområde International Banking. Swedbank, koncernledning, chef för
affärsområde Swedbank Markets. FöreningsSparbanken, koncernledning,
chef för Strategiska allianser (Sverige, Norden, Baltikum). FöreningsSparbanken, bankledning, chef för enhet med ansvar för det svenska och
norska sparbankssamarbetet.FöreningsSparbanken, Sparbanken Sverige,
Sparbankernas Bank, fem olika chefspositioner
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet Styrelsemedlem, Ålandsbanken
Mariehamn. Styrelseordförande, Swedbank Ryssland, Styrelseordförande,
Swedbank Ukraina. Styrelsemedlem, Swedbank Företagsförmedling.
Styrelsemedlem, Swedbanks Gemensamma Pensionsstiftelse. Styrelsesuppleant, Svenska Bankföreningen. Styrelsemedlem, Hansabank Group,
Estland. Styrelseordförande, First Securities, Norge. Styrelsemedlem, Färs &
Frosta Sparbank. Styrelsemedlem, FöreningsSparbanken Öland. Styrelse
medlem, FIH, Danmark. Styrelsemedlem, Hansabank Group, Estland.
Styrelsemedlem, Forum för Småföretagsforskning, FSF. Styrelsesuppleant
SpareBank 1 Gruppen, Norge. Styrelsemedlem, Svensk-Polska Handelskammaren. Medlem, Småföretagsdelegationen, Exportrådet
Ledamotens oberoende Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen

ERIK HÄGGLÖV
Födelseår 1949
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelseledamot
Utbildning Socionomexamen med förvaltningsinriktning
Erfarenhet av finansiell verksamhet Verkställande direktör med mera,
Sparbanken Nord. Styrelseordförande, Sparbankernas Riksförbund
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet
Pågående uppdrag Styrelseledamot, Sparbankernas. Säkerhetskassa.
Styrelseordförande, SP Fastigheter i Sundsvall
Ledamotens oberoende Verkställande direktör i Sörmlands Sparbank
BETTINA JOHANSSON
Födelseår 1987
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Utbildning Högskolestudier i ekonomi
Erfarenhet av finansiell verksamhet Gruppchef, Sörmlands Sparbank
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet
Pågående uppdrag
Ledamotens oberoende Anställd i Sörmlands Sparbank
MAGNUS WÄRULF
Födelseår 1966
Roll i Sörmlands Sparbank Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Utbildning Gymnasieexamen
Erfarenhet av finansiell verksamhet Kreditgranskare, Sörmlands Sparbank
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet
Pågående uppdrag
Ledamotens oberoende Anställd i Sörmlands Sparbank

Ledamöter som har lämnat styrelsen under 2017: Jan Lewenhaupt, Dot Gade Kulovuori och Staffan Jonsson lämnade styrelsen i februari 2017 och 
Daniel Eriksson, tidigare vd, slutade i maj 2017.
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Huvudmän
Valda av huvudmännen
Andersson, Björn
Vingåker, 2015-2019

Edenborg, Christine
Oxelösund, 2017-2019

Eneman, Marie-Louise
Nyköping, 2014-2018

Eriksson, Kjell
Nyköping, 2015-2019

Fornander, Eleonor

Staf, Susanne
Katrineholm, 2014-2018

Stenberg, Olle
Katrineholm, 2017-2021

Toll, Stefan
Malmköping, 2016-2020

Uddin, Annika
Vingåker, 2014-2018

Wallin, Carina
Nyköping, 2015-2019

Flen, 2014-2018

Gillstam, Marie

Valda av Nyköpings Kommun
Ali Abdullahi Dubet
Nyköping, 2015-2019

Aljamal Salah
Nyköping, 2015-2019

Andersson, Gunilla
Nyköping, 2015-2019

Andersson, Per
Tystberga, 2017-2019

Carlsson, Jan-Eric
Nyköping, 2015-2019

Valda av Flens Kommun
Holmsten, Karl-Erik

Ericson, Kjell

Katrineholm, 2016-2020

Gustafsson, Christer

Flen, 2015-2019

Georgsson, Gerhard

Nyköping, 2014-2018

Hellsten, Jacqueline
Bettna, 2016-2020

Hofstedt, Anne

Iwerbo, Anders
Mellösa, 2016-2019

Lundmark, Birgitta
Mellösa, 2015-2019

Katrineholm, 2015-2019

Hultberg, Per

Valda av Katrineholms Kommun
Callhammar, Ewa

Johansson, Torbjörn

Katrineholm, 2015-2019

Karlsson, Bo
Katrineholm, 2017-2021

Ljung, Tommy
Nyköping, 2016-2020

Lloyd, Carina
Katrineholm, 2017-2021

Lundqvist, Göran
Flen, 2017-2021

Mellander, Tell
Nyköping, 2015-2019

Munro Jack, Ulrika
Nyköping, 2017-2019

Olsson, Annika
Katrineholm, 2015-2019

Palmberg, Torbjörn

Vrena, 2015-2019

Hassen, Nadim
Nyköping, 2015-2019

Lindberg, Hans
Bettna, 2015-2019

Nyköping, 2014-2018

Nyköping, 2016-2020

Nyköping, 2015-2019

Fredriksson, Inger
Katrineholm, 2015-2019

Hassan, Abdulahi

Valda av Oxelösunds Kommun
Koivula, Urpo
Oxelösund, 2017-2019

Lundberg, Mayvor
Oxelösund, 2015-2019

Katrineholm, 2017-2019

Hedberg, Anneli
Katrineholm, 2015-2019

Lycke, Tommi
Katrineholm, 2015-2019

Magnusson, Gunilla

Valda av Vingåkers Kommun
Olsson, Olle
Vingåker, 2015-2019

Prennfors, Charlotte
Vingåker, 2016-2019

Katrineholm, 2015-2019

Nilsson, Göran
Björkvik, 2015-2019

Rooth, Ami
Julita, 2015-2019

Åberg, Sara
Katrineholm, 2017-2019

Flen, 2017-2021

Pettersson, Rigmor
Björkvik, 2016-2020
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Utgående mandatperioder
I tur att avgå bland huvudmännen
är Marie-Louise Eneman, Nyköping,
Eleonor Fornander, Flen, Christer
Gustafsson, Nyköping, Per Hultberg,
Nyköping, Susanne Staf, Katrineholm, Annika Uddin, Vingåker.
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Lokalstyrelser och revisorer
Flens Lokalstyrelse
Leif Enkvist, ordförande
Siw Lagerbäck, ledamot
Thomas Lybäck, ledamot
Per Rudengren, ledamot
Marie Svensson, ledamot

Oxelösund Lokalstyrelse
Benita Vikström, ordförande
Mathias Fernqvist, ledamot
Catarina Fredriksson, ledamot
Caxton Njuki, ledamot
Christine Edenborg, ledamot

Katrineholms Lokalstyrelse
Susanne Staf, ordförande
Marie Gillstam, ledamot
Anne Hofstedt, ledamot
Stefan Toll, ledamot
Lars Hultström, ledamot

Vingåker Lokalstyrelse
Bo Ljungström, ordförande
Björn Andersson, ledamot
Linda Björling, ledamot
Jerker Olsson, ledamot
Annika Uddin, ledamot

Nyköpings Lokalstyrelse
Tell Mellander, ordförande
Henrik Claeson, ledamot
Tommy Ljung, ledamot
Axel Wevel, ledamot
Marie-Louise Boo Eriksson, ledamot

Sparbankens ordinarie revisor
KPMG AB
Huvudansvarig revisor
Anders Tagde
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Information om ersättningar
Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem
(FFFS 2011:1 och 2014:22), anger att det i en bank ska
finnas en ersättningspolicy fastställd av styrelsen. Vidare
riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis ges
av ESMA/2013/606 (MiFID-direktivet), EU-förordningen
nr 604/2014 för fastställande av personalkategorier vars
yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil, EBA/GL/2015/22 Riktlinjer för en sund ersättningspolicy
samt EU-parlamentets och rådets förordning 575/2013 om
offentliggörande av information kring ersättningar.
Denna redogörelse beskriver Sörmlands Sparbanks
syn på ersättning till bankens medarbetare samt informerar om hur rörlig och fast ersättning fördelas.
Strategi, principer och mål för ersättning i Sörmlands
Sparbank
Sörmlands Sparbank eftersträvar att uppnå goda resultat
och sunt risktagande i banken. En viktig faktor som bidrar
till detta är ett väl fungerande ersättningssystem. Ersättningar inom Sörmlands Sparbank ska utformas så att de
attraherar medarbetare med de erfarenheter, förmågor
och attityder som behövs för att bedriva en god och sund
bankverksamhet.
Ersättningen ska vara individuellt utformad så att varje
medarbetare bidrar till att Sörmlands Sparbanks övergripande mål uppnås och att bankens värderingar stärks.
Sörmlands Sparbank har som syfte att främja sparsamhet
och att gynna bygden.
En majoritet av Sörmlands Sparbanks driftkostnader
består av lönekostnader. Därför måste ersättningen till
sparbankens medarbetare styras av tydliga principer.
Sparbanken ska regelbundet utvärdera vilka risker som
är förenade med ersättningssystemet.
Ersättningspolicyn har reviderats den 24 oktober 2017.

incitament för goda medarbetarprestationer och för att
motivera medarbetare att uppnå eller överträffa uppsatta
mål. Målen bestäms av styrelsen inför varje kalenderår.
Rörliga ersättningssystem för anställda får aldrig äventyra Sörmlands Sparbanks långsiktiga förmåga att fullgöra
sina förpliktelser. Kriterierna är därför utformade för att
undvika intressekonflikter och kortsiktigt risktagande,
samt stimulera till en långsiktigt sund och solid bankverksamhet.
Ersättning från resultatandelssystemet sker i form
av avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken, där
utgiven andel baseras på arbetad tid. Personalenheten
sammanställer underlag för avsättning till sparbankens
resultatandelsstiftelse.
Resultatandelarna är fonderade i minst fem år innan
utbetalning. Därefter får medarbetaren ett erbjudande om
att ta ut hela, eller delar, av det årets avsättning. Om inget
uttag sker, fonderas andelarna i ytterligare minst fem år.
Om sparbanken inte uppnår definierade mål utgår inga
resultatandelar.
Utifrån EU-kommissionens delegerade förordning nr
604/2014 har sparbanken identifierat tre anställda vars
arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Sörmlands
Sparbanks riskprofil.
Rörliga ersättningar utöver resultatandelssystemet
utgår inte.
Rörlig ersättning 2017
Det maximala förhållandet mellan rörlig och fast ersättning
sätts i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.
Styrelsen fattar varje år beslut om vilket belopp som ska
avsättas för resultatandelar, ersättningsnivåer samt vilka
kriterier som ska uppnås för att resultatandelar ska falla ut.
Under 2017 baseras avsättningen till resultatandelssystemet på tre målsättningar.

Beskrivning av fast ersättning i Sörmlands Sparbank
Sparbankens anställda uppbär en kontant fast lön som
utbetalas månadsvis för innevarande månad. Ersättningar
till enskilda anställda får inte motverka Sörmlands Sparbanks långsiktiga intressen.
Grunden i lönesättningen är arbetets svårighetsgrad
och den enskildes prestation. Sörmlands Sparbank tillämpar individuella och differentierade löner för att stimulera
till goda arbetsinsatser, engagemang och kompetensutveckling på ett sådant sätt att Sörmlands Sparbanks
verksamhet utvecklas och förbättras.

Ersättning i samband med att en anställning upphör
I de fall Sörmlands Sparbank betalar ut avgångsvederlag då en anställning upphör, ska beloppet vara rimligt i
relation till anställningstid och prestation över tid, samt i
beaktande av branschpraxis. Avgångsvederlag betraktas
som rörlig ersättning.
Villkor rörande avgångsvederlag för ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen not 10.
Avgångsvederlag har under 2017 utbetalats till en
kontorsanställd med 333 tkr (167 tkr).

Beskrivning av rörlig ersättning i Sörmlands Sparbank
I Sörmlands Sparbank har alla medarbetare, utom vd
och förkommande fall stf vd, kreditchef, ekonomi- och
finanschef, chef för funktionen regelefterlevnad och chef
för funktionen riskkontroll, möjlighet att tilldelas resultatandelar när kriterierna för resultatandelssystemet uppfyllts.
Syftet med resultatandelar är att erbjuda ett långsiktigt

Ersättningspolicyn
Ersättningspolicyn, som omfattar samtliga medarbetare,
anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka
arbetstagarna är vars arbetsuppgifter har en väsentlig
inverkan på Sörmlands Sparbanks riskprofil. För att sparbanken ska kunna identifiera, mäta, styra, internt rappor-
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tera och ha kontroll över de risker som verksamheten är
förknippad med, ska ersättningar utformas så att de är
förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och
motverkar överdrivet risktagande. Ersättningar till enskilda
medarbetare får inte motverka sparbankens långsiktiga
intressen.
Beslutsgången
Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy i vilken understryks att ersättningssystem till anställda är styrelsens
angelägenhet och att styrelsens Personal- och ersättningsutskott bereder, granskar och följer upp ersättningsfrågorna. Beslut fattas av styrelsen. Policyn ses över vid
behov, dock minst årligen.
Personal- och ersättningsutskottet
Styrelsen utser utskottets ledamöter. Ledamöterna i
ersättningsutskottet ska inte vara anställda i sparbanken.
Ledamöterna ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i
frågor om riskhantering och ersättning för att självständigt
kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Personaloch ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande,
vice ordförande och en ledamot. Antal möten i utskottet
och närvarande ledamöter framgår av sid 80 i bolagsstyrningsrapporten.
Chefen för personalenheten ansvarar för att till Personal- och ersättningsutskottet ta fram förslag till ersättningspolicy. I samarbete med funktionen för regelefterlevnad och funktionen för riskkontroll, chefsjurist och
ersättningsutskottet identifierar chefen vilka medarbetare
som bör anses ha väsentlig inverkan på sparbankens riskprofil och inkluderar dessa i policyn. Chefen för personalenheten ansvarar vidare för att ta fram ett skriftligt underlag för riskanalys av ersättningssystemet och där särskilt
beakta de risker som sparbanken är exponerad för.
Inför styrelsens fastställande av ersättningspolicyn,
ska ersättningsutskottet utföra en oberoende bedömning
av Sörmlands Sparbanks ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera att dessa överensstämmer

med en effektiv riskhantering och är utformade för att
minska risken för överdrivet risktagande. Riskanalysen ska
beakta nuvarande och framtida risker. Bedömningen ska
dokumenteras skriftligen. Sörmlands Sparbanks funktion
för regelefterlevnad ska delta i arbetet.
Revision av fast ersättning
Sparbankens ledning föreslår årligen löneökningsutrymmet utifrån ekonomiska ramar och marknadens förutsättningar i samband med budgetprocessen. Styrelsen
beslutar om budgeten för kommande år, inklusive sparbankens lönekostnader.
Chefen för personalenheten ansvarar för den årliga
lönerevisionsprocessen och säkerställer att lönesättande
chefer får tillgång till den information och de verktyg som
krävs. Chefen för personalenheten kalibrerar lönerevisionsförslaget mellan sparbankens medarbetare. Chefer
med personalansvar är ansvariga för lönesättningen för
sina medarbetare och genomför lönerevision utifrån de
ramar som tilldelas dem av sparbanksledningen. Samtliga
löneförslag ska godkännas i förväg av överordnad chef.
I samråd med den fackliga organisationen genomför chefen för personalenheten lönekartläggningar och
analyser för att säkerställa att medarbetarnas ersättning
bestäms utifrån arbetets svårighetsgrad och medarbetarens prestation. Ingen hänsyn får tas till etnicitet, religion
eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
ålder, könsöverskridande identitet, arbetstidsmått eller
facklig tillhörighet.
Årlig granskning
Internrevisionen ska minst en gång per år självständigt
granska om Sörmlands Sparbanks ersättningar överensstämmer med ersättningspolicyn samt om ersättningspolicyn bör utvecklas utifrån förändringar i externa regelverk.
Internrevisionen granskar även analysen över vilka risker
som är förenade med denna policy och sparbankens
ersättningssystem.

Utbetalt belopp till styrelse och anställda under 2017 – tkr

Styrelse och ledning
Övriga anställda som anses ha en
väsentlig påverkan på sparbankens
riskprofil (tre personer)
Övriga anställda
Summa

Grundlön och
styrelsearvode

Avsättning till
resultatandelssystem

Summa utbetalt

15 150

231

15 381

1 459

100

1 559

87 452

5 521

92 973

104 061

5 852

109 913

Den totala rörliga ersättningen (avsättningen till resultatandelssystemet) uppgick till cirka 6 % (11%) av den totala fasta
ersättningen under 2017. Avsättningarna är möjliga att lyfta i kontanter efter fem år. Ytterligare information om ersättningar
till styrelse och ledning framgår i not 10.
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