ÅRSREDOVISNING 2019

En plats på landet

En av de starkaste trenderna under senare år är urbanisering-

än man kan göra i den större staden är det svårare att undgå

en. Tillsammans med globalisering och digitalisering (GUD)

igenkänning om man rör sig utanför lagens råmärken.

har den drivit människorna till städerna. Städerna i både
Sverige och världen har blivit befolkningsmässigt större år
efter år. Den ökade befolkningstätheten ställer högre krav på
fler bostäder samt ett stort behov av vård, skola och omsorg.
Stora bostadsprojekt sjösätts i en miljö av höga byggkostnader där slutresultatet riktar sig till de som redan har boenden
och i mindre omfattning till de som verkligen behöver dem.

Som lokal sparbank tror vi mycket på att vår miljö överträffar
den som de stora trenderna bygger. I grunden tror vi att alla
vill ha tryggheten som det lilla samhället erbjuder. Märkligt
nog möjliggör en av de starka trenderna – digitalisering – att
faktiskt slippa storstadsmiljön. Precis i dagarna har en världsomfattande pandemi försatt många samhällen i karantän,
men i alla fall i vårt land har människorna på landet haft

Samtidigt upplever många mindre orter i vårt land en lång-

en bättre tillvaro och kunnat njuta av den friska luften lite

samt pågående avfolkning. Sakta, men tyvärr hittills alltför

lättare än vad storstadsborna kunnat göra. Naturens positiva

säkert, försvinner arbetstillfällen och till sist samhällskon-

effekt på människans hälsa får dessutom starkt stöd inom

traktet från dessa samhällen. Under tiden har den tidigare

forskningen.

ortsbefolkningen övergett sin uppväxtort, och den plats där
de en gång sprang barfota om sommaren tynar i makligt
tempo bort.

Det som många gånger driver människor från de mindre
orterna – förutom kanske jobb och studier – är tillgång till ett
mer omfattande utbud inom kultur och idrott. Sparbankens

Med urbaniseringen skapas en trängsel som kanske gillas

ambition är att underlätta så långt det går för våra lokala för-

av en del – oftast yngre – men som kanske skapar stress för

eningar att skapa evenemang och begivenheter som tillfreds-

andra. Stadsmiljöerna har under flera år blivit hårdare där

ställer de människor som bor här i tillräcklig omfattning så att

våldsamheter numera tar större plats än tidigare. Att bo nära

de vill stanna kvar. Kanske också det kan göra att utflyttare

sin arbetsplats, vilket är en ynnest, har blivit svårare och

hittar tillbaka till det man en gång lämnade. Självklart finns

ofta behäftat med en mycket dyr prislapp. I stället får en hög

inte allt lokalt men då kan vi bege oss till storstaden när vi så

bostadskostnad växlas mot en gratis fritid genom timslånga

önskar. Faktum är att många storstadsbor inte själva beger

pendlingar för att tjäna ihop sin månadslön.

sig så ofta till de centrala delarna av sin stad, men de får som

Att verka som lokal sparbank i de miljöer som kanske inte har
någon av 2000-talets naturliga dragningskrafter är en liten

regel varje dag ta del av de negativa effekter som trängseln
kan medföra.

utmaning. Men med en dåres envishet har sparbanken en

Få saker ger sådan glädje som när man som lokal sparbank

grundmurad tro på det lilla samhället och den livskvalitet som

kan bidra till att de eldsjälar som finns kvar får möjlighet att

det omges av. Bostadskostnaderna är rimliga, vi kan på några

utföra stordåd för lokalsamhället. Därför vill vi fortsätta vara

minuter ta oss till våra arbeten och vi har tillgång till den

en generös sponsor i vårt närområde!

samhällsapparat som vi behöver. Några få av oss vill bo på
några speciella orter och kanske måste pendla lite längre tid
än vad de flesta av oss gör. I gengäld kommer vi efter jobbet
hem till en miljö där luften är anständigt ren och där vi har
naturen alldeles runt hörnet. Visst händer det tråkiga saker
även här, men genom att vi känner varandra på ett annat sätt

Inför årets årsredovisning har bankens personal varit ute och
besökt några av de fina föreningar som vi samarbetar med.
När du bläddrar vidare kan du läsa om deras verksamhet och
om vad de har för spännande projekt på gång.
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VD Niclas Petersson

VD-kommentar
När vi stänger böckerna för 2010-talet gör vi det med ett

Personalen är ett tjänsteföretags viktigaste tillgång. Banken

mycket bra resultat för Ålems Sparbank. Rörelseresultatet

har under många år varit mycket engagerade i de rekryte-

uppgick till drygt 43 mkr och det i den fortsatta lågränte-

ringar som gjorts och vi anser oss ha lyckats väl i det arbetet.

miljö vi levt med under lång tid. Det är ett styrketecken som

Vi nämnde tidigare bankens framgångar kring kundnöjdhet

gör att vi tar sats mot nästa årtionde med full tillförsikt om

och den kanske viktigaste faktorn för att nå den positio-

att fortsätta vara till nytta för våra kunder.

nen är personalens kompetens, engagemang och välbefinnande. Min uppfattning är att vi som arbetsgivare lyckas väl

2019 avslutades på ett tillfredsställande sätt när underteck-

med att skapa ett bra arbetsklimat på banken där effekterna

nad tillsammans med styrelsens ordförande Roland Åkesson

av det spiller över på kunderna och det mottagande de får

befann oss på Sparbankernas Riksförbunds årliga höstkon-

av våra tjänstemän. Personalomsättningen är låg och det

ferens och där mottog beskedet om att Ålems Sparbank - på

skulle säkert några tycka är dåligt, men för oss är det bästa

nytt – erhållit Svensk Kvalitetsindex (SKI) bästa betyg vad

betyget på att vi lyckas på det här området. Många har varit

gäller kundnöjdhet. Ålems Sparbank har varit med vid tre

med under lång tid, men vi påbörjar nu en tid där vi kommer

tidigare tillfällen under 2010-talet, 2013, 2015 och 2017,

tappa någon medarbetare per år med anledning av pensio-

med varierat resultat. 2013 hade vi mest nöjda kunder både

nering. Så sakteliga kommer vi att få se nya ansikten, men vi

på privat- och företagssidan, 2015 mest nöjda på privatsi-

tror att vi kommer lyckas lika väl som tidigare i arbetet med

dan och näst mest nöjda kunderna på företagssidan medan

att hitta nya personer som adderar till den kundorienterade

2017 gav placeringar strax utanför pallen. Vår förhoppning

företagskultur vi har.

var att vi 2019 skulle förbättra oss, men det var trots allt
överraskande att vi avslutade decenniet på samma sätt som

Ortsanalys är något som Mönsterås kommun valt att göra på

vid första deltagandet – Ålems Sparbank kunde återigen

f n två av kommunens centralorter – Blomstermåla och Ålem.

stoltsera med att såväl bankens privat- som företagskunder

Det började 2016 i Blomstermåla efter att ett av ortens fö-

gav banken landets högsta betyg vad gäller kundnöjdhet.

retag aviserat en större neddragning. Det projektet vidga-

Det är vi glada över och vi kommer arbeta hårt för att fort-

des och involverade ortsbefolkningen, vilka slöt upp bra vid

sätta förtjäna våra kunders uppskattning.

projektets sammankomster. Slutresultatet blev lyckat och
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mynnade ut i flera förslag som sedermera också genomförts.

IFRS 9 är ett regelverk kring hur man bl a ska redovisa kre-

Styrkta av framgången påbörjades 2018 ett liknande pro-

ditrisker i bankens resultaträkning. Det trädde i kraft 2018

jekt för Ålem, vilket slutredovisades i mars 2019. Ålem är ett

och bygger på att bankernas tidigare redovisning av kredit-

samhälle som delas av Alsterån och vägen E22. En av slut-

förluster var för små och för sena. Det nya regelverket utgår

satserna hur man kan göra samhället mer attraktivt var att

därför från modeller där sannolika förluster försöker beräk-

binda ihop Ålems olika delar med broar. Ålems Sparbank har

nas redan i samband med utbetalningen av ett lån. Tidigare

varit aktiva i båda ortsprojekten och avser att 2020-2021

redovisades förluster först när problem uppstod. Det finns

medverka till att åtminstone några av de förbättringsförslag

fördelar med regelverket, men för 2019 påverkar det ban-

som projektet fört fram kan realiseras.

kens resultat märkbart. I böckerna redovisas i år kreditförlusterna som ett positivt belopp, vilket kan förefalla märkligt.

Konsumtionslån kan vara ett otyg. Som bankdirektör är det

Det beror dock på att banken trätt in i det nya regelverket

väl som att svära i kyrkan när man säger så, men jag ska

med lite högre ingångsvärden. Under 2018, men framför

förklara vad jag menar. Att låna pengar är egentligen inget

allt 2019, har såväl engagemang som beräkningsmodeller

farligt. Inte ens att låna stora belopp. Givet att du har en eller

utvecklas på ett för banken positivt sätt, vilket medför att

flera tillgångar som du i stort sett varje dag kan avyttra rela-

banken får en resultatförbättring på nästan 2,5 mkr i stäl-

tivt enkelt och med försäljningslikviden lösa lånet eller lånen

let för att belastas av negativa effekter med anledning av

du har. Jag pratar ofta om att man även som privatkund ska

kredittagares eventuella betalningssvårigheter, vilket är det

undvika att ha en ”negativ balansräkning”. Med det menas

normala.

att tillgångarna (d v s de lättavyttrade) alltid ska vara större
än skulderna.

Försvarslinjer är ett känt begrepp för alla som arbetar inom
den finansiella sektorn. För att skapa en effektiv riskhante-

Om dina lån består av bolån eller konsumtionslån spelar inte

ring i banken arbetar alla banker med tre s k försvarslinjer.

så stor roll så länge du upprätthåller principen ovan. Men un-

Den första består av den dagliga verksamheten, vilka själ-

der stora delar av 2010-talet har en stor skara kreditinstitut

va ska ha koll på att inget händer. Eftersom regelmakarna

blommat upp som i stort sett har som enda krav att låntaga-

inte anser att det räcker, och det gör det förmodligen inte,

ren ska ha en årsinkomst på 120 000 kr och inga betalnings-

så finns det två försvarslinjer till. Den tredje består av ban-

anmärkningar. Det är inga höga krav om man jämför med

kens internrevision, vilken i de flesta mindre bankers fall köps

vad vi banker tillämpar. Dessa många gånger mindre aktörer

externt från någon av de större revisionsfirmorna, så även i

bryr sig inte så mycket om kunden utan tar räntor på tiotals,

Ålem. Den andra består av riskkontroll och compliance, två

många gånger hundratals och ibland tusentals procent.

funktioner som arbetar på styrelsens uppdrag, vilket för
övrigt även internrevisionen gör, för att se till att banken

Även om konsumentkreditlagen uppdaterats på senare år

inte tar för höga risker och att man efterlever gällande la-

och begränsat de värsta avarterna vad gäller räntor, så före-

gar. Under 2019 har banken tillsammans med nio andra

kommer fortfarande många, i mitt tycke, oseriösa aktörer på

sparbanker på ostkusten valt att driva den andra försvars-

konsumtionslånemarknaden. Jag har förespråkat att de här

linjen gemensamt genom Ostkustens Risk & Compliance AB

lånen omgärdas av ett likande regelverk som fastighetskre-

(Oroco). Oroco är ett dotterbolag till Tjustbygdens Sparbank

diter där pantbreven talar om i vilken ordning man får betalt

men som arbetar för samtliga banker i den s k 10-gruppen.

vid obestånd. För konsumtionslånen kunde avtalsdatumet

För den intresserade är dessa banker, förutom vi själva och

vara styrande så att den som beviljat den sista krediten inte

Västervik, sparbankerna på Öland och Gotland samt i Möns-

borde få något vid en utmätning. De sista krediterna skulle

terås, Högsby, Vena, Virserum, Vimmerby och Valdemars-

kunna liknas vid talessättet ”liten tuva stjälper ofta stort

vik. De personella resurserna till det här bolaget har kunnat

lass”. Vi kommer väl aldrig dit men det är glädjande att se att

rekryteras bland de banker som deltar i samarbetet, vilket får

man från Finansinspektionen nu börjar ta kommandot över

ses som ett styrketecken. Oroco är ett bra exempel på hur

den här marknaden.

mindre banker tillsammans kan hantera de tuffa krav som
dagens finansiella regelverk ställer.

Till att börja med vill man från FI:s sida se någon form av centralt register så att alla som beviljar krediter har tillgång till

Jag vill rikta ett tack till alla som bidrar till att vi kan driva vår

kundens samlade kreditsituation. Det är bra, men jag tror det

bank framåt – på egna ben – i en finansiell miljö som kräver

skulle bli ännu bättre för kunderna om en turordning likt den

allt mer av oss. Banken har en mycket kompetent och en-

jag beskrev ovan infördes parallellt. Då kan man inte längre

gagerad styrelse som med klokskap styr banken genom de

räkna hem affärerna med en modell med relativt små lån,

krävande regelverkens farvatten. Personalen har vi pratat

höga avgifter och en kravverksamhet som slår till innan det

om och dess vikt kan inte underskattas. Ett stort tack till vår

gått en minut på första dygnet efter utebliven betalning.
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valberedning vars intresse växer för varje dag i jakten på de

De flesta andra länder har gått längre än Sverige och i princip

personer som kanske har störst inflytande på verksamheten

låst in hela befolkningen. Effekterna av dessa begräsningar

utan att de tänker på det – huvudmännen. Jag vill tacka er

har nu börjat synas då företag världen över inte längre får

alla för ert stora engagemang. Sist men inte minst, så går

tillgång till de leveranser de behöver för att fortsätta sin pro-

det största tacket till alla er kunder, som med ert fina betyg

duktion. Även dessa verksamheter har börjat permittera och

gör vår tillvaro så fantastiskt rolig att verka i!

i många fall även stängt sina fabriker tills vidare.

Några veckor efter att jag skrivit övriga delar av mitt VD-ord

Förutom den mänskliga oron, tragedin med sjuka och döda

har det hänt saker i världen i en sådan omfattning att jag

samt sorgen efter anhöriga och vänner, finns det således

måste nämna något om den utveckling som varit.

stora risker att den ekonomiska utvecklingen framöver påverkas på ett sätt som vi inte vet vart det leder oss. De stöd-

I slutet av 2019 började ett tidigare okänt virus spridas från

paket som regeringarna världen över lanserat får räddnings-

en djurmarknad i Kina. Viruset covid-19 har under Q1 2020

aktionerna efter förra finanskrisen att blekna i jämförelse.

spridits till i stort sett hela världen. USA och Europa, med

De summor som åtgärderna för att begränsa viruset samt

främst Italien, Spanien och Frankrike, har drabbats av ett be-

kompensera företag och människor som drabbas av olika åt-

tydande antal döda. I flera länder, däribland Kina och många

gärder, är av sådan storlek att de normalt inte kan göras med

utvecklingsländer, vet vi inte virusets verkliga spridning och

mer än 10-15 års mellanrum.

omfattning.
Sverige har under lång tid varit bra på att hantera statens
Osäkerheten kring viruset, och kanske framför allt avsak-

finanser. Den offentliga skuldsättningen är i ett internatio-

naden av vaccin, har fått världens regeringar att vidta

nellt perspektiv mycket låg, vilket underlättar i ett läge där

omfattande åtgärder för att förhindra smittspridningen.

regering och riksdag behöver besluta om så omfattande

Åtgärderna är av sådan magnitud att världen förmodligen

stödåtgärder som de gör nu. Länder som Italien och Spanien

inte upplevt något liknande sedan andra världskriget. I ett

har ett betydligt sämre utgångsläge då de ännu inte riktigt

globalt perspektiv sticker Sverige ut genom att i första hand

hämtat sig sedan förra krisen.

satsa på information, samt betona det personliga ansvaret
för att begränsa spridningen, framför tvångsåtgärder. Nå-

Påverkan på Ålems Sparbank är beroende av hur länge sam-

got som föranlett internationell uppmärksamhet och kritik.

hällets rekommendationer pågår. Bankens exponeringar är

I skrivandes stund har Corona framförallt drabbat Stock-

relativt låga gentemot de sektorer som drabbats hårdast i

holm och Sörmland. Övriga landet är inte lika hårt drab-

den inledande fasen. Ju längre begränsningarna blir ju större

bat än, men samhället befinner sig i ett beredskapsläge där

delar av produktionsapparaten påverkas, vilket kan slå hår-

man förväntar sig att utvecklingen från ett hårdare drabbat

dare mot banken. I sämsta fall drabbas även privatpersoner i

Stockholm ska visa sig i övriga Sverige, efter påsk och fram

en sådan omfattning att bostadsmarknaden påverkas, vilket

till mitten av maj.

kommer märkas i hela den finansiella sektorn.

De åtgärder som vidtagits har bl a inneburit förbud mot

Vår förhoppning är att världen – för det här är ett globalt

större folksamlingar, vilket fått mycket stora konsekvenser

problem – ska reda ut krisen, både medicinskt och ekono-

för besöksnäringen både i Sverige och utomlands. De här

miskt. På banken följer vi givetvis de rekommendationer som

verksamheterna står i princip helt stilla från att för en månad

ges och i samhället i stort börjar små tecken att synas på att

sedan varit i full gång. Hotell och restauranger har i väldigt

det kan vända innan sommaren. Återgången till det samhälle

många fall fått säga upp alla anställda och konkurserna bör-

vi levde i bara för några månader sedan kommer att ta tid

jar dugga tätt. Det här är branscher som sysselsätter många

och det blir intressant att se vilka lärdomar som dras från

ungdomar och många av dem har hastigt, men inte lustigt,

den första krisen på länge som inte har finansiellt ursprung.

blivit arbetslösa och vet inte vad som väntar dem framöver.
Ålem mars 2020

Niclas Petersson, VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Ålems Sparbank, org.nr 532800-6282,
får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2019.

Den allmänekonomiska bakgrunden
Svagare global tillväxt
men ljusglimtar finns
Den globala ekonomin tyngdes av politisk osäkerhet under
2019, där handelskonflikten mellan USA och Kina och osäkerheten kring Brexit var i fokus. I Kina sjönk BNP-tillväxten
till sex procent under förra året, den lägsta tillväxttakten på
tre decennier, men även i USA och i Eurozonen avtog tillväxten. Det är framför allt industrisektorn som påverkats negativt av den globala konjunkturavmattningen, medan tjänstesektorn stått emot tack vare robusta arbetsmarknader.
Oron för en annalkande lågkonjunktur bidrog till lättnader
i penningpolitiken såväl från den amerikanska centralbanken, Fed som den europeiska centralbanken, ECB. Fed sänkte
vallet 1,50–1,75 procent efter att ha höjt räntan nio gånger

Trögare svensk tillväxt men ingen
lågkonjunktur i sikte

sedan december 2015. ECB sänkte i september styrräntan

Den svenska ekonomin gav en mer dämpad bild under 2019

från -0,40 procent till -0,50 procent samtidigt som ett obli-

jämfört med de senaste årens högkonjunktur. BNP steg med

gationsköpsprogram introducerades för att komma till rätta

i genomsnitt 1,3 procent under de tre första kvartalen ef-

med den låga inflationen.

ter att ha vuxit med i genomsnitt 2,8 procent per år under

styrräntan med 0,75 procentenheter under 2019 till inter-

2014–2018. Kapacitetsutbyggnaden som skedde i näringsTrots en dämpad global tillväxt blev 2019 ett starkt börsår

livet under högkonjunkturåren har följts av minskade inves-

med stöd av de låga räntorna. Den globala börsuppgången

teringar samtidigt som bostadsbyggandet sjönk för andra

fick extra stöd i slutet av året i samband med att USA och

året i rad. Svenska exporten överraskade dock positivt under

Kina kom överens om de första delarna i ett framtida han-

2019 och var den främsta tillväxtmotorn, trots en vikande

delsavtal. Det blev också klart att Storbritannien lämnar EU.

optimism i industrin och en svagare omvärldskonjunktur.

Men många risker återstår som kan påverka den globala ekonomin under 2020. Meningsskiljaktigheterna inför nästa fas
i de pågående handelsförhandlingarna mellan USA och Kina
är fortsatt stora, med risk för nya bakslag. Storbritanniens
skilsmässa från EU innebär att landet har mindre än ett år
på sig att skapa ett nytt handelsavtal med EU, vilket många
experter anser är orealistiskt. Risken att Storbritannien inte
har något handelsavtal med EU under 2021 skulle få stora
följdverkningar i handelsutbytet mellan Storbritannien och
EU. Coronaviruset, som utvecklats till en global pandemi under inledningen av 2020, kan även få följdverkningar på den

Arbetsmarknaden försvagades och arbetslösheten steg un-

globala ekonomin.

der förra året men är delvis av strukturell natur. Det är främst
inom grupper med låg utbildning och med utländsk bakgrund
5

Raka spåret för Ålems OK
Ålems OK grundades som en

Under 2008 invigdes spårcentralen vid

orienteringsklubb men har därefter

Långehäll.

vidgat repertoaren med skidor,
friidrott (främst terränglöpning) och
triathlon.

Lars-Olof Johansson, Peter Joelsson

Klubben har under åren haft ett antal
svenska mästare i terränglöpning och
halvmarathon och är moderklubb till

Lars-Olof Johansson berättar att elljus-

Hans Persson, från Blomstermåla, som

spåret i Långehäll, Blomstermåla, är ett

vann Vasaloppet 1984. Ålems OK är en

traditionellt elljusspår med ett antal krä-

mångsidig förening som är ansluten

vande backar både för löpning och ski-

till orienterings-, friidrott-, skid- och

dor. Elljusspåret är också utgångspunkt

triathlonförbundet vilket ger medlem-

för flera utmärkta löp- och cykelstigar

marna möjlighet att tävla i nationella

i olika längder och svårighetsgrader.

tävlingar. Klubben anordnar även årligen

6

Peter Joelsson, Johan Fransson, Marie Blomstrand, Kaisa Kajava, Lars-Olof Johansson

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN
ÅLEMS OK
Ålems OK är en bred förening
som det är självklart för banegna tävlingar inom de olika förbunden,

som är med och arrangerar O-ringen

ken att sponsra årligen. När

berättar Lars-Olof.

Smålandskusten 2022. Vi hoppas att de

föreningen för ett antal år

arbeten som pågår med ”friluftsområde

sedan ville bredda sitt spår var

Långehäll” ska inspirera till mer

det också naturligt för banken

användning av spåren och leda till fler

att gå in som samarbetspart-

medlemmar i klubben.

ner, just för att ett bra spår

Hur länge har föreningen funnits?
Ålems OK bildades 1938 och firade 80
år under 2018.
Hur många medlemmar har ni?

når så många människor och

I dagsläget har Ålems OK ungefär 200

kommer många till gagn. Det

medlemmar.

uppmuntrar till friluftsliv och

Vad ser ni för spännande i

motion, vilket det är viktigt
att det finns bra förutsätt-

framtiden? Ålems OK är en av de

ningar för.

småländska orienteringsklubbar
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bakgrund som arbetslösheten ökade. En
svagare arbetsmarknad och Riksbankens
intentioner att höja reporäntan hindrade inte
bostadspriserna från att stiga. I december förra
arbetslösheten ökade. En svagare arbetsmarknad och
året som
hade
bostadspriserna stigit med 4–5
Riksbankens
att höja
reporäntan
hindrade inte
procent
jämförtintentioner
med samma
period
2018,
bostadspriserna
från
att
stiga.
I
december
förra
året hade
enligt Valueguards husprisindex. Hushållens
stigit med 4–5 procent
med samma
totalabostadspriserna
upplåning stabiliserades
kringjämfört
en årlig
period
2018,
enligt
Valueguards
husprisindex.
Hushållens
totillväxttakt kring fem procent under 2019
medan
konsumtionskrediter
steg kring
tala hushållens
upplåning stabiliserades
kring en årlig tillväxttakt
med fem
drygt
åttaunder
procent
årstakt.
Inflationen
procent
2019 imedan
hushållens
konsumtionskreoch inflationsförväntningarna
gick
inte Inflationen och
diter steg med drygt åtta procent
i årstakt.
Riksbankens
väg
förra
året.
KPIF-inflationen,
inflationsförväntningarna gick inte Riksbankens väg förra
som året.
är Riksbankens
målvariabel för
KPIF-inflationen, som är Riksbankens målvariabel för
penningpolitiken, sjönk och blev i genomsnitt
penningpolitiken, sjönk och blev i genomsnitt 1,8 procent
1,8 procent under 2019, dvs under
under 2019, dvs under Riksbankens inflationsmål på två
Riksbankens
inflationsmål på två procent.
procent.
Även
inflationsförväntningarna
föll tillbaka något.
Även inflationsförväntningarna
föll tillbaka
DetDet
hindrade
inte Riksbanken
från att höjafrån
reporäntan
något.
hindrade
inte Riksbanken
att i defrån -0,25
procent till 0,0
procent,
vilket
drog upp de
höja cember
reporäntan
i december
från
-0,25
procent
rörliga
bostadslånen.
med att reporäntan
till 0,0
procent,
vilket Riksbanken
drog uppräknar
de rörliga
bostadslånen.
Riksbanken
räknar
med hela
att 2020 och
kommer att ligga
kvar på denna
nivå under
reporäntan
kommer
att ligga
kvar
på omvärldskonjunkdenna
2021, delvis
mot bakgrund
av den
osäkra
nivå turen.
underI slutet
helaav2020
och
2021,
delvis
mot
året och inledningen av 2020
har det dock
bakgrund
av
den
osäkra
kommit signaler om en ljusning i konjunkturen, vilket både
omvärldskonjunkturen.
I slutet av året och
Swedbanks inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets
inledningen av 2020 har det dock kommit
konjunkturbarometer visar.
signaler om en ljusning i konjunkturen, vilket
både Swedbanks inköpschefsindex och

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer
visar.
Svenska räntor

Ålems Sparbank

Ålems Sparbank

Verksamhetens art och inriktning

Sparbankens struktur
Sparbankens verksamhet bedrivs via två
kontor
i Mönsterås
Sparbankens
strukturkommun, Ålem och
Blomstermåla, där kontoret i Ålem utgör
Sparbankens verksamhet bedrivs via två kontor i Mönsterås
huvudkontor.

Verksamhetens art och inriktning
Vision
Ålems
Sparbanks vision är att fungera som en
Vision
viktigÅlemsdrivkraft
för
utvecklingen
inom
Sparbanks vision är att fungera som en viktig drivverksamhetsområdet genom att vara det
kraft för utvecklingen inom verksamhetsområdet genom att
naturliga och personliga bankalternativet för
vara det naturliga och personliga bankalternativet för alla
alla kundgrupper
under hela deras livscykel –
kundgrupper
under hela
deras livscykel – till nytta för bantill nytta
för bankens
insättare.

kommun, Ålem och Blomstermåla, där kontoret i Ålem utgör

huvudkontor.
Det
gångna året
Resultatmässigt
blev
2019
bankens
Det gångna året
resultatmässigt
bästa år frånsett 2013 då
banken
såldeblev
en2019
större
mängd
aktier.
Såväl
Resultatmässigt
bankens
hittills bästa
år frånsett
räntenetto,
provisionsnetto
och
2013 då banken sålde en
större mängd aktier. Såväl ränteutdelningsintäkter
har
bidragit
till
det
goda
netto, provisionsnetto och utdelningsintäkter har bidragit
resultatet
men även en väl anpassad
till det goda resultatet men även en väl anpassad kostnadskostnadssida.

kens insättare.

Affärsidé
Affärsidé
Ålems
Sparbanks affärsidé är att vara en
självständig
bank affärsidé
som har
kännedom
om ochbank
Ålems Sparbanks
är att
vara en självständig
närhet
privatkunder
och till
till privatkunder
det lokala
som till
har kännedom
om och närhet
och till
näringslivet.
Sparbanken
ska
erbjuda
det lokala näringslivet. Sparbanken ska erbjuda kvalificerade
kvalificerade
finansiella
tjänster
som
anpassas
finansiella tjänster
som anpassas
efter
kundens
behov. Stor
eftervikt
kundens
behov.
Stor
vikt
ska
läggas
vid
ska läggas vid korta beslutsvägar, goda kundrelationer
korta beslutsvägar, goda kundrelationer och
och personlig service. Kunden ska se banken som en livslång
personlig service. Kunden ska se banken som
partner där den gemensamma affären genererar en uthållig
en livslång partner där den gemensamma
lönsamhet som möjliggör fortsatt utveckling av såväl sparaffären
genererar en uthållig lönsamhet som
banken
den lokala marknaden.
möjliggör som
fortsatt
utveckling av såväl
sparbanken som den lokala marknaden.

sida.

Banken har haft en mycket god tillväxt i såväl
Banken
haft en mycket god tillväxt
i såväl
in- som
utlåinsomharutlåningsportföljen
under
det
gångna
ningsportföljen
under
det
gångna
året.
året.

Personal
Personal
Under
banken
utökat
Under 2019 2019
har banken har
utökat personalstyrkan
med
en
personalstyrkan
med
en
privatrådgivare
och
privatrådgivare och en jurist. Nettoeffekten av årets totala
en
jurist. Nettoeffekten av årets totala
personalförändringar motsvarar en ökning med 1,7 heltidspersonalförändringar motsvarar en ökning med
tjänster.
1,7 heltidstjänster.
Personaluppgifter redogörs utförligt i not 10.
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Affärsvolym

Utlåning

Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala

Bankens strategi för utlåningsverksamheten är att försöka

verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen

balansera utlåningen i den egna portföljen med den

portfölj samt förmedlade volymer av i huvudsak fondpro-

förmedlade utlåningen till Swedbank Hypotek. Hänförligt

dukter och krediter. Förmedlingen erbjuder kunden ett va-

till rådande förutsättningar där banken under 2019 haft en

rierat tjänsteutbud och bidrar till bankens resultat i form av

god likvid ställning har banken under året valt att placera

provisioner. Årets tillväxt i sparbankens sammanlagda af-

merparten av årets volymtillväxt i egen portfölj.

färsvolym uppgick till 878 mkr, vilket motsvarar en tillväxt

Under 2019 ökade tillväxten i egen portfölj med 253 mkr

på 11,0 %, den totala volymen landade därmed på 8 892 mkr

eller 10,9 % till 2 562 mkr (2 310 mkr). Hypoteksportföljen

per årsskiftet.

växte med 28 mkr vilket motsvarar 1,4 %.

Sparbankens målsättning är en årlig tillväxttakt på 5 % i

Den samlade utlåningen ökade med 281 mkr (217 mkr).

genomsnitt över en femårsperiod. Målet överträffades för

Förmedlade krediter till Swedbank Finans (avbetalnings- och

femårsperioden (2015-2019) och hamnar på 6,1 %. Under

leasingkontrakt) uppgick till 94 mkr (107 mkr).

2018 och 2019 fick banken dock inga provisioner för voly-

Antalet användare av sparbankens kreditkort uppgår till

mer förmedlade till PPM-fonder som tidigare ingått i tabel-

totalt 565 st användare och den totala kortlimiten uppgår

len nedan under Swedbank Robur Fonder. Detta beror på en

till 15 mkr (15 mkr).

regelverksförändring, MiFID II.
Av nedanstående tabell framgår de olika ingående delarna
i den sammanräknade affärsvolymen. Den genomsnittliga

Inlåning

affärsvolymökningen för samtliga sparbanker uppgick till

Inlåningsutvecklingen var mycket god under 2019 och

7,5 %.

ökade med 315 mkr eller 12, 6 % till 2 806 mkr (2 491 mkr). I
relation till branschen i övrigt har banken en bra prissättning

Affärsvolym, MSEK

på sin inlåning, vilket bedöms vara en bidragande faktor

2019 2018 2017 2016

till den goda inlåningstillväxten. För sparbankskollektivet
uppgick inlåningstillväxten till 4,5 %.

INLÅNING 				
Inlåning

2 806 2 491 2 257 2 047

Swedbank Robur Fonder

607

469

653

552

Swedbank Försäkring

247

206

203

175

Värdepappersdepåer

286

215

230

214

1

3

6

6

SPAX
Total inlåning

Inlåning
350
300
250
200
150
100
50
0

3 974 3 384 3 349 2 994

UTLÅNING			
Utlåning

Utlåning

2 562 2 310 2 220 1 949

Ej utnyttjad kredit
Swedbank Hypotek
Garantier
Swedbank Finans
Kortkrediter

176

156

169

131

2 071 2 043 1 928 1 826
9

8

11

12

94

107

79

81

6

6

6

6

Total utlåning

4 918 4 630 4 413 4 005

Total affärsvolym

8 892 8 014 7 762 6 999

Diagram. Förändring i in- och utlåning i egen
Förändring i in- och utlåning i egen portfölj
portfölj per årper
under
2010–2019, mkr
år under 2010-2019, mkr
Sparbankens likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten
Sparbankens
likviditet
visade ett överskott
på 20 mkr trots att banken
placerat från
ytterligare
74 verksamheten
mkr på skattekontot.
Kassaflödet
den löpande
visade ett överÖverskottet
beror
främst
på
att
skott på 20 mkr trots att banken placerat ytterligare 74 mkr
inlåningsökningen översteg utlåningsökningen
påmed
skattekontot.
65 mkr. Överskottet beror främst på att inlånings-

Affärsvolymens delar 2016-2019

ökningen översteg utlåningsökningen med 65 mkr.

Övriga tillgångar och övriga skulder ökade
kassaflödet
med
mkr.ökadeSkulder
Övriga
tillgångar och
övriga1skulder
kassaflödettillmed
kreditinstitut minskade med 2 mkr medan
1 mkr. Skulder till kreditinstitut minskade med 2 mkr medan
rörelseresultatet, inklusive justeringar för
rörelseresultatet,
justeringar
för poster
som ej
poster som ejinklusive
påverkat
kassaflödet,
uppgick
tillpå32 mkr.
verkat
kassaflödet, uppgick till 32 mkr.

Affärsvolymen per anställd uppgår till 328 766 tkr (314
896 tkr) att jämföra med 365 069 tkr (334 110 tkr) för
sparbankerna i genomsnitt.
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Kassaflödet från investeringsverksamheten
visade på ett underskott om - 7 mkr vilket
består av köp av aktier i Swedbank AB.

Den e
likviditet
likviditet
reserve
mkr. P
svenska
(redovis
statssku
säkerstä
(redovis
Likvidite
varsel o

Restera
placerin
obligatio
värdepa
redovisa

Sparba
Räntene
51,0 m
utlåning
ränteko
0,6
m
värdepa
ökade m
om 0,6
gemens
med 13

Utdelnin
AB upp
Sparban

inlåningsökningen översteg utlåningsökningen
med 65 mkr.
Övriga tillgångar och övriga skulder ökade
kassaflödet med 1 mkr. Skulder till
kreditinstitut minskade med 2 mkr medan
Kassaflödet från investeringsverksamheten visade på
rörelseresultatet, inklusive justeringar för
ett
underskott
- 7 mkr kassaflödet,
vilket består av
köp av aktier
poster
som ejom
påverkat
uppgick
till i
Swedbank
AB.
32 mkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
visade på ett underskott om - 7 mkr vilket
ningen
per balansdagen
till 432
bestårinklusive
av köp placeringar
av aktier iuppgår
Swedbank
AB.

Totalt ökade likviditeten med 13 mkr och den likvida ställmkr. Banken har dessutom ytterligare likvid behållning till

Totalt
13 mkr och den
ett
värdeökade
av 195likviditeten
mkr placerat med
på skattekontot.
likvida ställningen inklusive placeringar uppgår
per balansdagen till 432 mkr.

Räntenettot ökade med 5,3 mkr eller 11,5 % till
51,0 mkr (45,8 mkr). Ränteintäkter från
utlåningen ökade med 4,7 mkr medan
räntekostnader för inlåningen minskade med
0,6
mkr.
Räntenettot
från
bankens
värdepapper,
likvida
konton samt
skattekonto
Utdelningen från
aktieinnehavet
i Swedbank
AB uppgick till
ökade
med
0,4
mkr
och
hamnade
på
ett
netto AB er8,7 mkr (7,4 mkr). Från Sparbankernas Försäkrings
om 0,6 mkr (0,3 mkr). För sparbankerna
hölls en utdelning om 15 tkr (19 tkr).
gemensamt har räntenettot i genomsnitt ökat
med 13,3 %.

Årets provisionsintäkter ökade med 0,7 mkr eller 2,5 %.

Utdelningen
från aktieinnehavet
Swedbank
Provisionskostnaderna
ökade med 0,1i mkr
motsvarande 2,0
AB%. uppgick till 8,7 mkr (7,4 mkr). Från
Sparbankernas Försäkrings AB erhölls en
utdelning om 15 tkr (19 tkr).

De allmänna administrationskostnaderna består till största

Årets
med
0,7 dessa
mkr till 25
delenprovisionsintäkter
av personalkostnader.ökade
För 2019
uppgår
eller
med1,7 mkr
2992,5
tkr %.
(23Provisionskostnaderna
595 tkr), vilket innebär en ökade
ökning med
0,1 mkr eller -2,0 %.

150 000

(7,2 %), primärt hänförligt till en utökad personalstyrka.

arbetstimmar
i banktjänst har ökat med 2 901 timDeAntalet
allmänna
administrationskostnaderna
mar tilltilltotalt
46 928
timmar
motsvarar ca 1,7 heltidsbestår
största
delen
av vilket
personalkostnader.
För
2019 uppgår dessa till 25 299 tkr (23 595
tjänster.
tkr), vilket innebär en ökning med 1,7 mkr (7,2
%), primärt hänförligt till en utökad
Övriga allmänna administrationskostnader har ökat med 0,2
personalstyrka.
Antalet
arbetstimmar
i
mkr till 6,5har
mkrökat
medan
bankens
ökat med
banktjänst
med
2 901IT-kostnader
timmar till har
totalt
460,3928
mkr tilltimmar
8,3 mkr. vilket motsvarar ca 1,7
heltidstjänster.

100 000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-50 000

2012

2010

-

2011

50 000

-100 000
Sparbankens kassaflöde under 2010-2019, tkr

De sammanlagda allmänna administrationskostnaderna

Tabell.
kassaflöde
De
likvidaSparbankens
medlen finns placerade
och fördelade på inlånings-

2010-2019,
tkr hos andra sparbanker samt på bankens
konton
i Swedbank,
skattekonto. Dessutom innehar banken två stycken värde-

De

likvida

medlen

finns

placerade

och

Övriga allmänna administrationskostnader har
ökade
därmed
med 2,3
mkr (6,0
till totalt
40,1 mkr (37,8
ökat
med
0,2 mkr
till 6,5
mkr%)
medan
bankens
mkr).
För
sparbankerna
gemensamt
ökade
administrationsIT-kostnader har ökat med 0,3 mkr till 8,3 mkr.

kostnaderna med 3,2 %. Övriga rörelsekostnader är oföränd-

enligt bankens likviditetspolicy ska uppgå till minst 240

Deratsammanlagda
administrationsmot föregående årallmänna
på 3,1 mkr (3,1
mkr).
kostnaderna ökade därmed med 2,3 mkr (6,0
%) till totalt 40,1 mkr (37,8 mkr). För
Kreditförlusterna
visade en förbättring
från föregående år
sparbankerna
gemensamt
ökade administraoch minskade med 3,2
mkr, således
en återvintionskostnaderna
med
3,2 har
%.banken
Övriga

mkr. I reserven ingår även skattekontot med 195 mkr.

ning på kreditförlustraden. Nedskrivningar för befarade

Placeringarna i reserven består av svenska kommunobliga-

kreditförluster genererade en återvinning på 6,8 mkr medan

tioner om 51,8 mkr (redovisas under belåningsbara stats-

konstaterade förluster uppgick till 8,0 mkr. Reserveringar

skuldförbindelser) samt svenska säkerställda obligationer

har återvunnits till ett belopp om 1,6 mkr. Från och med

om 119,2 mkr (redovisas under räntebärande värdepapper).

helårsbokslutet 2019 tillämpar banken kreditförlustreser-

Likviditetsreserven kan avyttras med kort varsel om kortsik-

veringar i enlighet med IFRS 9 såväl i egen portfölj som på

tig likviditet skulle behövas.

krediter förmedlade via Swedbank Hypotek och Swedbank

pappersportföljer.
fördelade på inlåningskonton i Swedbank, hos

andra

sparbanker

samt

på

bankens

skattekonto.
Dessutom
inneharlikviditetsreserv
banken två som
Den
ena portföljen
ingår i bankens
stycken värdepappersportföljer.
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Finans. Krediter förmedlade via Swedbank Hypotek genereResterande värdepapper ingår i bankens placeringsportfölj

rade en återvinning på 2,1 mkr medan förmedlade volymer

och består av företagsobligationer (redovisas under ränte-

via Swedbank Finans genererade ett negativt reserverat be-

bärande värdepapper) och en strukturerad produkt som re-

lopp på 0,2 mkr.

dovisas under andelar.
Rörelseresultatet för året uppgår till 43 324 tkr, vilket är en
förbättring jämfört med 2018 (35 158 tkr).

Sparbankens resultat
Räntenettot ökade med 5,3 mkr eller 11,5 % till 51,0 mkr

Inom ramen för bokslutsdispositioner har inga förändringar

(45,8 mkr). Ränteintäkter från utlåningen ökade med 4,7

genomförts under 2019.

mkr medan räntekostnader för inlåningen minskade med 0,6
mkr. Räntenettot från bankens värdepapper, likvida konton

I övrigt totalresultat ingår en minskning av marknadsvärdet

samt skattekonto ökade med 0,4 mkr och hamnade på ett

på bankens innehav av aktier i Swedbank AB med 27 768

netto om 0,6 mkr (0,3 mkr). För sparbankerna gemensamt

tkr. Under året anskaffades 40 894 aktier och aktiekursen

har räntenettot i genomsnitt ökat med 13,3 %.

landade per 2019-12-31 på 139,45 (197,75). Det samlade
marknadsvärdet för innehavet uppgår per balansdagen
till 85 762 tkr (113 530 tkr). Sparbankens aktieinnehav i
10

Swedbank AB är ett strategiskt innehav med långsiktig pla-

ceringshorisont. Innehavet redovisas mot fond för verkligt

För 2019 uppgår minimikapitalkravet för riskvägda till-

värde i balansräkningen men genererar inte någon väsentlig

gångar inklusive operativ risk till 150 330 tkr (137 977

effekt på bankens kapitalbas.

tkr). Kapitalkonserverings-, kontracyklisk- samt kapitalplaneringsbuffert uppgår till 46 978 tkr (43 118 tkr), 46 978
tkr (34 494 tkr) samt 32 000 tkr. Kapitalplaneringsbufferten

IFRS 9

saknar jämförelsetal då banken inte avsatt denna typ av

2018-01-01 implementerades IFRS 9 som förändrade ban-

kapital 2018. Under 2019 har den kontracykliska bufferten

kens hantering och redovisning av reserveringar för poten-

höjts från 2,0 % till 2,5 %. Det sammanlagda kapitalkravet

tiella kreditförluster. Förändringen innefattade dock initialt

för pelare 1 uppgår till 276 286 tkr (215 590 tkr).

endast krediter som banken innehar i egen balansräkning.
Inför årsbokslutet 2018 lyftes frågan kring om detta nya

Kapitalkravet uppgår för närvarande till 13,0 % av bankens

framåtblickande förhållningssätt även skulle tillämpas för

riskviktade exponerade tillgångar som uppgår till 1 879 120

krediter som sparbankerna förmedlar via Swedbank Hypotek

tkr.

och Swedbank Finans. Sparbankskollektivet saknade dock
vid denna tidpunkt ett enhetligt förhållningssätt, vilket

Kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 23,14 % (23,73 %).

gjorde att respektive bank i samråd med sina revisorer gjor-

Den sjunkande kapitalrelationen kan härledas till en god till-

de en bedömning av situationen. Bedömningen för Ålems

växt under 2019 i kombination med retroaktiva bokförings-

Sparbank blev att banken på eget initiativ tagit tillräckligt

effekter från reserveringar för hypoteksportföljen samt för-

med reserveringar för att upprätthålla en bra riskprofil, där-

ändrad hantering av redovisning för bankens värdepapper.

med vidtogs inte några ytterligare reserveringar vid bokslutet 2018.

Förväntad framtida utveckling

Till bokslutet 2019 aktualiserades frågan återigen. Denna

I december 2019 beslutade Riksbanken att höja reporäntan

gång fick sparbankskollektivet raka direktiv om att förlustre-

till 0,00 %. I enlighet med rådande reporäntebana förväntas

servering enligt IFRS 9 ska tillämpas för samtliga sparbanker.

inte några ytterligare höjningar under 2020. Banken beräk-

Detta genererar väsentliga effekter på bankens egna kapital

nas primärt kunna öka sina ränteintäkter under 2020 till

hänförligt till att banken därmed bokför retroaktiva poster

följd av fortsatt god tillväxt för bankens utlåning. Hänförligt

från bokslutsår 2018, posten belastar därmed inte resultat-

till bankens inlåning har Ålems Sparbank en stark ställning

räkningen för 2019. För banken blir nettoeffekten av den

med en för branschen väldigt god prissättning på sin inlå-

retroaktiva post som uppstår vid bytet av förhållningssätt

ning.

till förlustreservering enligt IFRS 9 4,0 mkr, posten bokförs i
Baserat på en förväntad volymtillväxt bedöms räntenettot

balansräkningen mot eget kapital.

kunna öka med cirka 4 mkr under 2020.
Ytterligare en redovisningsmässig förändring som banken
implementerar 2019 får retroaktiva effekter. I enlighet med

Utdelningen från Swedbank sänks med 38 % från 14,2 kr/ak-

IFRS 9 ska övervärden utöver nominellt belopp vid anskaff-

tie till 8,8 kr/aktie under 2020. Effekten för Ålems Sparbank

ning av värdepapper periodiseras över tillgångens löptid.

estimeras bli 3,4 mkr i lägre intäkt relaterat till föregående

Som en övergångseffekt där banken retroaktivt periodiserar

år.

de värden som aktualiserades 2018 bokför banken utöver
4,0 mkr som nämnts ovan ytterligare 1,2 mkr netto mot eget

Provisionsnettot förväntas dämpas något under 2020, pri-

kapital. Totalt bokför banken därmed 5,2 mkr retroaktivt mot

märt hänförligt till en tuff prispress på marknaden för bolån.

eget kapital som en effekt av övergången till redovisningsstandard enligt IFRS 9. Ett avdrag från det egna kapitalet

Nettoresultat för finansiella placeringar förväntas vara oför-

innebär i sin tur ett avdrag från kärnprimärkapitalet och ka-

ändrat.

pitalbasen.
Kostnadssidan bedöms fortsätta i en stigande trend under
2020. Under 2019 anställde banken en privatrådgivare och

Kapitalbas och kapitaltäckning

en jurist som ingår i personalstyrkan från start 2020 och

Sparbankens sammanlagda kapital, bestående av kärnpri-

därmed ökar personalkostnaderna på helåret. Ytterligare

märkapital, uppgår till 434 790 tkr (409 218 tkr) och har

en rekrytering bedöms genomföras under 2020. I övrigt

ökat med 25 572 tkr jämfört med föregående år.

estimeras inte några extraordinära poster innefattas under
personalkostnader, utan uppräkning har gjorts med nor11

mala löne- och arvodesökningar. Bankens IT-kostnader för-

het i ett första skeende estimeras få utstå tuffa prövningar.

väntas fortsätta öka till följd av fortsatt hög aktivitet från

Fortskrider nuvarande låga ekonomiska aktivitet över längre

Swedbank för drift av IT-projekt. Bankverksamheten överlag

tid bedöms dock läget kunna förvärras och få större eko-

blir alltmer digitaliserad, vilket medför att Swedbank har en

nomiska effekter för bankens kunder. Banken känner dock

hög tillväxttakt för sina IT-projekt som spiller över på kost-

en trygghet i den kreditprocess som utgör grunden för sin

nadssidan för sparbankerna.

utlåning och bedömer kundernas ekonomiska ställning och
motståndskraft i den svåra situation som vi nu ställs inför

Kreditförlusterna förväntas vara fortsatt låga och budgete-

som god.

ras något lägre 2020 än vad som förväntades inför 2019.
Spridningen av Covid-19 får även negativ inverkan på finanBedömningen är att rörelseresultatet bör hamna strax över

siella marknader världen över. För Ålems Sparbank får detta

36 mkr år 2020.

effekt genom en negativ påverkan på bankens strategiska
innehav i Swedbank AB. Nedgången i aktiekurs för Swedbank får dock inte väsentlig inverkan på Ålems Sparbanks

Förslag till vinstdisposition

egna kapital. Rådande regelverk för beräkning av bankens

Sparbankens vinst uppgår till 35 768 tkr för 2019. Styrelsen

kapitalbas mildrar effekter vid en sjunkande aktiekurs, vil-

föreslår att detta belopp överförs till reservfonden.

ket gör att det krävs en väsentlig förändring för det ska få
kännbara effekter på bankens primärkapitalrelation. Som ett

Sparbankens ekonomiska ställning är god och sparbanken

exempel medför 20 kr i lägre pris/aktie i Swedbank endast en

bedöms kunna fullgöra sina förpliktelser på kort såväl som

negativ effekt på bankens primärkapitalrelation med 0,06 %.

lång sikt.
Som en reaktion på utbrottet av Covid-19 har FinansinspekStyrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital så-

tionen beslutat om temporärt sänkta kapitalkrav för banker-

som det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i

na genom en sänkning av den kontracykliska bufferten från

förhållande till verksamhetens omfattning och risk. I förvalt-

2,5 % till 0 %. Den kontracykliska bufferten höjdes senast i

ningsberättelsen ingår jämförelsen över fem år gällande ba-

september 2019 från 2,0 % till 2,5 %. Bankernas samlade

lans- och resultaträkning som framgår på nästföljande sidor.

kapitalkrav uppgår därmed till 10,5 % mot tidigare stipulerade 13 % som gällde vid årsskiftet.

Händelser efter årets slut

Ålems Sparbank följer utvecklingen avseende coronaviruset Covid-19 och utvärderar i vilken utsträckning detta kan

Under inledningen av 2020 har världen drabbats av utbrott

komma att påverka bankens verksamhet på såväl kort som

från ett virus benämnt Covid-19, vars spridning fått väsent-

lång sikt. I dagsläget går det inte att göra en bedömning i vil-

lig påverkan på såväl samhälle som ekonomi. Banken har

ken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten.

dock begränsad exponering mot de branscher vars verksam-
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Fem år i sammandrag - Nyckeltal
		2019
Volym

2018

2017 2016

2015

Affärsvolym ultimo (Av sparbanken förvaltade och
förmedlade kundvolymer), Mkr_________________________________

8 892

8 014

7 762

6 999

6 612

Förändring under året, %______________________________________

11,0

3,3

10,9

5,9

3,8

Summa riskvägt exponeringsbelopp, Mkr_________________________

1 879, 1

1 724, 7

1 614, 8

1 468, 4

1 369, 3

Kärnprimärkapitalrelation
(Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp)__________________

23,1

23,7

24,0

24,7

22,5

Total kapitalrelation
(Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp)______________________

23,1

23,7

24,0

24,7

22,5

Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO________________________________________

1,7

1,6

1,6

1,7

1,8

Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym_______

1,0

1,0

1,0

1,1

1,0

Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym__________________

0,52

0,45

0,47

0,52

0,36

Avkastning på totala tillgångar
Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning__________

1,16

1,05

0,95

1,06

0,74

Räntabilitet på eget kapital
Årets nettoresultat i % av genomsnittligt eget kapital______________

7,5

6,3

6,1

6,5

4,7

K/I-tal före kreditförluster
Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändringar på
övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter________

0,52

0,54

0,52

0,49

0,53

K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl. kreditförluster och värdeförändringar på
övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter________

0,49

0,55

0,55

0,51

0,64

Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto___

78

52

52

74

63

Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och
kreditinstitut (exkl banker)_____________________________________

0,13

0,70

0,92

0,43

0,92

Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,
kreditinstitut (exkl banker) ____________________________________

- 0,10

0,04

0,09

0,06

0,45

Medelantal anställda_________________________________________

27

25

27

25

25

Antal kontor________________________________________________

2

2

2

2

2

Kapital

Resultat

Osäkra fordringar och kreditförluster

Övriga uppgifter
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I woke up this mornin´...
Bluesfestivalen i Mönsterås lockar

Det är en imponerande samling som

Hur länge har föreningen funnits?

varje år mängder av besökare från

finns där och föreningen får hela tiden

Föreningen startades i samband med

hela Sverige.

förfrågningar från agenter och artister

den första bluesfestivalen i Mönsterås

som vill komma och spela på festivalen.

1994.

te och attraktivitet är att föreningen

Hemligheten är att föreningen samar-

Hur är statusen för Blues i Sverige

varje år lyckas erbjuda ett förstklas-

betar med ett antal artister i USA och

idag? Bluesen är väldigt livskraftig, det

sigt program med världsartister.

tillsammans med dem sätter ihop ett

finns en mängd bluesföreningar runt

paket. Paketet består av ett grundband

om i landet som ordnar allt från enskilda

som kompar olika frontartister och på

konserter till festivaler. Vårt intryck är

så sätt kan världsartister komma till en

också att det finns en ny generation

relativt liten festival i Mönsterås, för en

som intresserar sig för blues- och roots-

hanterbar summa pengar. Föreningen

musik.

En stor anledning till festivalens ryk-

Magnus Sjöqvist berättar att det blir
enklare och enklare att locka världsartisterna till Mönsterås för varje år, ju
mer inarbetad festivalen blir. Festivalen
år 2020 blir den 27:e i ordningen. På
föreningens hemsida kan man läsa
historiken, vilka artister och storheter
som har gästat Mönsterås genom åren.

har duktiga människor som arbetar med
att boka artisterna och därför lyckas vi
få till ett bra program, år efter år, avslutar Magnus.
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Hur många medlemmar har ni? Vi
har ca 30 medlemmar. Våra aktiviteter
under året som t ex bluesjam är ett sätt

Anders André, Sara Olofsson, Ann Palmberg, Magnus Sjöqvist

att hålla intresset för bluesen levande i
Mönsterås och därmed säkra festivalens

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN

fortlevnad.

BLUES & ROOTS

Vad ser ni för spännande i framtiden?

Blues & Roots är en etablerad

Varje år är nytt när en festival ska ar-

festival som hela kommunen ska

rangeras och vi fortsätter att jobba

vara glada och stolta över. Ett eve-

med att hitta unika världsartister inom

nemang som lockar besökare från

bluesen som vill besöka Mönsterås. Vårt

hela landet och som sätter Möns-

mål är att festivalen ska vara livskraftig

terås på kartan. Att se mängder av

över tid. Visionen är att tillsammans

glada människor i samhället under

med kommun, handlare, företagare

festivalen är fantastiskt och fören-

och andra aktörer i Mönsterås utveckla

ingen gör ett stort arbete med allt

besöksnäringen ytterligare så att festi-

som krävs för att möjliggöra det.

valen blir slutsåld på kvällstid i Bluespalatset. Detta är vårt sätt att bidra till att
bygden kan leva och utvecklas.

Magnus Sjöqvist
Blues & Roots
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Fem år Resultat- och Balansräkning, TSEK

Resultaträkning		2019

2018

2017

2016

2015

Räntenetto__________________________________

51 042

45 791

43 122

41 976

41 311

Provisioner, netto_____________________________

24 896

24 264

24 537

22 331

19 366

Nettoresultat av finansiella transaktioner_________

259

- 198

479

870

- 1 551

Övriga intäkter_______________________________

8 838

7 949

7 797

6 016

6 394

Summa intäkter_____________________________

85 035

77 806

75 935

71 193

65 520

Allmänna administrationskostnader______________

- 40 057

- 37 786

- 35 425

- 31 024

- 29 807

Övriga rörelsekostnader________________________

- 4 000

- 4 023

- 4 281

- 4 181

- 4 796

Kreditförluster_______________________________

2 346

- 839

- 1 803

- 1 090

- 7 506

Summa kostnader___________________________

- 41 711

- 42 648

- 41 509

- 36 295

- 42 109

Rörelseresultat_______________________________

43 324

35 158

34 426

34 898

23 411

Bokslutsdispositioner__________________________

-

1 830

- 3 500

- 3 695

- 3 726

Skatter_____________________________________

- 7 556

- 6 763

- 5 961

- 5 646

- 3 031

Årets resultat_______________________________

35 768

30 225

24 965

25 557

16 654

2 393

2 034

1 889

2 811

3 675

Balansräkning
Kassa_______________________________________
Utlåning till kreditinstitut______________________

209 568

226 813

80 793

157 986

236 778

Utlåning till allmänheten_______________________

2 562 199

2 309 547

2 219 506

1 948 895

1 794 213

Räntebärande värdepapper_____________________

215 561

186 034

184 112

191 534

167 446

Aktier och andelar____________________________

91 064

118 872

127 272

132 104

103 296

Materiella tillgångar___________________________

16 732

17 491

18 112

19 123

20 046

Övriga tillgångar_____________________________

206 407

131 684

101 159

52 564

10 213

Summa tillgångar___________________________

3 303 924

2 992 475

2 732 843

2 505 017

2 335 667

Skulder till kreditinstitut_______________________

5 415

7 427

3 953

3 931

6 579

In- och upplåning från allmänheten______________

2 806 154

2 491 223

2 257 086

2 046 843

1 922 040

Övriga skulder_______________________________

9 566

11 613

10 745

9 075

8 795

Avsättningar för pensioner m m_________________

3 469

922

330

565

1 132

Summa skulder och avsättningar______________

2 824 604

2 511 185

2 272 114

2 060 414

1 938 546

Obeskattade reserver__________________________

24 123

24 123

25 953

22 453

18 758

Eget kapital__________________________________

455 197

457 167

434 776

422 150

378 363

Summa skulder, avsättningar och eget kapital__

3 303 924

2 992 475

2 732 843

2 505 017

2 335 667
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Förslag till disposition beträffande
sparbankens resultat

Årets resultat enligt balansräkningen utgör 35 768 tkr.
Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:
Överföring till reservfonden: 35 768 tkr
Rådande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att
sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som minst motsvarar
summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker
samt kapitalbuffertar och beräknade kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingsprocess. Sparbankens kärnprimärkapitalrelation uppgår till 23,14
% (23,73 %). Kapitalbasen uppgår till 434 790 tkr (409 218 tkr). För 2019
uppgår kapitalkravet för riskvägda tillgångar inklusive operativ risk till
150 330 tkr (137 977 tkr). Kapitalkonserveringsbuffert, kontracyklisk buffert samt kapitalplaneringsbuffert uppgår till 46 978 tkr (43 118 tkr), 46
978 tkr (34 494 tkr) respektive 32 000 tkr. Det sammanlagda kapitalkravet
uppgår till 276 286 tkr (215 590 tkr). Specifikation av posterna framgår av
not om kapitaltäckning.
Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än
att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som
lång sikt.
Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas
i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk.
Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.
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Resultaträkning, TSEK
1 januari - 31 december

Not

2019

2018

Ränteintäkter___________________________________ 		

60 226

55 558

Räntekostnader__________________________________ 		

- 9 184

- 9 767

Räntenetto_____________________________________

4

51 042

45 791

Erhållna utdelningar______________________________

5

8 748

7 352

Provisionsintäkter________________________________

6

28 429

27 728

Provisionskostnader______________________________

7

- 3 533

- 3 464

Nettoresultat av finansiella transaktioner_____________

8

259

- 198

Övriga rörelseintäkter_____________________________

9

90

597

Summa rörelseintäkter__________________________ 		

85 035

77 806

Allmänna administrationskostnader_________________ 10

- 40 057

- 37 786

Av- och nedskrivningar på materiella
anläggningstillgångar_____________________________ 20

- 909

- 885

Övriga rörelsekostnader___________________________ 11

- 3 091

- 3 138

Summa kostnader före kreditförluster_____________ 		

- 44 057

- 41 809

Resultat före kreditförluster________________________ 		

40 978

35 997

Kreditförluster, netto______________________________ 12

2 346

- 839

Rörelseresultat_________________________________ 		

43 324

35 158

Bokslutsdispositioner_____________________________ 13

-

1 830

Skatt___________________________________________ 14

- 7 556

- 6 763

Årets resultat__________________________________ 		

35 768

30 225
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Rapport över totalresultat, TSEK
1 januari - 31 december

			

2019

2018

Årets resultat________________________________________

35 768

30 225

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat____________________

- 32 517

- 1 456

Förändringar i förlustreserv på finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat ___________________

-

318

Periodens övrigt totalresultat__________________________

- 32 517

- 1 138

Periodens totalresultat________________________________

3 251

29 087

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras
till periodens resultat
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Mikael Adolfsson, Thomas Johansson, Marie Roos

Vårdar kulturarv
Ålems Hembygdsförening har

Det är förståeligt att det kräver både

mycket att ta hand om och att

mycket arbete och kapital. De senaste

ansvara för. Ett flertal byggnader

åren har föreningen genomfört en

ska vårdas och besökarna i Pata-

omfattande utvändig renovering av

holm ska bjudas på intressanta

hembygdsgårdarna i Pataholm. Nu

evenemang.

återstår det endast en gavel innan det

Jan Olof Colberger berättar att före-

Jan Olof Colberger

är klart, för den här gången.

ningen har hand om hembygdsgår-

Underhållet är en ständigt pågående

darna i Pataholm, ett industrimuseum

process. Nyebogården kommer under

i Blomstermåla, en gård i Nyebo, en

året att få en vård- och underhålls-

smedja i Södra Bäckebo, samt Sjö-

plan upprättad med hjälp av Läns-

historiska rummet i Timmernabben.

styrelsen. Nyebogården är i behov av
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DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN
ÅLEMS HEMBYGDSFÖRENING

upprustning och behöver planen för att

Vilken verksamhet bedriver ni?

föreningen ska veta i vilken ordning de

Guidningar av hembygdsgårdarna i

Föreningen gör ett väldigt

ska göra olika moment. I den mån det

Pataholm och industrimuseum i Bloms-

viktigt arbete, både med

går söker föreningen bidrag från Läns-

termåla, olika evenemang tex. lillelördag

att vårda vårt kulturarv och

styrelsen till mer omfattande renove-

på sommaren, kulturdagar, julmarknad

med att erbjuda besökare

ringar, men bidrag från andra håll är en

med mera.

intressanta evenemang i den

nödvändighet för att de ska kunna ta
hand om sina anläggningar och gårdar,
berättar Jan Olof.

Hur länge har föreningen funnits?
Föreningen grundades 1918.

fina miljön i Pataholm. Just
Lillelördagar i Pataholm, som
arrangeras på onsdagar i juli

Hur många medlemmar har ni? Vi är

varje sommar, är banken med

225 medlemmar.

och bidrar till för att de ska
vara möjliga att genomföra.
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Balansräkning, TSEK
Per den 31 december

Tillgångar

Not

2019

2018

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker_____________________		

2 393

2 034

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.________________________ 15

51 770

80 272

Utlåning till kreditinstitut______________________________________ 16

209 568

226 813

Utlåning till allmänheten_______________________________________ 17

2 562 199

2 309 547

Obligationer och andra räntebärande värdepapper__________________ 18

163 791

105 763

Aktier och andelar____________________________________________ 19

91 064

118 872

Materiella tillgångar___________________________________________ 20
Inventarier_______________________________________________		

593

634

Byggnader och mark_______________________________________ 21

16 139

16 857

Övriga tillgångar_____________________________________________		

196 087

122 650

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter_____________________ 22

10 320

9 033

Summa tillgångar___________________________________________		

3 303 924

2 992 475

Skulder till kreditinstitut_______________________________________ 23

5 415

7 427

Inlåning från allmänheten______________________________________ 24

2 806 154

2 491 223

Övriga skulder_______________________________________________ 25

6 587

9 150

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter______________________ 26

2 979

2 463

Övriga avsättningar___________________________________________ 27

3 469

922

Summa skulder och avsättningar______________________________		

2 824 604

2 511 185

Obeskattade reserver________________________________________ 28

24 123

24 123

Skulder, avsättningar och eget kapital

Eget kapital__________________________________________________ 29		
Reservfond_______________________________________________		

370 715

345 711

Fond för verkligt värde______________________________________		

48 714

81 231

Årets resultat_____________________________________________		

35 768

30 225

Summa eget kapital_________________________________________		

455 197

457 167

Summa skulder, avsättningar och eget kapital__________________		

3 303 924

2 992 475
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Rapport över förändringar
i eget kapital, TSEK
		
ReservFond för
Årets
Totalt
			
fond
verkligt
resultat
eget 		
			 värde		kapital

2019

Ingående eget kapital 2019-01-01______________________

345 711

81 231

30 225 457 167

Justering för retroaktiv tillämpning IFRS 9 (netto efter skatt)____

- 5 221

-

-

- 5 221

Justerat eget kapital 2019-01-01__________________________

340 490

81 231

30 225

451 946

Årets resultat__________________________________________

-

-

35 768

35 768

Årets övrigt totalresultat_________________________________

-

- 32 517

Årets totalresultat_____________________________________

- - 32 517

Vinstdisposition________________________________________

30 225

Utgående eget kapital 2019-12-31_____________________

370 715

- - 32 517
35 768

3 251

- - 30 225

-

48 714

ReservFond för
		
fond
verkligt
			

35 768 455 197

Årets
resultat
värde

Totalt
eget 		
kapital

2018
Ingående eget kapital 2018-01-01______________________

327 443

82 369

Justering för retroaktiv tillämpning för IFRS 9 (netto efter skatt)_

- 6 697

-

-

- 6 697

Justerat eget kapital 2018-01-01__________________________

320 746

82 369

24 965

428 080

Årets resultat__________________________________________

-

-

30 225

30 225

Årets övrigt totalresultat_________________________________

-

- 1 138

-

- 1 138

Årets totalresultat_____________________________________

-

- 1 138

30 225

29 087

Vinstdisposition________________________________________

24 965

- - 24 965

-

Utgående eget kapital 2018-12-31_____________________

345 711

23

81 231

24 965 434 777

30 225 457 167

Kassaflödesanalys, TSEK
indirekt metod , 1 januari - 31 december

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (+)___________________________________________

2019-12-31

2018-12-31

43 324

35 158

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av-/nedskrivningar (+)________________________________________

909

885

Kreditförluster (+)____________________________________________

- 2 346

839

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

- 2 756

- 3 487

Betald inkomstskatt (-)________________________________________

- 7 556

- 6 763

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital_______________________________

31 575

26 632

- 250 305

- 92 383

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

-

-

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

314 931

234 137

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

- 2 011

3 474

Förändring av övriga tillgångar (+/-)_____________________________

- 74 831

- 30 526

Förändring av övriga skulder (+/-)_______________________________

270

- 1 461

Kassaflöde från den löpande verksamheten___________________

19 629

139 873

- 6 609

- 1 898

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella tillgångar (-)___________________________
Förvärv av materiella tillgångar (-)______________________________

- 414

- 264

Kassaflöde från investeringsverksamheten___________________

- 7 023

- 2 162

Årets kassaflöde___________________________________________

12 606

137 711

Likvida medel vid årets början__________________________________

419 627

281 916

Likvida medel vid årets slut (not 34)__________________________

432 233

419 627

Kassa och tillgodohavanden i centralbanker_______________________

2 393

2 034

Utlåning till kreditinstitut_____________________________________

209 568

226 813

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel_______________

220 272

190 780

Summa ___________________________________________________

432 233

419 627

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
• De kan lätt omvandlas till kassamedel
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Uppgifter om sparbanken
Årsredovisningen avges per 31 december 2019 och avser Ålems Sparbank som är en sparbank med säte i Ålem. Adressen till
huvudkontoret är Ålems Sparbank, Box 15, Bankvägen 2, 384 02 Ålem.

Not 2: Väsentliga redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL)
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25)
samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar
därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som
följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 16 mars 2020. Resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på sparbanksstämman den 29 april 2020.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella
rapporterna, om inte annat framgår.

Värderingsgrunder vid upprättande av företagets 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. Finansiella tillgångar och
skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella
skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat eller som finansiella tillgångar som kan säljas.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp,
om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental.
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.
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Ändrade redovisningsprinciper
IFRS 16 Leasingavtal
Sparbanken tillämpar undantaget i RFR 2 om att inte tillämpa IFRS 16. Detta innebär att Sparbanken inte gjort någon förändring
i sina principer för att redovisa leasingavtal.
Reserveringar
Under 2019 förändrade banken hanteringen av redovisning för reserveringar hänförligt till förmedlade volymer via Swedbank
Hypotek och Swedbank Finans samt hanteringen av bankens värdepapper. Reserveringar på förmedlade volymer via Swedbank
Hypotek och Swedbank Finans hanteras sedan 2019 i enlighet med IFRS 9. Som en övergångseffekt har banken bokfört poster
som sänker eget kapital i enlighet med vad som anges i förvaltningsberättelsen.
Värdepapper
Kupongutbetalningar från bankens värdepapper har tidigare redovisats till nominellt belopp i bankens räntenetto medan förändringar av marknadsvärdet för respektive tillgång redovisats mot fond för verkligt värde. Sedan 2019 periodiserar banken de
övervärden som skapas när ett värdepappers anskaffningsvärde överstiger nominellt belopp. Det värde som periodiseras skrivs
av linjärt i bankens räntenetto och påverkar således bankens resultat. Endast kupongutbetalningar som överstiger det belopp
som skrivs av kommer därmed banken tillgodo i resultaträkningen. Förändringar av marknadsvärderingar kommer i enlighet med
tidigare förhållningssätt att redovisas mot fond för verkligt värde.
Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
I september 2019 publicerade IASB ändringar i IAS 39, IFRS 9 och IFRS 7 föranledda av pågående reformer av nuvarande referensräntor (även benämnda IBOR). Ändringarna har antagits för obligatorisk tillämpning i EU och förändringarna ska tillämpas
från och med 1 januari 2020. Ändringarna berör främst kraven för säkringsredovisning och ger lättnader för att bibehålla säkringsförhållanden trots potentiella osäkerhetsfaktorer från IBOR-reformen. Vidare så innebär ändringarna ytterligare upplysningskrav kring osäkerheten i de pågående reformerna av referensräntor.

•
•
•
•

Betydande exponering för referensräntor och dess omfattning
Hur företaget hanterar övergången till de nya alternativa referensräntorna
Väsentliga antaganden eller bedömningar som företaget använder vid tillämpningen av ändringarna
Nominellt belopp på säkringsrelationer som lättnaderna tillämpas på

Ändringarna i IAS 39 kommer att innebära att sparbanken kan fortsätta tillämpa säkringsredovisning trots den eventuella ineffektivitet som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en konsekvens av förändringen i hur Stibor bestäms och/eller en
eventuell ersättning av Stibor med en riskfri ränta. Vidare kommer ändringarna i IFRS 7 att innebära att ytterligare upplysningar
kommer att börja lämnas i årsredovisningen från och med 2020.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i
resultaträkningen.
Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
Negativa ränteintäkter redovisas som räntekostnad i resultaträkningen. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av
alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet
av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det
ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall.
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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 värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Upplupet räntebelopp som uppstår vid anskaffning av räntebärande värdepapper
Bankens kostnader för den statliga insättningsgarantin samt resolutionsavgift

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts.
Provisions- och avgiftsintäkter
En provisions- och avgiftsintäkt 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 företaget, (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. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras
på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen.
Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:
Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan
Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av
effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för
tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att
utnyttjas.
Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten
kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid
förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de
förmedlade lånen (dock maximerat till under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust.
Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts
Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter,
betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa
provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt.
Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här.
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:

•
•
•
•

Realisationsresultat från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
Valutakursförändringar
Förlustreservering för bankens innehav av värdepapper
Orealiserade värdeförändringar på tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen
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Mönsterås Golfklubb

Emma Ipsen, Donald Bergström, Joakim Sampson, Niclas Nordström

Fler tees att svinga ifrån
Mönsterås Golfklubb satsar vidare

vinklar från utslaget och det blir också

på sin anläggning och för att ut-

nya längder att spela in mot green.

veckla möjligheterna har de anlagt
altenativa tees.

både ger en nytändning för befintliga

Niclas Nordström berättar att golfklub-

medlemmar och en ny utmaning för

ben under det senaste året har investe-

greenfeegäster.

rat i uppbyggnad av ett nytt koncept, 18
hål med alternativa tees.
Niclas Nordström

Niclas tror på det nya konceptet då det

Det innebär att den befintliga 9-hålsbanan utökar sina utslag med 2 st extra
tees per hål. Det ger den som spelar nya
28

Hur länge har verksamheten
funnits? Vi hade officiellt
10-årsjubileum för 9-hålsbanan 2019.

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN
MÖNSTERÅS GOLFKLUBB
Hur är dagsformen för golf i

Hur många medlemmar har ni? Vi är

Sverige? 2019 hade golfen en liten

ca 550 medlemmar.

uppgång i antal medlemskap, varav ca
50 000 var helt nya golfare. De flesta
av dem, 22 procent, var 90-talister. De
senaste åren har upp- och nedgången
legat på ett intervall med ca 2 procent

Det är precis som Niclas säger, att
golf och hälsa hör ihop. I vårt när-

Vad ser ni för spännande i

område ska det finnas bra anlägg-

framtiden? Vi tror starkt på vårt nya

ningar och bra möjligheter till olika

18-hålskoncept, alltså 9-hålsbana med

sorters motion och fritidsliv. Golf är

möjlighet till 18 olika utslag.

en fantastisk sysselsättning som

och i dagsläget är vi nästan en halv

Samtidigt tror vi att det är enormt

miljon som är medlemmar i en golfklubb.

viktigt att kunna hitta nya samarbeten

Detta gör golfen till en av de största

mellan andra idrotter och olika fysiska

idrotterna i Sverige.

aktiviteter. Detta för att ha en tydlig
bild av att golf och hälsa hör ihop.
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man kan ägna sig åt under en hel
livstid oberoende av ålder, kön eller
förmåga. Därför är golfen väldigt
viktig och en bra kanal för bankens
samhällsengagemang.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt driftsförluster.
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller
i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det
är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms
sannolikt att de kan utnyttjas.
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IFRS och ÅRKL.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument, obligationsfordringar och räntebärande värdepapper. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder
samt inlåning.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga
villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller sparbanken förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då sparbanken förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband
med att lånebelopp utbetalas till låntagaren.
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
I kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat redovisas skuldinstrument vars mål är att
realisera kassaflöden både genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden och genom att sälja instrumenten. Ett krav för att en
finansiell tillgång ska kunna redovisas i denna kategori är att de avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på
utestående fordran och ränta på utestående fordran.
Orealiserade vinster och förluster redovisas som en förändring i verkligt värde reserven i eget kapital.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för nedskrivningar av osäkra fordringar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller
finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Här ingår bankens innehav av aktier i Swedbank
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 För dessa instrument ingår transaktionskostnader i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt
värde i Fond för verkligt värde till dess instrumentet förfaller eller avyttras.
Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella garantier
Sparbankens garantiavtal innebär att sparbanken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på
grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade
avtalsvillkor.
Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang en ensidig utfästelse från sparbanken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor
(t.ex. ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte.
Metoder för bestämning av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens
noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt
instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en
handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa
priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterad säljkurs.
Instrument som är noterade på en aktiv marknad återfinns i balansposterna Aktier och andelar, belåningsbara statsskuldförbindelser samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den största delen av sparbankens finansiella instrument åsätts
ett verkligt värde med priser som är noterade på en aktiv marknad. Undantaget är bankens innehav i Sparbankernas kort som inte
handlas på en aktiv marknad till aktuellt marknadsvärde. Bankens innehav i Sparbankernas Kort uppgår till ett värde av 67 tkr.
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Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Redovisningsprinciperna innebär att förväntade kreditförluster redovisas för utlåning till allmänheten och övriga poster i balansräkningen som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Vidare redovisas även förlustreserveringar på räntebärande värdepapper som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat samt på off-balance exponeringarna lämnade låneåtagande
och utställda finansiella garantier. Vid den initiala redovisningen redovisas en förlustreserv baserat på vad som statistiskt kan
förväntas för de kommande 12 månaderna (steg 1). För det fall det uppstått en betydande ökning av kreditrisk, beräknas istället
förlustreserven för hela den återstående förväntade löptiden (steg 2 eller om exponeringen betraktas som kreditförsämrad –
steg 3).
Reserven för kreditförluster värderas enligt en modell för förväntade kreditförluster och speglar ett sannolikhetsvägt belopp
som bestäms genom att utvärdera en rad möjliga utfall med hänsyn tagen till all rimlig och verifierbar information som är tillgänglig på rapporteringsdagen utan orimlig kostnad eller ansträngning. Kreditförlustreserveringarna värderas utifrån om det
inträffat en betydande ökning av kreditrisken jämfört med första redovisningstillfället för ett instrument.

•

Steg 1 omfattar finansiella instrument där ingen betydande ökning av kreditrisk inträffat sedan första redovisningstillfället
och de motparter som omfattas av sparbankens policy för låg kreditrisk vid rapporteringstillfället, en riskbedömning som
motsvarar ”investment grade” (tillämpas dock endast på värdepapper).

•

Steg 2 omfattar finansiella instrument där en betydande ökning av kreditrisk inträffat sedan första redovisningstillfället
men där det vid rapporteringstillfället saknas objektiva belägg för att fordran är osäker.

•

Steg 3 omfattar finansiella instrument för vilka objektiva belägg har identifierats för att fordran är osäker.

För finansiella instrument som hänförs till steg 1 motsvarar reserveringen den kreditförlust som förväntas inträffa inom 12
månader och för finansiella instrument i steg 2 där en betydande ökning av kreditrisken har identifierats samt osäkra fordringar
i steg 3 motsvarar reserveringen de förväntade kreditförlusterna för det finansiella instrumentets återstående löptid. De förväntade kreditförlusterna för det finansiella instrumentets återstående löptid representerar förluster från alla fallissemangshändelser som är möjliga under det finansiella instrumentets återstående löptid. De förväntade kreditförlusterna som förväntas
inträffa inom 12 månader representerar den del av de förväntade kreditförlusterna för det finansiella instrumentets återstående
löptid som beror av fallissemangshändelser inom 12 månader efter rapporteringsdagen.
Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till allmänheten,
utställda finansiella garantier och utställda låneåtaganden
Fastställande av en betydande ökning i kreditrisk
En kredit som varit föremål för en betydande ökning av kreditrisk ingår inte längre i steg 1 utan i steg 2 (förutsatt att den inte
är kreditförsämrad). En kredit som befinner sig i steg 2 betecknas fortsatt som frisk men där risken för fallissemang ökat väsentligt. Sparbanken bedömer om det skett en betydande ökning av kreditrisk genom att använda en kombination av individuell och
kollektiv information och kommer att spegla ökningen i kreditrisk på individuell nivå. Den kvantitativa metod som används för
bedömning av ökad kreditrisk utgörs av en framåtriktad skattning av varje enskild exponerings risk för fallissemang. Metoden
utgår från bankens system för klassificering av kreditrisk. Skalan av ratingklasser går från 21 (som indikerar bästa riskklass) till
klass 1 (som indikerar sämsta riskklass). Ratingskalorna är uppbygga för fyra olika kundsegment. Beroende på vilken initial rating
ett lån haft så krävs ett visst antal steg på denna ratingskala mot en lägre rating för att ökningen av kreditrisk ska anses ha ökat
betydligt. Ju lägre initial rating, desto färre steg av försämringar av rating krävs för att en betydande ökning av kreditrisk ska
anses ha uppkommit. När låntagaren har förfallna obetalda belopp äldre än 30 dagar, så betraktas dessa exponeringar alltid som
exponeringar som har en väsentlig ökning av kreditrisk. Om den interna ratingen i ett senare skede har förbättrats i tillräcklig
grad så att en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger vid jämförelse med rating vid initial redovisning, kommer
krediten att återföras från steg 2 till steg 1.
Kreditförsämrade lån
Liksom enligt tidigare principer kommer förlustreserveringar redovisas för den återstående löptiden för kreditförsämrade exponeringar (tidigare benämnda osäkra lån) när en eller flera händelser som har en negativ inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången har inträffat (steg 3). Ett lån anses vara kreditförsämrat utifrån samma förutsättningar
som enligt tidigare principer vid definitionen av osäkert lån dvs. när det är 90 dagar sent med betalning eller när det finns andra
belägg i form av observerbara uppgifter om följande händelser:
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a) Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller låntagaren.
b) Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade betalningar.
c) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller avtalsmässiga skäl som sammanhänger med
låntagarens ekonomiska svårigheter, beviljat en eftergift till låntagaren som långivaren annars inte
skulle överväga.
d) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion.
Om ett tidigare lån som ansetts vara kreditförsämrat inte längre är det, sker en omföring antingen till steg 2 (om det jämfört med
när lånet lämnats föreligger en betydande ökning av kreditrisk) eller till steg 1.
Värdering av förväntade kreditförluster
Förväntade kreditförluster beräknas för varje individuell kreditexponering som den diskonterade produkten av sannolikheten för
fallissemang (PD), kreditexponering vid fallissemang (EAD) och förlust vid fallissemang (LGD). Sparbankens definition av fallissemang ligger nära den regulatoriska definitionen av fallissemang eftersom den används vid kreditriskhantering och omfattar
bland annat krediter som är 90 dagar försenade i betalningar. PD motsvarar sannolikheten för att en låntagare kommer att
fallera vid en given tidpunkt under den finansiella tillgångens återstående löptid. EAD motsvarar en förväntad kreditexponering vid fallissemangstidpunkten efter att hänsyn tagits till tidpunkten för avtalsenliga betalningar samt förväntat utnyttjande
av revolverande krediter och lånelöften utanför balansräkningen. LGD motsvarar den förväntade kreditförlusten på en fallerad
kreditexponering med hänsyn tagen till egenskaper hos motparten, säkerheter och produkttyp. Förväntade kreditförluster bestäms genom att beräkna PD, LGD och EAD för varje framtida månad fram till och med slutet av den förväntade löptiden av en
kreditexponering. Dessa tre parametrar multipliceras och justeras med överlevnadssannolikheten eller sannolikheten för att kreditexponeringen inte har blivit förskottsbetald eller fallerad en tidigare månad. På detta sätt beräknas de månatliga förväntade
kreditförlusterna vilka sedan diskonteras tillbaka till rapporteringsdagen med den ursprungliga effektivräntan och summeras. En
summering av de månatliga förväntade kreditförlusterna fram till och med slutet av den förväntade löptiden ger de förväntade
kreditförlusterna för tillgångens återstående löptid och summan av de kreditförluster som förväntas inträffa inom 12 månader
ger de förväntade kreditförlusterna för de kommande 12 månaderna.
När de förväntade kreditförlusterna beräknas tar Sparbanken hänsyn till minst tre scenarier (ett basscenario, ett positivt och ett
negativt scenario) med relevanta makroekonomiska variabler såsom BNP, bostadspriser och arbetslöshet. Riskparametrarna som
används för att beräkna förväntade kreditförluster införlivar effekterna av makroekonomiska prognoser. Varje makroekonomiskt
scenario tilldelas en sannolikhet och de förväntade kreditförlusterna erhålls som ett sannolikhetsvägt genomsnitt av de förväntade kreditförlusterna för varje scenario. I de fall effekten av relevanta faktorer inte fångas av riskmodeller använder Sparbanken
sig av expertjusteringar.
Ett instruments löptid är relevant för såväl bedömningen av väsentligt ökad kreditrisk, vilken tar hänsyn till förändringar i sannolikheten för fallissemang för återstående löptid, som värderingen av förväntade kreditförluster för tillgångens återstående
löptid. Generellt är förväntad löptid begränsad till den maximala avtalsperiod som Sparbanken är utsatt för kreditrisk även om
en längre period överensstämmer med affärspraxis. Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad löptid fastställs, inklusive
återbetalnings-, förlängnings- och överföringsalternativ som är bindande för Sparbanken. Det enda undantaget från denna generella princip tillämpas på vissa revolverande krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid uppskattas baserat på den period
som sparbanken är exponerad för kreditrisk och där kreditförlusterna inte kan mildras genom riskhanteringsåtgärder. Denna så
kallade beteendemässiga löptiden fastställs med användande av produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 10 år.
Sparbanken bedömer och beräknar förlustreserv för väsentliga osäkra kreditexponeringar individuellt och utan att använda indata från modeller. Reserveringar för kreditförluster för dessa kreditexponeringar fastställs genom att diskontera förväntade
kassaflöden och ta hänsyn till minst två möjliga resultat som tar hänsyn till både makroekonomiska och icke-makroekonomiska
(låntagarspecifika) scenarier.
Modifieringar
När ett lån modifieras men inte tas bort från balansräkningen görs fortsättningsvis en bedömning av väsentliga ökningar i kreditrisken jämfört med den ursprungliga kreditrisken i nedskrivningssyfte. Modifieringar resulterar inte automatiskt i en minskning
av kreditrisken och alla kvalitativa och kvantitativa indikatorer kommer att fortsätta bedömas. Vidare kommer en modifierings33

Barfota vid Hindsjön
Alsterbro Barefoot Team är en livskraftig del av Alsterbro IF. De har
flera gånger fått stå som arrangörer
till Scandinavian Open i barfotaåkning och de lyckas både med att
locka ungdomar och att sätta Alsterbro på kartan med hjälp av en

De lyckades få med sig ett gäng i byn

ovanlig sport.

rangerar en barfotatävling med mycket

Simon Williamsson berättar att när de
Staffan Wöllecke och Simon Williamsson

första gången fick frågan om att arrangera Scandinavian Open hade de inte
ens en klubb. Men de har hela tiden haft
inställningen och attityden ”hur svårt
kan det vara” och ”kan andra så kan vi”.
Den attityden hade de även den här

som ville vara med och hjälpa till kring
tävlingen. De målade sedan upp en
bild om hur de ville att tävlingen skulle
fungera och se ut. Det visade sig att den
bilden lade en ny nivå för hur man arpublik och en härlig atmosfär. Ryktet
och filmerna från tävlingen i Alsterbro
spred sig i barfotavärlden och på grund
av det har klubben nu fått arrangera
tävlingen Scandinavian Open fler gånger. Senaste gången med bland annat en
deltagande åkare från Nya Zeeland.

gången och tackade ja till att arrangera

I sommar har klubben ingen tävling men

tävlingen, utan att egentligen veta fullt

2021 satsar de på att bjuda in till en ny

ut vad det innebar.

barfotafest i Alsterbro. Någon gång i
framtiden finns målet att arrangera ett
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europamästerskap i Alsterbro, berättar

Hur många medlemmar har ni? I

Simon.

Alsterbro IF är vi omkring 250 medlemmar. I vår sektion är vi någonstans mel-

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN

lan 15-30 aktiva medlemmar.

BAREFOOT TEAM

omfattande prova-på-verksamhet där

Vad ser ni för spännande i framti-

Barefoot Team är ett väldigt tyd-

vi i samarbete med Fryshuset i Nybro

den? Vi tittar hela tiden på hur vi kan

ligt exempel på hur engagerade

erbjuder ungdomar möjlighet att gratis

utveckla vår verksamhet och göra den

människor och föreningar kan

varje onsdag under sommarlovet testa

mer tillgänglig. Ett stort steg som vi

göra mycket gott för mindre orter,

vattensport efter båt i Alsterbro. Utöver

tar inför kommande sommar är att vi

de kan ha en avgörande bety-

vår prova-på-verksamhet har vi idag ett

anställer två ungdomar som ska arbeta

delse. Föreningar och människor

tiotal åkare som tävlar internationellt i

som instruktörer/tränare under som-

i Alsterbro får mycket att hända;

barfotaåkning och som bidragit till att

marlovet. Det innebär att vår anlägg-

paddelbana, tävlingar som blir

orten Alsterbro förknippas med barfota-

ning och verksamhet kommer att ha

fester för hela samhället och pla-

åkning.

öppet måndag till fredag under hela

ner för ännu större projekt. Det är

sommarlovet.

precis vad banken vill vara med

Vilken verksamhet bedriver ni?
Alsterbro Barefoot Team bedriver en

Hur länge har föreningen funnits?

och stötta.

Alsterbro Barefoot Team är en sektion i
Alsterbro IF och bildades hösten 2014.
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vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen på raden för kreditförluster och avser skillnaden i nuvärdet av de avtalsenliga
kassaflödena diskonterat med den ursprungliga effektivräntan. När ett lån modifieras och tas bort från balansräkningen anses
datumet då modifieringen gjordes vara det första redovisningstillfället för det nya lånet i syfte att bedöma nedskrivningsbehov,
inklusive bedömningen av väsentliga ökningar i kreditrisk. När ett nytt lån bedöms vara osäkert vid första redovisningstillfället
klassificeras det som en köpt eller utgiven osäker fordran och stannar i steg 3 till dess lånet är återbetalt eller avskrivet.
Redovisning av förväntade kreditförluster – räntebärande värdepapper
Sparbanken redovisar också förlustreserver på de räntebärande värdepapper som redovisas till verkligt värde i balansräkningen.
Bankens grundläggande metodik för beräkning av förlustreserver för räntebärande värdepapper är densamma som för utlåning till allmänheten. Källorna till information om de använda parametrarna PD, LGD och EAD skiljer sig dock åt. När det gäller
PD, så härleds utifrån den externa rating som värdepapperna har och den externt tillgängliga information från ratinginstituten
Moody’s och Standard and Poor’s som finns om risk för fallissemang som denna rating är förknippad med. LGD-faktorn bestäms
av om värdepappret är säkerställt, har annan förmånsrätt samt typ av motpart. Eftersom tillgänglig statistik på fallissemang och
förluster vid fallissemang hos den typ av motparter i vars värdepapper som sparbanken gjort investeringar i är högst begränsad, bestäms LGD-faktorn utifrån en expertbedömning med en kombination av uppgifter från Swedbank och ratinginstitutet
Moody’s. Vid den initiala redovisningen, redovisas den statistiskt förväntade förlusten över de kommande 12 månaderna (steg
1). En betydande ökning av kreditrisk ska sedermera anses ha ägt rum när det skett en försämring av den externa ratingen samt
30 dagars försenad betalning av kapitalbelopp eller ränta, och kreditförluster redovisas då för den återstående löptiden (steg
2). Om den externa ratingen i ett senare skede har förbättrats tillräckligt mycket så att en betydande ökning av kreditrisk inte
längre föreligger vid jämförelse med ratingen vid initial redovisning, kommer värdepappret att återföras till steg 1. Sparbanken
bedömer att finansiella tillgångar på instrument med motparter som är stater och finansiella institut och som har låg kreditrisk
på rapporteringsdagen (med investment grade rating eller bättre) inte anses ha varit utsatta för en väsentligt ökad kreditrisk.
Sparbanken använder samma kriterier för att bedöma om ett räntebärande värdepapper är kreditförsämrat som man tillämpar
för utlåning till allmänheten.
Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till kreditinstitut
Även sparbankens utlåning till kreditinstitut är inom tillämpningsområdet för redovisning av förväntade kreditförluster. Eftersom all utlåning till kreditinstitut är återbetalningsbar på anfordran och utlåning bara sker till svenska kreditinstitut med god
rating, så uppgår de förväntade kreditförlusterna till obetydliga belopp.
Presentation av kreditförluster i balansräkningen
För finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde presenteras reserveringar för kreditförluster i balansräkningen som en minskning av redovisat bruttovärde för tillgången. För låneåtaganden och finansiella garantiavtal redovisas de
reserveringarna som en skuld på raden avsättningar. I de fall ett finansiellt instrument består av två komponenter, ett lån och ett
låneåtagande, såsom en revolverande checkräkningskredit, redovisar sparbanken reserven för kreditförluster separat för lånet
och låneåtagandet. En bortskrivning minskar det redovisade bruttovärdet för den finansiella tillgången. I resultaträkningen presenteras kreditförluster och bortskrivningar som kreditförluster. Bortskrivningar görs då förlusten anses beloppsmässigt slutligen fastställd och redovisas inom kreditförluster och representerar beloppet före ianspråktagandet av tidigare gjord reservering.
Återbetalningar av bortskrivningar liksom återvinningar av reserveringar intäktsredovisas inom kreditförluster.
Redovisning i resultat- och balansräkning
Förlustreserverna redovisas på följande sätt i balansräkningen;

•
•
•

För tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde; som nedskrivningar av tillgångarnas redovisade värde
För låneåtaganden och utställda finansiella garantier; på balansraden Avsättningar
För placeringar i skuldinstrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat; direkt mot Fond för verkligt värde

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar sparbanken om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp
av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången
redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del angående följande förlusthändelser:
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a) betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenär
b) ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp
c) beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter,
av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt
d) det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion
e) upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter
Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att
återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell
placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som
är väsentliga. Sparbankens gräns för väsentlighet har för detta ändamål satts till 15 mkr. Sparbankens metod för att fastställa
dessa reserver är genom löpande utvärdering av lånestocken. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen.
För lån som inte bedömts vara individuellt väsentliga till belopp tillämpar sparbanken en gruppvis nedskrivning utan att någon
individuell prövning görs.
Osäkra lånefordringar skrivs ned till det värde som banken bedömer kommer att inflyta. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen. Om bedömningen av det förväntade framtida värdet på ett osäkert lån förändras mellan två bedömningstillfällen skall denna skillnad redovisas som kreditförlust eller återvinning.
För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd att låntagaren har finansiella svårigheter redovisas
en kreditförlust om det diskonterade nuvärdet av kassaflödena enligt de omförhandlade lånevillkoren diskonterade med lånets
ursprungliga effektivränta är lägre än redovisat värde på lånet. Om lånet efter omstrukturering förväntas återbetalas i enlighet
med de omförhandlade villkoren så klassificeras lånet inte längre som osäkert.
Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i allmänhet
betalningar som är mer än 90 dagar försenade. Andra objektiva belägg kan vara information om betydande finansiella svårigheter som kommit sparbanken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i
den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet som ingår som 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.
Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta
som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar
resultaträkningen.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Egetkapitalinstrument som klassificerats som en finansiell tillgång som kan säljas, anses ha ett nedskrivningsbehov och skrivs
ner om det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när värdenedgången varit utdragen.
Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat som en finansiell tillgång som kan säljas omklassificeras tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital via övrigt totalresultat till resultaträkningen. Nedskrivningar på
finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner.
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Återföring av nedskrivningar
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs
om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor.
Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not
12.
Nedskrivningar av låne- och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, vilka tidigare redovisats
i resultaträkningen återförs ej via resultaträkningen, utan i övrigt totalresultat. Det nedskrivna värdet är det värde från vilket efterföljande omvärderingar görs, vilka redovisas i övrigt totalresultat. Nedskrivningar av räntebärande instrument, klassificerade
som finansiella tillgångar som kan säljas, återförs över resultaträkningen om det verkliga värdet ökar och ökningen objektivt kan
hänföras till en händelse som inträffade efter det att nedskrivningen gjordes.
Bortskrivningar av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket
är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat
sätt.
Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar
redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto.
Materiella tillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att komma sparbanken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avskrivningsprinciper
Alt 1. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Sparbanken tillämpar komponentavskrivning på rörelsefastigheter, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. För övriga materiella anläggningstillgångar anser sparbanken att det inte finns några separata komponenter med väsentligt olika avskrivningsperioder.
Beräknade nyttjandeperioder;
Byggnader, rörelsefastigheter:

Se nedan

Inventarier:

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

100 år

Stomkompletteringar, innerväggar m.m.:

20-50 år

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

20-40 år

Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m.:

20-30 år

Inre ytskikt, maskinell utrustning m.m.:

10-20 år

Ersättningar till anställda
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens
Pensionskassa (SPK) och Swedbank Försäkring. Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan för ersättningar efter avslutad anställning en plan enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller
informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare.
En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd plan.
Pensionsplanen för sparbankens anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Sparbanken har dock gjort bedömningen att UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta är
tillämplig även för sparbankens pensionsplan hos SPK och Swedbank Försäkring. Sparbanken saknar tillräcklig information för att
möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas
genom att de anställda utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas till SPK baserat på aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 10.
Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en
följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen
på balansdagen.
Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en
skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
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Not 3: Finansiella risker
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att
begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken,
fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten.
Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat
ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga
begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor
samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där
varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
Sparbanken köper in en självständig funktion för riskkontroll från Ostkustens Risk och Compliance vars uppgift är att analysera utvecklingen av
riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.
Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på
grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också den risk som sparbanken tar på sig när sparbanken ställer ut
finansiella garantier för att garantera en tredje parts betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella garantin. Till denna risk räknas
också den risk som sparbanken har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek. I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad till under
året intjänad förmedlingsprovision. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, eller ett värdepapper. Den största risken är
av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper
begränsad. Riskerna härrör primärt till utlåning till allmänheten.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat
ansvaret till olika kreditdelegationer.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl.a. att alla
kreditbeslut i sparbanken fattas i enlighet med av styrelsen upprättade delegeringsbestämmelser.
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är
merparten av sparbankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar
efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa
beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga
omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och risken vid
ett eventuellt obestånd.
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig
upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker
med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig.
Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori av låntagare visas i tabeller nedan.
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Kreditriskexponering brutto och netto

2019-12-31
Krediter1 mot säkerhet av:

Total kreditrisk- KreditriskexpoTotal
Värde av säkerexponering i nering utanför
kreditheter avseende
balansräkning balansräkning riskexponering poster i balans(bokf v)
(verkl v)
räkning

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter2 ______________ 1 421 398
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter3 ___________________

102 389

Pantbrev i jordbruksfastigheter____________________
Pantbrev i andra näringsfastigheter________________
Företagsinteckning______________________________
Övriga4 _______________________________________
Varav kreditinstitut__________________________

209 568

50 1 421 448 1 380 639
-

102 389

99 389

407 575

-

407 575

252 824

498

253 322

148 623

4 191

438 957

105 023
703

Summa __________________________________ 2 771 766

Värde av säker- Totalt värde av Total kreditriskexponering
heter avseende
säkerheter
efter avdrag för
poster utanför
säkerheter
balansräkningen

50 1 380 689

40 759

-

99 389

3 000

406 020

-

406 020

1 555

244 827

498

245 325

7 997

152 814

142 662

4 191

146 853

5 961

543 980

42 244

703

42 947

501 033

210 271

8 973

703

9 676

200 595

5 442 2 321 223

560 305

109 762 2 881 528 2 315 781

Statspapper och andra offentliga organ
AAA5 ____________________________________

-

-

-

-

-

-

-

AA _____________________________________

51 770

-

51 770

-

-

-

51 770

AAA_____________________________________

108 873

-

108 873

-

-

-

108 873

AA _____________________________________

-

-

-

-

-

-

-

A _____________________________________

15 155

-

15 155

-

-

-

15 155

BBB eller lägre____________________________

35 718

-

35 718

-

-

-

35 718

Utan rating_______________________________

4 045

-

4 045

-

-

-

4 045

- 215 561

-

-

- 215 561

Andra emittenter

Summa___________________________________ 215 561
Övrigt
Åtaganden_______________________________

-

175 582

175 582

-

-

-

175 582

Lånelöften________________________________

-

39 250

39 250

-

-

-

39 250

Summa___________________________________

- 214 832 214 832

-

-

- 214 832

Total kreditriskexponering_________________ 2 987 327

1

324 594 3 311 921 2 315 781

5 442 2 321 223

990 698

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

		inklusive bostadsrätter

2
3

inklusive bostadsrättsföreningar

4

inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning

5

I detta exempel utgår vi från Standard and Poor’s rating
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Kreditriskexponering brutto och netto

Total kreditrisk- KreditriskexpoTotal
Värde av säkerexponering i nering utanför
kreditheter avseende
balansräkning balansräkning riskexponering poster i balans(bokf v)
(verkl v)
räkning

2018-12-31

Värde av säker- Totalt värde av Total kreditriskheter avseende
säkerheter
exponering
poster utanför
efter avdrag för
balansräkningen
säkerheter

Krediter 1 mot säkerhet av:
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter 2______________ 1 239 504

50 1 239 554 1 196 299

50 1 196 349

43 205

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter ___________________

86 560

-

86 560

86 560

-

86 560

-

Pantbrev i jordbruksfastigheter____________________

381 924

-

381 924

381 792

-

381 792

132

Pantbrev i andra näringsfastigheter________________

245 861

623

246 484

222 377

623

223 000

23 484

Företagsinteckning______________________________

127 907

4 667

132 574

119 438

4 667

124 104

8 469

Övriga _______________________________________

454 605

115 960

570 565

36 035

458

36 493

534 072

Varav kreditinstitut__________________________

226 813

-

226 813

-

-

-

226 813

5 798 2 048 298

609 362

3

4

Summa __________________________________ 2 536 361

121 300 2 657 661 2 042 501

Statspapper och andra offentliga organ 5
AAA _________________________________________

40 256

-

40 256

-

-

-

40 256

AA __________________________________________

40 016

-

40 016

-

-

-

40 016

AAA__________________________________________

50 967

-

50 967

-

-

-

50 967

AA __________________________________________

-

-

-

-

-

-

-

A __________________________________________

10 140

-

10 140

-

-

-

10 140

BBB eller lägre__________________________________

40 581

-

40 581

-

-

-

40 581

Utan rating____________________________________

4 076

-

4 076

-

-

-

4 076

- 186 036

-

-

- 186 036

Andra emittenter 5

Summa___________________________________ 186 036
Övrigt
Åtaganden____________________________________

-

155 789

155 789

-

-

-

155 789

Lånelöften_____________________________________

-

26 110

26 110

-

-

-

26 110

Summa___________________________________

- 181 899 181 899

-

-

- 181 899

Total kreditriskexponering______________________ 2 722 397

1

303 199 3 025 596 2 042 501

5 798 2 048 298

977 297

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

		inklusive bostadsrätter

2
3

inklusive bostadsrättsföreningar

4

inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning

5

I detta exempel utgår vi från Standard and Poor’s rating
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Kreditkvalitet
Sparbanken följer årligen upp och rapporterar kreditgivningen på företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvaliteten i banken. Som utgångspunkt för riskbedömning och kreditbeslut använder sig sparbanken vid kreditberedning av riskklassificeringsmodeller för företagskrediter respektive scoringmodeller för privata krediter. Med hjälp av riskklassificeringsmodeller är sparbankens företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk för fallissemang och Risk vid obestånd.
Denna modell tar hänsyn till företagens nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt intern skötsamhet. För privata engagemang
används ett scoringsystem anpassat för att säkerställa kvaliteten på nybeviljade krediter till privatpersoner. Både intern skötsamhet och externt beteende vägs ihop för att få ett risktal.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder.
Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att sparbankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika löptider.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar
endast görs i likvida värdepapper, dvs. värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande och
stresstester utförs för olika scenarios.
Sparbankens likviditetsberedskap i form av avistainlåning hos Swedbank och andra finansiella institut, finansiella värdepapper i
form av svenska kommunobligationer samt svenska säkerställda obligationer får lägst uppgå till 9 % av inlåningen från allmänheten.
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.
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Odiskonterade kassaflöden - kontraktuellt återstående löptid
Löptidsinformation
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning
På
anfordran

<
3 mån

> 3 mån
< 1 år

>1 år
< 5 år

>5 år

Utan
löptid

Summa
nominella
kassaflöden

Tillgångar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker___

-

-

-

-

-

2 393

2 393

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm______

-

-

25 089

26 681

-

-

51 770

Utlåning till kreditinstitut___________________

184 568

-

-

25 000

-

-

209 568

Utlåning till allmänheten____________________

135 471

47 222

93 279

Räntebärande värdepapper__________________

-

-

Materiella tillgångar________________________

-

-

Övriga tillgångar__________________________

195 001

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter__

-

Summa tillgångar________________________

515 040

62 253

123 499

5 415

-

-

395 013 1 891 214

- 2 562 199

4 045

159 746

-

-

163 791

-

-

16 732

-

16 732

4 711

1 086

-

-

86 353

287 151

10 320

-

-

-

-

10 320

606 440 1 907 946

88 746 3 303 924

Skulder
Skulder till kreditinstitut____________________

Inlåning från allmänheten___________________ 2 804 504

-

-

-

5 415

631

640

379

-

Övriga skulder och eget kapital_______________

-

6 587

-

24 123

-

455 197

485 907

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter___

-

2 979

-

-

-

-

2 979

Avsättningar______________________________

-

-

3 469

-

-

-

3 469

Summa skulder och eget kapital___________ 2 809 919

10 197

4 109

24 502

-

Total skillnad____________________________ - 2 294 879

52 056

119 390
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- 2 806 154

455 197 3 303 924

581 938 1 907 946 - 366 451

-

Inga hinder för käpphästar
Blomstermåla Ryttarförening ordnar

för föreningen att köpa in nya hinder

varje år en dressyrtävling på lokal

som uppfyller kraven för att i framtiden

nivå. Då kommer deltagare från

kunna arrangera lokala hopptävlingar.

stora delar av länet till en mycket
omtyckt tävling. De ordnar även
med träningstävlingar i hoppning
och dressyr både inomhus och
utomhus beroende på årstid och
väderförhållanden.

Johanna Ekh

Föreningens styrelse är alltid öppen
för nya idéer och önskningar från medlemmarna vilket ger en levande och
varierande aktivitetskalender. Nytt för
det gångna året är bland annat arrangemang inom käpphästhoppning som är

Ann-Sofie Nilsson, ordförande, berättar

en ny populär aktivitet för barn och ung-

att föreningens ungdomar har varit

domar. Käpphäst är ett fint komplement

ute och ridit i hopplag på ponny och

till riktig häst då det ger deltagarna

försvarat klubbens färger i tävlingar

god kondition och välutvecklad motorik,

med andra lokala ridklubbar, med fina

berättar Ann-Sofie.

resultat. Under 2019 gjordes det möjligt
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Anders Peterson, Johanna Ekh, Joakim Adolfsson, Helen Nyberg

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN
BLOMSTERMÅLA

Hur bedriver ni verksamheten?

Hur många medlemmar har ni?

Föreningen arrangerar prova-på rid-

Blomstermåla Ryttarförening är

ning för barn och ungdomar i samhället,

en ideell förening som bildades för

Blomstermåla Ryttarförening

vilket är mycket populärt. Föreningen

drygt 40 år sedan. En förening som

är en välskött förening och har

äger inga egna hästar utan medlemmar

vänder sig till alla med ett intresse för

en väl fungerande anläggning

ställer upp med sina egna. Det finns

hästar och aktiviteter kring dem. Idag

för både träning och tävling.

inte någon allmän ridskola, vilket hade

har föreningen ca 70 medlemmar i

De välkomnar alla oavsett

möjliggjort för föreningen att lättare

varierande åldrar.

inriktning och nivå. De har en

RYTTARFÖRENING

samla barn och ungdomar till en bra

vision att göra hästsporten

fritidsaktivitet. Men i framtidsvisionen

tillgänglig för alla i samhället

finns målet att skapa en ponnyridskola

på olika sätt, vilket är väldigt

och även att utöka ridhusets storlek för

tilltalande. När föreningen be-

att öka tillgängligheten.

hövde stöttning till nya hinder
för att förbättra möjligheterna
till träning och tävling hade vi
ingen tvekan till att bidra.
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2018
Odiskonterade kassaflöden - kontraktuellt återstående löptid
Löptidsinformation
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning

Tillgångar

På
anfordran

<
3 mån

> 3 mån
< 1 år

>1 år
< 5 år

>5 år

Utan
löptid

Summa
nominella
kassaflöden

-

-

-

-

-

2 033

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm___________

-

-

55 061

25 211

-

-

80 272

Utlåning till kreditinstitut________________________

226 813

-

-

-

-

-

226 813

Utlåning till allmänheten________________________

160 200

38 872

86 497

Räntebärande värdepapper______________________

-

-

-

Materiella tillgångar____________________________

-

-

Övriga tillgångar_______________________________

121 892

-

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker________

366 104 1 657 875

2 033

- 2 309 548

74 938

30 825

-

-

17 491

-

17 491

758

4 744

-

114 126

241 520

-

-

-

9 035

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter_______

-

9 035

-

Summa tillgångar________________________

508 905

47 907

142 316

-

105 763

470 997 1 706 191 116 159 2 992 475

Skulder till kreditinstitut_________________________

7 427

-

-

-

-

-

Inlåning från allmänheten________________________

2 489 312

695

1 012

204

-

- 2 491 223

Övriga skulder och eget kapital___________________

-

9 920

-

24 441

-

456 079

490 440

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter_______

-

2 463

-

-

-

-

2 463

Avsättningar__________________________________

-

-

922

-

-

922

-

Summa skulder och eget kapital ___________ 2 496 739

13 078

1 934

24 645

Total skillnad____________________________ - 1 987 834

34 829

140 382

7 427

- 456 079 2 992 475

446 352 1 706 191 - 339 920

-

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och kursrisk (prisrisk). I sparbankens
fall utgör ränterisk och kursrisk primära marknadsrisker.
Ränterisk
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan
stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av ränterisk är inkomstrisken, dvs. risken för
att räntenettot försämras i ett förändrat ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder. 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 t.ex. att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar.
Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Bankens exponering mot valuta utgörs av innehav av resevaluta. Innehavet är av ringa värde och genererar
därmed inte väsentliga risker i samband med kursfluktuationer. Bankens innehav av resevaluta uppgick vid årsskiftet till 251 tkr.
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Aktiekursrisk
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 dess emittent, eller faktorer som
påverkar alla liknande finansiella instrument som handlas på marknaden).
Sparbankens förvärv av aktier begränsar sig till strategiska förvärv. En generell förändring med en procentenhet av aktiekursen
beräknas påverka sparbankens totalresultat före skatt med approximativt 858 tkr för året som slutar 31 december 2019 (1 135
tkr) samt påverka eget kapital med 487 tkr (809 tkr).
Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken
för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken.
De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående
process i sparbanken, som bl.a. omfattar

•
•
•
•
•

kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner,

•

informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens och kundernas tillgångar.

klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna,
IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller,
behörighetssystem,
interna informations- och rapporteringssystem för att bl.a. tillgodose ledningens krav på information om exempelvis
sparbankens riskexponering
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Not 4: Räntenetto, TSEK		 2019		 2018
Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut_____________________________________

114		

8

Utlåning till allmänheten______________________________________

59 140		

54 381

Räntebärande värdepapper ____________________________________

973		

1 153

Övriga_____________________________________________________

- 1 		

16

Summa____________________________________________________

60 226		

55 558

Skulder till kreditinstitut______________________________________

- 398		

- 864

In- och upplåning från allmänheten_____________________________

- 8 666		

- 8 745

Varav kostnad för insättningsgaranti_________________________

- 995		

- 1 489

Räntekostnader

Övriga_____________________________________________________

- 120		

- 158

Summa____________________________________________________

- 9 184		

- 9 767

Räntenetto ________________________________________________

51 042		

45 791

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

1,60		1,53

Placeringsmarginal (Räntenetto i % av MO)_____________________

1,65		1,60

Medelränta utlåningen______________________________________

2,34		2,28

Medelränta inlåningen (Inkl. kostnad för insättningsgarantin)______

0,33		0,37

Not 5: Erhållna utdelningar, TSEK		 2019		 2018
Swedbank AB_______________________________________________
Sparbankernas Försäkrings AB_________________________________
Summa____________________________________________________

8 733		

7 333

15		19
8 748		

7 352

Not 6: Provisionsintäkter, TSEK		 2019		 2018
Betalningsförmedlingsprovisioner______________________________

4 465		

4 344

Utlåningsprovisioner_________________________________________

15 925		

15 679

Inlåningsprovisioner__________________________________________
Provisioner avseende utställda finansiella garantier________________

175		186
127		108

Värdepappersprovisioner______________________________________

4 617		

4 391

Avgifter från kredit- och betalkort______________________________

1 020		

1 054

Övriga provisioner___________________________________________

2 100		

1 966

Summa____________________________________________________

28 429		

27 728

Not 7: Provisionskostnader. TSEK		 2019		 2018
Betalningsförmedlingsprovisioner______________________________

- 2 036		

- 2 153

Värdepappersprovisioner______________________________________

- 839		

- 800

Övriga provisioner___________________________________________

- 658		

- 511

Summa____________________________________________________

- 3 533		

- 3 464
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Not 8: Nettoresultat av finansiella
transaktioner, TSEK		 2019		 2018
Aktier/andelar_______________________________________________
Räntebärande värdepapper____________________________________
Valutakursförändringar_______________________________________

- 34 		

4

-		

- 12

212		128

Förlustreserv, värdepapper värderade till verklig värde
via övrigt totalresultat________________________________________

81		

- 318

Summa____________________________________________________

259		

- 198

Vinst/förlust vid försäljning av investeringar______________________

-		

-8

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen_________

- 34		

-

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per kategori

Valutakursförändringar_______________________________________

212		128

Summa____________________________________________________

178		120

Förändring i förlustreserv för förväntade kreditförluster, värdepapper
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat_________________

81		

- 318

- 32 517		

- 1 138

Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas som
redovisas i övrigt totalresultat_________________________________

Not 9: Övriga rörelseintäkter, TSEK		 2019		 2018
Övriga rörelseintäkter________________________________________

90		597

Summa____________________________________________________

90		597

Not 10: Allmänna administrationskostnader, TSEK_

2019		2018

Personalkostnader
Löner och arvoden________________________________________

- 14 861		 - 13 865

Sociala avgifter___________________________________________

- 5 515		

- 5 171

Kostnad för pensionspremier________________________________

- 2 785		

- 2 441

Avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt_______________

- 1 055		

- 866

- 1 083		

- 1 262

Övriga personalkostnader__________________________________
Summa personalkostnader_______________________________

- 25 299		 - 23 605

Övriga administrationskostnader
Hyror och andra lokalkostnader______________________________

- 761		

- 600

IT-kostnader_____________________________________________

- 8 259		

- 7 922

Konsulter_______________________________________________

- 1 489		

- 78

Revision_________________________________________________

- 943		

- 728

Porto och telefon_________________________________________

- 383		

- 418

Fastighetskostnader______________________________________

- 1 247		

- 2 914

- 1 676		

- 1 521

Övriga__________________________________________________
Summa övriga administrationskostnader__________________

- 14 758		 - 14 181

Summa allmänna administrationskostnader________________

- 40 057		 - 37 786
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Klubben bygger för framtiden
Bäckebo GoIF visar att de satsar på

med renoveringen. En plan och budget

och dörrar, panelen delvis bytts ut och

framtiden genom att de under 2019

gjordes för vad som behövde göras och

huset var helt ommålat både utomhus

genomfört ett stort jobb med att

samtidigt introducerade Nybro kommun

och inomhus. Alla duschar, toaletter

renovera sin klubbstuga.

sitt Lantbygdsstöd vilket gjorde att

och omklädningsrum hade fått nya

föreningen vågade gå vidare i sina

produkter och nya golv och väggmattor.

planer.

Även klubblokalen fick lite nya möbler

Rolf Persson berättar att eftersom
klubbstugan i Bäckebo uppfördes för

och inredning.

ca 30 år sedan så var den i ett stort

Rolf Persson är f.d. ordförande och

behov av renovering. Främst var det

fick i uppdrag att hålla i projektet.

Klubben har lyckats genomföra hela

hemmalagets utrymmen som behövde

Efter en snabb behandling av Nybro

projektet utan att behöva ta i anspråk

större plats då föreningen under 2019

kommun fick föreningen ett bidrag på

sina egna medel som normalt är till

hade två herrlag i seriespel vilket gjorde

500 000 kronor och det trycktes då

den idrottsliga verksamheten. Detta

att det var mycket folk på träningarna.

på startknappen. Slutnotan hamnade

tack vare ideellt arbete, pengar och

Föreningen beslöt sig för att även

på drygt 750 000 kr men då hade

sponsring från kommunen, Ålems

bygga till ett mindre förråd i samband

klubbstugan fått nytt tak, nya fönster

Sparbank, Bäckebo Sågverk, Bert-Ola
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Karlsson samt Rolf Persson och Gith

Vad ser föreningen för spännande

Persson Oscarsson. Helt fantastiskt

saker inför framtiden? Utmaningen

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN

att föreningen har fått en helrenoverad

är att hålla bygden levande och då fyller

BÄCKEBO GOIF

klubbstuga utan att skuldsätta sig,

föreningslivet en jättestor betydelse.

berättar Rolf.

Då gäller det att ha fräscha lokaler för

Hur länge har föreningen funnits?
Föreningen startades 1941, det är snart
dags för 80-årsfirande.

att locka till sig ungdomar och ledare.
Största utmaningen är att ha både damoch herrlag plus någon typ av barn- och
ungdomsverksamhet.

Hur många medlemmar har ni?

När banken grundades var
Ålems och Bäckebos församling den absoluta kärnan av
verksamheten. Därför är det
extra roligt att stötta vid ett
sådant här projekt och i det
här området, där det dess-

Antalet medlemmar är ca 165 st.

utom är ett stort engagemang
som läggs ner genom otaliga
ideella timmar. Då är det självklart för banken att vara med.
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 		2019		

			

2018

			
			

Ledande
Övriga
befattningsanställda
havare 		

Ledande
befattningshavare

Övriga
anställda

Löner, inkl avsättning till vinstandelsstiftelse__________________

3 869

11 447

3 491

11 030

Pensionskostnader________________________________________

1 036

1 749

818

1 623

Sociala kostnader_________________________________________

1 461

4 203

1 285

3 927

Summa_________________________________________________

6 366

17 399

5 594

16 580

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör, ekonomiansvarig, ledningsgrupp och kreditchef beslutas av styrelsen. Ersättning till andra
ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör, i vissa fall efter samråd med ersättningsutskottet.
Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, pension, ränteförmån samt personalbilsförmån. Med andra ledande befattningshavare avses de tre personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
bankledningen. Ersättning till verkställande direktören för 2019 har beslutats av styrelsen.

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 2019
		

Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Styrelsens ordförande Roland Åkesson__________________

223

-

-

-

1

224

Vice styr ordf Maria Biskop___________________________

143

-

-

-

1

144

Anna Nyström_____________________________________

111

-

-

-

3

114

Sara Widerström____________________________________

121

-

-

-

-

121

Dan Hjörnered_____________________________________

123

-

-

-

7

130

Ulf Roback_________________________________________

133

-

-

-

3

136

Verkställande direktör_______________________________

1 160

89

581

-

-

1 830

Andra ledande befattningshavare (3 personer)___________

1 766

54

455

89

-

2 364

Summa___________________________________________

3 780

143

1 036

89

15

5 063

Vinstandelsstiftelse

Övrig
ersättning

		
		

Pensionskostnad

Vinstandelsstiftelse

Övrig
ersättning

Summa

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 2018
		

Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Styrelsens ordförande Roland Åkesson__________________

109

-

-

-

3

112

Vice styr ordf Maria Biskop___________________________

113

-

-

-

1

114

Anna Nyström_____________________________________

68

-

-

-

1

69

Inger Karlsson______________________________________

36

-

-

-

-

36

Sara Widerström____________________________________

100

-

-

-

-

100

Dan Hjörnered_____________________________________

100

-

-

-

4

104

		
		

Pensionskostnad

Summa

Ulf Roback_________________________________________

116

-

-

-

2

118

Verkställande direktör_______________________________

1 134

18

524

-

-

1 676

Andra ledande befattningshavare (3 personer)___________

1 634

54

294

81

-

2 063

Summa___________________________________________

3 410

72

818

81

11

4 392
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Grundlön till styrelse inkluderar ett fast årligt arvode samt dagarvoden som utgår i samband med styrelsemöten, konferenser
m.m. Övriga förmåner avser ränte- samt bilförmåner.
Avsättning till resultatandelsstiftelse, benämnd Guldeken, sker på lika villkor till berörda anställda. Till stiftelsen överlämnade
medel bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger en mot anställnings- och tjänstgöringstid svarande andel. Utbetalning av resultatandel ur Guldeken sker tidigast efter fem års fondering. VD samt ekonomiansvarig omfattas ej av reglerna för
resultatandelar. Några rörliga ersättningar förekommer ej.
Pensioner
VD omfattas av gällande pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet. VD:s ordinarie pensionsålder är 65 år. BTP-planens
alternativregel tillämpas om alternativ pensionslösning avseende löneandelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.
Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktör rätt till lön under uppsägningstiden, som är tolv månader. Den verkställande direktören har därutöver rätt till avgångsvederlag motsvarande en årslön. Vid egen uppsägning har den verkställande
direktören sex månaders uppsägningstid.
Lån till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavares lån i företaget 		

2019		2018

Verkställande direktör _____________________________________

4 609		

4 687

Styrelseledamöter________________________________________

5 563		

5 097

Summa_________________________________________________

10 172		

9 784

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen bortsett från 0,1 (0,1) MSEK i krediter utan säkerhet, till ett beviljat
belopp av 0,4 (0,3) MSEK. Lånevillkoren överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller
till övrig personal.
Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1, lämnas på bankens
hemsida www.alemssparbank.se. (FFFS 2011:1 2 kap 11§)

2019		2018

Medelantalet anställda
Sparbanken
Antal kvinnor____________________________________________

16		13		

Antal män_______________________________________________

11		12		

Totalt__________________________________________________

27		25		

Könsfördelning i ledningen
Styrelsen
Antal kvinnor____________________________________________

3		3

Antal män _______________________________________________

4		4

Övriga ledande befattningshavare inkl. verkställande direktören
Antal kvinnor____________________________________________

2		2

Antal män_______________________________________________

2		2		

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Revisionsgruppen i Borås AB________________________________
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen
och bokföringen, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
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203		193		

Not 11: Övriga rörelsekostnader, TSEK		

2019		 2018

Avgifter till centrala organisationer__________________________

- 701

- 900

Försäkringskostnader______________________________________

- 272

- 291

Säkerhetskostnader_______________________________________

- 378

- 374

Marknadsföringskostnader_________________________________

- 1 727

- 1 548

Övriga rörelsekostnader ___________________________________

- 13

- 25

Summa_________________________________________________

- 3 091

- 3 138

Not 12: Kreditförluster, netto, TSEK		

2019

2018

Förändring kreditförlustreserv - stadie 1______________________

814

- 812

Förändring kreditförlustreserv - stadie 2______________________

1 828

1 480

Förändring kreditförlustreserv – stadie 3______________________

4 908

7 844

Förändring kreditförlustreserv – förvärvade eller utgivna
kreditförsämrade fordringar________________________________

- 936

- 1 232

Summa_________________________________________________

6 614

7 280

Periodens nettokostnad för konstaterade förluster______________

- 8 039

- 8 769

Periodens nettokostnad för modifieringar_____________________

- 93

- 195

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster________________

1 461

1 185

Summa_________________________________________________

- 6 671

- 7 779

Kreditförluster avseende lån till upplupet anskaffningsvärde_

- 57

- 499

Förändring reserveringar – stadie 1__________________________

15

4

Förändring reserveringar – stadie 2__________________________

161

- 222

Förändring reserveringar – stadie 3__________________________

307

- 88

Förändring reserveringar – förvärvade eller utgivna
kreditförsämrade fordringar________________________________

- 62

- 34

Summa_________________________________________________

421

- 340

Låneåtaganden och finansiella garantiavtal – egen portfölj

Låneåtaganden och finansiella garantiavtal – Swedbank Finans
Förändring reserveringar – stadie 1__________________________

- 41 		

Förändring reserveringar – stadie 2__________________________

- 45		

Förändring reserveringar – stadie 3__________________________

- 39		

Summa_________________________________________________

- 125		

Låneåtaganden och finansiella garantiavtal – Swedbank Hypotek
Förändring reserveringar – stadie 1__________________________
Förändring reserveringar – stadie 2__________________________

25		
361		

Förändring reserveringar – stadie 3__________________________

1 721		

Summa_________________________________________________

2 107		

Kreditförluster avseende låneåtaganden och
finansiella garantiavtal__________________________________

2 403

- 340

Summa kreditförluster___________________________________

2 346

- 839
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Stadie 1-3 i tabellen ovan återfinns inte i IFRS som begrepp, men har i praxis utvecklats till följande definitioner:

Stadie 1

Lån för vilka kreditförlustreservering görs motsvarande de förväntade kreditförlusterna
för de närmaste 12 månaderna.

Stadie 2: Lån för vilka kreditförlustreservering görs motsvarande de förväntade kreditförlusterna
för hela den förväntade återstående löptiden.

Stadie 3: Lån för vilka kreditförlustreservering görs motsvarande de förväntade kreditförlusterna för hela den
förväntade återstående löptiden och är kreditförsämrade (i praktiken synonymt med det gamla
begreppet ”osäkra fordringar”).

Not 13: Bokslutsdispositioner, TSEK		

2019

2018

Avsättning till periodiseringsfond____________________________

-

-

Återföring av periodiseringsfond____________________________

-

1 830

Summa_________________________________________________

-

1 830

Not 14: Skatter		

2019

2018

- 7 556

- 6 764

Redovisat i resultaträkningen
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Årets skattekostnad_______________________________________
Justering av skatt hänförlig till tidigare år______________________

-

1

Totalt redovisad skattekostnad___________________________

- 7 556

- 6 763

Avstämning av effektiv skatt_____________________________

2019 (%)

2019

2018 (%)

2018

Resultat före skatt________________________________________ 		

43 324		

36 988

Skatt enligt gällande skattesats _____________________________

- 9 271

- 8 137

21,4 %

22,0 %

Ej avdragsgilla kostnader___________________________________

0,3 %

- 138

0,6 %

- 224

Ej skattepliktiga intäkter___________________________________

- 4,3 %

1 879

- 4,4 %

1 618

Skatt hänförlig till tidigare år________________________________

0,0 %

-

0,0 %

1

Schablonränta på periodiseringsfond_________________________

0,1 %

- 26

0,1 %

- 21

Redovisad effektiv skatt_________________________________

17,5%

- 7 556

18,3 %

- 6 763

Not 15: Belåningsbara
statsskuldförbindelser m.m., TSEK		

2019		2018
Verkligt
värde

Redovisat
värde

			
			

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Svenska kommuner _______________________________________
Summa _________________________________________________

51 770
51 770

51 770
51 770

80 272
80 272

80 272
80 272

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger
nominella värden_________________________________________

-

770

-

272

Summa_________________________________________________

-

770

-

272

Not 16: Utlåning till kreditinstitut, TSEK		

2019		 2018

Svensk valuta____________________________________________

207 125		 223 860

Utländsk valuta__________________________________________
Summa_________________________________________________
55

2 443		

2 953

209 568		 226 813

Not 17: Utlåning till allmänheten, TSEK

_

2019

2018

Utestående fordringar, redovisat värde
Utlåning________________________________________________

2 562 199		

2 309 547

Summa_________________________________________________

2 562 199		

2 309 547

Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver		

			
			

Ej kreditförsämrade
Stadie 1
Stadie 2

Kreditförsämrade
Stadie 3

Totalt

Redovisat bruttovärde per 1 januari 2019__________________

2 103 369

196 366

33 922

2 333 657

Redovisat bruttovärde per 31 december 2019______________

2 347 956

216 282

15 974

2 580 212

Förlustreserver per 1 januari 2019________________________

- 1 999

- 4 596

- 17 515

- 24 110

Nya finansiella tillgångar___________________________________

- 668

- 267

-1

- 936

Bortbokade finansiella tillgångar____________________________

265

438

9 634

10 337

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)_______________________

388

1 194

- 226

1 356

Förändringar i makroekonomiska scenarier____________________

161

195

35

391

Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar
och individuella bedömningar)_______________________________

-

-

- 4 959

- 4 959

446

- 1 550

-

- 1 104

Förlustreserver

Överföringar mellan stadier under perioden
Från stadie 1 till stadie 2___________________________________
Från stadie 1 till stadie 3___________________________________

1

-

- 135

- 134

Från stadie 2 to stadie 1___________________________________

- 60

389

-

329

Från stadie 2 to stadie 3___________________________________

-

156

- 694

- 538

Från stadie 3 to stadie 2___________________________________

-

- 42

436

394

Från stadie 3 to stadie 1___________________________________

- 63

-

1 024

961

Valutakursförändringar____________________________________

-

-

-

-

Övrigt__________________________________________________

-

-

-

-

Förlustreserver per 31 december 2019____________________

- 1 529

- 4 083

- 12 401

- 18 013

Redovisat värde, netto___________________________________

2 346 427

212 199

3 573

2 562 199

Redovisat bruttovärde och förlustreserv - branschfördelning 			
			
			

Redovisat
bruttovärde

31 december 2019
Förlustreserv

Redovisat
nettovärde

Utlåning till allmänheten
Privatkunder_____________________________________________

2 061 633

- 9 113

2 052 520

Bolån ___________________________________________________

1 390 794

- 4 045

1 386 749

Övrigt__________________________________________________

670 839

- 5 068

665 771

Företagskunder__________________________________________

518 579

- 8 900

509 679

Jordbruk, skogsbruk och fiske________________________________

21 014

- 41

20 973

Tillverkning______________________________________________

86 637

- 5 858

80 779

Försörj av el, gas, värme & kyla______________________________

5 650

- 11

5 639

Bygg ___________________________________________________

56 933

- 305

56 628

Handel__________________________________________________

71 852

- 1 677

70 175

Transport_______________________________________________

4 333

- 21

4 312

Hotell och restaurang______________________________________

17 268

- 97

17 171

Informationsteknologi_____________________________________

3 059

-3

3 056

Finans och försäkring _____________________________________

5 630

- 91

5 539

Fastighetsförvaltning_____________________________________

204 443

- 237

204 206

Övrig utlåning till företag__________________________________

41 760

- 559

41 201

Summa utlåning till allmänheten__________________________

2 580 212

- 18 013

2 562 199
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Redovisat bruttovärde och förlustreserv per stadie – jämförelse med öppningsbalans
Utlåning till allmänheten, privatkunder		

31 december 2019

1 januari 2019

1 885 549

1 701 291

Stadie 1
Redovisat bruttovärde _____________________________________
Förlustreserver___________________________________________

- 774

- 1 083

Redovisat värde__________________________________________

1 884 775

1 700 208

Redovisat bruttovärde _____________________________________

162 280

137 683

Förlustreserver___________________________________________

- 2 434

- 2 542

Redovisat värde__________________________________________

159 846

135 141

Stadie 2

Stadie 3
Redovisat bruttovärde _____________________________________

13 804

25 593

Förlustreserver___________________________________________

- 5 905

- 10 830

Redovisat värde__________________________________________

7 899

14 763

Totalt redovisat värde, utlåning privatkunder_______________

2 052 520

1 850 112

Redovisat bruttovärde _____________________________________

462 607

403 713

Förlustreserver___________________________________________

- 755

- 917

Redovisat värde__________________________________________

461 852

402 796

Redovisat bruttovärde _____________________________________

53 975

57 313

Förlustreserver___________________________________________

- 1 649

- 2 053

Redovisat värde__________________________________________

52 326

55 260

Redovisat bruttovärde _____________________________________

1 997

8 064

Förlustreserver___________________________________________

- 6 496

- 6 684

Redovisat värde__________________________________________

- 4 499

1 380

Totalt redovisat värde, utlåning företagskunder ____________

509 679

459 436

Redovisat bruttovärde stadie 1______________________________

2 348 156

2 105 004

Redovisat bruttovärde stadie 2______________________________

216 255

194 996

Utlåning till allmänheten, företagskunder
Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

Redovisat bruttovärde stadie 3______________________________

15 801

33 656

Totalt redovisat värde brutto_____________________________

2 580 212

2 333 657

Förlustreserver stadie 1____________________________________

- 1 529

- 2 000

Förlustreserver stadie 2____________________________________

- 4 083

- 4 596

Förlustreserver stadie 3____________________________________

- 12 401

- 17 514

Totalt förlustreserver____________________________________

- 18 013

- 24 110

Totalt redovisat värde, utlåning till allmänheten____________

2 562 199

2 309 547

Andel stadie 3 lån, brutto, %________________________________

0,61

1,44

Andel stadie 3 lån, netto, %_________________________________

0,13

0,70

Förlustreserver kvot stadie 1 lån_____________________________

0,07

0,09

Förlustreserver kvot stadie 2 lån_____________________________

1,89

2,36
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Linn Wigren, Julia Haglund, Kerstin Fahlström, Yvonne Gunnebrant Österström

Jazz och kammarmusik i
Mönsterås kommun
Mönsterås Jazz & Kammarmusikför-

drygt 20-tal intresserade personer till

mer musik i de här genrerna som kanske

ening är en nybildad förening som

mötet, ur vilka fem personer anmälde

inte varit så starkt representerade i

fyller ett tomrum och breddar kul-

sig att tillsammans med henne ingå i en

kommunen tidigare, berättar Yvonne.

turlivet.

styrelse.

Yvonne Gunnebrant Österström berät-

Den 27 november 2018 samlades

eningen drivs som en ideell förening

tar att hon, efter att en tid ha funderat

denna grupp och bildade Mönsterås Jazz

med gott stöd av medlemmar, sponso-

på att Mönsterås saknade en arrangörs-

& Kammarmusikförening. Föreningens

rer, Mönsterås kommun, Länsmusiken

förening för jazz och kammarmusik, bjöd

syfte är att tillgodose och bredda intres-

och studieförbundet Vuxenskolan.

in till ett offentligt möte den 6 novem-

set för jazz, klassisk musik och folk-/

Styrelsemedlemmarna hjälps åt med det

ber 2018. Helt enkelt för att se om det

världsmusik i Mönsterås kommun. Målet

praktiska inför varje konsert. Konser-

fanns tillräckligt med intresse att bilda

för föreningen är att erbjuda ett kva-

terna hölls under våren 2019 på Hotell

en sådan förening. Hon visste också

litativt utbud av minst sju konserter/

Kronobäck, men fr.o.m. hösten 2019

att Länsmusiken – Kalmar Läns Musik-

evenemang per år för kommunens invå-

flyttade vi till PRO-gården i Mönsterås.

stiftelse, gärna ser att varje kommun i

nare i alla åldrar.

Vi är även öppna att hålla konserter/

länet har en egen arrangörsförening.
Till Yvonnes stora glädje kom det ett

Hur bedriver ni verksamheten? För-

Mönsterås har ett rikt musikliv, men föreningen hoppas kunna berika det med
58

evenemang på andra orter i kommunen.

Föreningen arrangerade en konsert med pianisten Per Tengstrand och Camerata Nordica den 9 mars i Ålems kyrka

Hur många medlemmar har ni? I nuläget har vi 50-talet vuxna medlemmar.
För att bygga verksamheten underifrån

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN

och stimulera familjer med barn att gå

MÖNSTERÅS JAZZ &

på levande konserter, så har vi även ett

KAMMARMUSIKFÖRENING

erbjudande till alla familjer med barn

När man tänker på sponsring

i Mönsterås Musik – och Kulturskola.

och stöttning till föreningar

Erbjudandet ger hela familjen möjlig-

är det lätt att man tänker på

het att gå på samtliga våra konserter/

idrott. Banken har som tydlig

evenemang.

målsättning att det ska vara

Vad ser ni för spännande i framti-

en bra blandning mellan olika

den? Att öka medvetenheten bland

typer av föreningar som får

kommunens invånare om att vi finns

vårt stöd. Att kulturlivet

och därmed öka vårt medlemsantal,

berikas på det här sättet ser

samt fortsätta erbjuda intressanta och

vi som väldigt positivt och

spännande konserter/evenemang till

att starta upp en ny förening

alla åldrar.

är alltid ett bra initiativ- som
kräver mycket engagemang
och resurser.
Yvonne Gunnebrant Österström
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Not 18: Räntebärande värdepapper, TSEK		

2019

2019 2018 2018

			
			

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Emitterade av andra låntagare än staten
102 757 102 757

Svenska bostadsinstitut___________________________________
Icke finansiella företag_____________________________________
Finansiella företag________________________________________
Summa räntebärande värdepapper________________________

50 967

50 967

34 678

34 678

34 481

34 481

26 356

26 356

20 315

20 315

163 791 163 791 105 763 105 763

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger
nominella värden_________________________________________ 		

4 561		

1 508

Förlustreserv för tillgångar redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat genererar en återföring på 82 tkr och har redovisats i eget kapital mot posten fond för verkligt värde samt i nettoresultat finansiella transaktioner i resultaträkningen.

Not 19: Aktier och andelar, TSEK		

2019

2018

Kreditinstitut____________________________________________

85 762		

113 529

5 302		

5 342

Övriga__________________________________________________
Summa aktier och andelar________________________________

91 064		 118 871

Varav: Noterade värdepapper på börs________________________

85 762		

113 529

Onoterade värdepapper_____________________________

5 302		

5 342

Företag		

Antal
		

		

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Aktier
Swedbank AB____________________________________________

615 000

85 762

85 762

Sparbankernas Kort AB____________________________________

67

-

67

Sparbankernas Försäkrings AB______________________________

421

524

524

Strukturerade produkter___________________________________

-

4 711

4 711

Summa_________________________________________________

615 488

90 997

91 064

Investeringar i egetkapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, innehav på balansdagen.

Per 2019-12-31		 Marknadsvärde
		
		

Köp under
under perioden

Utdelning
under perioden

Swedbank AB____________________________________________

85 762

6 609

8 748

Total ___________________________________________________

85 762

6 609

8 748

Not 20: Materiella tillgångar, TSEK		
Inventarier		

Byggn. och mark

Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2018_____________________________

3 720

23 683

27 403

Förvärv_________________________________________________

-

264

264

Utgående balans 31 december 2018_________________________

3 720

23 947

27 667

Ingående balans 1 januari 2019_____________________________

3 720

23 947

27 667

Förvärv_________________________________________________

150

-

150

Utgående balans 31 december 2019_________________________

3 870

23 947

27 817
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Inventarier
Byggn. och mark
Totalt
Avskrivningar		

Ingående balans 1 januari 2018_____________________________

- 2 903

- 6 387

- 9 290

Årets avskrivningar_______________________________________

- 183

- 702

- 885

Utgående balans 31 december 2018_________________________

- 3 086

- 7 089

- 10 175

Ingående balans 1 januari 2019_____________________________

- 3 086

- 7 089

- 10 175

Årets avskrivningar_______________________________________

- 191

- 719

- 910

Utgående balans 31 december 2019_________________________

- 3 277

- 7 808

- 11 085

1 januari 2018___________________________________________

817

17 295

18 112

31 december 2018________________________________________

634

16 857

17 491

1 januari 2019___________________________________________

634

16 857

17 491

31 december 2019________________________________________

593

16 139

16 732

Redovisade värden

Not 21: Övriga tillgångar, TSEK		

2019		 2018

Skattekonto_____________________________________________

194 972		 120 003

Övriga tillgångar_________________________________________
Summa_________________________________________________

Not 22: Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, TSEK		
Förutbetalda kostnader____________________________________
Upplupna ränteintäkter____________________________________

1 115		

2 647

196 087		 122 650

2019		 2018
793		572
1 451		

1 024

Upplupna provisionsintäkter________________________________

8 076		

7 437

Summa_________________________________________________

10 320		

9 033

Not 23: Skulder till kreditinstitut, TSEK		

2019		 2018

Swedbank AB
Svensk valuta____________________________________________

40		

1 956

Utländsk valuta__________________________________________

5 375		

5 471

Summa_________________________________________________

5 415		

7 427

Not 24: Inlåning från allmänheten, TSEK		

2019		 2018

Allmänheten
Svensk valuta____________________________________________
Utländsk valuta__________________________________________
Summa_________________________________________________

2 803 716		2 488 270
2 438		

2 953

2 806 154		2 491 223

Inlåningen per kategori av kunder
Offentlig sektor

________________________________________

114		114

Företagssektor___________________________________________

644 213		 475 935

Hushållssektor ___________________________________________

2 141 158		2 002 007

Varav enskilda företagare_____________________________

454 610		 431 740

Övriga__________________________________________________
Summa_________________________________________________

61

20 669		

13 167

2 806 154		2 491 223

Not 25: Övriga skulder, TSEK		
Preliminärskatt __________________________________________
Anställdas källskattemedel_________________________________
Övriga skulder___________________________________________

2019		 2018
1 750		

1 730

602		497
4 235		

5 478

Skatteskuld______________________________________________

-		

1 445

Summa_________________________________________________

6 587		

9 150

Not 26: Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter, TSEK		

2019		 2018

Upplupna räntekostnader__________________________________
Övriga upplupna kostnader_________________________________

37		72
2 887		

Förutbetalda intäkter______________________________________
Summa_________________________________________________

Not 27: Övriga avsättningar, TSEK		

2 343

54		48
2 978

2 463

2019		 2018

Garantiåtaganden________________________________________

3 469		

922

Totalt__________________________________________________

3 469		

922

Garantier
Redovisat värde vid periodens ingång_____________________
Avsättningar som gjorts under perioden______________________

922		330
2 863		

722

Outnyttjade belopp som har återförts under perioden___________

- 316		

- 130

Redovisat värde vid periodens utgång_____________________

3 469		

922

Garantier
Avsättningen för garantier hänför sig till förväntade förluster för leasing- och avbetalningskontrakt där en generell borgen föreligger
samt finansiella garantier utställda till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans.

Finansiella garantier och låneåtaganden - Förändringar i förlustreserver
		
		

		

Ej kreditförsämrade
Stadie 1
Stadie 2

Kreditförsämrade Totalt
Stadie 3

Förlustreserver per 31 december 2018______________

- 83

- 364		

- 158

- 605

Nya låneåtaganden eller lånelöften____________________

- 44

- 13		

-5

- 62

Finansiella garantier och lånelöften kontrakt som
förfallit eller sålts___________________________________

6

44		 133

183

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)_________________

-6

160		

12

166

Förändringar i makroekonomiska scenarier______________

5

- 17		

-

- 12

Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella
modifieringar och individuella bedömningar)_____________

-

-

-

-

- 43

-

-

-		

Överföringar mellan stadier under perioden
Från stadie 1 till stadie 2_____________________________

14

Från stadie 1 till stadie 3_____________________________

-

Från stadie 2 to stadie 1_____________________________

-5

Från stadie 3 to stadie 1_____________________________

-

Förlustreserver per 31 december 2019______________ - 113

62

- 57		
-		
31		
-		
- 216		

-

26

7

7

- 11

- 340

Not 28: Obeskattade reserver, TSEK		

2019		 2018

Periodiseringsfonder
Avsatt för räkenskapsår 2014 ______________________________

2 528		

2 528

Avsatt för räkenskapsår 2015_______________________________

5 200		

5 200

Avsatt för räkenskapsår 2016 ______________________________

8 295		

8 295

Avsatt för räkenskapsår 2017_______________________________

8 100		

8 100

Utgående balans 31 december______________________________

24 123		

24 123

Summa obeskattade reserver_____________________________

24 123		

24 123

Not 29: Eget kapital, TSEK
För specifikation av förändringar i eget kapital, se rapport över förändring i eget kapital.				
			
			
Ingående redovisat värde 2018-01-01_____________________

Fond för
verkligt värde
82 369

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas____________________________________________

-1 138

Utgående redovisat värde 2018-12-31_______________________

81 231

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas____________________________________________

- 32 517

Utgående redovisat värde 2019-12-31____________________

48 714

Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar redovisas dock i
resultaträkningen.

Not 30: Eventualförpliktelser, TSEK (nom belopp)		2019

2018

Garantier
Garantiförbindelser – krediter_______________________________

100 542

113 685

Garantiförbindelser – övriga________________________________

9 219

7 615

Lånelöften_______________________________________________

39 250

26 110

Summa_________________________________________________

149 011

147 410

Not 31: Åtaganden, TSEK (nom belopp)		2019

2018

Lånelöften

Övriga åtaganden
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter___________________

175 582

155 789

Summa_________________________________________________

175 582

155 789
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Not 32: Närstående, TSEK
Sammanställning över närståendetransaktioner

			
År
				

Fordran på
närstående

Betald ränta
Skuld till
till banken närstående

Av banken
betald ränta

Inköp av
tjänster

Närståenderelation
Till sparbanken närstående personer och företag _______

2019

17 190

284

26 858

73

258

Till sparbanken närstående personer och företag_______

2018

17 553

249

25 286

53

479

Med närstående avses styrelseledamöter med respektive samt juridiska personer där ledamöter har en yrkesmässigeller ekonomisk relation.

Not 33: Finansiella tillgångar och skulder
Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer:
Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som
värderas till verkligt värde i balansräkningen.

2019		

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m._________

51 770

-

-

51 770

Räntebärande värdepapper______________________

163 791

-

-

163 791

Aktier och andelar_____________________________

90 473

-

591

91 064

Summa ____________________________________

306 034

-

591

306 626

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m._________

80 272

-

-

80 272

Räntebärande värdepapper______________________

105 763

-

-

105 763

Aktier och andelar_____________________________

118 273

-

597

118 870

Summa ____________________________________

304 308

-

597

304 905

2018

Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella
instrument som redovisas i tabellerna ovan.
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade
köpkurs på balansdagen. 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 eller företag som tillhandahåller aktuell prisinformation
eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på
affärsmässiga villkor. Sådana instrument återfinns i balansposterna belåningsbara statsskuldförbindelser m.m, räntebärande
värdepapper samt aktier och andelar.
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Innehavet i Sparbankernas Kort redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde inte kan fastställas.
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Not 34: Specifikationer till
kassaflödesanalys, TSEK		
2019-12-31		2018-12-31
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa __________________________________________________
Utlåning till kreditinstitut__________________________________

2 393		

2 034

209 568		 226 813		

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel____________

220 272		 190 780

Summa_________________________________________________

432 233		 419 627

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
• De kan lätt omvandlas till kassamedel
Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i

2019		2018
kassaflödet från den löpande verksamheten		
Erhållen utdelning________________________________________

8 748		

7 353

Erhållen ränta____________________________________________

60 226		

55 558

Erlagd ränta_____________________________________________

- 9 184		

- 9 767

Not 35: Kapitaltäckning
Kapital
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda
sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna utvärdering av kapital och risker.
Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet baserad på:

•
•
•
•

Sparbankens riskprofil
Identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan, s.k. stresstester och scenarioanalyser,
Förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
Ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.

Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del av arbetet med sparbankens årliga verksamhetsplan. Behovet följs upp och en
årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar sparbankens verkliga riskprofil och kapitalbehov. Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
Sparbanken lämnar i denna årsredovisning de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 6 kap. 4 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Övriga
upplysningar om kapitaltäckning lämnas på sparbankens hemsida www.alemssparbank.se.
Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen. Sparbanken uppfyller dels det lagstadgade kravet på kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet.
Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav m m enligt gällande regelverk.
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ÅSTC - nytt begrepp
i motorsporten
Timmernabbens motorsportklubb

Föreningen har också ett samarbete

gästförare på träningsläger, cuper och

har tillsammans med ett antal klub-

med Tranås MK där de under våren kom-

ÅSTC samt yngre förares föräldrar.

bar i regionen startat upp en ny unik

mer att ha ett gemensamt tränings-

ungdomsaktivitet, Ålems Sparbank

läger i klasserna 50cc-125 cc på hem-

Training Camp, ÅSTC, för att utveck-

mabanan i Mörkeskog. Träningslägret

la sporten.

är fullbokat med ca 60 deltagare och

Marcus Johansson berättar att syftet är
att få främst yngre förare att öva på att

kommer att ledas av två stycken mycket
erfarna instruktörer.

Vad har ni för anläggning? Invid
Mörkeskogs avfallsdeponi har
föreningen sin anläggning bestående av
två stycken motocrossbanor. En mindre
övningsbana för de yngsta förarna
samt en fullstor godkänd tävlingsbana.

tävla. 2019 genomfördes ÅSTC med sex

Hur länge har föreningen funnits?

För de som istället vill köra enduro har

stycken klubbar och allt avslutades med

Föreningen bildades 1970 och vänder

föreningen en endurobana strax intill.

en gemensam bankett med prisutdel-

sig till alla som vill köra motocross och

ning i Blomstermåla Folkets hus. 2020

enduro.

tillkommer ytterligare två klubbar som
vill vara med i ÅSTC, med premiär i påsk
på TMSKs hemmabana.

Vad ser ni för spännande i
framtiden? Ett annat projekt som

Hur många medlemmar har ni? Antal

föreningen arbetar med är att kunna

medlemmar är ca 400 stycken inklusive

erbjuda funktionshindrade ungdomar

66

Fredrik Johansson, Helen Idebrant, Isac Johansson, Carina Björnholm

och andra som vill komma ut, att
DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN
TIMMERNABBENS
MOTORSPORTKLUBB

kunna köra fyrhjuling och liknande på
banan. Idag har föreningen erhållit
bidrag från Allmänna Arvsfonden,

När föreningen presenterade
sina planer och visioner för ÅSTC
nappade vi direkt. De hade bra
tankar på något nytt, att unga
förare skulle få möjlighet att
träna innan det blev dags för
regelrätta tävlingar. De har en
bra verksamhet med utbildning
och allt som krävs för sporten.
De bidrar till att folk utifrån
besöker kommunen för att delta
i tävlingar och läger - något som
gynnar alla.

Smålandsidrotten och Mönsterås
kommun för att kunna bygga en
tillgänglighetsanpassad klubbstuga för
alla. Förhoppningen är att projektet skall
kunna genomföras inom de närmaste
två åren.

Marcus Johansson
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Kapitalbas 		 2019-12-31

2018-12-31

Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Reservfond______________________________________________

370 408		 345 712

Fond för verkligt värde____________________________________

48 714		

81 230

Årets resultat____________________________________________

35 768		

30 225

Kapitalandel av obeskattade reserver_______________________

18 816		

18 816

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar_____________

473 706		 475 983

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Innehav i kärnprimärkapitalinstrument ______________________

- 38 916		 - 66 765

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar
av kärnprimärkapital_____________________________________

- 38 916		 - 66 765

Kärnprimärkapital _______________________________________

434 790		 409 218

Summa Primärkapital____________________________________

434 790		 409 218

Kapitalbas______________________________________________

434 790		 409 218

Kapitalrelationer, buffertar m m
Summa riskvägt exponeringsbelopp_______________________

1 879 120		1 724 719

Kärnprimärkapitalrelation_________________________________

23,14 %		 23,73 %

Primärkapitalrelation_____________________________________

23,14 %		 23,73 %

Total kapitalrelation ______________________________________

23,14 %		 23,73 %

Buffertkrav_____________________________________________

4,50 %		

4,50 %

Varav kapitalkonserveringsbuffert__________________________

2,50 %		

2,50 %

Varav kontracyklisk kapitalbuffert__________________________

2,50 %		

2,00 %

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert________

10,14 %		 11,23 %

Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken
har en väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet
på 10,00 procent)________________________________________

47 371		

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp_______________

47 567

2019-12-31

			
			

Kapitalkrav

2018-12-31

Riskvägt
exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Riskvägt
exponeringsbelopp

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar mot stat/kommun____________________________

-

-

-

-

Exponeringar mot institut_________________________________

7 849

98 109

8 187

102 339

Exponeringar mot företag_________________________________

34 269

428 360

33 404

417 552

Exponeringar mot hushåll _________________________________

58 684

733 545

51 114

638 928

Säkrade genom panträtt i fast egendom_____________________

29 134

364 174

26 154

326 919

Fallerade exponeringar____________________________________

691

8 637

841

10 508

Exponeringar i form av säkerställda obligationer______________

1 694

21 175

570

7 123

Övriga poster____________________________________________

6 057

75 716

6 448

80 596

Summa för exponeringar som redovisas
enligt schablonmetoden__________________________________

138 378

1 729 716

126 718

1 583 965

Operativ risk enligt basmetoden____________________________

11 952

149 404

11 260

140 754

Summa exponeringsbelopp för operativ risk__________________

11 952		

149 404

11 260		

140 754

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav________

150 330		

1 879 120

Operativ risk
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137 978		 1 724 719

Not 36: Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Sparbanken har ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till och med 2024-06-30. Avtalet omfattar bl.a. förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek AB och
förmedling av fond- och försäkringssparande till Swedbank Robur AB samt Swedbank Försäkring AB. Sparbanken har per 201912-31 förmedlat hypoteksutlåning till en volym på 2 071 MSEK. För detta har sparbanken erhållit provisionsersättning för 2019
på 13,9 MSEK, som redovisas under utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa
från utbetalade provisioner upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner. Till Swedbank Finans AB har förmedlats
avbetalningskrediter till en total volym på 94 MSEK. För detta har sparbanken erhållit en provisionsersättning om 1,4 MSEK som
redovisas under utlåningsprovisioner. Till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB har sparbanken förmedlat fondsparande på 607 MSEK och försäkringssparande på 273 MSEK. För detta har sparbanken erhållit 4,3 MSEK respektive 0,8 MSEK i
provision. Fondprovisionen redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisioner under övriga provisionsintäkter.
Provisionen för både fond och försäkring beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.

69

Ort och datum
samt underskrift
av styrelsen och VD
Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för sparbank.
De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har
utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken som skapats av årsredovisningen.
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 16/03/2020
.

Ålem den 16 mars 2020

Roland Åkesson

Maria Biskop

Ordförande

Vice ordförande

Ulf Roback

Dan Hjörnered

Niclas Petersson
Verkställande direktör

Min revisionsberättlese har angivits den 16 mars 2020
Revisionsgruppen i Borås AB
Av huvudmännen vald revisor

Kalle Wrane
Auktoriserad revisor
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Anna Nyström

Sara Widerström

Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Ålems Sparbank
Org.nr 532800-6282

Rapport om årsredovisningen

Utlåning till allmänheten och reserveringar

Uttalanden

Utlåning till allmänheten uppgår till väsentliga belopp. Detta
innebär att identifiering av osäkra krediter och uppskattning

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ålems Spar-

av belopp för nedskrivning har betydande påverkan på ban-

bank för år 2019.

kens resultat och ställning. Därför har jag ansett redovisnin-

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-

gen av utlåning till allmänheten vara ett särskilt betydelseful-

lighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och vär-

lt område i revisionen.

depappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ålems Sparbanks finansiella ställning per den

Jag har granskat bankens kontroller i processen för att identi-

31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassa-

fiera kredit med ökad kreditrisk, samt kontrollerna i processen

flöde för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut

för att beräkna eventuellt reserveringsbehov. Jag har granskat

och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig

och bedömt enskilda krediters värdering utifrån tillgänglig

med årsredovisningens övriga delar.

information om det enskilda engagemanget och tillhörande
säkerheter. Urvalet av krediter som har bedömts i revisionen

Jag tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resul-

har utgått från bankens bevakningsprocess som bygger på

taträkningen och balansräkningen.

såväl intern som extern information om kredittagarna. För
fullständigheten av bevakningsengagemang har jag även

Mina uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är

granskat ett urval krediter som av banken inte har bedömts

förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som

vara bevakningsengagemang mot tillgänglig information om

har överlämnats till styrelsen i enlighet med revisorsförord-

det enskilda engagemanget och tillhörande säkerheter.

ningens (537/2014/EU) artikel 11.

Jag har även bedömt huruvida upplysningar i årsredovisnin-

Grund för uttalanden

gen avseende kreditreserveringar och osäkra fordringar är

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Au-

ändamålsenliga.

diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ans-

Annan information än årsredovisningen

var. Jag är oberoende i förhållande till Ålems Sparbank enligt

Detta dokument innehåller även annan information än årsre-

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrke-

dovisningen och återfinns på sidorna 2-4 samt 76-80. Det är

setiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat

styrelsen som har ansvaret för denna andra information. Mitt

på min bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster

uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna

som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU artikel 5.1

information och jag gör inget uttalande med bestyrkande av-

har tillhandahållits Ålems Sparbank.

seende denna andra information.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är ofören-

Särskilt betydelsefulla områden

lig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden

även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt

som enligt min professionella bedömning var de mest be-

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentli-

tydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktu-

ga felaktigheter.

ella perioden. Dessa områden behandlas inom ramen för revisionen av, och i mitt ställningstagande till, årsredovisningen

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna

som helhet, men jag gör inga separata uttalanden om dessa

information, drar slutsatsen att den andra informationen in-

områden.

nehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.
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•

Styrelsens ansvar

skaffar jag mig en förståelse av den del av sparbankens

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen

interna kontroll som har betydelse för min revision för att

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

syn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de

effektiviteten i den interna kontrollen.

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning

•

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

bedömningen av sparbankens förmåga att fortsätta verk-

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund

samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-

i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns

den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att

tvivel om sparbankens förmåga att fortsätta verksam-

likvidera sparbanken, upphöra med verksamheten eller inte

heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrel-

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen

sens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bo-

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana up-

lagets finansiella rapportering.

plysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis

Revisorns ansvar

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentli-

sparbanken inte längre kan fortsätta verksamheten.

ga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

•

på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland up-

mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

plysningarna, och om årsredovisningen återger de un-

men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt

derliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäc-

som ger en rättvisande bild.

ka 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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fat-

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

tar med grund i årsredovisningen.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga

har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa ber-

ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen

or på oegentligheter eller på fel, utformar och utför

kan påverka mitt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risk-

motåtgärder.

er och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina ut-

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer

talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

jag vilka av dessa områden som varit de mest betydelseful-

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för

la för revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste

en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oe-

bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför

gentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfal-

utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena.

skning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information

Jag beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida

eller åsidosättande av intern kontroll.

inte lagar eller andra författningar förhindra upplysning om
frågan.
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Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar

på något annat sätt handlat i strid med sparbankslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
eller sparbankens reglemente.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposition-

en revision av styrelsens förvaltning för Ålems Sparbank

er av sparbankens vinst eller förlust, och därmed mitt utta-

för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande

lande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma

sparbankens vinst eller förlust.

om förslaget är förenligt med sparbankslagen.

Jag tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten en-

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-

ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrels-

ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed

ens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot spar-

Grund för uttalanden

banken, eller att ett förslag till dispositioner av sparbankens

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

vinst eller förlust inte är förenligt med sparbankslagen.

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Ålems Spar-

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

bank enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort

använder jag professionellt omdöme och har en professio-

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av spar-

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckli-

bankens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen

ga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med

Styrelsens ansvar

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

tioner beträffande sparbankens vinst eller förlust. Vid förslag

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för

om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som

sparbankens situation. Jag går igenom och prövar fattade

sparbankens verksamhetsart, omfattning och risker ställer

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-

på storleken av sparbankens egna kapital, konsolideringsbe-

landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

hov, likviditet och ställning i övrigt.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust har

Styrelsen ansvarar för sparbankens organisation och för-

jag granskat om förslaget är förenligt med sparbankslagen.

valtningen av sparbankens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma sparbankens ekono-

Kalle Wrane, Västermalmsgatan 21, 504 66 Borås, utsågs

miska situation och att tillse att sparbankens organisation är

till Ålems Sparbanks revisor av sparbanksstämman den 11

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och spar-

maj 2017 och har varit sparbankens revisor sedan 1 januari

bankens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på

2017.

ett betryggande sätt.
Ålem den 16 mars 2020
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna

Kalle Wrane

bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt av-

Auktoriserad revisor

seende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot sparbanken, eller
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En Bikepark tar form
Ålems Cykelklubb har under de senas-

medel fanns tillgängligt via Jordbruksver-

te åren sett ett tilltagande intresse

ket, kommunen ställde upp på medfinan-

bland barn och ungdomar för cykling

siering och banken stöttar med kredit för

och då främst inom mountainbike,

löpande fakturor.

MTB.

Bikeparken kommer att innehålla både

Börje Ekstam, ordförande, berättar att

pumptrack, flowtrails och dirtbana. Den

föreningen tidigare har byggt upp lite

mixen kommer att locka hit många ung-

olika teknikhinder, hopp och busigare

domar och förhoppningsvis leda dem

stigcykling och då märkt att det har varit

vidare in i cykelsporten för en aktiv och

mycket uppskattat av ungdomar. Klubben

meningsfull fritid, berättar Börje.

har haft en pumptrackbana i sin planering sedan några år tillbaka och har de
senaste två åren fått en jättefin respons
Goran Markov håller i
projektet vid Långehäll

på nybörjarkurser för barn och ungdomar.
Därför beslutade de sig för att genomföra
satsningen på en Bikepark. Ekonomiska
74

Hur länge har föreningen funnits?
Föreningen grundades 1933 och har
varit aktiv hela tiden. Från början var det
bara landsvägscykling då MTB ännu inte
var ”uppfunnet”. Klubben har arrangerat
stora landsvägslopp på 60- och 70-talet

Annethe Johansson, Agnetha Petersson

som långsamt klingade av i slutet av

Vad ser ni för spännande i framti-

80-talet. Det var sedan lite stiltje fram

den? Vi är med i en grupp klubbar/för-

till mitten på 90-talet då MTB blev po-

eningar inom ett gemensamt koncept,

DÄRFÖR STÖTTAR BANKEN

pulärt.

Biking South East. Alla de MTB områden

ÅLEMS CYKELKLUBB

som omfattas kommer att ha samma

Satsningarna som klubben

Hur många medlemmar har ni? Antalet medlemmar har ökat från ca 10-15
till dagens 150, varav ca en tredjedel
kvinnor.

märkning på stigarna som visar vilken
svårighetsgrad de har. Vi har även en
gemensam social plattform både som
webbsida och Facebooksida, där aktuell

Vad har cyklingen för status idag?

information och beskrivning av leder/

Cyklingen som motionsform växer sta-

stigar med mera går att finna. Den

digt och vi har satsat på främst barn

satsningen har givit att kommunen

och ungdomar för att få tillväxt i klub-

kommer att satsa på en byggnad med

ben. Vi har även satsat på att få fler

spol/tvättplats för cyklar samt toalett,

kvinnor in i sporten och sedan ett par år

omklädning och dusch lämpligt placerad

tillbaka har vi en grupp på ca 20 damer/

i Långehäll.

tjejer som tränar tillsammans och har
fantastiskt kul på måndagskvällarna.
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gör kommer att locka många
till spåren och föreningen
ser redan nu en stabil ökning
av besökare både från
närområdet och mer långväga.
Det ökar attraktionskraften
för kommunen och orten.
Banken ser spännande
samarbetsmöjligheter med
klubben framöver.

Företagsstyrning

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verk-

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och

samheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har

revisorer för sparbanken med ledning av förslag som spar-

inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som

bankens valberedning tagit fram. Valberedningen är spar-

anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är att, utan

banksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i

rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som

tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Gunilla Ekstam

kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva

som ordförande samt ledamöterna Kristina Nyman, Lena

bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbank-

Olofsson samt Johan Frick. Det är valberedningens uppgift att

slagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till
arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den
svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparban-

Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande

kens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som

om inte annat beslutas av sparbanksstämman. Likaså uts-

i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen

er styrelsen verkställande direktör som under styrelsens in-

av sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksam-

seende ska leda verksamheten i sparbanken.

heten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.
Styrelsens sammansättning och arbete
Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer
och verkställande direktör

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, består

Som representanter för insättarna har sparbanken 32 huvud-

i styrelsen, vilken därmed uppgår till 7 personer. Av styrelsens

män. Tretton av dessa väljs av Mönsterås kommun, tre väljs av

ledamöter är 3 kvinnor och 4 män.

av 6 ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören alltid

Nybro kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstäm-

Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse

man, som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter

och mandattider för dessa återfinns på sidan 80. Upplysning-

om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och om

ar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader

mandattider för dessa återfinns på sidan 78.

inklusive principerna avseende styrelsen och VD lämnas i not
10 till posten Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen.
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Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordnin-

Revision

gen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och

Den externa revisionen fullgörs av en på sparbanksstäm-

verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrel-

man vald auktoriserad revisor. Genom den externa revisionen

sens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering

granskas sparbankens organisation utifrån styrning, riskhan-

samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens

tering och kontroll samt tillförlitligheten och effektiviteten i

arbete.

den finansiella rapporteringen.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med

Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar

särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat

sparbankens interna styrning och kontroll. Dess granskning

och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter.

omfattar även verksamhetens omfattning och inriktning öv-

Ordföranden ser bl.a. till att styrelsen erhåller tillfredställande

erensstämmer med interna regler samt utvärderar sparban-

information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att

kens organisation och arbetsprocesser.

styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete
De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta
uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att
fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan och prognos
inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen,
fastställa/ompröva policies/instruktioner för verksamheten,
behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla
rapporter härom. Vid styrelsesammanträdena har bl.a. behandlats års- och delårsbokslut inklusive prognos för kommande
år, riskanalys, policies inom olika riskområden, delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang, revisionsrapporter etc.
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Huvudmän, styrelse, revisorer
Förteckning över sparbankens huvudmän och styrelseledamöter, utvisande deras
mandatperioder samt revisorer, framgår av nedanstående uppställning.

Huvudmän av Mönsterås kommun valda
Namn

Ort

Vald första gången

Mandatperiod

Reise, Christina

Timmernabben

2007

2019-2023

Johansson, Håkan

Blomstermåla

2012

2019-2023

Jörgensen, Emil

Ålem

2014

2019-2023

Solstad, Renée

Mönsterås

2014

2019-2023

Holmberg Olofsson, Carina

Mönsterås

2015

2019-2023

Johansson, Lars

Mönsterås

2016

2019-2023

Persson, Jimmy

Blomstermåla

2016

2019-2023

Sahlén, Emma

Timmernabben

2018

2019-2023

Dahlgren, Christine

Ålem

2019

2019-2023

Isaksson, Anna

Ålem

2019

2019-2023

Lööw, Karl-Erik

Timmernabben

2019

2019-2023

Nilsson, Patrik

Ålem

2019

2019-2023

Pettersson, Roland

Ålem

2019

2019-2023

Huvudmän av Nybro kommun valda
Namn

Ort

Oskarsson, Anders

Alsterbro

Vald första gången

1998

2019-2023

Ivansson, Örjan

Rockneby

2002

2019-2023

Franzén, Roger

Läckeby

2011

2019-2023
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Mandatperiod

Huvudmän av huvudmännen valda
Namn

Ort

Vald första gången

Mandatperiod

Almqvist, Eva-Lotta
Johansson, Katarina

Blomstermåla

2005

2016-2020

Ålem

2001

2016-2020

Jägerbrink, Åsa

Kalmar

1997

2016-2020

Lilja, Anders

Ålem

2007

2016-2020

Lindström, Catarina

Timmernabben

2013

2017-2021

Petersson, Georg

Ålem

1977

2017-2021

Petersson, Lars-Erik

Blomstermåla

2007

2017-2021

Quistberg, Thom

Timmernabben

2013

2017-2021

Ekstam, Gunilla

Blomstermåla

2010

2018-2022

Nyman, Kristina

Timmernabben

2001

2018-2022

Frick, Johan

Kalmar

2018

2018-2022

Westerblad, Jim

Blomstermåla

2018

2018-2022

Svensson, Ann-Sofie

Blomstermåla

2012

2019-2023

Olofsson, Lena

Ålem

2007

2019-2023

Jonsson, Catharina

Ålem

1982

2019-2023

Kulander, Malin

Kalmar

2019

2019-2023
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Roland Åkesson,ordf

Dan Hjörnered

Maria Biskop, vice ordf

Anna Nyström

Sara Widerström

Ulf Roback

Niclas Petersson, VD

Styrelse
Namn

Ort

Vald första gången

Mandatperiod

Åkesson, Roland, ordf

Ålem		2002

2018-2021

Biskop, Maria, vice ordf

Blomstermåla

2001

2019-2022

Hjörnered, Dan

Kalmar		2017

2017-2020

Nyström, Anna

Rockneby

2018

2018-2021

Roback, Ulf

Rockneby

2017

2017-2020

Widerström, Sara

Ålem		2007

2019-2022

Petersson, Niclas, VD

Timmernabben

Revisior
Namn

Ort

Kalle Wrane

Borås

Vald första gången

2017

80

Mandatperiod

2017-2021
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www.alemssparbank.se

