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Styrkebesked från Sörmlands Sparbank
Sörmlands Sparbank fortsätter utvecklas i rätt riktning och levererade ett bra
resultat för 2020. Rörelseresultatet minskade med 23 miljoner jämfört med föregående år och uppgick till 132 miljoner kronor. Räntenettot, lägre kostnader och
lägre kreditreserveringar på ett antal större företagsengagemang bidrog positivt,
medan utebliven utdelning från Swedbank påverkade resultatet negativt.
Sörmlands Sparbanks ambitiösa verksamhetsutveckling fortsatte trots coronaviruset med en rad strategiskt viktiga initiativ under året. Verksamheten i Nyköping
går från tre till ett kontor med kompetens och service samlade under ett tak. Via ett
nytt obligationsprogram och en emission har bankens finansiella ställning stärkts
ytterligare och från årsskiftet är banken kontantfri.
− Vi har ett utmanande år bakom oss, självklart har även vi påverkats av pandemin.
Bankens affärsverksamhet har dock fortsatt utvecklas i rätt riktning och vi har ett
starkt resultat i den underliggande verksamheten. Vi är väl positionerade inför framtiden, säger Sören Schelander, verkställande direktör i Sörmlands Sparbank.
Ekonomisk sammanfattning (År 2019 anges i parentesen)
Resultat
• Rörelseresultat uppgick till 132 mkr (155)
• Räntenettot ökade med 11 procent till 256 mkr
• Utdelningar uppgick till 2 mkr (92)
• Kostnaderna minskade med 5 procent till 299 mkr
• K/I talet efter kreditförluster uppgick till 67 procent (66)
Likviditet och kapital
• Likviditetstäckningsgraden uppgick till 375 procent (410)
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 21,9 procent (22,1)
• Bruttosoliditeten uppgick till 11,8 procent (12,4)
Volymer
• Utlåning till allmänheten ökade med 11 procent till 12 672 mkr
• Inlåningen ökade med 9 procent till 14 003 mkr
• Affärsvolymen ökade med 6,6 procent till 48,3 mdr
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