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2020 års glada ovationspristagare

VD-ord

2020 ett speciellt år på flera sätt
2020 var ett mycket speciellt år med coronapandemin som präglat vardagen och verksamheten på
alla vis. Samtidigt har vi för banken betydelsefulla ljuspunkter. Vadstena Sparbank har fått bästa möjliga
betyg – Sveriges nöjdaste bankkunder! Dessutom gjorde banken sitt bästa resultat någonsin.

Övre raden från vänster: Eva Mattsson, bok om Vasarnas äventyr i Vadstena, Magnus Sjölin, Ekhagaryttarna, Johan Lindell, Whatstone Summer
Session och Emma Lindahl, Hovet Föräldrakooperativ. Undre raden från vänster: Bernd Beckmann, Upplev Vadstena, Pernilla Redin, Korpen,
Kicki och Leif Roxvret, Slottsgården och Henrik Roshamn, Livsstil 2000.
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Många företag och privatpersoner har haft det väldigt
jobbigt under det gångna pandemiåret. Från bankens sida
har vi försökt hjälpa till ekonomiskt med framför allt amorteringsbefrielse och stöttat genom olika insatser i samhället.
Jag hoppas att företag som har det svårt kan komma i gång
ordentligt igen, att vi får fart på handel, restaurang- och
hotellbranschen i Vadstena, att vi får träffa varandra på ett
mer normalt sätt och likaså åter få glädjas åt vårt annars rika
kulturliv. Vi på banken hoppas också att vi kan återgå till att
arrangera trevliga aktiviteter i folkliga sammanhang, med
sikte på hösten och framåt.
Den digitala utvecklingen har snabbats på i samhället med
betydligt fler möten digitalt på grund av pandemin. Den
omställningen präglar även vår verksamhet på så vis att
vi och våra kunder har blivit mer digitala. Det tar vi med
oss framåt i den mån moderna banktjänster underlättar i
vardagen för våra kunder. Samtidigt är det viktigt att vi är
personliga när det behövs. Vi vill fortsätta försöka vara bättre
än andra banker på att personligen hjälpa våra kunder med
kompetent rådgivning.
Vi på Vadstena Sparbank är oerhört stolta över att ha
Sveriges nöjdaste bankkunder både på privat- och företagsmarknad, enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste kundundersökning. Att vi lyckas få så pass höga kundbetyg är helt fantastiskt. Vi har kompetenta och engagerade medarbetare som
betyder mycket för banken. Det är en ynnest att kunderna
har förtroende för oss och samtidigt ett ansvar som vi vill
försöka att leva upp till även fortsättningsvis. Bankens goda
renommé har också genererat många nya kunder under året,
både privat- och företagskunder.
Vi har en stark marknadsutveckling med nya kunder
samtidigt som de gamla kundernas engagemang ökat hos oss.
Det har resulterat i en kraftig förstärkning av affärsvolymen,
på både inlånings- och utlåningssidan. Den totala ökningen
är cirka 1 miljard kronor och vid årsskiftet passerade
affärsvolymen 10 miljarder kronor, vilket är en milstolpe i
sig. Kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god
intjäning och vi har ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor,
vilket är det bästa i bankens 181-åriga historia. Efter kreditförluster, bokslutsdispositioner och skatt landar resultatet
på nära 23 miljoner kronor. Faktum är att vi inte hade några
kreditförluster förra året, tack vare duktiga företagare och en
sund kreditgivning.
Att vi är lönsamma och ekonomiskt starka är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla såväl banken som bygden.
Vi behöver driva banken med vinst för att kunna fortsätta
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växa med fler kunder och göra fler affärer. Vi måste ha den
kapitaltäckning som regelverken med tillsyn av Finansinspektionen kräver av oss för att driva en sund bankverksamhet. Som sparbank har vi däremot inget intresse av att
tjäna pengar för att ge utdelning till aktieägare, eftersom vi
till skillnad från storbankerna inte har några externa ägare.
Sparbanken är helt och hållet till för våra kunder – vi är
kundernas bank helt enkelt. Målsättningen är att få samhället
att blomstra ihop med banken. Vi vill utveckla vår region och
skapa möjligheter för invånare och företag att växa.
Det är viktigt för oss som sparbank att ha hållbarhet i
fokus, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. För att ta
ytterligare ett miljökliv investerar vi cirka en miljon kronor
för att lägga solpaneler på bankfastighetens tak. Solenergin
kommer att täcka en stor del av vår elförbrukning framöver.
Det ligger i vår natur att ge tillbaka till bygden i form av
olika samhällsengagemang. Förra året sponsrade vi lokalt
med cirka 1,5 miljoner kronor främst till föreningslivet. Vi
vill vara med och hjälpa till för en fortsatt positiv utveckling.
Ett rikt och engagerande föreningsliv skapar en bygd där
människor trivs och vill leva och bo.

Mikael Engdahl
vd Vadstena Sparbank
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Vadstena Sparbank har Sveriges nöjdaste kunder

”Det känns som att vara i paradiset”

Vadstena Sparbanks kunder är nöjdast av alla med sin bank. Den lokala sparbanken i Vadstena är i den absoluta
toppen i landet när det gäller kundnöjdhet på både privat- och företagsmarknad.

Ulf Drevö och Inger Lakander kan inte tänka sig en bättre plats att bo på än Vadstena.
Inte heller någon bättre bank än ortens lokala sparbank.
– Vi fick en jättebra start och fint välkomnande av både staden och banken när vi flyttade hit.
Det känns som att vara i paradiset, säger samboparet entusiastiskt.

Bättre betyg än att ha Sveriges nöjdaste bankkunder kan en
bank inte få. Vadstena Sparbank har tidigare fått toppbetyg
under flera år och har lyckats igen med den bedriften. Den
lokala sparbanken i Vadstena är kundernas favorit i konkurrens med övriga banker. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) mätning 2020 av hur nöjda bankkunderna är.
Huvudspåret i kundundersökningen visar att sparbankerna
som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder. Sparbanksgruppen har i år klättrat
förbi förra årets etta, Länsförsäkringar Bank.
SKI-rapporten lyfter fram att sparbankerna som grupp får
ett stärkt betyg av sina privat- och företagskunder och kommer bäst ut i årets generella ranking. Sparbanksidén om att
vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med
välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig

service har ett år som 2020 – präglat av Covid-19 – särskilt
uppskattats av kunderna.
Av kundundersökningen framgår dessutom att Vadstena
Sparbank fått ett ännu högre kundbetyg än genomsnittet
för sparbankerna. Att den lokala sparbanken i Vadstena har
Sveriges nöjdaste kunder! Det gäller såväl privatmarknad
som företagsmarknad. För Vadstena Sparbank har det ett
betydelsefullt marknadsvärde att ha klart bättre betyg än alla
konkurrenter, vilket genererar nya kunder.
Främsta framgångsfaktorer är modernt digitalt erbjudande
tillsammans med stark lokal närvaro och personligt engagemang. Det breda samhällsengagemanget har också stor betydelse. Som fristående sparbank har Vadstena Sparbank inga
aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna
helt och hållet.
I kategorin kundlojalitet är Vadstena Sparbank enormt
stark, vilket tyder på trygga relationer med banken och dess
medarbetare. Den dagliga bankverksamheten präglas av ett
lagarbete med väldigt engagerade medarbetare. De lyssnar
och ger den hjälp och service som kunderna vill ha.
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Svenskt Kvalitetsindex mätning 2020
Kundnöjdhet bland privatkunder:
• Vadstena Sparbank får betyget 86,9 på en skala från 0–100
• Sparbankerna som grupp 76,3
• Bankbranschen i genomsnitt 67,6
Kundnöjdhet bland företagskunder:
• Vadstena Sparbank med betyget 85,9
• Sparbankerna som grupp 73,2
• Bankbranschen i genomsnitt 64,7

Privatkunderna Inger Lakander och Ulf Drevö uppskattar de goda och personliga relationerna med Vadstena Sparbank.

Flytten från Borensberg för drygt tio år sedan var i och för
sig inget dramatiskt steg. Bytet från en storbank till en fristående lokal sparbank var en desto större omställning – åt det
positiva hållet.
– Det var skönt att lämna storbanken… Vi är väldigt nöjda
med att vara kunder i Vadstena Sparbank. Jag kan inte komma
på något som skulle kunna vara bättre i de relationer vi har
med vår bank, säger Ulf Drevö.
– När vi flyttade hit ville vi gynna lokala butiker och
näringsliv. Det var också ett naturligt val för oss att bli kund
i Vadstena Sparbank. Genom sitt samhällsengagemang gör
banken dessutom mycket för att orten ska vara levande. Det
är något som vi också värdesätter, säger Inger Lakander.
Det faktum att Vadstena Sparbank har Sveriges nöjdaste
bankkunder är inget som överraskar paret.
– Vi har mycket goda relationer med banken. Det är
framför allt det personliga och närheten som betyder mest
för oss, säger Ulf.
Sedan flera år har de privatrådgivare Anna Elmqvist som
personlig kontaktperson på banken.

Top of mind
Detta är vad privat- och företagskunderna kommer att tänka på först när de beskriver Vadstena Sparbank:
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– Anna är helt fantastisk! Hon hjälper oss jättemycket,
säger Inger.
– Ja, Anna är väldigt vass på att ge oss råd när det gäller fondplaceringar. När vi går igenom vårt innehav och hon ser behov
av förändringar kommer hon med förslag. Hon redogör också
för analysen bakom så att vi vet varför hon tycker så, säger Ulf.
– Anna hjälper oss med rådgivning och placeringar. Övriga
bankärenden sköter vi själva via internet- och mobilbanken,
förklarar Inger.
– Mobilbanken är smidig att hantera. Det är enkelt att
flytta pengar mellan konton och läsa av hur de egna fonderna
utvecklas. Det är intressant att följa, säger Ulf.
Inger har en bakgrund som kanslichef på Urmakarförbundet och Ulf som revisor inom offentlig sektor. Numera
njuter de av livet som pensionärer. Men så kom coronapandemin och lade sig som en våt filt över alla de kulturaktiviteter som de brukar gå på i Vadstena.
– Vi är väldigt restriktiva i coronatider. Barn och barnbarn
träffar vi utomhus. Vi träffar fortfarande Anna på banken,
men då har vi varit noga med att hålla avstånd, säger Ulf.
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Grävföretag med nytt driv satsar hållbart

Sparbanksidén 200 år – mer aktuell än någonsin!

När jobbarkompisarna Per Johansson och Magnus Andersson köpte Motalaföretaget Fäldts Grävmaskiner
för tre år sedan växlade de upp tempot rejält. Antalet anställda har dubblerats och omsättningen skjutit i
höjden. Nyetablering av en återvinningsanläggning är deras senaste stora projekt.

Under 2020 fyllde sparbanksidén 200 år i Sverige. Denna samhällsengagerade åldring är knappast
förlegad, utan minst lika aktuell i dag som för två sekler sedan! Den höga kundnöjdheten talar för att
sparbanksidén alltjämt är ett vinnande och långsiktigt hållbart koncept.
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2020 var ett händelserikt år för Magnus Andersson och Per Johansson som breddade företagets verksamhet genom att etablera en
återvinningsanläggning. Den förbrukade betongen krossas, rensas från armeringsjärn och återanvänds som fyllnadsmaterial.

– Vår strategi är att växa. Vi har ökat omsättningen från 14
miljoner kronor när vi tog över till 25 miljoner senaste året.
Vi kan inte stanna upp, utan måste hela tiden ta nya steg,
säger Per Johansson.
Vadstena Sparbank är med på hela företagarresan i rollen
som rådgivare och finansiär, från företagsförvärvet 2018
och framåt med fortsatta investeringar.
– Det är skillnad på Vadstena Sparbank och alla andra banker. Sparbanken jobbar på ett helt annat sätt. Vi
diskuterar tillsammans igenom ordentligt och analyserar
förutsättningarna när vi ska investera. Vi har en konstant
dialog, säger Per Johansson.
– Ja, det känns som att Vadstena Sparbank verkligen bryr
sig om sina kunder. Den personliga kontakten är värdefull
för oss, säger Magnus Andersson.
De båda företagsägarna har Johan Egelin, företagsrådgivare på Vadstena Sparbank, som personlig kontaktperson
och ekonomiskt bollplank.
– Våra affärer bygger på förtroende, på kontakten och
närheten till kunden. Det gör att vi kan ta andra kreditbeslut än storbankerna som går efter färdiga mallar och
nyckeltal. Vi ser mer till människan bakom företaget, men
fattar för den skull beslut på sakliga grunder, förklarar
Johan Egelin.
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Per och Magnus lärde känna varandra som anställda på
Fäldts Grävmaskiner. När de tidigare ägarna ville gå i
pension öppnades en möjlighet att ta över.
– Jag trivdes egentligen inte som anställd utan ville tillbaka till att vara egenföretagare som jag provat på tidigare.
Magnus hakade på och tillsammans med Vadstena Sparbank
kom vi fram till en bra finansiell lösning så att vi kunde ta
över företaget, säger Per.
Med ett nytt driv i firman har antalet anställda ökat från
7 till 17 plus extrapersonal vid arbetstoppar. Samtidigt har
maskinparken, med framför allt grävmaskiner och lastfordon, både utökats och förnyats för att bli mer modern och
miljövänlig.
Under våren 2020 förvärvades 25 000 kvadratmeter industritomt i Norrsten, Motala, där de båda entreprenörerna
tagit initiativ till och snabbt etablerat en ny återvinningsanläggning för betong-, asfalts- och schaktmassor.
– Vi krossar materialet för att återanvändas vid exempelvis vägbyggen. Vi tar också hand om jordmassor från
byggarbetsplatser, och säljer sedan som matjord efter att ha
processat den utan konstgjorda tillsatser, berättar Magnus.
– Roligt att vi kan satsa på en verksamhet med grön flagg,
att vi gör något som är bra för miljön. Vi får se vad nästa
steg blir. Det vet vi inte just nu, säger Per.
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Det säger Henrik Hendeby, styrelseordförande i Vadstena
Sparbank, och utvecklar sitt resonemang:
– Det faktum att Vadstena Sparbank har Sveriges nöjdaste
bankkunder har sin grund i sparbanksidén. Det handlar i stora drag om lokal förankring, närhet till kunderna, kännedom
och omtanke om kunderna, att banken syns, är engagerad
och känd på orten. Sparbanken har inget privat vinstintresse.
I stället för aktieägare har vi valda huvudmän som representerar kunderna. Vinstmedel går tillbaka till samhället för dess
utveckling.
Under sin tid som kommunal chef i olika kommuner har
Henrik Hendeby märkt en tydlig fördel för orter som har en
lokal sparbank jämfört med dem som inte har det.
– Det är framför allt en stor skillnad i samhällsengagemanget, som har genomsyrat sparbanksidén i alla tider.
Likaså är kundkännedom och lokala förutsättningar väsentlig.
Hos oss tas alla beslut lokalt, antingen av bankens personal
eller av styrelsen. Det borgar för att kunden inte endast blir
bedömd utifrån ett centralt framräknat nyckeltal utan vad
personen/företaget förväntas prestera framöver. Detta gör
att lokala sparbanker ger en bättre grogrund för tillväxt på
de mindre orterna.
– Med sponsring och aktiviteter ökar samhörigheten
i bygden, och gör den samtidigt mer attraktiv att bo
i. Som lokal bank är vi med och finansierar köpare
i form av lån vid bostadsbyggande, exempelvis de
byggprojekt som pågår nu här i Vadstena. Vi vill ta en
aktiv del i samhällets utveckling och gör det på olika
sätt, säger Henrik.
Sparbanken i Vadstena, som såg dagens ljus 1839,
är en av de äldsta i landet. Ledstjärnan är fortfarande
densamma, även om sparbanksidén utvecklats och
följt med sin tid.
– När sparbanksidén lanserades i Sverige 1820 – allra
först i Göteborg – var det en banbrytande innovation
med fokus på sparande för alla och brett samhällsengagemang. Det var en idé som verkligen fick betydelse för
folket, rentav en del av demokratiseringsprocessen i Sverige.
Henrik Hendeby beskriver sparbanksidén som en innovation i två delar:
– Dels att vem som helst kunde ha tillgång till ett bankkonto, oavsett hur små summor det var. Sparbanken gick i
bräschen för att även den lilla människan skulle kunna öppna
ett bankkonto, vilket tidigare inte var möjligt för vanligt folk.
– Dels tog sparbanksidén fasta på att lära människor att
de genom sparande kunde undvika fattigdom. Att även små
summor kunde växa till stora belopp, en möjlighet att finansiera en framtida bostad.
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Sparbanksidén är idag en garant för den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. De 58, var för sig fristående,
sparbankerna är idag viktigare än någonsin för kapitalförsörjning till företag och hushåll på sina verksamhetsorter.
Henrik Hendeby är angelägen om att sparbanken i Vadstena lever vidare, vilket förutsätter lönsamhet för att kunna
verka lokalt och att banken följer med i tiden och utvecklas.
– Vi är världens enda bank med huvudkontor i Vadstena!
För att sparbanksidén ska överleva på sikt måste vi vara både
digitala och personliga. Moderna digitala tjänster för vardagliga bankärenden och personlig rådgivning när så behövs.
Det är vårt framgångskoncept som uppskattas av kunderna.

– Som lokal och fristående sparbank drivs vi av en genuin och
långsiktigt hållbar idé –sparbanksidén. Det unika idékonceptet är
grunden till vårt breda samhällsengagemang, säger Henrik Hendeby,
styrelseordförande Vadstena Sparbank.
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Jenny representerar kunderna i sparbanken

”Kattis” vill utveckla det lokala samhället

I förtroendeuppdraget som en av huvudmännen representerar Jenny Edholm kunderna i Vadstena Sparbank.
– Jag är stolt Vadstenabo och stolt huvudman med stort hjärta för bygden, säger hon entusiastiskt.

Katarina ”Kattis” Fristedt Öhman gillar engagemanget och samhällsnyttan i rollen som ledamot
i Vadstena Sparbanks styrelse.
– Vi kan göra något som är bra för andra tack vare det upplägg banken har, som en självständig
sparbank där vinsten stannar kvar. Det är roligt att kunna påverka lokalt.

Jenny Edholm är stolt över att vara huvudman och därmed kundrepresentant i Vadstena Sparbank.
En stunds avkoppling hemma i lägenheten, där kakelugnar bidrar med både värme och myskänsla.

Hunden Jackie vill gärna ha mattes uppmärksamhet. Katarina ”Kattis” Fristedt Öhman kopplar av i soffan i nybyggda villan på Stavlösa gård.

Uppdraget innebär samtidigt att Jenny är ambassadör för den
lokala sparbanken, en roll som faller henne naturligt.
– Jag berättar gärna i min omgivning vad jag tycker om
Vadstena Sparbank, som har ett väldigt gott rykte. Ambassadörskapet fungerar åt båda håll. Får jag höra synpunkter på
banken är det viktigt att det framkommer till bankledningen,
som gärna vill ha återkoppling.
Uppdraget som huvudman har sin grund i den ursprungliga
och än i dag aktuella sparbanksidén. Vadstena Sparbank har
inga aktieägare utan representeras på den beslutande sparbanksstämman av kunderna i form av 48 valda huvudmän.
– Vi har en bra blandning av huvudmän som speglar samhällsbilden i Vadstena. Det är folk som jobbar i olika branscher, i olika åldrar, kvinnor och män. Till den mixen bidrar
jag med den jag är och med det engagemang jag har i samhället,
säger Jenny Edholm.
Tvåbarnsmamman Jenny är ett välkänt ansikte i Vadstena, en
positiv och driven person. 2012 valdes hon in som huvudman.
– Jag är en engagerad föreningsmänniska och har så varit
hela mitt liv. Främst i Vadstena Handbollsförening där jag
spelat, tränat och nu är vice ordförande. Det var genom mitt
ledarskap där som jag blev tillfrågad om att bli huvudman.
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– Det är ett roligt och betydelsefullt uppdrag som kräver att
man är genuint intresserad. Vi har exempelvis möjlighet att
påverka vilka som ska sitta i bankens styrelse och hur resultatet
ska användas. Att kunna ge tillbaka till samhället på olika sätt.
Som en av huvudmännen känner hon en väldigt stor gemenskap och delaktighet i banken och därmed även i samhället.
– Jag ser banken som ett nav i samhället. Den finns där
för våra företagare, organisationer och föreningar. För
människorna som bor här. Vadstena Sparbank är väldigt
aktiv och driver så mycket utveckling i samhället genom
alla insatser man gör i olika sammanhang.
Jenny är delaktig i gruppen ”Aktiva huvudmän”, som bland
annat skapar innehåll på möten och föreläsningar.
– Det skapar i sig ett ökat engagemang. Under åren som
huvudman har jag lärt mig mycket om hur sparbanken
fungerar. Vi har dessutom en mycket god stämning.
Yrkesmässigt jobbar Jenny Edholm som chef inom privat
specialistvård i Motala.
– Coronapandemin har varit en tuff period, där vi fått ställa
om verksamheten för att hjälpa till i övriga vården. Jag längtar
efter att allt ska bli som vanligt igen, så att vi kan träffas i olika
sammanhang och ha fysiska möten.
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Med en bakgrund som ekonomi- och finanschef inom företagsvärlden har Katarina mycket erfarenhet att bidra med i
styrelsearbetet.
– Efter att ha jobbat med börsbolag tycker jag om att nu
jobba med ett bolag som Vadstena Sparbank, där vinsten
stannar i banken och kan göra nytta lokalt genom olika
samhällsinsatser, säger Katarina.
Det har gått 30 år sedan ”Kattis”, som hon allmänt kallas,
flyttade från Malmö till maken Lars på Stavlösa gård på
slätten utanför Vadstena. Skånskan har inte klingat av.
– Dialekten är en del av min identitet, säger hon med ett
leende.
Efter yrkeskarriären njuter hon av livet som pensionär. Tid
finns för hästintresset. Hon rider själv och håller gärna till i
stallet och det stora ridhuset på gården, med plats även för
många andra ridintresserade.
– Då en av huvudmännen i valberedningen var i stallet fick
jag förfrågan om att bli styrelseledamot. Jag hade tänkt tanken
att sitta med i någon styrelse, så att jag kan dra nytta av allt
jag lärt mig under karriären och föra det vidare. Jag tyckte att
uppdraget i Vadstena Sparbank lät kul och intressant.
På sparbanksstämman 2018 valdes Katarina Fristedt
Öhman in i styrelsen, som en av två kvinnliga ledamöter.
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– Visst har det betydelse att kvinnor är engagerade i styrelsen. Vi tittar ibland på saker på olika sätt jämfört med män
och tar upp andra synvinklar. Det blir en annan bredd när
kvinnor kommer in. Jag har annars alltid jobbat med män i
företagsledningar.
”Kattis” uppskattar att det är högt i tak under diskussionerna på styrelsemötena. Alla vill säga sitt, ingen sitter tyst.
– Under coronapandemin har vi haft digitala möten
via Teams. Jag saknar de fysiska mötena. Det är de riktiga
mänskliga mötena som präglar Vadstena Sparbank. Det skapas
mycket i det personliga mötet. Förtroende bygger affärer.
– Vi kan inte enbart springa åt det digitala hållet. En kombination av digitalt och personligt är rätta vägen. Vi måste
hålla fast vid grundtanken, den personliga kontakten med
kunden.
”Kattis” ser en utmaning i att ungdomar är så pass
digitaliserade, att de kanske enbart hanterar sin ekonomi
via mobilen.
– För ungdomarnas egen skull är det viktigt att de kan få
personliga rådgivningsmöten, så att de får en större förståelse för sin ekonomi. Vi fyller ett stort behov som knyter
an till sparbanksidéns ursprungliga kärnvärde om att lära
människor om sparande.
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Teatergänget laddar för comeback

Inga störningar i bankverksamheten

Har stöttat samhället under pandemin
Vadstena Sparbank har klarat coronapandemin utan påtagliga störningar i verksamheten under
2020. Samtidigt har banken stöttat samhället på olika sätt för att lindra de ekonomiska effekterna
för lokala näringsidkare.

Privatrådgivare Therese Pettersson och företagsrådgivare
Johan Egelin berättar om hur kundkontakterna delvis förändrats
under coronapandemin.

Johan Egelin att företagskunderna varit lite mer försiktiga med
att komma in på banken, för att undvika fysiska möten.
– När kunderna trots allt behöver träffa oss på banken sitter
vi utspridda. Alla är noga med att hålla avstånd. Men helt klart
är att digitala möten med kunder har ökat och är här för att
stanna. Det är ett tidseffektivt sätt att mötas. Dessutom har
det blivit vanligt med Teams-möten vid utbildningar för oss
medarbetare, säger Johan Egelin.
Vadstena Sparbank har gjort flera lokalt riktade samhällsinsatser under coronapandemin. Inför jul stöttade banken lokala
näringsidkare genom en uppmärksammad kampanj med filmer
på tema ”Värna om bygden – handla lokalt”. En annan insats i
jultider var gåvan på 50 000 kronor som skänktes till Julänglar,
som riktar sig till personer som har det ekonomiskt svårt.
En dubbelriktad satsning gjordes då samtliga 240 gymnasieelever i Vadstena kommun erbjöds gratis lunchlådor under
tiden som undervisningen bedrevs på distans på grund av
pandemin. Banken finansierade matlådor som kunde hämtas
hos lokala näringsidkare.
– Vi ville gärna göra något som är positivt för Vadstena i
coronatider. Det primära med lunchlådorna var att erbjuda
gymnasieeleverna lagad mat då skolbespisningen är stängd för
dem. Men det är också ett sätt att hjälpa de restauranger och
konditorier som är med i det här speciella samarbetet, säger
Mikael Engdahl.
När det gäller lunchen för medarbetarna äter de på banken
fördelade på tre lunchlag. De turas om att gå ut och hämta
beställd mat på lokal restaurang.

– Jag har bävat för att alla i personalen skulle bli smittade
samtidigt, men genom att vara försiktiga har vi sluppit smittan
under pandemiåret 2020. Vi gör vad vi kan för att undvika
smittan även fortsättningsvis, säger vd Mikael Engdahl.
Att hålla avstånd och renlighet är nyckelorden på sparbanken. Digitala möten och telefonmöten med kunder hålls i
betydligt högre utsträckning för att undvika onödiga fysiska
möten. Och städningen i banklokalerna har utökats till två
gånger om dagen, då också alla ytor spritas.
– På privatsidan handlar det om mer än en halvering av de
fysiska kundmötena. Minskningen blev som mest påtaglig när
den andra pandemivågen drog in under hösten, säger privatrådgivare Therese Pettersson,
och tillägger:
– Efterfrågan på bankens rådgivning har
inte minskat utan varit i stort sett oförändrad.
Vi styr om så att vi har kundkontakt på annat
sätt än att träffas fysiskt. En del av kunderna
föreslår själva att vi har telefonmöten medan
andra föredrar att mejla frågeställningar.
En viss ökning av att använda digitala tjänster har också märkts. Exempelvis då kunder
upptäcker att de på egen hand kan söka bolån
och blancolån digitalt.
Kundtjänst har haft fortsatt öppet, men
begränsat antalet besökare som är i kundmottagningen samtidigt. Självfallet är det noga
– Väldigt trevligt att vi har en lokal bank som är så pass samhällsintresserad. Satsningen
med att hålla avstånd samtidigt som handsprit
med gratis matlådor gynnar inte bara gymnasieeleverna, utan även det lokala näringslivet,
är tillgängligt.
säger Göran Fältgren (s), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena.
På företagsmarknad berättar rådgivare
Här tillsammans med sparbankens vd Mikael Engdahl.
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Vadstena Nya Teater gick ner för räkning under pandemiåret 2020.
– Tack vare ekonomisk stöttning från Vadstena Sparbank har vi överlevt, säger Eva Granlund,
ordförande i teaterföreningen.

De längtar efter att kunna öppna igen. Anneli Stolt, Kjell Silverwitt, Gabriella Wahlström och Eva Granlund
är några av alla engagerade medlemmar i teatersällskapet.

Ett 20-tal personer är engagerade i det kreativa och allmänt
uppskattade teatersällskapet. De bidrar med en blandning
av teater, musik och komik till Vadstenas normalt sett rika
kulturliv.
– Delar av gänget har roat på krogen i 30 år och vi hade
satt ihop en jubileumsshow för att fira. Det gick sådär…
Vi hann inte ens börja innan vi ställde in allt från mars till
juni, suckar Eva Granlund.
– När smittläget förbättrades något under sommaren
kunde vi ha en del föreställningar i Folkets Park, med max
50 personer i publiken. Sedan kom den andra pandemivågen
och vi fick ställa in allt igen.
Ett normalår har Vadstena Nya Teater runt 6 000 besökare
till ett 70-tal föreställningar. Under 2020 har de lyckats genomföra ett 20-tal föreställningar, och då med en halverad publik.
– Vi har fasta utgifter för en massa saker, framför allt lokalhyran. De 65 000 kronor som vi fått i sponsring och särskilt
coronastöd från Vadstena Sparbank hjälper oss att överleva
ekonomiskt fram till sommaren. Fantastiskt med en bank
som stöttar oss på det sättet. De har även hjälp oss tidigare
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år, bland annat med bidrag till nytt ventilationssystem.
Eva Granlund lovordar Vadstena Sparbanks breda samhällsengagemang:
– Det är en väldigt ovanlig bank, på ett väldigt positivt sätt.
Det betyder otroligt mycket för bygden. Föreningar kan med
bidrag göra investeringar som de annars inte skulle drömma
om. Jag tycker att de på banken tänker efter och hittar bra
projekt och aktiviteter att stötta.
Under lång tid med inställda föreställningar har teatergänget passat på att skriva manus och repetera inför en helt
ny pjäs, en spöklik musikal med framtidsscenario.
– Vi träffas på nätet, mest via Zoom, och läser manus för
varandra och bearbetar texterna. Det fungerar som en nödlösning, men vi kommer ändå framåt.
Teatersällskapet ligger i startgroparna för att köra i gång
på riktigt igen, med liveföreställningar. Samtidigt finns ett
uppdämt behov av kultur hos allmänheten.
– Ja, självklart! Är det något vi alla behöver nu är det att
skratta och umgås utan att vara rädda. Jag hoppas vi fyller ett
tomrum när vi öppnar igen, säger Eva.

å rsr e dov isn i ng – 2020

| 11

Korpens nya satsning där alla platsar

”Viktigt i vår ålder att inte komma i fel spår”

Vadstenabon Gennet Larsson spricker upp i ett leende. Den nya handikappvänliga multimaskinen
på gymmet hos Korpen Vadstena underlättar hennes träning.
– Det betyder jättemycket för mig. Jag mår så mycket bättre nu när jag kan träna.

Det fleråriga drogförebyggande projektet Livsstil 2000 – med Vadstena Sparbank som huvudsponsor
– uppskattas av högstadieeleverna på Petrus Magni skola.

Korpen Vadstena tilldelades 25 000 kronor från Vadstena
Sparbanks ovationskommitté. Detta för att gynna Korpens
satsning på en ny del i verksamheten, där målgruppen
är personer med någon form av funktionsvariation.
– Fantastiskt med en bank som gör det möjligt att utveckla olika verksamheter i Vadstena. För Korpens del innebär bidragit
att vi kan genomföra vår satsning. Vi
vill bli en inkluderande verksamhet
där alla platsar och kan hitta glädje
genom rörelse, säger verksamhetschefen Pernilla Redin.
Med hjälp av bidraget har
Korpen köpt in en specialanpassad träningsmaskin, med
syfte att underlätta den fysiska
träningen för personer med
någon form av funktionsvariation.
– När jag läste om detta
på Facebook tänkte jag att
det skulle passa mig, och blev
ny kund här på Korpen. Med
samma maskin kan jag träna
olika muskelgrupper och kommer
intill redskapen med rullstolen på
ett bra sätt. Jag klarar det mesta själv
utan hjälp av instruktör, säger Gennet
Larsson, och tillägger:
– För mig är träningen väldigt viktig.
Smärtan i kroppen blir mindre ju mer jag
tränar för att bibehålla en fungerande muskulatur.
Jag förbättrar också bålens stabilitet. Min ambition är
att träna här ett par gånger i veckan.
Pernilla Redin, som också är personlig tränare, berättar att
den nya multimaskinen blir mer och mer använd ju fler som
Gennet Larsson mår bättre när hon kan träna sin fysik, vilket
underlättas av den nya multimaskinen på Korpen Vadstena.
upptäcker dess funktioner.
Verksamhetschefen Pernilla Redin är tacksam för ovationspriset
– Maskinen kommer väldigt väl till pass och används till
som gjort inköpet av maskinen möjligt.
allt från ganska tuffa träningspass till lättare
cirkelträning. Den kan med fördel också
användas vid rehabilitering, exempelvis efter
Vadstena Sparbank är angelägen om att på olika sätt gynna bygdens
en stroke.
utveckling. Genom sin ovationskommitté har sammanlagt 150 000
Coronapandemin har emellertid kommit i
kronor delats ut under 2020 som stipendier till åtta mottagare.
vägen och halverat antalet besökare hos Korpen.
– När pandemin släpper kommer behovet av
Det var kunderna i Vadstena Sparbank som genom sina valda huvudmän beslutade att bilda en ovationskommitté 2011. Sedan dess har banken årligen delat ut
träning att vara än större. För många äldre är
minst 100 000 kronor i stipendier, och senast var summan 150 000 kronor. Även
det också en social aktivitet att komma hit och
2021 kommer stipendier att delas ut.
samtidigt träffa andra, säger Pernilla Redin.

Stipendier som förverkligar idéer
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Livsstil 2000 bidrar till en högre livskvalitet för högstadieeleverna på Petrus Magni skola i Vadstena. Henrik Roshamn är lärare
och ansvarig för livsstilsprojektet. Här tillsammans med elevrepresentanterna Nilla Edholm och Amanda Jurander.

– Det är en väldigt bra grej, som jag tycker att fler skolor
skulle ha. Det är viktigt i vår ålder att inte komma i fel spår
tidigt. Jag tror att det hjälper många ungdomar att inte börja
med alkohol och droger. Håller man vad man lovat i livsstilskontraktet har man tagit sig en bra bit i livet, säger Nilla
Edholm i klass 9A.
Amanda Jurander, 8A, är också positiv till Livsstil 2000:
– Det ger motivation till att inte göra det som man inte får
göra. Det hjälper till mot grupptryck, som annars kan leda
till att man börjar med alkohol och droger.
– Uppmuntringsaktiviteterna vi brukar ha är en stor del
av livsstilsprojektet. Tråkigt att det mesta blivit inställt under
2020. Men kontraktet bryts inte av en pandemi, säger Amanda.
Vadstenaidén Livsstil 2000 startade med elevkontrakten
1999 och är sedan dess ett ständigt pågående arbete på
skolan. För Vadstena Sparbank, med sitt breda samhällsengagemang och sociala ansvarstagande, är det en självklarhet att
engagera sig för Vadstenas ungdomar.
– Vårt stora mål med Livsstil 2000 är att elever i Vadstena,
genom att aktivt ta ställning till livsstilsfrågor, ska uppnå en högre livskvalitet. Jag är övertygad om att det gör skillnad, säger
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Henrik Roshamn, lärare och ansvarig för livsstilsprojektet.
2020 skrev 100 procent av eleverna som började i årskurs
7 på ett livsstilskontrakt där de förbinder sig att inte använda
alkohol, droger eller tobak under högstadieåren. Majoriteten
tecknade A-kontrakt, som dessutom är förenat med ett
fondsparande med syfte att få en bättre ekonomisk grund att
stå på. De som uppfyller kontraktet får vara med och dela på
30 000 kronor från sparbanken på avslutningsdagen i årskurs
nio, då även fina priser lottas ut.
Livsstilsprojektet har dessutom tilldelats 20 000 kronor
från Vadstena Sparbanks ovationskommitté.
– Det stöd som vi får från sparbanken är ovärderligt. Det
känns verkligen som att de tycker att vårt arbete är viktigt,
säger Henrik Roshamn.
Tack vare stipendiet har ny teknisk utrustning köpts in.
Med en ny filmkamera och kraftfull dator kan arbetet utvecklas ytterligare.
– Vi får ett mycket bättre resultat med den nya utrustningen. Det öppnar upp för att vi ska kunna livestreama, filma
och klippa film. Vi filmar våra aktiviteter och visar på skolavslutning och andra sammanhang. Vi har också dörren öppen
till föreningslivet som kan låna utrustningen.
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Redovisning för verksamhetsåret 2020
Styrelsen för Vadstena Sparbank, 524000-5719, får härmed
avge årsredovisning för Sparbankens verksamhet 2020,
Sparbankens 181:a verksamhetsår..

Förvaltningsberättelse

med 1 104 Mkr eller med 12 % jämfört med föregående år.

att utdelning för räkenskapsåret 2019 ska ske till aktieägarna
med 4,35 kr per aktie. Detta motsvarar för Vadstena Sparbank 883 tkr vilket kommer att intäktsföras under 2021.

Kapitalbas

Prognos 2021

Sparbankens kapitalbas uppgår till 339 Mkr (316 Mkr).
Bankens totala kapitalkrav är 160 Mkr (139 Mkr), vilket ger
en kärnprimärkapitaltäckningsrelation på 16,9 % (18,2 %).

Vi förväntar oss en balanserad volymtillväxt både för in- och
utlåningen under det kommande året. En ökning av räntenettot men minskade provisionsintäkter. Sparbankens omkostnader förväntas öka jämfört med år 2020. Sammantaget
är det vår bedömning att Sparbankens resultat före kreditförluster för år 2021 kommer vara på något lägre jämfört
med 2020.

Allmänt om verksamheten

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

Sparbankens ställning

Sparbankens resultat
Räntenetto

Räntenettot dvs. skillnaden mellan intäktsräntor och
kostnadsräntor uppgick till 43,8 Mkr. Det är en ökning med
5,7 Mkr, eller 15 %. Ökningen förklaras främst av ökad
utlåningsvolym under året.

Balansomslutning

Sparbankens balansomslutning uppgår till 3 253 Mkr (2 938
Mkr) vilket är en ökning med 315 Mkr (11%). Medelomslutning (MO), dvs genomsnittet av omslutningen vid varje
månadsskifte under året uppgick till 3 105 Mkr ( 2 856 Mkr)
vilket innebär en ökning med 249 Mkr (9 %).

Provisioner

Provisionsnettot har under året ökat med 2,2 Mkr eller 9%
och uppgår till 26,2 Mkr. Ökningen beror främst på ökade
volymer inom värdepappersförmedling.
Rörelsekostnader

Inlåning

Inlåningen från allmänheten ökade under året till 2 886 Mkr
eller med 290 Mkr. Den procentuella ökningen blir 11 %.
Ökningen beror till stor del på tillströmning av nya kunder.
Förmedlat sparande i Swedbank Robur och Swedbank
Försäkring exkl PPM uppgick vid årsskiftet till 1 924 Mkr
vilket är en ökning med 202 Mkr, eller 12 %, främst orsakad
av börsuppgång.
Utlåning

Sparbankens totala utlåning till allmänheten - efter avdrag
för befarade kreditförluster – uppgick till 2 418 Mkr, en
ökning med 331 Mkr, eller med 16 %.
Den av Sparbanken till Swedbank Hypotek AB förmedlade
lånestocken uppgår till 1 702 Mkr i krediter till privatpersoner
och företag. Det är en ökning med 97 Mkr eller med 6 %
sedan föregående år.

Sparbankens kostnader före kreditförluster uppgick till
41,8 Mkr, vilket är en minskning med 0,1 mkr, jämfört med
föregående år. IT- och konsultkostnader har ökat medan
marknadsföring har minskat.
Resultat

Sparbankens resultat före kreditförluster uppgår till 29,0 Mkr
vilket är en ökning med 6 Mkr jämfört med föregående år.
Ökningen förklaras främst av högre ränte- och provisionnetto
2020. Rörelseresultatet uppgick till 29,4 Mkr, vilket är en
ökning med 5,4 Mkr jämfört med 2019. Bankens kapitalrelation har minskat till 16,9 % under året. Vi har använt
den borttagna kontracykliska bufferten till att stötta befintliga kunder med likviditet och rörelsekapital. Bankens plan
är att på ett par års sikt återställa kapitalrelationen genom
ackumulerade resultat och en försiktig utlåningstillväxt.
Personal

Aktier och andelar

Vid ingången av 2020 ägde Sparbanken 203 000 stamaktier i
Swedbank AB. Marknadsvärdet på dessa aktier var 28,3 Mkr.
Marknadsvärdet av aktieinnehavet vid slutet av 2020 uppgick
till 29,3 Mkr. Den ekonomiska påverkan under året på grund
av värdeförändring har varit positiv med ca 1,0 Mkr, vilken
har bokförts över Fond för verkligt värde i balansräkningen.
Vi har inte erhållit någon utdelning har på dessa aktier
under året.

Antalet anställda i Sparbanken uppgår vid årets slut till
16 personer. Med arbetsmåttet 1 730 timmar för en helårsarbetare uppgår medelantalet anställda i Sparbanken
under året till 15 st. Av dessa var 10 kvinnor och 6 män. För
upplysningar om ersättningar och förmåner till Sparbankens
ledning hänvisas till not 10.
Liksom tidigare har personalen genomgått vidareutbildning.
Sedan 2011 samordnas Sparbankens administrativa arbetsuppgifter i, det tillsammans med sparbankerna i Åtvidaberg
och Kinda-Ydre ägda bolaget, Spar Tjänster i Linköping AB.

Affärsvolym

Sparbankens totala affärsvolym exkl PPM uppgick på balansdagen till 10 066 Mkr (8 962 Mkr). Affärsvolymen har ökat
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Händelser efter balansdagen

Swedbank beslutade vid extra stämma den 15 februari 2021
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Covid 19

I ljuset av den pågående Covid-pandemin ökar risk- och
osäkerhetsfaktorerna i banken. Den fullständiga effekten är
fortsatt svår att överblicka och det är därför bankens avsikt
att kommunicera kring dess påverkan på banken ur så många
väsentliga perspektiv som möjligt.
I följande stycken redogör banken för de väsentliga effekter
som den pågående pandemin har haft under 2020 samt de
förväntade effekter som banken idag kan överblicka.
Redogörelsen försöker överblicka bankens kontinuitet,
kreditreserveringar, värdering av finansiella instrument,
likviditet och kapitalisering.
Banken har under året haft ett aktivt krisgruppsarbete.
Syftet har varit att säkerställa bankens kontinuitet utifrån
den pågående pandemin. Initialt har åtgärderna exempelvis
berört identifiering av personer i nyckelfunktioner, utökade
möjligheter att arbeta hemma samt begränsningar av antalet
kunder i bankens lokaler. Vi har också ökat antalet digitala
möten med kunder och samarbetspartners.
Personalens hälsosituation har bevakats extra noga. Detta
har lett fram till att banken kunnat bedriva sin verksamhet
oavbrutet och med önskad kvalité.
När vi summerar 2020 så har kreditreserveringar inte skett
i den omfattning som först befarades utan perioden de låg
under året relativt still. Banken har under perioden kartlagt
och strukturellt arbetat med kreditportföljen och de reserveringar som gjorts i enlighet med IFRS9 bedöms vara tillräckliga och något behov av ytterligare reserveringar ser vi idag
inte vara nödvändiga. Bedömningen i dagsläget är att banken
har en sund kreditportfölj och reserveringsunderlaget bedöms
vara relevant. Det finns en nära dialog med de kunder som
verkar i branscher där risken bedöms högre.
Värdet på bankens finansiella instrument har inte påverkats av pandemin. Inga finansiella instrument har bedömts
behöva omklassificeras.
Banken har fortsatt en god likviditet och ett stabilt kapital.

Riskhantering
I Sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella
risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och
operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera riskta-
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gandet i verksamheten har Sparbankens styrelse, som ytterst
ansvarig för den interna kontrollen i Sparbanken, fastställt
policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga
finansverksamheten.
Organisation för riskhantering

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

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

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

Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion som
är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen genomför
löpande granskning av ledning, riskkontroll samt övriga
interna kontrollfunktioner.
Kredit- och motpartsrisker

Med kredit-/motpartsrisker avses risken att Sparbanken inte
erhåller betalning enligt övernskommelse och/eller kommer
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att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Den bakomliggande transaktionen kan
avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatkontrakt.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Sparbankens
kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom
vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål
med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl a att kreditbeslut i Sparbanken normalt fattas
av minst två personer. Trots att kreditrisken utgör Sparbankens största riskexponering är Sparbankens kreditförluster i
förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små.
Den avgörande bedömningen för Sparbankens kreditgivning är låntagarens återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av Sparbankens krediter
dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra
bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en god
riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i
Sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar
i instrument som handlas på väl fungerande marknader och
endast i värdepapper med hög kreditvärdighet.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna
förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en
gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större
företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband
med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga
omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att
krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken
för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd.
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna
betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera
kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen
sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik
bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig.
Beträffande Sparbankens kreditriskexponering brutto
och netto samt koncentrationer med avseende på motparter
hänvisas till not 3.
Marknadsrisker

mer. Bankens mellanhavanden med kunder täcks genom
mottransaktioner med Swedbank, varför någon valutarisk
inte uppstår med undantag av Sparbankens valutadepå.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhälls-ekonomiska faktorer.
Banken är endast exponerad av aktiekursrisk genom aktieinnehavet i Swedbank AB.
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Nyckeltal

2020

2019

2018

2017

2016

10066

8962

8 184

7901

7113

12,3

9,5

3,6

11,1

15,8

9384

8677

8002

7475

6514

8,1

8,4

7,1

14,8

11,0

2000

1735

1765

1630

1489

16,9

18,2

17,2

18,0

17,3

16,9

18,2

17,2

18,0

17,3

1,4

1,3

1,3

1,4

1,3

0,8

0,7

0,8

1,0

0,8

0,3

0,3

0,3

1,4

0,1

0,8

0,7

0,7

1,6

0,3

7,0

6,0

5,3

9,3

1,7

0,59

0,66

0,66

0,51

0,65

0,59

0,63

0,67

0,52

0,88

39

39

69

0,3

0,5

0,8

-0,02

-0,04

0,03

0,07

0,7

15

15

15

13

13

1

1

1

1

1

Volym
Affärsvolym ultimo, mkr*
(Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer)

förändring under året, %
* 2016-2017 ingår PPM-volymer

Likviditetsrisker

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

Medelaffärsvolym (MAV), mkr*
förändring under året, %
Kapital
Summa riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp
Total kapitalrelation
Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp

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.
Upprättandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i Sparbanken, som bl a omfattar:

Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO
Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym
Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym
Avkastning på totala tillgångar
Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning
Räntabilitet på eget kapital

• Kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och
instruktioner,
• Klart definierat ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna
• IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem
med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller,
• Behörighetssystem,
• Interna informations- och rapporteringssystem för att bl a
tillgodose ledningens krav på information om exempelvis
Sparbankens riskexponering samt
• Informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda
Sparbankens och kundernas tillgångar.

I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna
av ränterisker, valutarisker och aktiekurs-risker. I Sparbankens
fall utgör ränterisken den övervägande marknadsrisken.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på
Sparbankens fastförräntade tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med
åtagandets löptid. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är
genom s.k. gap-analys, som finns intagen i not 3 och som visar
räntebindningstiderna för Sparbankens tillgångar och skulder
i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i
samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstäm-

16

Fem år i sammandrag

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

Övriga uppgifter
Medelantal anställda
Antal kontor
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Resultat- och balansräkning, mkr

2020

2019

2018

2017

2016

Räntenetto

43,8

38,1

34,1

31,9

27,5

Provisioner, netto

ovationspristagare 2020
– ekhagary t tarna –

Fem år i sammandrag
Resultaträkning
26,2

23,9

23,7

22,4

19,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner

0,4

0,1

0,1

14,4

0,1

Övriga intäkter

0,5

2,8

3,6

3,3

2,5

Summa intäkter
Allmänna administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Kreditförluster
Summa kostnader

70,8

64,9

61,4

71,9

49,9

-36,0

-34,4

-33,4

-30,4

-26,9

-5,8

-7,4

-7,3

-6,0

-5,4

0,4

0,9

-0,5

-1,2

-11,5
-43,7

-41,5

-40,9

-41,2

-37,6

Rörelseresultat

29,3

23,8

20,2

34,3

6,1

Bokslutsdispositioner

-0,2

-0,3

0,2

0,0

-0,1

Skatter

-6,5

-5,1

-4,5

-4,0

-1,2

Årets resultat

22,6

18,5

16,0

30,4

4,9

2

2

1

2

3

Balansräkning
Kassa
Utlåning till kreditinstitut

111

168

82

148

166

Utlåning till allmänheten

2 418

2 086

2066

1883

1734

190

121

130

105

81

31

30

31

22

45

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

10

11

10

8

3

492

520

396

357

331

3 253

2 938

2718

2526

2363

14

15

14

14

0

2 886

2 596

2388

2209

2068

11

10

9

10

15

2

1

0

2 912

2 621

2411

2233

2083

1

1

0

1

1

339

316

306

293

280

3 253

2 938

2718

2526

2363

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:
Fond för verkligt värde
Reservfond
Årets resultat
Summa

4 127 892
312 410 744
22 658 580
339 197 216

Styrelsen föreslår att/till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande (se även not 30):
Balanseras i ny räkning
varav till reservfond
varav till fond för verkligt värde
Summa

335 069 324
4 127 892
339 197 216

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

18
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Resultaträkning

Balansräkning

1 januari - 31 december

1 januari - 31 december
2020

2019

Ränteintäkter

50 057

44 555

Tillgångar

Räntekostnader

-6 259

-6 489

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

TSEK

Not

TSEK

Not

2020

2019

1 677

1 594

Räntenetto

4

43 798

38 066

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

15

134 820

96 226

Erhållna utdelningar

5

28

2 193

Utlåning till kreditinstitut

16

110 869

168 452

Provisionsintäkter

6

28 808

26 409

Utlåning till allmänheten

17

2 417 637

2 086 088

Provisionskostnader

7

-2 631

-2 465

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

18

55 130

24 558

Nettoresultat av finansiella transaktioner

8

364

54

Aktier och andelar

19

30 207

29 130

Övriga rörelseintäkter

9

Aktier och andelar i intresseföretag

20

678

678

Materiella anläggningstillgångar

21

- Inventarier

2 723

3 701

- Byggnader och mark

6 822

7 120

453

649

70 820

64 906

-36 021

-34 426

-1 356

-1 469

Aktuell skattefordran

–

554

-4 457

-5 971

Övriga tillgångar

22

480 592

510 638

Summa kostnader före kreditförluster

-41 834

-41 866

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

11 433

8 865

3 252 588

2 937 604

Resultat före kreditförluster

28 986

23 040
24

13 848

14 597

25

2 885 674

2 595 658

811

20

Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader

10

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

11

Summa tillgångar
Kreditförluster, netto

12

Rörelseresultat

379

938

29 365

23 978

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten

Bokslutsdispositioner

13

-241

-301

Skatt

14

-6 465

-5 131

Aktuell skatteskuld

22 659

18 546

Övriga skulder

26

4 850

4 605

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

5 392

4 900

28

1 902

1 361

2 912 477

2 621 141

913

671

312 411

293 865

4 128

3 381

Årets resultat

- Inlåning

Avsättningar

Rapport över resultat och övrigt totalresultat

- Övriga Avsättningar
Summa skulder och avsättningar

1 januari - 31 december
TSEK
Årets resultat

22 659

Eget kapital

30

Bundet eget kapital
Reservfond

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Skatt hänförlig till poster som kan komma att omföras till periodens resultat

29

18 546

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

Obeskattade reserver

-164

90

-37

20

-201

110

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Poster som inte kan omföras till årets resultat
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

948

-8 865

Årets övrigt totalresultat

747

-8 755

23 406

9 791

Årets totalresultat

20
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Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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–
22 659

18 546

339 198

315 792

3 252 588

2 937 604
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Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Rapport över förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys
Totalt

Verkligt

Balans-

Reserv-

värde

erat

Årets

eget

fond

reserv

resultat

resultat

kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01

280 068

12 136

-2 172

15 969

306 001

Justerat eget kapital 2019-01-01

280 068

12 136

-2 172

15 969

306 001

18 546

18 546

TSEK

1 januari - 31 december
TSEK

Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Vinstdisposition
Utgående eget kapital 2019-12-31

-8 755
–
13 797
293 865

–

18 546

9 791

3 381

2 172
–

-15 969
18 546

–
315 792

2019

29 365

23 978

268

93

1 356

1 469

25

-625

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (+)
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-8 755

-8 755

2020

36

Årets totalresultat
Årets resultat

Not

Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-)
Av/nedskrivningar (+)
Kreditförluster (+)
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-)

Verkligt

Totalt

Balans-

Reserv-

värde

erat

Årets

eget

fond

reserv

resultat

resultat

kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01

293 865

3 381

–

18 546

315 792

Justerat eget kapital 2020-01-01

293 865

3 381

–

18 546

315 792

TSEK

Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Vinstdisposition
Utgående eget kapital 2020-12-31

22 659

22 659

747
–
18 546
312 411

–

22 659

23 406

4 128

–
–

-18 546
22 659

–
339 198

-6 342

23 995

18 573

Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-)
Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-)
Förändring av övriga tillgångar (+/-)

747

747

-7 019

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Årets totalresultat
Årets resultat

Betald inkomstskatt

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

-331 574

-19 103

290 016

207 716

28 778

-121 337

1 528

718

12 743

86 567

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

84 576

40 037

-154 653

-38 562

–

510

-166

-2 165

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-70 243

-180

Årets kassaflöde

-57 500

86 387

Likvida medel vid årets början

170 046

83 659

Likvida medel vid årets slut

112 546

170 046

2020

2019

1677

1594

Utlåning till kreditinstitut

110869

168452

Summa enligt balansräkningen

112546

170046

Förvärv av materiella tillgångar (-)

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

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

12
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1 Uppgifter om Sparbanken
Årsredovisningen avges per 31 december 2020 och avser
Vadstena Sparbank som är sparbank med säte i Vadstena
Adressen till huvudkontoret är Storgatan 14, 592 23 Vadstena.

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper
(a) 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 9 mars 2021.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår.
Värderingsgrunder vid upprättande av bankens
finansiella rapporter

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

har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning.
IASB har genomfört ändringar i två faser i IAS 39, IFRS 9
och IFRS 7 som föranletts av pågående reformer av nuvarande referens-räntor (IBOR). Ändringarna i den första fasen
träder ikraft och tillämpas av banken från och med den 1
januari 2020. Ändringarna i denna första fas berör 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.
Ändringarna i IAS 39 innebär att banken 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
har ändringarna i IFRS 7 inneburit att banken lämnar nya
upplysningar i årsredovisningen . (se avsnittet Bankens
exponering mot referensräntor mm i not 3 Risker).
Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

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

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

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

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

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som
företaget tillämpar från och med 1 januari 2020. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2020
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(h) Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta

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

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder
beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av
alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den
förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade
värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp
av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra
skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden
och det belopp som regleras vid förfall. Se vidare (j), (i)
Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan.
Ränteintäkter från finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde redovisas på en varav-rad.
För kreditförsämrade finansiella tillgångar redovisas ränteintäkter på basis av tillgångarnas nettoredovisade värde i steg
3 och på bruttoredovisat värde (dvs. exklusive förlustreserv)
för tillgångar i stegen 1-2.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:					
			
• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar			
					
• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som
tillgängliga för försäljning				
				
• Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas
till verkligt värde över resultaträkningen.			
					
• Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och
upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat som
säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade värdeförändringar på derivat
redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner
(se nedan).
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna
utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts. Här ingår även utdelning från intresseföretag. I denna post redovisas
även koncernbidrag som är att jämställa med utdelning.
Provisions- och avgiftsintäkter

Noter
när prestationsåtagandet är uppfyllt, vilket är när kontrollen
av varan eller tjänsten är överförd till kunden. Intäkterna
återspeglar vanligtvis den ersättning som förväntas som utbyte för dessa varor eller tjänster. När ersättningen inkluderar
en rörlig ersättning, till exempel rabatt eller återbäring eller
prestationsbaserade delar, redovisas intäkten först när det
är högst troligt att ingen återbetalning av beloppet kommer
ske. Den totala ersättningen fördelas för varje prestationsåtagande och beror på om prestationsåtagandena är uppfyllda
vid en viss specifik tidpunkt eller över tid.
Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda
tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:
Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan
Provisioner och avgifter som är en integrerad del av
effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som
justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter.
Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för
lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller
annan typ av låneåtagande i det fall som det är sannolikt att
kreditfaciliteten kommer att utnyttjas.
Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med
att tjänsterna löpande utförs
Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter
eller annan typ av låneåtagande när det inte är sannolikt att
faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner
för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten
utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som
sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank.
Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper
ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock
maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande brutto dvs. utan
hänsyn tagen till aväkning för kreditförlust.
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Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller
de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde
på de tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde
via resultatet.
• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde
på de tillgångar och skulder som redovisas enligt fair value
option (verkligt värde).
• Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar
och skulder (inklusive ränteskillnadsersättning som erhållits vid kunders lösen av lån i förtid)
• Realisationsresultat från sällsynta fall vid försäljning innan
förfall av tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde
• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som värderas
verkligt värde via övrigt totalresultat.
• Förlustreserv på finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat och är skuldinstrument.
• Återföring av förlustreserv på finansiella tillgångar som
kan säljas som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat och är skuldinstrument.
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där
säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde
• Ineffektiv del av säkringsinstrument i kassaflödessäkring
(utöver den del av värdeförändringen som har redovisats
som ränta).
• Valutakursförändringar
Allmänna administrationskostnader

Provisioner och avgifter som är intjänade när
en viss tjänst utförts
ill 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.

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

Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.

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.

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

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

Sparbanken har valt att fortsätta tillämpa säkringsredovisningsreglerna i IAS 39 vid tillämpning av IFRS 9.
Derivat redovisas initialt till verkligt värde per datumet
som kontraktet ingås. Efterföljande redovisning sker till
verkligt värde via resultaträkningen. Derivat som har ett
positivt värde redovisas som tillgångar och derivat som har
negativt värde som skulder.
Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra
de risker för ränte- och valutakursexponeringar som sparbanken är utsatt för. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs att det finns en entydig koppling till
den säkrade posten. Vidare krävs att säkringsinstrumentet effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumentation
upprättats och att effektiviteten kan mätas på ett tillförlitligt
sätt. Säkringsredovisning får bara tillämpas om säkringsrelationen kan förväntas vara mycket effektiv och i efterhand ha
haft en effektivitet som ligger inom spannet 80-125%.
Sparbanken tillämpar säkringsredovisning för de ekonomiska säkringsrelationer där resultateffekten enligt sparbankens uppfattning skulle bli alltför missvisande om säkringsredovisning inte tillämpas. För andra ekonomiska säkringar där
resultatkonsekvensen av att inte tillämpa säkringsredovisning
bedöms som mer begränsad tillämpas inte säkringsredovis-ning mot bakgrund av det administrativa merarbete som
säkringsredovisning innebär.
Sparbankens säkringsinstrument vid säkringsredovisning
utgörs främst av ränteswappar. De poster som
säkras och där säkringsredovisning tillämpas är:
1. ett belopp av fastförräntad utlåning (portföljsäkring)
Den säkrade risken i de ovanstående posterna är:
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a) risken för förändring i verkligt värde på grund av
förändringar i swapräntan (1)
Säkring av verkligt värde ränterisk (portfölj)
Sparbanken tillämpar EU:s s.k. carve out version av IAS 39.
När ett säkringsinstrument används för säkring av ett verkligt värde redovisas derivatet till verkligt värde i balansräkningen och den säkrade tillgången/skulden redovisas också
den till verkligt värde avseende den säkrade risken. Risken
för förändringar i verkligt värde i sparbankens redovisning
härrör från utlåning med fast ränta, vilket ger upphov till
ränterisk. Värdeförändringen på derivatet redovisas i resultaträkningen tillsammans med värdeförändringen på den säkrade posten i resultaträkningen under posten Nettoresultat
av finansiella poster till verkligt värde. Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrumenten redovisas bland Nettoresultat av finansiella transaktioner och räntekuponger (såväl
upplupen som betald) bland ränteintäkterna. För säkringsrelationerna ovan tillämpas säkring till verkligt värde. Den
portföljmetod som tillämpas innebär att lånefordringarna
fördelas ut i olika tidsspann utifrån förväntade ränteomförhandlingstidpunkter. I varje tidsspann har sparbanken utsett
det belopp som utifrån sparbankens riskhanteringsstrategi
är lämpligt att säkra och de anskaffade säkringsinstrumenten
fördelas ut i dessa tidsspann. Månatligen utförs en effektivetstest av säkringsrelationerna genom en jämförelse förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet med förändringen i verkligt värde på det säkrade beloppet med avseende
på den säkrade risken (risken för förändring i swapräntan) i
varje tidsspann. Om effektiviteten har varit inom 80-125 %
redovisas en justering av värdet på det säkrade beloppet med
den beräknade förändringen i verkligt värde på en separat
rad i balansräkningen (Förändring i verkligt värde på räntesäkrad post i portföljsäkring). Till den del som säkringen inte
varit effektiv redovisas detta i resultaträkningen.
Om säkringsrelationen avbryts och den säkrade posten fortfarande finns i balansräkningen så påbörjas en periodisering
enligt en rätlinjig metod på tidigare bokförda värdejusteringar.
Avbrott av säkringsrelation
Om säkringsrelationen avbryts men den säkrade posten finns
kvar i balansräkningen, periodiseras den tidigare redovisade
värdejusteringen på den säkrade posten fram till den säkrade
postens förväntade förfallotidpunkt. Om säkringsrelationen
avbryts och den säkrade posten inte längre redovisas i balansräkningen resultatförs den tidigare redovisade värdejusteringen på den säkrade posten omedelbart.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
För ekonomisk säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. För skydd mot valutarisk tillämpas inte säkringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring
avspeglas i redovisningen genom att både den underliggande
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fordran eller skulden och säkringsinstrumentet redovisas till
balansdagens terminskurser och valutakursförändringarna
redovisas över resultaträkningen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar

Sparbankens principer för klassificering och värdering av
finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från
den finansiella tillgången.
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom
för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell
tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen,
vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader.
Sparbankens principer för klassificering och värdering av
finansiella tillgångar utgår från en bedömning av bankens
affärsmodell samt de kassaflöden som investeringen ger
upphov till. Om Sparbanken ändrar affärsmodell så kommer
en omklassificering genomföras och redovisas. Sådana förändringar förväntas dock inträffa mycket sällan och fastställs
av bankens verkställande ledning till följd av yttre eller inre
förändringar.
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde är skuldinstrument som förvaltas med målet att realisera
instrumentens kassaflöden genom att erhålla avtalsenliga
kassaflöden som endast utgörs av kapitalbelopp och ränta på
det utestående kapitalbeloppet. Försäljningar kan undantagsvis förekomma t.ex. till följd av störningar på kapital- och
penning-marknad eller i nära anslutning till instrumentets
förfallotidpunkt. Ett krav för att en finansiell tillgång ska
kunna redovisas till upplupet anskaffningsvärde är att de
avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på
utestående fordran och ränta på utestående fordran.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Tillgångar
i denna värderingskategori är föremål för reservering för
förväntade kreditförluster.
Följande finansiella tillgångar värderas till upplupet
anskaffningsvärde på grund av att tillgångarna innehas inom
ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella
tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden samt
att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda
tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är betalningar av
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet;
• Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
• Utlåning till kreditinstitut
• Utlåning till allmänheten
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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
också att de avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på utestående fordran och ränta på utestående fordran.
Orealiserade vinster och förluster redovisas som en förändring i verkligt värde reserven i eget kapital. I samband
med bortbokning i samband med en försäljning av tillgången, omklassificeras reserven till resultaträkningen (skuldinstrument) eller som en omföring inom eget kapital (eget
kapitalinstrument).
Följande finansiella tillgångar värderas till verkligt värde
via övrigt totalresultat på grund av att de finansiella tillgångarna innehas enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås
både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja
tillgångarna samt att de avtalade villkoren för de tillgångarna
ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som bara
är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet; 						
		
• Belåningsbara statsskuldförbindelser mm
• Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Om Sparbanken ändrar affärsmodell så kommer en omklassificering genomföras och redovisas. Sådana förändringar förväntas dock inträffa mycket sällan och fastställs av företagets
verkställande ledning till följd av yttre eller inre förändringar. Dessa måste vara betydande för företagets verksamhet
och påvisbara för externa parter.
Sparbanken har några mindre kapitalandelslån till nära
samarbetspartners, uppgår till totalt ca 0,005 % av banken
balansomslutning, som faller under IFRS 9. Fordran bedöms
tillhöra den affärsmodell där värdering ska ske till verkligt
värde via resultatet eftersom dessa lån inte bara har betalningar som är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet.
Sparbanken har klassificerat sina långsiktiga strategiska
investeringar i noterade och onoterade aktier (egetkapital-instrument) till att oåterkalleligt vara redovisade till verkligt
värde via övrigt totalresultat.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella
tillgångar som obligatoriskt måste värderas till verkligt värde
via resultaträkningen och dels sådana finansiella tillgångar
som företaget initialt valt att placera i denna kategori (enligt
den s.k. Fair Value Option). Obligatorisk värdering till verkligt
värde skall ske om de finansiella tillgångarna inte uppfyller
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kassaflödeskriterierna enligt IFRS 9.4.1.2.b. Finansiella
instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt
värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
För finansiella instrument värderade till verkligt värde via
resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade
värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella
transaktioner.
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. I samband
med avbokning av tillgången omklassificeras reserven till
resultaträkningen (skuldinstrument) eller som en omföring
inom eget kapital (egetkapitalinstrument).
Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder som utgör innehav för handelsändamål (se ovan), dels finansiella skulder som vid första
redovisningstillfället identifierats som tillhörig till denna
kategori (Fair Value Option). I den förstnämnda delkategorin ingår sparbankens derivat med negativt verkligt värde
med undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt
säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas
i resultaträkningen med undantag av värdeförändringar som
beror på förändringar i egen kreditrisk för finansiella skulder
värderade enligt den s.k. ”fair value option” vilken värdeförändring skall redovisas i övrigt totalresultat.
Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t.ex.
leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Till vilken kategori företagets finansiella tillgångar och
skulder hänförts framgår av not Finansiella tillgångar
och skulder.
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
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aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller
tillsyns-myndighet och dessa priser representerar faktiska
och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på
affärs-mässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder
bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Instrument
som är noterade på en aktiv marknad återfinns i balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra
räntebärande värdepapper. Den största delen av företagets
finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser
som är noterade på en aktiv marknad.
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så
tar företaget fram det verkliga värdet genom att använda en
värderingsteknik. De använda värderingsteknikerna bygger
i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter och
företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möjligt.
Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken och prövar dess giltighet genom att jämföra utfallen
från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella
marknadstransaktioner i samma instrument. Värderingstekniker
används för följande klasser av finansiella instrument; räntebärande värdepapper (när prisnoteringar på en aktiv marknad inte
finns tillgängliga), aktier (när kursnoteringar på en aktiv marknad inte finns tillgängliga), andra räntebärande tillgångar och
skulder samt derivatinstrument (OTC-derivat). De tillämpade
värderingsmodellerna kalibreras så att verkligt värde vid första
redovisningen uppgår till transaktionspriset och förändring i
verkligt värde redovisas sedan löpande utifrån de förändringar
som inträffat i de under-liggande marknadsriskparametrarna.
Aktier och räntebärande värdepapper
Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas (i) med referens till finansiella
instrument som i allt väsentligt är likadana eller till nyligen
genomförda transaktioner i samma finansiella instrument
alternativt om sådana uppgifter inte finns tillgängliga till (ii)
framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade
till aktuella marknadsräntor på balansdagen. I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida kassaflöden på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den
diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på
liknande instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller har använts är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen.
Innehav i onoterade aktier redovisas till ett uppskattat
verkligt värde. Värdering sker med hjälp av en värderingsmodell som utifrån förväntade kassaflöden i bolaget diskonteras till ett nuvärde. Värdeförändringar redovisas över
resultaträkningen.
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Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument

Nedskrivningar				
Sparbanken redovisar förlustreserver för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde samt finansiella tillgångar som är skuldinstrument till verkligt värde via övrigt totalresultat. Förväntade
kreditförluster redovisas även för utställda finansiella garantier
och lånelöften. För finansiella tillgångar som är egetkapitalinstrument och värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
redovisas emellertid inte några nedskrivningar.
Beroende på om en betydande ökning av kreditrisk har inträffat eller inte, sedan exponeringen redovisades i balansräkningen
för första gången, så delas exponeringarna in i följande steg;
• Steg 1 omfattar exponeringar där ingen betydande ökning
av kreditrisken inträffat sedan första redovisningstillfället.
Vidare ingår också de tillgångar som har låg kreditrisk vid
rapporteringstillfället, en riskbedömning som motsvarar
”investment grade” (tillämpas endast på värdepapper).
Alla exponeringar som inte getts ut eller förvärvats som
kreditförsämrade ingår i steg 1. Detta innebär att redan vid
första redovisningstillfället redovisas en förlustreserv.
• Steg 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 en
beskrivning av när en fordran betraktas som kreditförsämrad, se nedan.
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). Sparbanken bedömer om det
skett en betydande ökning av kreditrisk genom att använda
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en kombination av individuell och kollektiv information och
kommer att spegla ökningen i kreditrisk på individuell instrument nivå. Vid bedömning av vad som utgör en betydande
ökning av kreditrisk för sparbankerna så definieras det som
att när en kontraktsenlig betalning är 14 dagar sen eller mer.
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 för kreditrisk. Skalan
av ratingklasser går från 21 (som indikerar bästa riskklass)
till klass 1 (som indikerar sämsta riskklass). Ratingskalorna
är uppbygga för fyra olika kundsegment. Beroende på vilken
initial rating som ett lån haft så krävs ett visst antal steg på
denna ratingskala mot en lägre rating för att ökningen av
kreditrisk ska anses ha ökat betydligt. Ju lägre initial rating,
desto färre steg av försämringar av 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 (osäkra) lån
En förlustreserv redovisas för den återstående löptiden för
kreditförsämrade exponeringar (tidigare benämnda osäkra
lån) när en eller flera händelser som har en negativ inverkan
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella
tillgången har inträffat (steg 3). Ett lån anses vara kreditförsämrat när det är 90 dagar sent i betalningar eller när
det finns andra belägg i form av observerbara uppgifter om
följande händelser:
a) Betydande finansiella svårigheter hos emittenten
eller låntagaren. 					
		
b) Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade
betalningar. 						
c) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller
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.
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Värdering av förväntade kreditförluster
Förväntade kreditförluster beräknas för varje individuell
kreditexponering som den diskonterade produkten av
sannolikheten för fallissemang (PD), kreditexponering vid
fallissemang (EAD) och förlust vid fallissemang (LGD).
Sparbankens definition av fallissemang ligger nära den regulatoriska definitionen av fallissemang eftersom den används
vid kreditriskhantering och omfattar bland annat krediter
som är 90 dagar försenade i betalningar. PD motsvarar
sannolikheten för att en låntagare kommer att fallera vid en
given tidpunkt under den finansiella tillgångens återstående
löptid. EAD motsvarar en förväntad kreditexponering vid
fallissemangstidpunkten efter att hänsyn tagits till tidpunkten
för avtalsenliga betalningar samt förväntat utnyttjande av
revolverande krediter och lånelöften utanför balansräkningen. LGD motsvarar den förväntade kreditförlusten på en
fallerad kreditexponering med hänsyn tagen till egenskaper
hos motparten, säkerheter och produkt typ. Förväntade
kreditförluster bestäms genom att beräkna PD, LGD och
EAD för varje framtida månad fram till och med slutet av
den förväntade löptiden av en kreditexponering. Dessa tre
parametrar multipliceras och justeras med överlevnadssannolikheten eller sannolikheten för att kreditexponeringen inte
har blivit förskottsbetald eller fallerad en tidigare månad. På
detta sätt beräknas de månatliga förväntade kreditförlusterna
vilka sedan diskonteras tillbaka till rapporteringsdagen med
den ursprungliga effektivräntan och summeras. En summering av de månatliga förväntade kreditförlusterna fram till
och med slutet av den förväntade löptiden ger de förväntade kreditförlusterna för tillgångens återstående löptid och
summan av de kreditförluster som förväntas inträffa inom 12
månader ger de förväntade kreditförlusterna för de kommande 12 månaderna.
När de förväntade kreditförlusterna beräknas tar Sparbanken
hänsyn till minst tre scenarier (ett basscenario, ett positivt och
ett negativt scenario) med relevanta makroekonomiska variabler
såsom BNP, bostadspriser och arbetslöshet. Riskparametrarna
som används för att beräkna förväntade kreditförluster införlivar effekterna av makroekonomiska prognoser. Varje makroekonomiskt scenario tilldelas en sannolikhet och de förväntade
kreditförlusterna erhålls som ett sannolikhetsvägt genomsnitt av
de förväntade kreditförlusterna för varje scenario. I de fall effekten av relevanta faktorer inte fångas av riskmodeller använder
Sparbanken sig av expertjusteringar.
Ett instruments löptid är relevant för både bedömningen
av väsentligt ökad kreditrisk, vilken tar hänsyn till förändringar i sannolikheten för fallissemang för återstående löptid,
och värderingen av förväntade kreditförluster för tillgångens
återstående löptid. Generellt är förväntad löptid begränsad
till den maximala avtalsperiod som Sparbanken är utsatt för
kreditrisk även om en längre period överensstämmer med
affärspraxis. Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad
löptid fastställs, inklusive återbetalnings-, förlängnings- och
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överföringsalternativ som är bindande för Sparbanken. Det
enda undantaget från denna generella princip tillämpas på
vissa revolverande krediter, såsom kredit kort, där förväntad
löptid uppskattas baserat på den period som Sparbanken är
exponerad för kreditrisk och där kreditförlusterna inte kan
mildras genom riskhanteringsåtgärder. Denna så kallade
beteendemässiga löptiden fastställs med användande av produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 10 år.
Sparbanken bedömer och beräknar förlustreserv för
väsentliga osäkra kreditexponeringar individuellt och utan
att använda indata från modeller. Reserveringar för kreditförluster för dessa kreditexponeringar fastställs genom att
diskontera förväntade kassaflöden och ta hänsyn till minst två
möjliga resultat som tar hänsyn till både makroekonomiska
och icke-makroekonomiska (låntagarspecifika) scenarier.
Modifieringar
När ett lån modifieras men inte tas bort från balansräkningen görs fortsättningsvis en bedömning av väsentliga ökningar
i kreditrisken jämfört med den ursprungliga kreditrisken
i nedskrivningssyfte. Modifieringar resulterar inte automatiskt i en minskning av kreditrisken och alla kvalitativa
och kvantitativa indikatorer kommer att fortsätta bedömas.
Vidare kommer en modifieringsvinst eller förlust redovisas i
resultaträkningen på raden för kreditförluster och avser skillnaden i nuvärdet av de avtalsenliga kassaflödena diskonterat
med den ursprungliga effektivräntan. När ett lån modifieras
och tas bort från balansräkningen anses datumet då modifieringen gjordes vara det första redovisningstillfället för det
nya lånet i syfte att bedöma nedskrivningsbehov, inklusive
bedömningen av väsentliga ökningar i kreditrisk. När ett
nytt lån bedöms vara osäkert vid första redovisningstillfället
klassificeras det som en köpt eller utgiven osäker fordran och
stannar i steg 3 till dess lånet är återbetalt eller avskrivet.
Redovisning av förväntade kreditförluster – räntebärande
värdepapper
Sparbanken redovisar också förlustreserver på de räntebärande värdepapper som redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Bankens grundläggande metodik för beräkning
av förlustreserver för räntebärande värdepapper är den
samma som för utlåning till till allmänheten. Källorna till
information om de använda parametrarna PD, LGD och
EAD skiljer sig dock åt. När det gäller PD, så härleds utifrån
den externa rating som värdepapperna har och den externt
tillgängliga information från ratinginstituten Moody´s och
Standard and Poor´s som finns om risk för fallissemang som
denna rating är förknippad med. LGD-faktorn bestäms av
om värdepapper är säkerställt, annan förmånsrätt samt typ
av motpart. Eftersom tillgänglig statistik på fallissemang och
förluster vid fallissemang hos den typ av motparter i vars
värdepapper som sparbanken gjort investeringar i är högst
begränsad, bestäms LGD-faktorn utifrån en expertbedöm-
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ning med en kombination av uppgifter från Swedbank och
ratinginstitutet Moody’s. Vid den initiala redovisningen, redovisas den statistiskt förväntad förlusten över de kommande
12 månaderna (steg 1). En betydande ökning av kreditrisk
sedermera anses ha ägt rum när det skett en försämring av
den externa ratingen samt 30 dagars försenad betalning av
kapitalbelopp eller ränta, och kreditförluster redovisas då för
den återstående löptiden (steg 2). Om den externa ratingen
i ett senare skede har förbättrats tillräckligt mycket så att
en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger vid
jämförelse med ratingen vid initial redovisning, kommer
värdepappret att återföras till steg 1. Sparbanken bedömer
att finansiella tillgångar på instrument med motparter som
är stater och finansiella institut och som har låg kreditrisk
på rapporteringsdagen (med investment grade rating eller
bättre) inte anses ha varit utsatta för en väsentligt ökad kreditrisk. Sparbanken använder samma kriterier för att bedöma
att om ett räntebärande värdepapper är kreditförsämrat som
man tillämpar för utlåning till allmänheten.
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 endast obetydliga belopp. Banken väljer därför att inte
redovisa någon reserv alls.
Presentation av kreditförluster i resultat- och 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 inom raden Övriga skulder och 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.
Bortskrivning av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som kreditförsämrade
skrivs bort från balansräkningen när banken inte har några
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rimliga förväntningar på att återvinna en fordran i sin helhet
eller en del av den. Banken har inte någon rimlig förväntan
på att återvinna fordran och anser förlusten vara konstaterad
när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i
konkurs, skuldsanering fastställts, ackordsförslag antagits,
fordran eftergivits på annat sätt eller när Kronofogdemyndighet eller bankens ombud (inkassoföretag) redovisar att
utmätningsbara tillgångar saknas.
Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre
i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på
resultatraden kreditförluster netto.
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.
(ii) Leasade tillgångar
Sparbanken tillämpar i enlighet med undantaget i RFR 2
inte IFRS 16 för redovisning av leasingavtal. Som leasetagare
redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasing-redovisas leasingavgifter. De avtal där sparbanken utgör
leasegivare redovisas som operationella leasingavtal.
(iv) Avskrivningsprinciper
Inventarierna beräknas ha en nyttjandeperiod på 5 år, förutom vissa datorer som skrivs av på 3 år. Avskrivning sker
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark
skrivs inte av.
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.

va ds t ena spa r ba n k

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och
ligger till grund för avskrivningen på byggnader
- Stomme
100 år
- Stomkompletteringar, innerväggar m.m.
20-40 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m. 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m.
20-40 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning m.m.
10-15 år
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden
och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.
Nedskrivningar av materiella tillgångar

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

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
arbets-givare. Sparbanken har dock gjort bedömningen att
UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta är tillämplig även för sparbankens pensionsplan hos SPK. Sparbanken saknar tillräcklig
information för att möjliggöra en redovisning i enlighet
med IAS 19, och redovisar därför dessa pensionsplaner som
avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter
till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas 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.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar
av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkt när företaget
inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda
eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering.
Ersätt-ningar som inte förväntas regleras inom tolv månader
redovisas till dess nuvärde.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna
erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden
för vinstandels- och bonusbetalningar när sparbanken har en
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana
betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och
för-pliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Återföring av nedskrivning

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för
beräkningen av återvinningsvärdet.
Ersättningar till anställda

Ersättningar efter avslutad anställning
Pensionering genom försäkring

Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd en plan för ersättningar efter avslutad anställning
enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en separat
juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell

va ds t ena spa r ba n k

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
för-pliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom
diskonter-ing av det förväntade framtida kassaflödet till en
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbe-
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dömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt,
de risker som är förknippade med skulden.
Eventualförpliktelser

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

36

| å rsr e dov isn i ng – 2020

va ds t ena spa r ba n k

va ds t ena spa r ba n k

å rsr e dov isn i ng – 2020

| 37

Noter

Noter

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Not 3 Finansiella risker

Obligationer och andra
räntebärande
värdepapper
AAA-AA
Förlustreservering
Totalt redovisat värde

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.

Totalt bruttoredovisat
värde för finansiella
tillgångar värderade till
upplupet
anskaffningsvärde eller
verkligt värde via övrigt
totalresultat
Totalt förlustreservering
Totalt redovisat värde
Finansiella garantier och
låneåtaganden
Låg risk
Normal risk
Förhöjd risk
Hög risk
Fallerade
Icke ratade exponeringar
Förlustreservering
Totalt finansiella
garantier och
låneåtaganden

Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa
sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att
limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och
t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar
sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
I sparbanken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att
analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.
Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på
grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också den risk som sparbanken tar på sig när sparbanken ställer ut
finansiella garantier för att garantera en tredje parts betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella garantin. Till denna risk räknas
också den risk som sparbanken har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek. I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad till
under året intjänad förmedlingsprovision. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett
derivatinstrument.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat
ansvaret till olika kreditdelegationer. Central kreditdelegation/ kreditutskott/ kreditdirektion rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl a att alla
kreditbeslut i sparbanken normalt fattas av minst två personer. Trots att kreditrisken utgör sparbankens största riskexponering är sparbankens
kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små.

Förlustreservering

Kassa och
tillgodohavanden hos
centralbanker
Låg risk
Totalt
redovisat värde
Belåningsbara
statsskuldförbindelser m

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.

AAA-AA

Stadie 3 (köpta
eller utgivna
kreditförsämrade)

Totalt redovisat värde

Totalt redovisat värde
Belåningsbara
statsskuldförbindelser m
m
AAA-AA
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Utlåning till kreditinstitut
Låg risk
Förlustreservering
Totalt redovisat värde
Utlåning till allmänheten
Låg risk
Normal risk
Förhöjd risk
Hög risk
Fallerade
Icke ratade exponeringar
Förlustreservering
Totalt redovisat värde

–

–

–

1 677

–
1 677

–

–

–

–
1 677

–

–

–

–

110 869
–
110 869

–

–

–

–

–

–

858 806
959 277
348 534
39 176
–
–

73 685
102 863
23 646
15 471
–
–

433
98
1 184
1 323
303

-1 432
2 204 361

-4 437
211 228

-1 293
2 048

134 820
–
134 820

2 727 295
-7 162
2 720 133

110 873
123 399
45 751
20 222

15 205
19 260
4 677
1 974

5
–
–
–

-1 375

-526

-1

298 870

40 590

4

–

Stadie 3 (ej köpta
eller utgivna
kreditförsämrade)

Stadie 3 (köpta
eller utgivna
kreditförsämrade)

126 083
142 659
50 428
22 196
–
–
-1 902
339 464

Stadie 2

Totalt

1 594

–

–

–

1 594

–
1 594

–

–

–

–
1 594

96 226

–

–

–

96 226

–
96 226

–

–

–

–
96 226

168 452

–

–

–

168 452

–
168 452

–

–

–

–
168 452

Låg risk

746 495

45 932

699

793 126

Normal risk

891 477

64 621

3 659

959 757

Förhöjd risk

252 398

40 709

3 941

297 048

39 846

2 875

1 385

44 106

Fallerade

–

–

843

843

Icke ratade exponeringar

–

–

Förlustreservering
Totalt
redovisat
Obligationer
ochvärde
andra
räntebärande
AAA-AA

-1 345
1 928 871

-3 371
150 766

-4 076
6 451

-8 792
2 086 088

24 558

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

110 869
–
110 869
932 924
1 062 238
373 364
55 970
303
–

–

–
–
–

Låg risk

Förlustreservering
Totalt redovisat värde

–

3 341
-1 293
2 048

Utlåning till allmänheten

Totalt

1 677

–

215 665
-4 437
211 228

Förlustreservering
Totalt redovisat värde

Hög risk

134 820
–
134 820

2 508 289
-1 432
2 506 857

Utlåning till kreditinstitut

TSEK

Kassa och
tillgodohavanden hos
centralbanker
Låg risk
Förlustreservering

55 130
–
55 130

–

A
Förlustreservering

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

Stadie 3 (ej köpta
eller utgivna
kreditförsämrade)

–

Stadie 1

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

Stadie 2

-

–

2019-12-31

TSEK

Stadie 1

-

Kreditriskexponering uppdelat på kreditbetyg för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften

Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga till sparbankens
verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens krediter dessutom
säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa
kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i
värdepapper med hög kreditvärdighet.

Kreditriskexponering uppdelat på kreditbetyg för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften
2020-12-31

-

–

55 130
–
55 130

Totalt förlustreservering
Totalt redovisat värde

-

–
–

-

-

–
24 558

–

–

2 221 046

154 137

-1 345

-3 371

2 219 701

24 558
–

–
24 558

10 527

–

2 385 710

-4 076

–

-8 792

150 766

6 451

–

2 376 918

Finansiella garantier och
låneåtaganden
Låg risk

-7 162
2 417 637

59 144

4 038

3 311

66 493

Normal risk

147 034

9 937

–

156 971

Förhöjd risk

48 340

6 476

–

54 816

Hög risk

18 535

2 430

–

20 965

-225
272 828

-782
22 099

-354
2 957

-1 361
297 884

–

Fallerade

–

Icke ratade exponeringar
Förlustreservering
Totalt
finansiella
garantier och
Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

–

Sparbankens antagna risker för fallissemang för de olika risknivåerna i utlåning till allmänheten sammanfattas nedan;
Sannolikhet för
fallissemang (%)

Låg risk (riskklass 13-21)

0,5-2,0

Förhöjd risk (riskklass 6-8)

2,0-5,7

Hög risk (riskklass 0-5)
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<0,5

Normal risk (riskklass 9-12)

>5,7
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26
Maximal exponering för kreditrisk samt värde av säkerheter för finansiella tillgångar som är föremål för
förlustreservering enligt IFRS 9

Kreditriskexponering

Förlustreserv

Redovisat värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering m

Ianspråktagna
säkerheter

| 39

Normal risk (riskklass 9-12)

0,5-2,0

Förhöjd risk (riskklass 6-8)

2,0-5,7

2

>5,7

inklusive krediter till stat och kommun

3

inklusive bostadsrätter

4

inklusive bostadsrättsföreningar

Hög risk (riskklass 0-5)

exempelvis, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering.

Noter
Kreditriskexponering,
brutto och netto 2020

Kreditriskexponering
(före nedskrivning)

Förlustreserv

Redovisat värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering m
hänsyn till
säkerheter

Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4

2 287

-1

2 286

2 286

0

693 094

-615

692 479

643 831

48 648

285 992

-137

285 855

277 610

8 245

Pantbrev i jordbruksfastigheter

664 306

–

664 306

664 099

207

Pantbrev i andra näringsfastigheter

424 685

-801

423 884

408 963

14 921

Företagsinteckning
Övriga5

86 416

-844

85 572

82 395

3 177

378 887

-4 763

374 124

84 192

289 932

110 869
2 535 667

-7 161

110 869
2 528 506

2 163 376

110 869
365 130

3 342

-1 293

2 049

varav: kreditinstitut
Summa
Varav kreditförsämrade på
rapportdagen
Obligationer och andra
räntebärande
värdepapper
Statspapper och andra
offentliga organ
- AA

Sparbanken tar emot säkerheter i form av banktillgodohavanden och noterade värdepapper vad beträffar följande typer av värdepapper;
• derivat
• repor och omvända repor
• värdepapperslån och utlåning av värdepapper

134 820

Sådana säkerheter följer standardvillkoren i ISDA Credit Support Annex. Dessa avtal innebär att värdepapper lämnas/erhålls som säkerhet kan
ställas som säkerhet eller säljas under transaktionens löptid men måste lämnas tillbaka när transaktionen förfaller. Villkoren ger också
respektive motpart rätt att avbryta avtalet om motparten inte levererar säkerheter.
Upplysningarna i tabellen nedan visar finansiella instrument som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal,
liksom säkerheter som erhållits och lämnats relaterat till exponeringar i dessa avtal.

–
TSEK

134 820

134 820

2020-12-31
Finansiella tillgångar
Summa

55 130
189 950

Finansiella skulder
Derivat för riskhantering
Summa

Andra emittenter
- AAA
Summa
Varav kreditförsämrade på
rapportdagen
Övriga tillgångar
Utställda finansiella
garantier
Summa
Total kreditriskexponering
Varav kreditförsämrade på
rapportdagen

Kreditriskexponering,
brutto och netto 2019

Krediter 1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra näringsfastigheter
Företagsintäckning
Övriga5
varav: kreditinstitut
Summa
Varav kreditförsämrade på
rapportdagen
Värdepapper
Statspapper och andra
offentliga organ
- AA
Andra emittenter
- AAA
- AA
Summa
Varav kreditförsämrade på
rapportdagen
Utställda finansiella
garantier
Summa
Total kreditriskexponering
Varav kreditförsämrade på
rapportdagen

55 130
189 950

55 130
189 950

–

–
TSEK

103 255
103 255
2 828 872

–
-7 161

103 255
103 255
2 821 711

–
2 163 376

103 255
103 255
658 335

–
–

3 342

-1 293

2 049

–

–

–

Kreditriskexponering
(före nedskrivning)

–
603 507
241 114
596 543
328 495
91 233
432 220
168 452
2 293 112
10 528

Förlustreserv

Redovisat värde

Värde av
säkerheter

-8 780

–
602 154
240 855
596 543
327 692
88 747
428 341
168 452
2 284 332

-4 076

6 452

-1 353
-259
-803
-2 486
-3 879

Kreditriskexponering m
hänsyn till
säkerheter

563 530
238 978
596 321
325 253
85 992
60 810
1 870 884

2019-12-31
Finansiella tillgångar
Summa
Finansiella skulder
Derivat för riskhantering
Summa

Ianspråktagna
säkerheter

38 624
1 877
222
2 439
2 755
367 531
168 452
413 448

inklusive krediter till stat och kommun
inklusive bostadsrätter

4

inklusive bostadsrättsföreningar

Finansiella
instrument

–

–

–

–

–

–

–

2 653
2 653

–

2 653
2 653

–

–

–

2 653
2 653

Relaterade belopp som inte har kvittats i
balansräkningen
Lämnad (+)/
Lämnad
Erhållen ((+)/Erhållen (-)
)säkerhet
kontantsäkerhet
värdepapper

Netto

Bruttobelopp

Kvittning i
balansräkningen

Nettobelopp i
balans-räkningen

Finansiella
instrument

Netto

–

–

–

–

–

–

–

1 696
1 696

–

1 696
1 696

–

–

–

1 696
1 696

Sparbankens likviditetsberedskap i form av inlåning hos Riksbanken, stat eller annan bank sant värdepappersportfölj får lägst uppgå
till 352 Mkr

–

96 226

96 226

24 558

24 558

–

24 558
–
120 784

104 334
104 334
2 518 230
10 528

Löptidsinformation
2020

På anfordran

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

–

120 784

–

–
-8 780

104 334
104 334
2 509 450

–
1 870 884

95 884
95 884
630 116

–
–

Tillgångar

-4 076

6 452

–

–

–

Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker

–

110 869

Utlåning till allmänheten

90 565

inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning

6

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

I detta exempel utgår vi från Standard and Poor's rating

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

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

245

Utlåning till kreditinstitut

5

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

Summa
nominella
kassaflöden

1 677

Belåningsbara
statsskuldförbindelser m m

exempelvis, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering.
3

Nettobelopp i
balans-räkningen

Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar
endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande och
stresstester utförs för olika scenarios.

Med utlåning avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen,

2

Kvittning i
balansräkningen

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.

96 226

120 784

Relaterade belopp som inte har kvittats i
balansräkningen
Lämnad (+)/
Lämnad
Erhållen ((+)/Erhållen (-)
)säkerhet
kontantsäkerhet
värdepapper

Bruttobelopp

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder.
Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att sparbankens
betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder inklusive derivatinstrument har
olika löptider.

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719
1

I detta exempel utgår vi från Standard and Poor's rating

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

Ianspråktagna
säkerheter

Utlåning till allmänheten
Utlåning mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2

inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning

6

Noter

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

5

748

133 809

1 677
134 802
110 869

69 175

128 835

512 152

117

346

55 073

1 969 153

549 644

129 930

701 035

–

2 769 880

52 347

532 455

54 024

3 605 220

55 536

480 108
201 434

Varav
förväntad
tidpunkt för
återvinning >
12 mån

1 969 153

–

27

28

Sparbanken tar emot säkerheter i form av banktillgodohavanden och noterade värdepapper vad beträffar följande typer av värdepapper;
• derivat
• repor och omvända repor
• värdepapperslån och utlåning av värdepapper
Sådana säkerheter följer standardvillkoren i ISDA Credit Support Annex. Dessa avtal innebär att värdepapper lämnas/erhålls som säkerhet kan
ställas som säkerhet eller säljas under transaktionens löptid men måste lämnas tillbaka när transaktionen förfaller. Villkoren ger också
respektive motpart rätt att avbryta avtalet om motparten inte levererar säkerheter.

40
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å rsr e dov
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2020 instrument som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal,
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liksom säkerheter som erhållits och lämnats relaterat till exponeringar i dessa avtal.
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Noter

ovationspristagare 2020
– korpen –

Vadstena Sparbank
Sparbank
Org.Vadstena
nr. 524000-5719
Org. nr. 524000-5719
Skulder
Skulder

Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut

13 848
13 848

Inlåning fr allmänheten
Inlåning fr allmänheten
Derivat
Derivat
Övriga
skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter
förutbetalda intäkter
Avsättningar
Avsättningar
Övriga
skulder inkl. eget
Övriga skulder inkl. eget
kapital
kapital
Summa skulder och eget
Summa skulder och eget
kapital
kapital
Oredovisade lånelöften
Oredovisade lånelöften
Utfärdade finansiella
Utfärdade finansiella
garantier
garantier
Total skillnad
Total skillnad
Löptidsinformation
2019Löptidsinformation
2019

2 786 682
2 786 682

2 800 530
2 800 530

13 848
13 848
48 159
485 159
5

48 164
48 164

64 381
64 381
215
215

64 596
64 596

354
1 457 354
1 457

1 812
1 812

–
970

970

–

5 661
5 661

2 899 577
22 899
647 577
2 647
5 661
5 661

5 392
5 392
1 902
1 902

5 392
5 392
1 902
1 902

340 111
340 111

340 111
340 111

353 066
353 066

3 269 138
3 269 138

–
970

970

–

41 911
41 911
103 255
103 255
-2 744 263
501 480
-2 744 263
501 480

–

–

41 911
41 911
103 255
103 255
65 333
65 333

699 223
699 223

1 968 183
1 968 183

-299 042
-299 042

190 915
190 915

–

–

Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
återstående
På anfordran Högst 3Odiskonterade
Längre änkassaflöden
3 Längre än- 1Kontraktuellt
år Längre än
5 år Utanlöptid
löptid
Summa
Varav
På anfordran
3 Längre
Summa
Varav
månHögst 3 månLängre
men änmen
högst 5än
år1 år Längre än 5 år Utan löptid nominella
förväntad
mån
mån
men
men
högst
5
år
nominella
förväntad
högst 1 år
kassaflöden
tidpunkt
för
högst 1 år
kassaflöden återvinning
tidpunkt>för
återvinning >
12 mån
12 mån

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

Tillgångar
Tillgångar
Kassa och tillgodohavande
och tillgodohavande
hos Kassa
centralbanker
hos centralbanker
Belåningsbara
Belåningsbara
statsskuldförbindelser
mm
46 187
14 227
statsskuldförbindelser
46 187
14 227
Utlåning
till kreditinstitut m m
168 452
Utlåning
till kreditinstitut
Utlåning
till allmänheten
78 168
070 452 42 855
106 945
Utlåning
till
allmänheten
78
070
42
855
106
945
Obligationer och andra
Obligationer
och andra
räntebärande
värdepapper
7
305
räntebärande
305
Övriga
tillgångar värdepapper
509 824 7
Övriga
tillgångar
Summa
tillgångar
246 522
598 509
873 824 121 477
Summa tillgångar
246
522
598
873
121
477
Skulder
Skulder
Skulder
till kreditinstitut
14 597
Skulder
till
kreditinstitut
14
597
Inlåning fr allmänheten
2 462 460
61 931
85 670
Inlåning fr allmänheten
2 462 460
61 931
85
Derivat
35 670
Derivat
35
Övriga
skulder
Övriga
skulder
Upplupna kostnader och
Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter
förutbetalda intäkter
Avsättningar
Avsättningar
Efterställda
skulder
Efterställda
skulder
Övriga
skulder inkl.
eget
Övriga
skulder
inkl. eget
kapital
kapital
Summa
skulder och eget
Summa skulder och eget
kapital
2 477 057
61 931
85 705
kapital
2 477 057
61 931
85 705
Oredovisade lånelöften
26 227
Oredovisade
lånelöften
26 227
Utfärdade
finansiella
Utfärdade
finansiella
garantier
104 334
garantier
Total
skillnad
-2 361 104
096 334 536 942
35 772
Total skillnad
-2 361 096
536 942
35 772

1 594
1 594
35 757
35 757
456 433
456 433

516 798
516 798
177
655 177
655

–

96 171
96 171
168 452
2 507 168
539 452
2 507 539

50 862
50 862
52 456
52 456

24 920
24 920
560 686
3 359 560
362 686
3 359 362

–

1 823 236
1 823 236

24 608
24 608
1 823 236
1 823 236

1 594
1 594

–
1 002 –
1 002

–

–

4 625
4 625
4 900
4 900
1 361
1 361

–

4 900
4 900
1 361
1– 361
–

316 463
316 463

316 463
316 463

832

1 002
1 002

327 349
327 349

2 953 876
2 953 876
26 227
26 227

515 967
515 967

1 822 235
1 822 235

-274 893
-274 893

832

–

14 597
14 597
2 610 238
21 610
692 238
1 692
4 625
4 625

104 334
274 104
925 334
274 925

–

–

–

–

I ovanstående tabeller kan vi se att banken har en hög koncentration av skulder liggandes på anfordran medans en stor andel av tillgångar ligger på längre
ovanstående
tabeller
kan vi
se att att
banken
har låga
en hög
koncentration
skulderfrån
liggandes
på anfordran
medans
envara
stor andel av tillgångar ligger på längre
än 5I år.
Detta till trots
bedömer
banken
den har
likviditetsrisker
dåav
Inlåning
allmänheten
historiskt
visat sig
än 5 finansieringskälla
år. Detta till trots bedömer
att iden
låga likviditetsrisker då Inlåning från allmänheten historiskt visat sig vara
en stabil
som inte banken
flukturerar
höghar
grad.
en stabil finansieringskälla som inte flukturerar i hög grad.
Marknadsrisk
Marknadsrisk
Marknadsrisk
är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i
MarknadsriskDet
är att
risken
för att
värde på eller
framtida
kassaflöden
från ett
finansiellt
instrument
varierar påutgörs
grundde
avviktigaste
förändringar i
marknadspriser.
finns
tre typer
avverkligt
marknadsrisker:
valutarisk,
ränterisk
och andra
prisrisker.
I finansiell
verksamhet
marknadspriser.
Det finns valutarisker
tre typer av marknadsrisker:
valutarisk,
ränterisk
och andra
I finansiell
utgörs
marknadsriskerna ränterisker,
och aktiekursrisker
(prisrisk).
I sparbankens
fall prisrisker.
utgör ränterisken
ochverksamhet
aktiekursrisken
dede viktigaste
marknadsriskerna
ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I sparbankens fall utgör ränterisken och aktiekursrisken de
övervägande
marknadsriskerna.
övervägande marknadsriskerna.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk,
definieras
som riskenlöptid.
för attEn
marknadsvärdet
sparbankens
fastförräntande
då marknadsräntan
stiger. Graden av ränterisk,
ellerRänterisk
prisrisk, ökar
med åtagandets
annan form avpå
ränterisk
är inkomstrisken,
d v stillgångar
risken försjunker
att räntenettot
försämras i ett
eller prisrisk,
ökar
med att
åtagandets
löptid. En annan
form
ränterisk
ärskulder.
inkomstrisken, d v s risken för att räntenettot försämras i ett
förändrat
ränteläge
genom
räntebindningstiden
är olika
för av
tillgångar
och
förändrat ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.
Ränterisk
Ränterisk
Ränterisk
är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.
Ränterisk
riskendels
för att
verkligt
värde på eller
framtida
kassaflöden
frånförändringar
ett finansiellt
instrument varierar
på grundSparbanken
av förändringar
i marknadsräntor.
Ränterisk
kan är
således
bestå
av förändring
i verkligt
värde,
prisrisk, dels
i kassaflöde,
kassaflödesrisk.
är exponerad
kan
således
dels
bestå av förändring
i verkligt värde,
prisrisk,
dels förändringar
i kassaflöde,
kassaflödesrisk.
Sparbanken
är exponerad
mot Ränterisk
ränterisk till
följd
av olika
räntebindningstid
på räntebärande
tillgångar
(huvudsakligen
utlåning)
och skulder.
I enlighet med
sparbankens
riskmot
ränterisk
till
följd
av
olika
räntebindningstid
på
räntebärande
tillgångar
(huvudsakligen
utlåning)
och
skulder.
I
enlighet
med
sparbankens
riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i verksamheten med limiter. Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att
kontrolleras
de finansiella
riskerna
verksamheten
med limiter.
Hantering
av sparbankens
ränteexponering
är centraliserad,
innebär att
den policy
centrala
finansfunktionen
ansvarar
för att iidentifiera
och hantera
denna
exponering.
Beträffande ränteriskerna
innebär
detta t.ex. attvilket
ränteden centrala på
finansfunktionen
ansvarar för att
identifieramåste
och hantera
denna
Beträffande
ränteriskerna
detta
t.ex. att räntebindningstiderna
sparbankens räntebärande
placeringar
hålla sig
inomexponering.
vissa tids- och
beloppsmässiga
ramar.innebär
För mer
detaljerad
bindningstiderna
på sparbankens
räntebärande
placeringar måste
hålla
sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. För mer detaljerad
information
om skillnader
i räntebindningstider
per balansdagen,
se tabell
nedan.
information om skillnader i räntebindningstider per balansdagen, se tabell nedan.
Sparbanken lämnar lån med fast eller rörlig ränta. I vissa fall när lån lämnas med rörlig ränta har låntagaren ett räntetak som innebär att den rörliga
lån med
fast eller
rörligöverstiger
ränta. I vissa
fallförhand
när lånbestämt
lämnas tak.
medSparbanken
rörlig ränta har
ettatt
räntetak
som innebär att
den rörliga
räntaSparbanken
övergår att lämnar
bli fast när
den rörliga
räntan
ett på
har låntagaren
som strategi
säkra exponeringen
i utlåning
övergår
bli fast
när den
rörliga
överstiger
på förhandfrån
bestämt
Sparbanken
som strategi
attbanken
säkra exponeringen
i utlåning
medränta
fast ränta
ellerattmed
räntetak
genom
atträntan
omvandla
dessa ett
kassaflöden
fast tilltak.
rörlig
ränta medhar
ränteswappar
där
betalar fast ränta
med
fast
ränta
eller
med
räntetak
genom
att
omvandla
dessa
kassaflöden
från
fast
till
rörlig
ränta
med
ränteswappar
där
banken
betalar
fast
och erhåller rörlig eller med förvärvade räntetak. Säkringarna av dessa exponeringar sker på portföljnivå och är dynamisk genom att volymer av ränta
och erhåller
rörlig eller med förvärvade
Säkringarna
av dessa exponeringar
på portföljnivå
och ärsom
dynamisk
genom
att volymer
avi
exponering
och säkringsinstrument
löpanderäntetak.
förändras.
För säkringsredovisning
har dessasker
exponeringar
definierats
säkringar
av verkligt
värde
exponering och säkringsinstrument löpande förändras. För säkringsredovisning har dessa exponeringar definierats som säkringar av verkligt värde i
ränterisk.
ränterisk.
Endast ränteriskelementet säkras, dvs. den kreditrisk som finns i utlåningen säkras inte. Ränteriskkomponenten bestäms som förändringen i
Endast
ränteriskelementet
säkras, dvs.tillden
kreditrisk
som finns
i utlåningen säkras inte. Ränteriskkomponenten bestäms som förändringen i
verkligt
värde
i portföljen som uppkommer
följd
av förändringar
i swapräntan.
verkligt värde i portföljen som uppkommer till följd av förändringar i swapräntan.
Banken hanterar ränterisken i fasträntelån genom att ingå ränteswapar månadsvis. Exponeringen i portföljen ändras ofta på grund av nya lån, kontraktsBankenoch
hanterar
ränterisken i fasträntelån
genom
att ingå
ränteswapar
månadsvis.
Exponeringen
i portföljen
ofta på grund av nyagenom
lån, kontraktsbetalningar
förskottsbetalningar
gjorda under
perioden.
Banken
har därför
en dynamisk
säkringsstrategi
för attändras
säkra exponeringsprofilen
att
betalningar
gjorda under
perioden.
Banken
har därför
dynamisk
säkringsstrategi
för att säkra
exponeringsprofilen
genom att
stänga
och ingåoch
nyaförskottsbetalningar
avtal vid varje månadsslut.
Banken
använder
portföljvärdet
av en
ränterisk
för att
redovisa förändringar
i verkligt
värde relaterat till
stänga och ingå nya
avtal vid varje
Banken
använder
portföljvärdet av
ränterisk
att redovisa
förändringar
i verkligt värde
relaterat
vinst
eller förlustvolatilitet
som
annars för
skulle
uppkomma
genom förändringar
i verkligt
värdetillpå
ränteriskförändringar
i hypotekslån
och månadsslut.
därigenom minska
ränteriskförändringar i hypotekslån och därigenom minska vinst eller förlustvolatilitet som annars skulle uppkomma genom förändringar i verkligt värde på
ränteswapen.
ränteswapen.
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Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Vadstena
Sparbank
Vadstena
Sparbank
Org.Org.
nr. 524000-5719
nr. 524000-5719
20202020

Räntebindnings-tider för
Räntebindnings-tider för
tillgångar och skulder tillgångar och skulder Ränteexponering
Ränteexponering

Tillgångar
Tillgångar

Högst 1 mån
Längre än 1
Längre än 3
Längre än 6 mån
Längre än 1 år
Längre än 3 år
Längre än 5 år
Utan ränta
Högst 1 mån
Längre än 1
Längre än 3
Längre än 6 mån
Längre än 1 år
Längre än 3 år
Längre än 5 år
Utan ränta
mån men
mån men
men högst 1 år
men högst 3 år
men högst 5 år
mån men
mån men
men högst 1 år
men högst 3 år
men högst 5 år
högst 3 mån
högst 6 mån
högst 3 mån
högst 6 mån

I sparbankens resultaträkning ingår valutakursdifferenser med 36 tkr (51 tkr) i nettoresultat av finansiella transaktioner.

Kassa
och och
Kassa
tillgodohavanden
hos hos
tillgodohavanden
centralbanker
centralbanker

1 677
1 677

Belåningsbara
statsskuldBelåningsbara
statsskuldförbindelser
förbindelser
Utlåning
till kreditinstitut
Utlåning
till kreditinstitut

134 134
820 820

Övriga
tillgångar
Övriga
tillgångar
Summa
Summa
Skulder
till kreditinstitut
Skulder
till kreditinstitut

Summa
skulder
ochoch
egeteget
Summa
skulder
kapital
kapital
Differens
tillgångar
ochoch
Differens
tillgångar
skulder
skulder

104 104
418 418

–
56 035
56 035

42 253
42 253

69 735
69 735

42 004
42 004

2 417
638 638
2 417

104 104
418 418

En generell förändring med 10 procentenhet av aktiekurserna beräknas påverka eget kapital med 3,0 Mkr (2,8 Mkr).
Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroende- mässiga förluster.
Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt
eller externt, ingår i den operativa risken.

55 130
55 130

–
69 735
69 735

52 329
532 532
437 437
52 329
54 006
571 571
54 006 3 252
3 252

42 004
42 004

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

13 848
13 848

2 799
149 149
2 799

34 394
34 394

44 262
44 262

7 523
7 523

46 46

300 300

2 812
997 997
2 812

34 394
34 394

44 262
44 262

7 523
7 523

46 46

300 300

-314-314
707 707 351 351
436 436

11 773
11 773

34 730
34 730

104 104
372 372

69 435
69 435

13 851
13 851
339 339
198 198
–

–

2 885
674 674
2 885
13 851
13 851
339 339
198 198

353 353
049 049 3 252
571 571
3 252

Not 4 Räntenetto

42 004
043 043
42 004 -299-299

TSEK

Räntederivat,
fast fast
räntaränta
Räntederivat,
1
erhålls
erhålls 1

243 243
905 905

Räntederivat,
fast fast
räntaränta
Räntederivat,
2
erläggs
erläggs 2

4 335
4 335

Kumulativ
exponering
Kumulativ
exponering

6 000
6 000

39 680
39 680

94 422
94 422

60 500
60 500

38 968
38 968

-314-314
707 707 276 276
299 299 282 282
072 072

277 277
122 122

287 287
072 072

296 296
007 007

299 299
043 043

243 243
905 905
–

Skulder
Skulder
Skulder
till kreditinstitut
Skulder
till kreditinstitut
Inlåning
från från
allmänheten
Inlåning
allmänheten
Övriga
skulder
Övriga
skulder
EgetEget
kapital
kapital
Summa
skulder
ochoch
egeteget
Summa
skulder
kapital
kapital
Differens
tillgångar
och
Differens tillgångar och
skulder
skulder
Räntederivat,
fast fast
räntaränta
Räntederivat,
1
erhålls
erhålls 1
Räntederivat,
fast
räntaränta
Räntederivat, fast
2
erläggs
erläggs 2
Kumulativ
exponering
Kumulativ exponering

–
Totalt
Totalt

1 594
1 594
96 226
96 226
168 168
452 452
1 667
970 970 157 157
838 838
1 667

35 426
35 426

52 652
52 652

149 149
845 845

35 426
35 426

52 652
52 652

534 534
382 382
50 862
50 862
50 862
50 862
52 456
2
937
605 605
52 456
2 937

21 21

150 150

19 308
19 308

125 125
287 287

2 346
246 246 254 254
064 064
2 346

27 608
27 608

19 308
19 308

14 597
14 597
2 481
046 046
2 481

54 739
54 739

18 131
18 131

509 509
824 824

2 495
643 643
2 495

24 558
24 558

41 570
41 570

54 739
54 739

18 131
18 131

21 21

150 150

-149-149
397 397 212 212
494 494

-27 131
-27 131

1 177
1 177

149 149
824 824

35 276
35 276

14 597
14 597
2 595
657 657
2 595
11 557
11 557
11 557
11 557
315 315
792 792
315 315
792 792
–

–

17 400
17 400
223 223
739 739

108 108
035 035
265 265
528 528

27 891
27 891
272 272
913 913

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

327 327
349 349 2 937
603 603
2 937

2020

2019

1
50 798
258

1
46 042
149

-873
-127
50 057

-1 490
-147
44 555

50 930
–

46 045
–

-26
-6 211
-1 909

-321
-6 147
-1 981

-22
-6 259

-21
-6 489

-6 259
–
43 798

-6 489
–
38 066

2020
1,39

2019
1,30

1,41

1,33

52 652
893 893
52 652 -274-274

208 208
998 998
5 000
5 000
-149-149
397 397 272 272
095 095 239 239
963 963

Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
varav kostnad för insättningsgaranti
Räntebärande värdepapper
Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt från finansiella tillgångar redovisade till
- upplupet
ränteintäkt
anskaffningsvärde
från osäkra fordringar
- verkligt värde via övrigt totalresultat
Räntenetto

1 594
1 594
96 226
96 226
168 168
452 452
2 086
089 089
2 086

27 608
27 608

41 570
41 570

Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Räntebärande värdepapper
Derivat
- säkringsredovisning
Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt från finansiella tillgångar redovisade till
- upplupet
ränteintäkt
anskaffningsvärde
från osäkra fordringar
- verkligt värde via övrigt totalresultat

243 243
905 905

Högst 1 mån
Längre än 1
Längre än 3
Längre än 6 mån
Längre än 1 år
Längre än 3 år
Längre än 5 år
Utan ränta
Högst 1 mån
Längre än 1
Längre än 3
Längre än 6 mån
Längre än 1 år
Längre än 3 år
Längre än 5 år
Utan ränta
mån men
mån men
men högst 1 år
men högst 3 år
men högst 5 år
mån men
mån men
men högst 1 år
men högst 3 år
men högst 5 år
högst 3 mån
högst 6 mån
högst 3 mån
högst 6 mån

Tillgångar
Tillgångar
Kassa
och och
Kassa
tillgodohavanden
hos hos
tillgodohavanden
centralbanker
centralbanker
Belåningsbara
statsskuldBelåningsbara
statsskuldförbindelser
förbindelser
Utlåning
till
kreditinstitut
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
till allmänheten
Utlåning
till allmänheten
Obligationer
och och
andra
Obligationer
andra
räntebärande
värdepapper
räntebärande
värdepapper
Övriga
tillgångar
Övriga tillgångar
Summa
Summa

1&2

42 253
42 253

13 848
13 848

Inlåning
från från
allmänheten
Inlåning
allmänheten
Övriga
skulder
Övriga
skulder
EgetEget
kapital
kapital

20192019

56 035
56 035

55 130
55 130
480 480
108 108
2 498
290 290 385 385
830 830
2 498

Skulder
Skulder

Sparbankernas aktieinnehav består huvudsakligen av aktier i Swedbank AB. Dessa bokförs till verkligt värde. Positiv mellanskillnad mellan ursprungliga
anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde redovisas som Fond för verkligt värde under eget kapital. Betydande eller långvarig minskning av
marknadsvärdet i förhållande till aktiernas anskffningsvärde redovisas via resultaträkningen.

110 110
869 869

1 907
313 313 195 195
880 880
1 907

Obligationer
och och
andra
Obligationer
andra
räntebärande
värdepapper
räntebärande
värdepapper

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

1 677
1 677
134 134
820 820

110 110
869 869

Utlåning
till allmänheten
Utlåning
till allmänheten

Räntebindnings-tider för
Räntebindnings-tider för
tillgångar och skulder tillgångar och skulder Ränteexponering
Ränteexponering

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

Totalt
Totalt

50 672
50 672
274 274
893 893

–

–

208 208
998 998

Not 5 Erhållna utdelningar

208 208
998 998

TSEK
Swedbank AB
Indecap
Summa

1Nominellt
&2

värde
Nominellt
värde

Räntenettorisk;
genomslag
på räntenettot
under
kommande
tolvmånadersperiod
vid en
ellereller
nedgång
Räntenettorisk;
genomslag
på räntenettot
under
kommande
tolvmånadersperiod
vidränteuppgång
en ränteuppgång
nedgång
på 1på
procentenhet
på balansdagen
utgörutgör
1 933
tkr tkr
( 1 (839
tkr tkr
), givet
de räntebärande
tillgångar
och och
skulder
somsom
1 procentenhet
på balansdagen
1 933
1 839
), givet
de räntebärande
tillgångar
skulder
finnsfinns
per balansdagen.
per balansdagen.

2020

2019

–
28
28

2 173
20
2 193

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

Ett parallellskift
av räntekurvan
uppåt
medmed
2%-enhet
skulle
få enfåpåverkan
på eget
kaptial
efterefter
skattskatt
medmed
1 839
tkr. tkr.
Ett parallellskift
av räntekurvan
uppåt
2%-enhet
skulle
en påverkan
på eget
kaptial
1 839
Ett parallellskift
av räntekurvan
nedåt
medmed
2%-enhet
skulle
få enfåpåverkan
på eget
kaptial
efterefter
skattskatt
medmed
19831983
tkr tkr
Ett parallellskift
av räntekurvan
nedåt
2%-enhet
skulle
en påverkan
på eget
kaptial
Enligt
finanspolicyn
är målsättningen
för sparbankens
räntebundna
exponeringar
att den
genomsnittliga
räntebindningstiden/durationen
ska ska
varavara
Enligt
finanspolicyn
är målsättningen
för sparbankens
räntebundna
exponeringar
att den
genomsnittliga
räntebindningstiden/durationen
5 år.5Derivatinstrument
somsom
exempelvis
ränteswapkontrakt
används
för att
ränterisken.
I redovisningen
tillämpas
säkringsredovisning
år. Derivatinstrument
exempelvis
ränteswapkontrakt
används
förhantera
att hantera
ränterisken.
I redovisningen
tillämpas
säkringsredovisning
när en
effektiv
koppling
finns
mellan
säkrat
lån
och
ränteswapen
se
vidare
i
not
om
redovisningsprinciper.
när en effektiv koppling finns mellan säkrat lån och ränteswapen se vidare i not om redovisningsprinciper.
Sparbankens
exponering
motmot
referensräntor
mmmm
Sparbankens
exponering
referensräntor
Det Det
pågår
arbeten
i många
länder
medmed
att reformera
de nuvarande
referensräntorna
(ofta(ofta
benämnda
IBOR).
Sparbanken
har exponeringar
mot mot
pågår
arbeten
i många
länder
att reformera
de nuvarande
referensräntorna
benämnda
IBOR).
Sparbanken
har exponeringar
referensräntor
endast
i
Stibor.
referensräntor endast i Stibor.

2020

2019

5 197
11 301
157
179
9 184
2 790
28 808

3 967
11 101
170
194
8 263
2 714
26 409

Not 7 Provisionskostnader
TSEK

Sparbanken
har direkta
exponeringar
mot mot
Stibor
i
Sparbanken
har direkta
exponeringar
Stibor
i
- räntederivat
somsom
används
somsom
säkringsinstrument
i säkring
av verkligt
värde
(sammanlagt
nominellt
värde
244 244
Mkr),Mkr),
- räntederivat
används
säkringsinstrument
i säkring
av verkligt
värde
(sammanlagt
nominellt
värde
- investeringar
i obligationer
medmed
rörligrörlig
räntaränta
(sammanlagt
nominellt
värde
185 185
Mkr)Mkr)
samtsamt
- investeringar
i obligationer
(sammanlagt
nominellt
värde
- företagsutlåning
med
rörlig
ränta
(sammanlagt
nominellt
värde
476
Mkr).
- företagsutlåning med rörlig ränta (sammanlagt nominellt värde 476 Mkr).
Vidare
finnsfinns
det kundräntor
i utlåningstransaktioner
somsom
mer mer
indirekt
påverkas
av eller
bygger
på Stibor.
Vidare
det kundräntor
i utlåningstransaktioner
indirekt
påverkas
av eller
bygger
på Stibor.

Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

2020

2019

-2 074
-251
-306
-2 631

-2 068
-131
-266
-2 465

Stibor
räntan
är föremål
för en
medmed
målsättningen
att uppfylla
de kriterier
somsom
ställs
upp upp
i deni den
s.k. s.k.
benchmarkförordningen.
Parallellt
medmed
dettadetta
Stibor
räntan
är föremål
förrevidering
en revidering
målsättningen
att uppfylla
de kriterier
ställs
benchmarkförordningen.
Parallellt
arbete
så har
tagittagit
framfram
ett förslag
till en
referensränta.
Riksbankens
alternativa
referensränta
är i Oktober
20202020
ute på
och och
arbete
så Riksbanken
har Riksbanken
ett förslag
tillalternativ
en alternativ
referensränta.
Riksbankens
alternativa
referensränta
är i Oktober
uteremiss
på remiss
förväntas
börja
publiceras
i
början
av
år
2021.
Det
föreligger
dock
för
närvarande
inga
direkta
planer
på
att
ersätta
Stibor
med
den
alternativa
förväntas börja publiceras i början av år 2021. Det föreligger dock för närvarande inga direkta planer på att ersätta Stibor med den alternativa
referensräntan
från
Riksbanken,
även
om
det
finns
en
möjlighet
till
att
marknaden
kommer
att
driva
fram
en
sådan
förändring.
Eftersom
Sparbanken
inte inte
referensräntan från Riksbanken, även om det finns en möjlighet till att marknaden kommer att driva fram en sådan förändring. Eftersom Sparbanken
tillämpar
någon
kassaflödessäkring
av ränterisk
så finns
det inte
någon
egentlig
direkt
ränterisk
från från
reformen
av Stibor
och och
introduktionen
av en
tillämpar
någon
kassaflödessäkring
av ränterisk
så finns
det inte
någon
egentlig
direkt
ränterisk
reformen
av Stibor
introduktionen
avriskfri
en riskfri
referensränta
på
den
svenska
räntemarknaden
från
Riksbanken.
referensränta på den svenska räntemarknaden från Riksbanken.
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Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

TSEK

2020

2019

328
36
364

3
51
54

2020

2019

–
328
36
364

–
3
51
54

Räntebärande värdepapper
Valutakursförändringar
Summa

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per kategori
Vinst/förlust vid försäljning av investeringar
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Valutakursförändringar
Summa

TSEK
Henrik Hendeby, ordförande
Björn Rylander
Katarina Wiklund
Mats Jonsson
Lars Bergmar
Katarina Fristedt Öhman
Fredrik Särnehed
Verkst. direktören
Andra ledande befattningshavare
(1 personer)
Summa

Grundlön /
styrelse-arvode

2019
Rörlig
ersättning

186
93
70
70
70
70
70
1 255
751
2 635

Övriga förmåner

126
100
50
52
56
81
60

525

Pensions-kostnad

Vinstandels
stiftelse

Övriga
ersättningar

72

739

40

69
141

260
999

40
80

Summa

Pensionsförpliktelse

312
193
120
122
126
151
130
2 106
–

1 120
4 380

–

Rörlig ersättning

Not 9 Övriga rörelseintäkter
TSEK

2020

2019

390
–
63
453

417
217
15
649

Intäkter från rörelsefastigheter
Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar
Övriga rörelseintäkter
Summa

Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker på samma villkor för bankledning som för övriga medarbetare. Denna rörliga ersättning är pensionsgrundande. Övriga förmåner avser tjänstebil, ränteförmån, bostadsförmån, parkeringsförmån och städförmån.
Pensioner
VD har rätt att avgå med pension vid 65 års ålder med pensionsbelopp i linje med Finansförbundets pensionsavtal.
Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktör rätt till lön under uppsägningstiden, som är arton månader.
Vid egen uppsägning har den verkställande direktören tolv månaders uppsägningstid.

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

2020

2019

-9 443
-3 432
-2 293
-703
-735
-16 606

-9 255
-3 710
-2 072
-787
-907
-16 731

–
-8 943
-6 190
-1 137
-374
-1 841
-930
-19 415
-36 021

–
-6 976
-5 261
-1 031
-298
-2 467
-1 662
-17 695
-34 426

Lån till ledande befattningshavare
TSEK
Verkställande direktör
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Summa

2020
Ledande
befattningshavare

Löner
Sociala kostnader
Summa

3 283
1 298
4 581

Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 2 kap. 11 § lämnas på företagets hemsida,
www.vadstenasparbank.se
Medelantalet anställda
Sparbanken
- varav kvinnor
- varav män
Totalt
Könsfördelning i ledningen
Styrelsen
Antal kvinnor
Antal män
Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören
Antal kvinnor
Antal män

2019
Övriga
anställda

6 160
2 134
8 294

Ledande
befattnings-havare

3 160
1 235
4 395

Övriga anställda

6 095
2 475
8 570

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KPMG
Övriga tjänster

Av sparbankens pensionskostnader på 2 293 (2 072) tkr avser 773 (739) tkr sparbankens VD.
Ledande befattningshavares ersättningar

Deloitte
Revisionsuppdrag

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör, i vissa fall efter
samråd med ordförande

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare
Grundlön /
styrelse-arvode

189
95
71
71
71
71
71
1 367
886
2 892

TSEK

2020
Rörlig
ersättning

79
58
47
52
49
52
54

391

Övriga förmåner

Pensions-kostnad

Vinstandels
stiftelse

Övriga
ersättningar

61

773

38

89
150

326
1 099

38
76

Summa

Driftskostnader för övertagna fastigheter
Avgifter till centrala organisationer
Försäkringskostnader
Säkerhetskostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa

Pensionsförpliktelse

268
153
118
123
120
123
125
2 239
–

1 339
4 608

Lån till upplupet anskaffningsvärde, låneåtaganden samt finansiella garantier
Förändring kreditförlustreserv stadie 1
Förändring kreditförlustreserv stadie 2
Kreditförluster netto ej kreditförsämrad utlåning, låneåtaganden
samt finansiella garantier

–

Summa kreditförluster netto
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10
5
15

10
5
15

2
5

2
5

1
2

1
2

2020

2019

434

367

703

664

2020

2019

-1 433
-469
-413
-2 015
-127
-4 457

-1 649
-367
-532
-3 395
-28
-5 971

2020

2019

-86
-1 712
-1 798

165
-177
-12

3 014
-1 264
23
404
2 177

583
-38
92
313
950

379

938

Not 12 Kreditförluster, netto
TSEK

Förändring kreditförlustreserv stadie 3
Periodens bortskrivning avseende konstaterade förluster
Återvinningar på tidigare konstaterade förluster
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster (-)
Kreditförluster netto, kreditförsämrad utlåning, låneåtaganden
samt finansiella garantier

46

2019

Not 11 Övriga rörelsekostnader

Ersättning till verkställande direktören för 2020 har beslutats av styrelsen.

Henrik Hendeby, ordförande
Björn Rylander
Katarina Wiklund
Mats Jonsson
Lars Bergmar
Katarina Fristedt Öhman
Fredrik Särnehed
Verkst. direktören
Andra ledande befattningshavare
(1 personer)
Summa

2020

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

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, rörlig ersättning, övriga förmåner samt
pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 1 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bankledningen.

TSEK

2019
1 465
36 629
38 094

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

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
TSEK

2020
1 285
48 224
49 509

va ds t ena spa r ba n k
32

va ds t ena spa r ba n k
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Noter
Not 13 Bokslutsdispositioner
TSEK

2020

2019

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
Summa

-241
-241

-301
-301

Not 14 Skatter
Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat/rapport över resultat
TSEK

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

2020

2019

-6 467
2
-6 465

-5 101
-30
-5 131

-6 465

-5 131

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Totalt redovisad skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
2020

TSEK

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad effektiv skatt

29 124
-6 233
-239
6
–
-6 465

21,4%
0,8%
0,0%
0,0%
22,2%

Redovisat direkt i eget kapital
Skatteposter som redovisas direkt i eget kapital

2019
23 677
-5 067
-503
468
-30
-5 131

21,4%
2,1%
-2,0%
0,1%
21,7%

Skatt
2020

TSEK

Uppskjuten skatt hänförlig till finansiella tillgångar som kan säljas

2019

-37
-37

20
20

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

TSEK

Övriga finansiella anläggningstillgångar
Skattefordringar/-skulder, netto

Uppskjuten skattefordran
2020
2019
-37
-37

Uppskjuten skatteskuld
2020
2019
20
20

–

Netto
2020

2019

37
37

-20
-20

Not 15 Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m
TSEK

2020-12-31
Verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Svenska staten
Svenska kommuner
Utländska stater
Summa
Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden
Summa

Redovisat värde
(uppl a)

2019-12-31
Verkligt värde

Redovisat värde
(uppl a)

134 820

134 820

96 226

96 226

134 820

134 820

96 226

96 226

3 820
3 820

1 226
1 226

Samtliga tillgångar i balansposten ingår i steg 1 vid beräkningen av förväntade kreditförluster, vilket innebär att någon betydande
ökning av kreditrisk inte skett och att förlustreserven beräknas utifrån de förväntade förlusterna för de kommande 12 månaderna.
Ackumulerad förlustreserv för förväntade kreditförluster redovisade i resultaträkningen och som minskar det redovisade värdet för
balansposten uppgår till 80 kr

Not 16 Utlåning till kreditinstitut
TSEK

Swedbank
-Svensk valuta
-Utländsk valuta
Summa

2020-12-31

2019-12-31

96 930
13 939

155 292
13 160

110 869

168 452

34

48
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Org. nr. 524000-5719

Not 17 Utlåning till allmänheten

Redovisat bruttovärde och förlustreserv - branschfördelning
2019-12-31

Utestående fordringar, redovisat värde
Svensk valuta
Utländsk valuta

2 403 793
13 845

2 071 724
14 364

Summa

2 417 638

2 086 088

Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver
TSEK

Ej kreditförsämrade
Stadie 1

Redovisat bruttovärde:
Redovisat bruttovärde per 1 januari 2020
Nya finansiella tillgångar
Bortbokade finansiella tillgångar
Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)
Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar
och individuella bedömningar)
Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2
från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 to stadie 1
från stadie 2 to stadie 3
från stadie 3 to stadie 2
från stadie 3 to stadie 1
Valutakursförändringar
Övrigt
Redovisat bruttovärde per 31 december 2020
Förlustreserver
Förlustreserver per 1 januari 2020
Nya finansiella tillgångar
Bortbokade finansiella tillgångar
Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)
Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar
och individuella bedömningar)
Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2
från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 to stadie 1
från stadie 2 to stadie 3
från stadie 3 to stadie 2
från stadie 3 to stadie 1
Valutakursförändringar
Övrigt
Förlustreserver per 31 december 2020
Redovisat värde, netto
Redovisat bruttovärde:
Redovisat bruttovärde per 1 januari 2019
Nya finansiella tillgångar
Bortbokade finansiella tillgångar
Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)
Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar
och individuella bedömningar)
Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2
från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 to stadie 1
från stadie 2 to stadie 3
från stadie 3 to stadie 2
från stadie 3 to stadie 1
Valutakursförändringar
Övrigt
Redovisat bruttovärde per 31 december 2019
Förlustreserver
Förlustreserver per 1 januari 2019
Nya finansiella tillgångar
Bortbokade finansiella tillgångar
Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD)
Förändringar i makroekonomiska scenarier
Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar
och individuella bedömningar)
Överföringar mellan stadier under perioden
från stadie 1 till stadie 2
från stadie 1 till stadie 3
från stadie 2 to stadie 1
från stadie 2 to stadie 3
från stadie 3 to stadie 2
från stadie 3 to stadie 1
Valutakursförändringar
Övrigt
Förlustreserver per 31 december 2019
Redovisat värde, netto

Kreditförsämrade

Stadie 2

Utlåning till allmänheten
Privatkunder
Bolån
Övrigt
Företagskunder
Jordbruk, fiske, skog
Tillverkning
Offentlig sector
Bygg
Detaljhandel
Transport
Sjönäring
Hotell och restaurang
Informationsteknologi
Bank och försäkring
Fastighetsförvaltning
Tjänstesektor
Övrig utlåning till företag
Utlåning till allmänheten exklusive
Summa utlåning till allmänheten

Total

Stadie 3

1 930 215
714 588
-285 737
-73 673

154 137
21 700
-36 043
-7 887

-115 140
-453
35 554

115 140

10 528
5
-2 453
-582

2 094 880
736 293
-324 232
-82 142
–
–

2 205 789

215 667

3 342

–
–
–
–
–
–
–
–
2 424 798

1 345
784
-213
238
-176

3 371
325
-844
-1 030
-251

4 076
2
-733
-751
-7

8 792
1 111
-1 790
-1 543
-434

435

-35 554
-486
4 660

453
486
-4 660
-435
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Redovisat
bruttovärd
e

31 december 2019
Redovisat
nettovärde Redovisat
bruttovärde

Förlustreserv

Redovisat
nettovärde

Förlustreserv

558 641
114 706

615
1078

558 026
113 628

503 269
68 244

1 353
1 214

550 288
29 875
72 253
47 706
67 304
17 540
300
50 686
25 549
0
682 632
140 791
66 527
2 424 798
2 424 798

2 152
276
674
144
548
27
0
443
7
0
1 011
117
69
7 161
7 161

548 136
29 599
71 579
47 562
66 756
17 513
300
50 243
25 542
0
681 621
140 674
66 458
2 417 637
2 417 637

517 484
55 304
59 860
38 443
50 938
15 264
300
24 926
23 131
10 366
518 121
121 921
68 098
2 075 669
2 075 669

998
691
944
234
2 013
11
0
120
13
4
671
158
357
8 781
8 781

501 916
67 030
–
516 486
54 613
58 916
38 209
48 925
15 253
300
24 806
23 118
10 362
517 450
121 763
67 741
2 066 888
2 066 888

Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

-582
-2
36
0

2 850
-153
-14
183
0

170
64
-1 435
-94

1 431
2 204 358

4 437
211 230

1 293
2 049

1 878 373
582 625
-454 893
-82 159

182 557
7 179
-27 515
-5 961

15 533
340
-651
-548

2020-12-31
TSEK

–
–
2 268
168
-117
50
-1 251
-94
0
–
7 161
2 417 637
0

1 930 215

154 137

10 528

1 625
567
-466
-84
-90

3 665
163
-216
-1 034
-157

4 813
139
-166
-141
-77

10 103
869
-848
-1 259
-324

4 274

-326
-3
110
12
1 345
1 928 870

-74 783
-364
1 107

1 624
-665
-36
27

3 371
150 766

871
364
-1 107
-4 274

212
110
-120
-694
4 076
6 452

2019-12-31
Verkligt värde

Redovisat värde
(uppl a)

55 130
55 130

24 558
24 558

24 558
24 558

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper

55 130

55 130

24 558

24 558

1 130

558

Not 19 Aktier och andelar
TSEK

2020-12-31

2019-12-31

29 663
544
30 207

28 715
415
29 130

29 256
951

28 308
822

Aktier och andelar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Övriga
Summa aktier och andelar
varav:
Noterade värdepapper på börs
Onoterade värdepapper

2 076 463
590 144
-483 059
-88 668
–

–
–
–
–
–
–
–
–
2 094 880

71 917

Redovisat värde
(uppl a)

55 130
55 130

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden

Företag
Aktier
Swedbank
Indecap AB, A-aktie
Indecap AB, B-aktie
Sparbankernas Försäkrings AB
Sparbankernas Kort AB
Summa

–
-71 917
-871
74 783

Verkligt värde

Emitterade av andra låntagare
Finansiella företag
Summa emitterade av andra låntagare
varav: Förlagsbevis

Antal

Verkligt värde

203 000
1
7
370
69
203 447

29 256
407
0
474
69
30 207

Redovisat värde

29 256
407
0
474
69
30 207

Investeringar i egetkapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, innehav på balansdagen
Per 2020-12-31

TSEK

Swedbank AB
Indecap AB
Total

–
–
1 298
209
-555
74
-93
-682
–
–
8 792
2 086 088

Verkligt värde
29 256
407
29 663

Överföringar
av vinst eller
förlust under
perioden
–

Utdelning under perioden
–
0
0

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

Not 20 Aktier och andelar i intresseföretag
TSEK

Övriga
Summa
Varav:
Onoterade intresseföretag

TSEK

50

31 december 2020

TSEK

2020-12-31

TSEK

va ds t ena spa r35ba n k

2019-12-31

678
678

678
678

678

678

Intresseföretag
2020-12-31
2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Utgående balans 31 december

678
–
678

678
–
678

Redovisat värde den 31 december

678

678

va ds t ena spa r ba n k

2020-12-31
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Vadstena Sparbank
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Intresseföretag 2020
Spar Tjänster i Linköping AB, 556824-4122
Summa

Resultat

Intresseföretag 2019
Spar Tjänster i Linköping AB, 556824-4122
Summa

Resultat

Eget kapital

57
57

2 526
2 526
Eget kapital

64
64

2 470
2 470

Kapitalandel

Antal andelar

33%
33%
Kapitalandel

200
200
Antal andelar

33%
33%

200
200

Not 26 Övriga skulder

Redovisat värde

678
678

Inventarier

Leasing-

Byggnader

objekt

och mark

678
678

Ingående balans 1 januari 2020
Förvärv
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 31 december 2020

9 300
2 165
-1 191

14 319

10 274

–

14 319

10 274
166
-85

–

14 319
–

10 355

–

14 319

Ingående balans 1 januari 2019
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående balans 31 december 2019

-6 221
-1 173
821
-6 573

23 619
2 165
-1 191
–
24 593

Ingående balans 1 januari 2020
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående balans 31 december 2020

-6 903
-296

-6 573
-1 059
–
-7 632

–

-7 199
-297

–

-7 496

-13 772
-1 356
–
-15 128

Redovisade värden
Per 2019-01-01
Per 2019-12-31

3 079
3 701

–
–

7 416
7 120

10 495
10 821

Per 2020-01-01
Per 2020-12-31

3 701
2 723

–
–

7 120
6 822

10 821
9 545

(i Sverige)
(i Sverige)

2020-12-31
4 150
1 425

2019-12-31
4 150
1 425

Swedbank AB
Svensk valuta
Utländsk valuta
Övriga
Summa

52

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Garantiåtaganden
Avsättning för låneåtaganden
Totalt

415
1 487
1 902

280
1 081
1 361

Garantier och låneåtaganden
Redovisat värde vid periodens ingång
Avsättningar som gjorts under perioden*
Redovisat värde vid periodens utgång

1 361
541
1 902

473
888
1 361

Totala avsättningar
Totalt redovisat värde vid periodens ingång
Avsättningar som gjorts under perioden1
Totalt redovisat värde vid periodens utgång

1 361
541
1 902

473
888
1 361

2020-12-31

2019-12-31

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

671
242
–
913

370
301
671

Summa obeskattade reserver

913

671

Inventarier

480 108
484
480 592

2019-12-31
509 824
814
510 638

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

2020-12-31

2019-12-31

585
1 201
9 647
–
11 433

615
949
7 298
3
8 865

2020-12-31

2019-12-31

21
13 827
–
13 848

21
14 344
232
14 597

2020-12-31

2019-12-31

Allmänheten
Svensk valuta
Utländsk valuta
Summa

2 871 714
13 960
2 885 674

2 582 477
13 181
2 595 658

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

80 183
654 104
2 120 959
548 799
30 428
2 885 674

28 149
557 796
1 984 062
504 744
25 651
2 595 658
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217
3 880
803
4 900

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat
Fond för verkligt värde
Fond för
utvecklingutgifter

va ds t ena spa r37ba n k

Uppskrivningsfond

Säkringsreserv

Verkligt värdereserv

Ingående redovisat värde 2019-01-01

12 136

Eget kapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat – nettoförändring i verkligt värde
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Utgående redovisat värde 2019-12-31

-8 865
90
20
3 381

Eget kapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat – nettoförändring i verkligt värde
Förändring i verkligt värde på skuldinstrument värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Utgående redovisat värde 2020-12-31

Not 25 Inlåning från allmänheten
TSEK

2019-12-31

159
4 615
618
5 392

Not 29 Obeskattade reserver

Not 24 Skulder till kreditinstitut
TSEK

2020-12-31

TSEK

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter
Upplupna provisionsintäkter
Övrigt
Summa

4 605

Not 28 Övriga avsättningar

Not 22 Övriga tillgångar

TSEK

4 850

TSEK

-13 124
-1 469
821
-13 772

-7 199

Skattekonto
Övriga tillgångar
Summa

314
1 077

Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

24 593
166
-85
–
24 674

–

TSEK

277
514

TSEK

Avskrivningar

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden, byggnader
Taxeringsvärden, mark

1 696
491
1 027

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2019
Förvärv
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 31 december 2019

2019-12-31

2 653
354
1 052

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

Redovisat värde

Not 21 Materiella anläggningstillgångar

TSEK

2020-12-31

TSEK

va ds t ena spa r ba n k

–

–

–

948

–

–

–

-164
-37
4 128
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ovationspristagare 2020
– slot tsgården –

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719
Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.
I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på innehav i finansiella skuldinstrument som redovisas
till verkligt värde via övrigt totalresultat samt förlustreserv för förväntade kreditförluster för dessa tillgångar. Vidare redovisas ackumulerade
nettoförändrar i verkligt värde på sådana egetkapitalinstrument som sparbanken vid den initiala redovisningen oåterkalleligt definierats som värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat. I denna reserv ingår även den effektiva andelen i kassaflödessäkring, dvs. den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på säkringsinstrument.

Förslag till disposition av Sparbankens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 26 787 tkr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

Not 31 Eventualförpliktelser
TSEK

26 787
26 787

2020-12-31

2019-12-31

94 290
8 965
103 255

91 646
12 688
104 334

2020-12-31

2019-12-31

41 911
196 200
238 111

26 227
167 323
193 550

Fordran på
närstående per 31
december

Skuld till
närstående per 31
december

–
–

1 997
2 051

Nominella belopp

Garantier
Garantiförbindelser - krediter
Garantiförbindelser - övriga
Summa

Not 32 Åtaganden
TSEK
Nominella belopp

Kreditlöften
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter
Summa

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

TSEK

Intresseföretag
Intresseföretag

Försäljning av
varor/ tjänster
till närstående

År

2020
2019

Inköp av varor/
tjänster från
närstående

Övrigt (tex ränta,
utdelning)

4 689
4 879

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 10

Not 34 Intäkternas geografiska fördelning
Samtliga intäkter hänför sig i allt väsentligt till Sverige

54
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Org. nr. 524000-5719

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Not 35 Finansiella tillgångar och skulder

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

Verkligt värde
I tabellen anges finansiella tillgångar respektive skulder som värderas till verkligt värde via resultatet (värderade enligt fair value option och innehav för
handelsändamål) i två gemensammakolumner.

Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade priser. För övriga finansiella instrument använder
sig sparbanken av andra värderingstekniker. Banken använder observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella instrument där handeln inte
är frekvent och det verkliga värdet därför mindre objektivt, krävs i varierande utsträckning att banken gör bedömningar beroende på likviditet, koncentrationer,
osäkerheter beträffande marknadsfaktorer, prisantaganden och andra risker som påverkar ett specifikt instrument.
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde-hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:

Finansiella tillgångar
2020
TSEK

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

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Upplupna intäkter
Summa

Upplupet
anskaffningsvär
de

110 869
2 417 637

–

–

Verkligt värde via övrigt
totalresultat

1 200
2 531 383

134 820
55 130
189 950

30 207
30 207

Ytterligare information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde liksom kvantitativa upplysningar om värderingar till verkligt värde och
känsligheter framgår nedan. I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt
värde i balansräkningen.

1 677
134 820
110 869
2 417 637
55 130
30 207
1 200
2 751 540

Tkr

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

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

2 653
–

–

2 653

Upplupet
anskaffningsvär
de

Tkr

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde via övrigt
totalresultat

835
159
2 900 516

–

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Summa
Derivat
Summa

Totalt

–

13 848
2 885 674
2 653
835
159
2 903 169

Redovisat värde
Upplupet
anskaffningsvär
de

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

168 452
2 086 088

–

–

Totalt

Skuldinstrum Eget kapitalent
instrument

1 594

–

Ingående balans 2019-01-01
Totalt redovisade vinster och förluster:
- redovisat i övrigt totalresultat
Anskaffningsvärde förvärv
Utgående balans 2019-12-31
Orealiserade vinster och förluster redovisade i årets resultat
för tillgångar som ingår i den utgående balansen 2018-12-31

Verkligt värde
Verkligt värde via övrigt
totalresultat

947
2 257 081

96 226
24 558
120 784

29 130
29 130

Ingående balans 2020-01-01
Totalt redovisade vinster och förluster:
- redovisat i övrigt totalresultat
Anskaffningsvärde
Överföring till nivå 3förvärv
Utgående balans 2020-12-31
Orealiserade vinster och förluster redovisade i årets resultat
för tillgångar som ingår i den utgående balansen 2020-12-31

1 594
96 226
168 452
2 086 088
24 558
29 130
947
2 406 995

Redovisat värde
Upplupet
anskaffningsvär
de

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

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

56
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1 696
–

–

1 696

Nivå 3

-

Summa

-

134 820

55 130

-

-

55 130

27 502
217 452
--

2 653
2 653

1 628
1 628
-

29 130
219 080
2 653
2 653

Nivå 1

Nivå 2

96 226
24 558
27 630
148 414 0
0

Nivå 3

-

Summa

-

96 226

-

-

24 558

0
1 696
1 696

1 500
1 500
0

29 130
149 914
1 696
1 696

Aktier och
andelar

Obligationer

Derivat

Övriga skulder

Summa

–

971
–
183
346
1 500

–

1 500
–
10
118
–
1 628

971
183
346
1 500

–

–

–
1 500
10
118
1 628

–

–

–

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

Finansiella skulder
2019
TSEK

Nivå 2

134 820

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

TSEK

Nivå 1

Överföringar mellan nivå 1 och 2
Inga överföringar mellan nivå 1 och 2 har skett under 2019

Finansiella tillgångar
2019

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Upplupna intäkter
Summa

2019

Belåningsbara
statsskuldsförbindelser m.m.

Skuldinstrum Eget kapitalent
instrument

13 848
2 885 674

2020

Belåningsbara
statsskuldsförbindelser m.m.
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Summa
Derivat
Summa

Finansiella skulder
2020
TSEK

enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument
utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Denna kategori inkluderar instrument
som värderas baserat på noterade priser på aktiva marknader för liknande instrument, noterade priser för identiska eller
liknande instrument som handlas på marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där all väsentlig indata
är direkt och indirekt observerbar på marknaden.
utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken
innefattar indata som inte baseras på observerbar data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen.

Nivå 3:

Totalt

Skuldinstrum Eget kapitalent
instrument

1 677

–

Nivå 1:
Nivå 2:

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde
Verkligt värde via övrigt
totalresultat

Totalt

Skuldinstrum Eget kapitalent
instrument

14 597
2 595 658
1 554
217
2 612 026

–

–

–
14 597
2 595 658
1 696
1 554
217
2 613 722
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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 statsskuldsförbindelser samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper.
Den största delen av företagets finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som är kvoterade på en aktiv marknad.

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

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där verkligt värde beräknats med hjälp av en värderingsmodell som är etablerad på
marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga om. Aktieindexobligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De är
inte föremål för daglig handel på en aktiv marknad har det verkliga värdet hittills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per balansdagen
för respektive instrument.

Beaktande av framåtblickande makroekonomiska scenarier
Framåtblickande information ingår både i bedömningen av betydande ökning av kreditrisken samt i beräkningen av förväntade kreditförluster. Från analyser
av historisk data har sparbankens riskkontroll identifierat och beaktat makroekonomiska faktorer som påverkar kreditrisk och kreditförluster för olika portföljer. Dessa faktorer baseras på geografi, låntagare och produkttyp. De mest korrelerade faktorerna är BNP-tillväxt, bostads- och fastighetspriser, arbetslöshet, oljepriser och räntor. Sparbanken övervakar via samarbetspartnern Swedbank löpande den makroekonomiska utvecklingen. Detta inkluderar att
definiera framåtblickande makroekonomiska scenarier för olika portföljsegment och översätter dem till makroekonomiska prognoser. Dessa prognoser tar
hänsyn till intern och extern information och överensstämmer med framåtblickande information som används för andra ändamål såsom ekonomisk planering och prognosarbete. Utgångsscenariot baseras på antaganden som motsvarar bankens planeringsscenario och utifrån detta skapas alternativa
scenarier som tar både en mer positiv och en mer negativ framtidsutsikt i beaktande.

Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till
aktuella marknadsräntor på balansdagen. I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida kassflöden på den av företagsledningen bästa
bedömningen. Den diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller har
är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen.
Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella
utlåningsränta som tillämpas.

I allmänhet innebär en försämring av en ekonomisk framtidsutsikt, baserad på prognostiserade makroekonomiska faktorer för varje scenario, eller en
ökning av sannolikheten för att värsta tänkbara scenario skulle inträffa, en ökning av både antalet lån som övergår från Steg 1 till Steg 2 och de beräknade kreditreserveringarna. Däremot kommer en förbättring av framtidsutsikterna, baserad på prognosticerade makroekonomiska faktorer, eller en ökning i sannolikhet för bästa tänkbara scenario skulle inträffa, ha motsatt effekt. Det är inte möjligt att på ett rimligt sätt isolera effekterna av förändringar
i de olika makroekonomiska faktorerna för ett visst scenario på grund av sambandet mellan faktorerna samt inbördes samband mellan nivån av pessimism, som är inneboende i ett visst scenario, och dess sannolikhet att uppstå.

För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde.
Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs.

Värdering av 12 månaders och återstående löptids förväntade kreditförluster
Den viktigaste indatat som används för att värdera förväntade kreditförluster är:
•
sannolikhet för fallissemang (PD);
•
förlust vid fallissemang (LGD);
•
exponeringar vid fallissemang (EAD); och
•
förväntad löptid

Not 36 Specifikation till kassaflödesanalys
Likvida medel
TSEK

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden i centralbanker
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel
Utlåning till kreditinstitut
Summa

2020-12-31

2019-12-31

1 677

1 594

110 869
112 546

168 452
170 046

Dessa beräkningar härleds från utvecklade statistiska modeller som tillhandahållits av samarbetspartnern Swedbank. Modellerna tar både historiska
data och sannolikhetsviktade framåtblickande scenarier i beaktning.
Sannolikhet för fallissemang (PD)
PD för 12 månader och PD för återstående löptid motsvarar sannolikheten för fallissemang som förväntas inträffa under de kommande 12 månaderna
respektive den finansiella tillgångens hela återstående löptid. De baseras på de förhållanden som existerar på balansdagen samt framtida ekonomiska
förhållanden som påverkar kreditrisk. PD-modellerna är baserade på homogena delsegment av den totala kreditportföljen, till exempel produktgrupp.
De används för att härleda 12 månaders PD och PD för återstående löptid.

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten
Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten
TSEK

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2020-12-31
28
49 805
4 386

Intern riskklassificering baserad på PD-modellen enligt IRK-metoden ger indata till PD-modeller som baseras på IFRS 9. Historisk information för fallissmang används för att skapa terminsstrukturer för PD på balansdagen, vilka sedan justeras för att härleda framåtriktade PD. En försämring av en
ekonomisk framtidsutsikt baserad på prognostiserade makroekonomiska variabler för varje scenario eller en ökning i att sannolikheten för att värsta
tänkbara scenario ska inträffa resulterar i ett högre PD. Detta ökar både antalet lån som överförs från Steg 1 till Steg 2 och de beräknade
kreditreserveringarna.

2019-12-31
2 193
44 518
4 613

Förlust vid fallissemang (LGD)
LGD motsvarar de beräknade kreditförluster som väntas vid fallissemang med hänsyn tagen till förväntat värde av framtida återvinningar, realisering
av säkerheter, när i tiden återvinningarna förväntas ske och pengars tidsvärde. Vid beräkning av LGD är säkerhetstyp, typ av låntagare och avtalsinformation ett minimikrav. LGD-beräkningarna baseras på historisk information av förlustdata i homogena delsegment av den totala kreditportföljen,
till exempel land, säkerhetstyp och produkt. Framåtblickande makroekonomiska faktorer återspeglas i LGD-beräkningarna genom dess inverkan på
belåningsgraden. En försämring av en ekonomisk framtidsutsikt baserad på makroekonomiska faktorer för varje scenario eller en ökning i att sannolikheten för att värsta tänkbara scenario ska inträffa, resulterar i en högre LGD och även de beräknade kreditreserveringarna och vice versa.

Not 37 Händelser efter balansdagen
Swedbank har vid extra-stämma per den 15 februari beslutat att betala ut en extra-provision om 4,35 kr per aktie.
Denna utdelnng intäktsförs under 2021.

Not 38 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Exponeringar vid fallissemang (EAD)
EAD representerar en beräknad kreditexponering vid ett framtida datum för fallissemang med hänsyn tagen till förväntade förändringar i kreditexponeringen på balansdagen. Sparbankens metod för modellering av EAD återspeglar nuvarande avtalsvillkor för återbetalning av kapital och ränta,
förfallodatum och förväntat utnyttjande av outnyttjade limiter för revolverande kreditfaciliteter och oåterkalleliga åtaganden utanför balansräkningen.

Sparbanksledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende sparbankens viktiga redovisningsprinciper och
uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper
Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Förväntad löptid
Sparbanken beräknar förväntade kreditförluster med hänsyn tagen till risk för fallissemang under återstående löptid. Generellt är förväntad löptid
begränsad till den maximala avtalsperiod som sparbanken är utsatt för kreditrisk även om en längre period överensstämmer med affärspraxis. Alla
avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad löptid fastställs, inklusive återbetalnings-, förlängnings- och överföringsalternativ som är bindande för
sparbanken. Det enda undantaget från denna generella princip tillämpas på vissa revolverande krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid är den
förväntade beteendemässiga löptiden, vilken uppskattas genom produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 10 år. För bolåneportföljen tillämpar sparbanken en beteendemässig löptidsmodell som beräknar sannolikheten för att en exponering fortfarande är aktiv och inte i fallissemang vid
något tillfälle under återstående löptid (vilket även innefattar sannolikhet för förtida återbetalning).

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

Individuellt bedömda lån
Sparbanken bedömer väsentliga osäkra kreditexponeringar individuellt och utan att använda indata från modeller. Reserveringar för kreditförluster
för dessa kreditexponeringar fastställs genom att diskontera förväntade kassaflöden och ta hänsyn till minst två möjliga scenarier, varav ett är ett
förlustscenario. De möjliga resultaten tar hänsyn till både makroekonomiska och icke-makroekonomiska (låntagarspecifika) scenarier.

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

Framtida kassaflöden uppskattas med hänsyn till en rad relevanta faktorer, såsom kassaflödens storlek och källor, låntagarens inkomster och kvalitet,
återvinningssvärden på säkerheter, sparbankens ställning i förhållande till andra fordringsägare, förväntade direkta externa kostnader och löptid av
återvinningsprocessen samt nuvarande och framtida ekonomiska förhållanden. Storlek och tidpunkten för förväntade kassaflöden beror på låntagarens framtida utveckling och värdering av säkerheter, varav båda kan påverkas av framtida ekonomiska förhållanden. Dessutom kan säkerheter
vara illikvida. Bedömningar ändras när ny information blir tillgänglig eller när återvinningsstrategier utvecklas, vilket resulterar i regelbundna revideringar
av reserveringar för kreditförluster. Förändringen i reserveringarna som är kopplade till individuellt bedömda lån uppgick till 0 mkr.

Säkringskvalifikationer
Avgörande för att finansiella instrument ska kvalificera som säkringsrelation är att sparbanken förväntar sig säkringen ska vara högst effektiv över säkringsinstrumentets löptid.
Vid redovisning av derivat som kassaflödessäkringar ska den säkrade kassaflödesexponeringen hänföra sig till högst sannolika framtida kassaflöden.
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Fastställande av verkligt värde
Sparbankens redovisningsprinciper för värdering till verkligt värde framgår av Not 2 Redovisningsprinciper. Ytterligare information om antaganden som
gjorts vid värdering till verkligt värde framgår av not 35 Finansiella tillgångar och skulder.
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Noter

ovationspristagare 2020
– upplev vadstena –

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Not 39 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.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till sparbankens aktuella och framtida kapitalbehov.
Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
Företaget har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 6 kap. 4 § i Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Övriga upplysningar om kapitaltäckning lämnas på
sparbankens hemsida www.vadstenasparbank.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.
Kapitalbas
TSEK

2020-12-31

2019-12-31

312 411
4 128
–

293 865
3 381

22 659
339 198

18 546
315 792

Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Reservfond
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst eller förlust
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och
förutsägbara kostnader
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken har en väsentlig
investering (belopp över tröskelvärdet på 10,00 procent)
Värdejustering p g a kraven på försiktig värdering
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital

–

–

-220
-220

-149
-149

338 978

315 643

Summa Primärkapital

338 978

315 643

Supplementärt kapital

–

–

338 978

315 643

Kärnprimärkapital
Primärkapitaltillskott

Kapitalbas
Kapitalrelationer, buffertar m.m.
Summa riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation *
Primärkapitalrelation
Kapitaltäckningsgrad

16,9%
16,9%
16,9%

18,2%
18,2%
18,2%

Buffertkrav
varav kapitalkonserveringsbuffert
varav kontracyklisk buffet

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

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

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

8,9%

10,2%

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar mot institut
varav motpartsrisk
Exponeringar mot företag
Exponeringar mot hushåll
Säkrade genom panträtt i fast egendom
Fallerade exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Aktieexponeringar
Övriga poster
Summa för exponeringar som redovisas enligt schablonmetoden

Operativ risk
Operativ risk enligt basmetoden
Summa exponeringsbelopp för operativ risk
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt schablonmetoden
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2020

2019

Kapitalkrav

Riskvägt
exponerings
belopp

Kapitalkrav

Riskvägt
exponerings
belopp

1 950

24 376

2 837

35 463

90 632
34 926
19 574
153
442
2 560
843
151 081

1 132 904
436 575
244 672
1 916
5 521
32 006
10 542
1 888 510

74 411
33 442
15 430
579
198
2 474
978
130 348

930 133
418 041
192 870
7 239
2 472
30 929
12 213
1 629 359

8 872
8 872

110 898
110 898

8 334
8 334

104 176
104 176

88

1 100

139

1 736

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav

160 041

2 000 508

138 821

1 735 271

Totalt internt bedömt kapitalbehov

244 554
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Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Noter

Noter

Kapital- och likviditetsutvärdering
Syftet med processen för Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) är att säkerställa att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar,
värderar och hanterar alla de risker som banken är exponerad mot. Bankens bedömning av dessa risker utgör underlaget för att fastställa det kapitaloch likviditetsbehov som är nödvändigt för att täcka dess riskexponering. Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen genomförs åtminstone årligen.

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.

Vadstena Sparbank
Org. nr. 524000-5719

Not 40 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.

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

Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek till en total volym på
1 702 mkr (1 605 mkr) . För detta har Sparbanken erhållit en provisionsersättning för 2020 på 9 431 tkr (9 337 tkr), som
redovisas under utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från
utbetalade provisioner upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner. För innevarande år har ingen
avräkning skett.

Vadstena den 9 mars 2021

Till Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har Sparbanken förmedlat fond- och försäkringssparande på 1924 Mkr
(1 772 Mkr). För detta har Sparbanken erhållit 8 479 tkr (7 699 tkr) respektive 1 964 tkr (1 818 tkr) i provision. Fondprovisionen
redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisioner som övriga provisionsintäkter. Provisionen för
både fond och försäkring beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.
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Revisionsberättelse
•
Till sparbanksstämman i Vadstena Sparbank,
organisationsnummer 524000-5719

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vadstena
Sparbank för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Vadstena Sparbank:s finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som
har överlämnats till sparbankens styrelse i enlighet med
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vadstena Sparbank
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att,
baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna
tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel
5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade
företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de
områden som enligt vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för
den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom
ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till,
årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata
uttalanden om dessa områden.
Uppskattningar och bedömningar kopplat till kreditreserveringar

Redovisning och värdering av lånefordringar är ett område
som till stor del påverkar Vadstena Sparbanks finansiella
resultat och ställning. IFRS 9 kräver väsentliga bedömningar
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från bankens ledning för att fastställa storleken på reserven
för förväntade kreditförluster.
Väsentliga bedömningar inkluderar:
• Tolkning av kraven för att fastställa storleken på reserven för
förväntade kreditförluster enligt IFRS 9, som återspeglas i
bankens modell för beräkning av förväntade kreditförluster.
• Identifiering av exponeringar med signifikant försämring
av kreditkvalitet.
• Antaganden som applicerats i modellen för beräkning av
förväntade kreditförluster, såsom motpartens finansiella
ställning, förväntade framtida kassaflöden och framåtblickande makroekonomiska faktorer.
• Effekten av Covid-19 på ovan väsentliga bedömningar.

•

•

•
Per den 31 december 2020 uppgick utlåning till allmänheten
netto till 2 418 miljoner kronor, med en reserv för förväntade
kreditförluster på 7,2 miljoner kronor. Givet utlåningens
väsentliga andel av de totala tillgångarna, den påverkan som
den inneboende osäkerheten och subjektiviteten involverad i
bedömningen av kreditreserveringsbehov ger, samt då upplysningskraven enligt IFRS 9 är betydande anser vi att detta
är ett särskilt betydelsefullt område i vår revision. Modellen
för kreditreserveringar, inklusive merparten av de system
som är kritiska för att fastställa storleken på reserven för
förväntade kreditförluster, tillhandahålls av Swedbank enligt
gällande outsourcingavtal. För att utvärdera och bedöma de
levererade tjänsternas kvalitet och ställa tillräckliga krav på
outsourcingleverantören erhåller Vadstena Sparbank varje år
ett tredjepartsintyg.
Se även redovisningsprinciper i not 2 avseende betydande
bedömningar och uppskattningar och relaterade upplysningar
om kreditrisk i not 3.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Vi har utvärderat att relevanta kontroller inom kreditreserveringsprocessen varit ändamålsenligt utformade och
effektivt fungerande under året; innefattande relevanta
kontroller för godkännande, registrering och uppföljning
av lånefordringar, indata, korrekthet, fullständighet och
godkännande av reserven för förväntade kreditförluster.
• Vi har, via tredjepartsintyg, verifierat att relevanta kontroller varit effektivt fungerande under året för de IT-applikationer som användes vid beräknandet av reserven för
förväntade kreditförluster och verifierat integriteten i
datan som används som input till modellerna, inklusive
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•

överföring av data mellan källsystem och modellen för
beräkning av förväntade kreditförluster.
Baserat på tredjepartsintyget har vi, med stöd av våra
specialister för kreditriskmodellering, utvärderat modelleringsteknikerna och modellmetoderna mot kraven i
IFRS 9. Vi har, via tredjepartsintyget, verifierat ändamålsenligheten i ett urval av de underliggande modellerna
som utvecklats för beräkningen av reserven för förväntade
kreditförluster. Vi har involverat våra specialister inom
kreditriskmodellering vid bedömning av om grundläggande
kreditriskmodelleringsbeslut är förenliga med kraven i
IFRS 9 och branschpraxis. Vi har, via tredjepartsintyget,
verifierat korrekt implementering av modellen via stickprovsgranskning av väsentliga parametrar.
Vi har granskat ett urval av kreditengagemang i detalj och
utformat granskningsåtgärder för att utvärdera huruvida
kreditengagemang med en signifikant försämring av kreditkvalitet identifieras i tid.
Avseende reserveringar för förväntade kreditförluster som
beräknas på individuell basis har vi granskat ett urval av
enskilda kreditengagemang i detalj och utvärderat företagsledningens bedömning av återvinningsvärdet.
Som del i ovan revisionsåtgärder har vi beaktat påverkan
av Covid-19.
Slutligen har vi granskat fullständigheten och tillförlitligheten i upplysningarna hänförliga till reserven för
förväntade kreditförluster för att bedöma efterlevnaden av
upplysningskraven enligt IFRS.

Ändamålsenlig IT-miljö för bankens finansiella rapportering

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

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av sparbankens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
sparbanken, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vadstena Sparbank för räkenskapsåret 2020-01-01
- 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
sparbankens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vadstena
Sparbank enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

• på något annat sätt handlat i strid med sparbankslagen,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
reglementet.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av sparbankens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med sparbankslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot sparbanken, eller att ett förslag till dispositioner av sparbankens
vinst eller förlust inte är förenligt med sparbankslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Petter Hildingson, utsågs till Vadstena Sparbank:s revisor
av sparbanksstämman 2020-04-24 och har varit sparbankens
revisor sedan 2017-04-21.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Stockholm den 19 mars 2021
Deloitte AB

Petter Hildingson
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
sparbanken, eller
Foto: Niklas Johansson
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Huvudmän, styrelse och revisorer
Valda av Vadstena Kommun
Namn

Hemort

Vald första gången

Mandattid

Styrelseledamöter

Almcrantz Fredrik

Vadstena

2015

2019-2023

Hendeby Henrik, ordf

2003

2023

Bytander Jenny

Vadstena

2019

2019-2023

Rylander Björn, v ordf

Motala

2001

2021

Davidsson Lena

Vadstena

2007

2019-2023

Wiklund Katarina

Vadstena

2001

2021

Edholm Frida

Vadstena

2015

2019-2023

Jonsson Mats

Borghamn

2010

2022

Forsén Dessie

Vadstena

2011

2019-2023

Lars Bergmar

Vadstena

2011

2023

Fältgren Göran

Vadstena

2015

2019-2023

Katarina Fristed Öhman

Vadstena

2018

2022

2018

2022

Gustafsson Viktoria

Vadstena

2019

2019-2023

Fredrik Särnehed

Vadstena

Hedeborg Martin

Vadstena

2015

2019-2023

Engdahl Mikael, VD

Vadstena

Howe Neil

Vadstena

2019

2019-2023

Johansson Bo

Vadstena

2013

2019-2023

Revisor(er)
Deloitte AB

Karlsson Peter

Vadstena

2013

2019-2023

Kennberg Tommy

Vadstena

2011

2019-2023

Lindell Johan

Vadstena

2015

2019-2023

Kontorsadress

Lindström Stefan

Vadstena

2000

2019-2023

Storgatan 14-16, 592 23 Vadstena

Löfstedt Malin

Vadstena

2019

2019-2023

Tel.0143-75500, Fax.0143-13647

Peterson Bengt-O

Vadstena

2015

2019-2023

epost: hk@vadstenasparbank.se

Printz Jan-Inge

Vadstena

2007

2019-2023

hemsida: www.vadstenasparbank.se

Ramå Kerstin

Vadstena

2019

2019-2023

Sandberg Björn

Vadstena

2019

2019-2023

Expeditionstider

Sjöberg Arne

Vadstena

2011

2019-2023

måndag,tisdag,onsdag,fredag

kl.10.00-15.00

Strandberg Thomas

Vadstena

2019

2019-2023

torsdag

kl 10.00-17.30

Sundström Jan

Vadstena

2019

2019-2023

dag före helgdag

kl 10.00-13.00

Wahrén Mats

Vadstena

2015

2019-2023

Öhman Lars

Vadstena

2019

2019-2023

Valda av huvudmännen
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Vadstena

Vald t.o.m årsstämman

Apelqvist Alm Ing-Marie

Borghamn

1994

2023

Bengtsson Hans

Vadstena

1992

2024

Båverud Karin

Vadstena

2006

2023

Styrelsens närvaro 2020
14/1

11/2

10/3

17/3

26/3

31/3

14/4

24/4

12/5

Ceder Karin

Borghamn

2012

2021

Henrik Hendeby

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dahl Lisa

Vadstena

2019

2023

Björn Rylander

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Davidsson Carina

Borghamn

2009

2023

Katarina Wiklund

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Davidsson Ruben

Vadstena

1987

2022

Mats Jonsson

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Drevö Ulf

Vadstena

2015

2023

Lars Bergmar

x

x

x

x

x

x

x

x

Edholm Jenny

Vadstena

2012

2024

Mikael Engdahl

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Emilsson Magnus

Vadstena

2008

2024

Fredrik Särnehed

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Katarina Fristedt Öhman

x

x

x

x

x

x

x

x

8/12

Engdahl Anders

Vadstena

1998

2022

Ericsson Ann

Borghamn

2009

2024

Gunnarsson Stefan

Väderstad

1991

2021

9/6

23/6

18/8

8/9

13/10

10/11

23/11

Gustavsson Kennet

Vadstena

2004

2024

Henrik Hendeby

x

x

x

x

x

x

x

x

Björn Rylander

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hellström Rolf

Ljungsbro

1995

2024

Karlsson Leif

Vadstena

1992

2022

Katarina Wiklund

x

x

x

x

Kenell Karin

Vadstena

2014

2022

Mats Jonsson

x

x

x

x

x

x

Lindholm Sandra

Vadstena

2010

2021

Lars Bergmar

x

x

x

x

x

x

x

x

Ludvigsson Björn

Vadstena

2019

2023

Mikael Engdahl

x

x

x

x

x

x

x

x

Lundstedt Lotta

Vadstena

2013

2021

Fredrik Särnehed

x

x

x

x

x

x

x

x

Olsson Kristin

Vadstena

2012

2022

Katarina Fristedt Öhman

x

x

x

x

x

x

x

x

Rosén Monica

Vadstena

1992

2021

Sköld Bengt

Vadstena

2008

2021

Westling Camilla

Vadstena

2013

2021
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Företagsstyrning
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har
inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som
anger att ändamålet för sparbankernas verksamhet är ”att
utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst
som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom
att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i
sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”
För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den
svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som
i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen
av sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.
Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer
och verkställande direktör

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

styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och
att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl a
till att styrelsen erhåller tillfredställande information och
beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen
gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver gör
ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga
styrelseledamöter.
De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak
sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens
främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och
VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan
och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska
utvecklingen, fastställa års-/delårsbokslut, fastställa/ompröva
policies/instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den
interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter
härom. Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid 17 tillfällen. Styrelsen har även genomfört ett styrelseseminarium
kring strategifrågor. Vid styrelsesammanträdena har bl a
behandlats års- och delårsbokslut, riskanalys, kapitalbehov,
prognos för kommande år, policies inom olika riskområden,
delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang, revisionsrapporter etc. Pia Ross Pålsson och Annelie Sigvall har
varit sekreterare i styrelsen under året.
Internrevision

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

Styrelsens sammansättning och arbete

Foto: Niklas Johansson

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma,
består av 7 ledamöter. Av styrelsens ledamöter är 2 kvinnor.
Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse
och mandattider för dessa återfinns i denna årsredovisning.
Upplysningar om ersättningar, förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och
VD lämnas i not 10 till Allmänna adminstrationskostnader
i resultaträkningen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan
styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträde, rapportering
till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och
verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har
en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att
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Styrelsen i Vadstena Sparbank

Personalen i Vadstena Sparbank
mars 2021
Namn

Telefon

E-post

Mikael Engdahl, VD

0143-75515

mikael.engdahl@vadstenasparbank.se

Dennis Nyholm, affärschef

0143-75509

dennis.nyholm@vadstenasparbank.se

0143-75505

madeleine.eriksson@vadstenasparbank.se

Privatavdelningen
Privatrådgivare
Madeleine Eriksson

Henrik Hendeby, Styrelseordförande

Mikael Engdahl, VD

Björn Rylander

Anna Elmqvist

0143-75508

anna.elmqvist@vadstenasparbank.se

Therese Pettersson

0143-75514

therese.pettersson@vadstenasparbank.se

Carina Ingesson

0143-75506

carina.ingesson@vadstenasparbank.se

Suzanne Gehlin

0143-75502

suzanne.gehlin@vadstenasparbank.se

Patrik Berg

0143-75507

patrik.berg@vadstenasparbank.se

Camilla Dahlström

0143-75504

camilla.dahlstrom@vadstenasparbank.se

0143-75500

britt.p.samuelsson@vadstenasparbank.se

Kassa/Kundtjänst
Britt Persson-Samuelsson
Ann-Charlotte Käller

0143-75500

ann-charlotte.kaller@vadstenasparbank.se

Marthina Svärm

0143-75503

marthina.svarm@vadstenasparbank.se

0143-75512

johan.egelin@vadstenasparbank.se

Företagsavdelningen
Johan Egelin
Johan Granath

0143-75513

johan.granath@vadstenasparbank.se

Pia Ross Pålsson

0143-75510

pia.ross.palsson@vadstenasparbank.se

Ellinor Petersson

0143-75511

ellinor.petersson@vadstenasparbank.se

076-1448684

anneli.sigvall@vadstenasparbank.se

070-6100565

oscar.lonn@vadstenasparbank.se

076-1484028

samuel.nilsson@vadstenasparbank.se

Adminstrationsavdelningen
Annelie Sigvall, ekonomichef
Compliance
Oscar Lönn
Riskkontroll
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Katarina Fristedt Öhman

Katarina Wiklund

Fredrik Särnehed

Lars Bergmar
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Mats Jonsson

Samuel Nilsson
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östgötaslät ten

Foto: Niklas Johansson

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

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

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

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

Holgersson Information AB, Jens Reklambyrå AB

Välkommen till oss!

