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Innehåll

Snabbt, smidigt och enkelt.  

Våra smarta tjänster för framtiden. 12Sören Schelander, Sörmlands Sparbanks  

VD, berättar om året som gått. 6

Som sparbank utan enskilt vinstintresse, med huvudmän från verksamhetsområdet och ekonomisk 

stöttning till lokalsamhället, är vi med och bidrar till en positiv utveckling av Sörmland. 15
SÖRMLANDS SPARBANK 

 ÅRSREDOVISNING 2018

Detta är Sörmlands Sparbanks årsredo-

visning för räkenskapsåret 2018. Års -

redovisningen beskriver sparbankens 

utveckling under 2018 och förutsättningar 

för att skapa ett långsiktigt värde för våra 

kunder och bygden vi verkar i. Sörmlands 

Sparbanks hållbarhetsarbete beskrivs i 

en separat hållbarhetsrapport för 2018, 

enligt 6 kap. 10 § i årsredovisningslagen 

(1995:1554). Denna hittar du på 

sormlandssparbank.se/hallbarhetsrapport
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OM SÖRMLANDS SPARBANK

En modern och lokal bank

Idén om en bank som främjar sparande och verkar för en 
positiv utveckling i det lokala samhället föddes för mer 
än 200 år sedan. Sörmlands Sparbank lever fortfarande 
med sund ekonomi och engagemang för lokalsamhället 
som grundbultar i allt vi gör. Men våra kunders beteende 
förändras. Allt fl er vill möta oss i nya kanaler och de vill ha 
nya, smarta digitaltjänster. Därför följer vi med och arbetar 
för att modernisera banken.

Den grundläggande sparbanksidén var att göra det 
möjligt också för fattiga människor att spara de små 
slantar de kunde undvara, se dem växa och så småning-
om använda dem för sin egen ekonomiska utveckling. 
Om verksamheten gav ett överskott, skulle det som inte 
behövdes för att säkra bankens framtid, gå tillbaka till 
människorna i bygden genom välgörenhet av olika slag. 
Precis som sparbankerna på den tiden vill vi bidra till att 
människor förstår och kan utveckla sin ekonomi. 

Vi förklarar vad regelbundet sparande ger, erbjuder 
effektiva betallösningar och fi nns till hands vid de stora 
händelserna i livet, som när det är dags att investera i en 

bostad. På samma sätt fi nns vi där för företagen, stora 
som små. Våra produkter och tjänster ska göra bankären-
dena så enkla och smidiga som möjligt, så att företagarna 
kan lägga energin på sina verksamheter. Och precis som 
för 200 år sedan stannar inte vårt uppdrag vid att bedriva 
bankverksamhet. 

Genom vårt samhällsengagemang ger vi tillbaka till 
samhället vi verkar i. Vi vill bidra till ett Sörmland som är 
attraktivt att besöka, leva och verka i. Det motiverar oss att 
skänka pengar till skola, kultur, idrott och näringsliv. Det 
som är bra för människorna och regionen är också bra för 
banken. Vi är en del i ett kretslopp för en hållbar utveckling 
av Sörmland.

Det viktigaste är att våra kunder har en sund och trygg 
ekonomi. Men vi vill också fortsätta att ta en aktiv roll i ut - 
vecklingen av Sörmland. I slutändan är det alla våra kunder 
i banken som är med och bidrar till att skapa  förutsättningar 
för en positiv samhällsutveckling. Sparbanksidén lever  vidare 
och vi är stolta och glada över allt vi tillsammans med 
bankens kunder skapat under årens lopp.

Nyköping, Östra Storgatan 1 

 Östra Storgatan 3  

 Västra Storgatan 9

Malmköping, Kungsgatan 24 

Vingåker, Bondegatan 14 
Katrineholm, Köpmangatan 11

Oxelösund, Järntorget 2

Flen, Drottninggatan 1
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ÅRET I KORTHETOM SÖRMLANDS SPARBANK

� VÅR VISION 

Vi gör det möjligt för människor och företag i Sörmland 
att växa.

� VÅR AFFÄRSMODELL

Sörmlands Sparbanks affärsmodell grundar sig på 
sparbanks idén. Värdekedjan i sin enklaste form består av 
att sparande omvandlas till utlåning som i sin tur bidrar till 
att människor kan förverkliga sina drömmar, företag kan 
investera och växa och att lokalsamhället kan utvecklas. 
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Likviditet

Utvecklingen av sparbankens likviditet de senaste 

fem åren. 
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Rörelseresultat

Sparbankens rörelseresultat de senaste 

fem åren. 
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Under året har kapitalbasen stärkts. 
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Kapitalbas 

In- och utlåning  

In- och utlåningen de senaste fem åren. Inlåningen 

i relation till utlåningen har ökat. 
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Affärsvolym

Sparbankens affärsvolym de senaste fem åren.  

Affärsvolymen ökade med 4,6 procent under 2018.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

20182017201620152014

mkr

År 2018 i siffror

Ekonomiskt sammandrag januari – december 2018  

� Sparbankens rörelseresultat uppgick till 88 miljoner kronor. 

�  Affärsvolymen uppgick till 42,4 miljarder kronor per den 31 december. 

�  Total kapitalrelation uppgick till 21,7%.

�  Kärnprimärkapitalrelationen  uppgick till 21,7%.

� Soliditeten uppgick till 18,4%.

�  Likviditetstäckningsgraden  uppgick till 406%.

 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

ÅRET I KORTHETOM SÖRMLANDS SPARBANK

Fördelning

 Män – 55 st

 Kvinnor – 137 st192 

Antal anställda

Antalet anställda uppgår till 192 personer.
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VD-ORDVD-ORD

Banksektorn präglas av omfattande regulatoriska krav 
och en tilltagande digitalisering. Det påverkar även 
Sörmlands Sparbank. Till detta kommer för vår del även 
en fortsatt hög kostnadsstruktur. När jag tillträdde som VD 
förra våren, inleddes ett omfattande förändringsarbete 
och vi har nu en strategi på plats för att utveckla vår 
servicemodell och vår kostnadseffektivitet. Våra största 
utmaningar är identifierade och vi har en plan som vi nu 
hängivet arbetar efter. Vi ser att det är möjligt att skapa nya 
och förbättrade kundvärden till lägre kostnader. 

Allt fler kunder möter oss i våra digitala miljöer och 
efterfrågan på digitala tjänster ökar bland såväl privat- 
som företagskunder. Nya tekniska lösningar utvecklas 
i snabb takt, inte minst gäller det betaltjänster. Under 
året har vi lanserat både digitala konsumtionskrediter 
och  digitala bolånelöften och vi kommer att intensifiera 
våra insatser för att anpassa verksamheten så att vi kan 
möta förändrade kundbeteenden. Vi vet att våra kontor 

är uppskattade mötesplatser och mycket viktiga i vårt 
erbjudande. Kontoren kommer även framöver att vara en 
viktig och given del i framtidens Sörmlands Sparbank. 

Banken har kraftsamlat de senaste åren för att säker-
ställa att vi har kontroll på risker och bedriver en verksamhet 
i enlighet med gällande lagar och regler. De senaste åren 
har stora förbättringar av system, rutiner och kompetens 
genomförts. Vi arbetar fortsatt aktivt med att utveckla vår 
interna styrning och kontroll och ser allvarligt på avvikelser. 
Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt att 
säkerställa att vi har god kundkännedom och fungerande 
rutiner för att upptäcka eventuell penningtvätt, finansiering 
av terrorism eller annan olovlig verksamhet. 

Flera nya etableringar i länet
Vårt verksamhetsområde kännetecknas av en stabil befolk-
ningsutveckling och en entreprenörsanda med många nya 
egna företagare, främst små- och enmansföretagare, men 
också ett antal större företag med fler än 250 anställda. 
De flesta branscher finns representerade i länet, besöks-
näringen är den som växer mest. 

Södermanlands län ligger återigen på en hög nivå i 
Småföretagsbarometern och glädjande nog anser sig 72 
procent av företagarna ha goda utsikter att kunna expan-
dera på sikt. Företagen i länet ligger över riksgenomsnittet 
både när det gäller orderingång, omsättningstillväxt och 
lönsamhet. Bristen på lämplig arbetskraft och höga arbets-
kraftskostnader anges precis som tidigare år som de största 
hindren för tillväxt. 

Lågt ränteläge kvarstår
Även om Riksbanken nyligen höjde styrräntan med 0,25 
procentenheter, visar prognoserna att ett lågt ränteläge 
kommer att kvarstår under relativt lång tid framöver. Som 
sparbank har vi en viktig funktion att fylla i rådgivning och 
omsorg om våra kunder och deras ekonomi. I tider med 
låga räntor är det särskilt viktigt att skapa förståelse för 
sambandet mellan avkastning och risk vid placeringar 
och att nuvarande räntekostnader inte kan intecknas för 
all framtid. Varje hushåll måste kalkylera med en högre 
ränte kostnad för sina bolån. 

Kundvärde i en allt mer digital men också 
lokal värld
Verksamhetsåret 2018 innebar att bankens position stärktes. Ett resultat om 88 miljoner kronor 
före skatt, en fortsatt stark kapitalbas och positiv utveckling av såväl affärsvolymer som in- 
täkter, bekräftar att den starka marknadspositionen består. Kreditförlusterna var under året 
låga. Sammanfattningsvis är banken stabil med trygga finanser, trogna kunder och lojala 
medarbetare.  
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VD-ORDVD-ORD

Vårt engagemang berikar det lokala kulturlivet
Som sparbank har vi möjlighet att ta kundvärdet som  ligger 
i pålitlig och sund ekonomisk rådgivning till en bredare 
krets. De senaste åren har vi hållit 200 föreläsningar om 
privatekonomi för drygt 5 000 ungdomar på högstadie- 
och gymnasienivå. Sådana insatser gör skillnad – för både 
enskilda individer och samhället. 

Vårt samhällsengagemang är grundbulten i vårt värde-
s kapande. Det är det som gör att vi bidrar ekonomiskt så 
att mer än 100 lokala idrottsföreningar varje vecka kan 
välkomna barn och unga, vuxna och seniorer till träning. 
Det gör att vi stöttar hembygdsföreningar, teatersällskap 
och musikföreningar så att de kan fortsätta att berika det 
lokala kulturlivet. Och vi är initiativtagare och delägare i 
en sörmländsk riskkapitalfond som ger regionala entre-
prenörer tillgång till kapital och personlig stöttning av 
affärsänglar med koppling till länet. För att bara nämna 
några exempel. 

Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande
Sörmlands Sparbanks vision är att göra det möjligt för 
människor och företag i Sörmland att växa. Vi ska nå vår 
vision och våra mål på ett långsiktigt och hållbart sätt, med 

en konservativ syn på risk, låga kostnader och fortsatt hög 
kundnöjdhet och kundlojalitet.  

Framgång skapar kraft och utrymme att styra vår egen 
utveckling. Vårt fortsatta förändringsarbete är vår bästa 
investering för framtiden och kommer att prägla verksam-
hetsåret 2019. Tider av osäkerhet är en stark påminnelse 
om vikten av att bankens lönsamhet utvecklas.

Sparbanken fyller en viktig funktion i lokalsamhället
Som kund hos oss är du med i kretsloppet för ett ännu 
bättre Sörmland. En sparbank har inga aktieägare som 
kräver utdelning. Det överskott vår verksamhet genererar 
ska säkra bankens framtid, så att vi kan fortsätta att vara 
en trygg och personlig sparbank för människorna, 
näringslivet och det lokala samhället där vi verkar. Spar - 
bankerna har fyllt en viktig funktion i lokalsamhället i 
nästan 200 år och sparbanksidén är minst lika relevant 
nu som då. Sörmland och sörmlänningarna behöver en 
modern kundorienterad sparbank, idag och i framtiden.

Sören Schelander 
Verkställande direktör 

Inlaga_korthet_v61.indd   7 2019-03-29   12:19



9  |  SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 20188  |  SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2018

ÅRET I KORTHETÅRET I KORTHET

2018 i korthet
Ett urval av händelser och aktiviteter under året.

JANUARI

Tack vare Sörmlands Sparbank får alla  
skolelever i vårt verksamhetsområde  
tillgång till Nationalencyklopedin digitalt. 

FEBRUARI

Årets första kundaktivitet kring våra 
digitala tjänster och hur du skyddar dina 
koder och banktjänster i en digital värld.

 APRIL

Sören Schelander tillträder som VD 
för Sörmlands Sparbank. 

MARS

Swedbank Robur får utmärkelsen Årets 
hållbara aktör för sitt långsiktiga och mål-
medvetna arbete med ägar- och hållbar-
hetsfrågor.

APRIL

I april kammar fyra sörmländska kockar 
hem första priset i Matverk 2018 med sin 
fermenterade soda dryck i säsongens 
smak rödbeta/nässla. Priset delas ut i 
samband med Gastronomiskt Forum i 
Nyköping, ett initiativ som Sörmlands 
Sparbank stöttar.

MAJ    
För nionde året i rad uppmuntras ungdomar 
att skapa egna sommarjobb genom Ung 
Entreprenör som bedrivs av Sörmlands Spar-
bank tillsammans med Sörmlands Media, 
Nyföretagarcentrum och Skatteverket.

JUNI

Sparbanken lanserar en digital tjänst för  
konsumtionskrediter — ansök digitalt och 
få besked direkt. Samtidigt lanseras också  
möjligheten att ansöka om bolånelöfte 
digitalt.

MAJ

Swedbank Robur lanserar Global Impact 
Fond, en aktivt förvaltad aktiefond som 
fokuserar på att investera i bolag som bidrar 
till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling. 
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ÅRET I KORTHETÅRET I KORTHET

JULI

För första gången delas Sörmlands Sparbanks 
kulturpris ut. Priset går till Kerstin Ekman som 
i  romansviten Kvinnorna och staden skildrar 
 kvinnornas viktiga roll i utvecklingen av Katrineholm.

AUGUSTI

Bankens delårsrapport visar ett 
stabilt resultat med en positiv utveck-
ling för såväl räntenetto som in- och 
 utlåningsvolymer.

SEPTEMBER

För 15:e året i rad hälsar vi elever i årskurs sju 
välkomna till Kunskapsdagarna i Katrineholm och 
Nyköping. Eleverna tävlar klassvis i både teoretis-
ka och praktiska moment. De vinnande klasserna 
får 10 000 kronor i bidrag till en pedagogisk resa.

DECEMBER 

Under 200 föreläsningar har drygt 5 000 elever i 
årskurs nio och på gymnasiet fått en lektion i privat-
ekonomi tack vare Sörmlands Sparbank och vår 
ungdomsansvarige Alexander Flygare.

OKTOBER

Under hösten lanseras de nya företagspaketen 
Bas, Plus och Bokför. 

SEPTEMBER

Sparbanksmiljonen lanseras.  
Kampanjen innebär att vi delar ut 
1 000 000 kronor till lokala idrotts- 
och kulturföreningar. Kund som  
bokar rådgivning får 500 kr att  
fördela till valfri förening. 

SEPTEMBER

Landshövding Liselott Hagberg 
uppmärksammar att Sörmlandsfonden 
investerat drygt 100 miljoner kronor 
i sörmländska företag via fondens 
nätverk av affärsänglar. Sörmlands 
Sparbank är tillsammans med Rekarne 
Sparbank och Länsförsäkringar  
Sörmland initiativtagare och ägare  
av Sörmlandsfonden. 

DECEMBER

Kunskapskommittén har under året 
beviljat 93 ansökningar om samman-
lagt 1 493 000 kronor. Pengarna 
används bland annat till lärorika 
studiebesök och andra utvecklande 
upplevelser för 6 061 ungdomar.

NOVEMBER

Vingåker blir Årets kommun 2018. Riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva skriver i motiveringen att Ving-
åker är en förebild för hur en landsbygdskommun kan 
stärkas och utvecklas.
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ERBJUDANDEERBJUDANDE

Vi vill ge alla kunder en positiv bank-

upplevelse. Den digitala utvecklingen 

öppnar många möjligheter, men vi har 

förståelse för att alla inte kan eller vill ta 

till sig ny teknik. I våra banklokaler fi nns 

kunddatorer och kunniga rådgivare som 

kan hjälpa den som vill komma igång 

med digitala banktjänster. 
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Vi vill ge alla kunder en positiv  
bankupplevelse
Den digitala utvecklingen har förändrat människors syn på service. Idag vill kunderna träffa 
oss på sina egna villkor. Tillgänglighet är en nyckelfaktor för att bygga en modern och attraktiv 
bank.

Allmänhetens förväntningar på snabb service, oavsett 
vart man vänder sig, har aldrig varit högre. Vi ser hur allt 
fler av våra kunder väljer att möta oss digitalt och att efter-
frågan på digitala tjänster därmed ökar. 

Vi möter våra kunder på våra åtta kontor, via telefon, 
internetbank och appar. Oavsett vilken kanal kunden väljer 
för att kontakta oss, vill vi ge alla en positiv  bankupplevelse. 
Våra kunniga och erfarna rådgivare bistår vare sig det 
gäller vardagsekonomi eller större engagemang.

Ambitionen är att alltid jobba nära kunden med smidiga 
och effektiva tjänster. Det är i fysiska och digitala kundmöten 
vi har chansen att bygga långsiktiga relationer som ger kun-
den mervärde och som gör att vi står oss i konkurrensen.

Även om de digitala möjligheterna öppnar många dörrar 
för de flesta i samhället, har vi stor förståelse för att alla 
inte kan eller vill ta till sig ny teknik. För att sänka tröskeln 
att komma igång med digitala banktjänster, fyller vi på 
med kunddatorer i våra banklokaler och kan visa och 
hjälpa till helt individanpassat. Under året har vi löpande 
haft informa tion och kundaktiviteter kopplade till digitala 
banktjänster, men också internetsäkerhet och bedrägerier 
kopplade till koder och Mobilt BankID. 

Internetbanken
Oavsett var i världen du befinner dig, sköter du dina bank-
ärenden smidigt via internetbanken. Du kan göra allt från 
att betala räkningar och överföra pengar till att ansöka om 
lån och hantera värdepapper.

Våra appar
Vi har appar för privatpersoner och företag och dessutom 
en särskild version för ungdomar. Via appen kan du göra 
många bankärenden. Med utgiftskollen får du dessutom 
snabbt överblick över din ekonomi och ser vart pengarna 
tar vägen.

Sörmlands Sparbanks telefonbank
Vi har en egen personlig telefonbank som du når på tele-
fon 0771-350 350. Här  kan du som är kund få hjälp med 
de flesta bankärenden alla vardagar 8.00-20.00. 

Bank-, betal- och kreditkort
Våra kort accepteras av inköpsställen runt om i världen, 
också över nätet. Behöver du kontanter fungerar våra kort  
i uttagsautomater både i Sverige och utomlands.

ERBJUDANDEERBJUDANDE
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ERBJUDANDE

Digitaliseringen innebär en enorm samhällsförändring. 
Vi surfar, handlar, går på läkarbesök, kommunicerar och 
umgås i sociala medier. Nya funktioner lanseras oavbrutet 
och smidiga lösningar för såväl vardagsärenden som mer 
komplexa behov avlöser varandra.

Utvecklingen går i rasande fart och som bank märker vi 
i allra högsta grad av detta. Allt fler av våra kunder överger 
kontanter och girobetalningar över disk. Istället efterfrågas 
bankkort, Swish och internetbank, eftersom de är enklare 
att betala med. Enligt Riksbanken har värdet på sedlar 
och mynt i cirkulation ute i samhället minskat med nästan 
30 procent de senaste fem åren.

Vi behöver möta denna förändring genom fler och bättre 
digitala tjänster, utan att tappa vår starka lokala närvaro. 
Utvecklingen innebär att vi tillsammans med våra kunder 
kan ta ytterligare steg för att minska miljöbelastningen 
som kommer med stora pappersmängder och transporter 
av olika slag.

Vi arbetar löpande med att se över vårt  kunderbjudande 
för att kunna erbjuda attraktiva, smarta och hållbara bank-
tjänster. Under året har vi haft täta kontakter med våra 
kunder, såväl privatpersoner som företag och föreningar. 
Vår ambition i varje kundmöte, fysiskt eller digitalt, är att 
leverera en bra bankupplevelse och det bästa alternativet 
för just din ekonomi.

Spara alltid
Som sparbank vill vi hjälpa varje kund till en sund  ekonomi. 
Ett regelbundet sparande, även om det rör sig om små 
belopp, är något vi uppmuntrar alla till. Sparandet hjälper 
dig att förverkliga drömmar, men är också bufferten som 
gör att du klarar oförutsedda utgifter. 

Låna när du behöver
De flesta behöver låna pengar en eller ett par gånger i 
livet. Men vare sig det handlar om lån till en ny bostad eller 
renovering, eller ett mindre konsumtionslån, gäller det att 

räkna på månadskostnaden och hitta rätt lånealternativ. 
Nytt för i år är möjligheten att via vår mobil-app smidigt 
ansöka om lån och lånelöfte.

Trygg i alla lägen
Banken kan också försäkringar. Genom att samla  ekonomin 
hos oss får kunden enklare överblick. Vi har kunniga råd-
givare inom pension och försäkring som kan guida rätt för 
trygghet genom livets alla skeden. 

Ekenkund
Ekenkund är vårt baspaket för privatkunder. Här samlar vi 
våra mest efterfrågade produkter och tjänster, exempelvis 
internetbanken, appen för privatpersoner, bankkort och 
betal- och kreditkort.

Premium
I vårt Premiumerbjudande får kunden tillgång till en per son-
lig rådgivare med Swedsec-licens som kan ge råd i alla 
typer av placeringsfrågor. 
 
Guldeken 
Guldekenerbjudandet är för våra privat- och företagskunder 
som vill ha en aktiv förvaltning och ett nära samarbete med 
sin rådgivare. 

Våra företagspaket 
Bättre affärer för alla och enkelhet är idén bakom våra nya 
företagspaket Bas, Plus och Bokför som lanserades under 
året. Företagspaketen passar alla företagare och lantbru-
kare, oavsett om du haft din verksamhet länge eller just 
startat eget.  

Framtidens smarta tjänster
Idag väljer många av oss att sköta det mesta som rör vår ekonomi digitalt. Med internetbank, 
bankkort, Swish, Mobilt BankID och appar kan vi utföra våra banktjänster och sköta vardags-
ekonomin när det passar oss.

ERBJUDANDE
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Vår syn på service har förändrats av 

den digitala utvecklingen. Vi surfar, 

handlar, umgås i sociala medier och 

sköter ekonomin digitalt. Utvecklingen 

går i en rasande fart. I Sörmlands 

Sparbank utvecklar vi löpande våra 

tjänster för möta förändrade kund-

beteenden. Under 2018 har vi bland 

annat lanserat digitala konsumtions-

krediter och bolånelöften. 

ERBJUDANDEERBJUDANDE
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HÅLLBARHET

Fia Öhrman jobbade många år i 

Stockholm. Trött på pendlandet 

vågade hon för drygt ett år sedan 

satsa på att starta egen blomster-

affär hemma i Katrineholm. I min lilla 

värld av blommor är ett paradis för 

dig som vill inreda med växter och 

blommor. Inspireras av alla vackra 

blommor och av en ung, modig 

entreprenör som såg möjligheter 

i Sörmland.

ERBJUDANDE
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Sparbanken en del av samhället
Vi står inför ett nödvändigt skifte till ett mer hållbart samhälle, där vi behöver tänka nytt 
och förändra etablerade strukturer och arbetssätt.

För oss som modern sparbank har hållbarhetsarbetet 
många dimensioner, och det är självklart att vi ska vara 
med och bidra till en framtid som är bra för såväl banken 
som kommande generationer. 

Sörmlands Sparbank är en del av det fi nansiella krets-
loppet och därmed en viktig del av samhället lokalt och 
globalt.

Vi har valt att dela in vårt hållbarhetsarbete i fyra om-
råden som kretsar kring de olika rollerna vi har som bank; 
vårt ansvar i lokalsamhället, vårt ansvar som arbetsgivare, 
vårt ansvar som fi nansiär och vår egen påverkan på miljön. 
Hela bankens verksamhet genomsyras av våra värderingar, 
de styr både vårt interna arbetssätt och vårt agerande 
gentemot kunder och omvärld. 

Etik och moral
Vårt arbete med etik, moral och regelefterlevnad är en 
integrerad del i vår verksamhet. Vårt arbete utgår från det 
förtroende vi har bland kunder, samarbetspartner och 
leverantörer. Fortsatt förtroende förutsätter att vi agerar och 
uppträder professionellt med hög moral och etiskt ansvars-
tagande. Det kan innebära att vi kräver att våra kunder 
och leverantörer uppträder på ett sätt som är för enligt 
med sparbankens värderingar. Eller att vi ställer frågor 
om pengars ursprung. Att förhindra att banken utnyttjas 
för penningtvätt och fi nansiering av terrorism är viktigt för 
bankens förtroende på fi nansmarknaden, men också för 
den allmänna brottsbekämpningen. Vi arbetar aktivt med 
förebyggande åtgärder mot penningtvätt, fi nansiering 
av terrorism, korruption och för att förhindra fi nansiell 
brottslighet. 

HÅLLBARHET

ANSVARSFULL AFFÄR

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE ANSVAR FÖR MILJÖN

ANSVAR I LOKALSAMHÄLLET

ERBJUDANDE
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HÅLLBARHET

All misstänkt verksamhet anmäls till berörda myndig-
heter. Vi avstår från affärer, uppdrag och handlingar som 
inte ligger i linje med bankens regelverk eller förhållnings-
sätt, eller av annan anledning riskerar att påverka förtro-
endet för banken negativt.

Hur banken ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart 
sätt framgår ibland annat i bankens policyer och instruktioner 
för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
etik, uppförandekod, miljö, miljöledningssystem, klagomål, 
incidentrapportering och visselblåsning. Samtliga med-
arbetare genomför årligen relevanta utbildningar. En del 
utbildningar uppdateras löpande och andra är obligatoriska 
och ska genomföras varje år. Alla som arbetar i banken ska 
ha kunskap om skyldigheter och vad som förväntas i olika 
situationer. 

Mänskliga rättigheter
Banken har nolltolerans mot kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Respekt för mänskliga rättigheter är en grund-
förutsättning för långsiktigt värdeskapande i banken. Vårt 
arbetssätt och vår styrning gällande mänskliga rättigheter 

syftar till en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverk-
samhet där mänskliga rättigheter integreras i beslutet. 
Alla kunder, medarbetare och samarbetspartner ska 
behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, 
funktions nedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning 
och etnisk bakgrund. Banken ska verka för att diskrimi-
nering inte förekommer och att vi främjar mångfald och 
jämställdhet och värnar om goda arbetsförhållanden. Vi 
bedömer risken för kränkningar av mänskliga rättigheter 
i  relationen med medarbetare och kunder och beaktar 
eventuell påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärs-
beslut. Trots ett tydligt och väl underbyggt arbete kan 
kränkningar ske. Om bankens verksamhet skulle innebära 
en direkt kränkning av mänskliga rättigheter åtar vi oss att 
gottgöra eller råda bot på situationen. 
 
Korruption
Sörmlands Sparbank tar ett aktivt ställningstagande mot 
alla former av korruption. Som bank är vi beroende av 
marknadens och kundernas förtroende. Då krävs det att 
vi agerar och uppträder professionellt med hög moral och 

Vår affärsmodell är att  tillsammans med våra kunder 

bidra till ett bättre lokal samhälle. Vi åter investerar en 

del av bankens överskott i bland annat satsningar 

på näringslivs främjande åtgärder,  forskning, miljö, 

ledarskap, ungdomar, kultur och idrott.
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HÅLLBARHET

etiskt ansvarstagande. Det kan innebära att vi kräver att 
våra kunder och leverantörer uppträder på ett sätt som är 
förenligt med bankens värderingar, eller att vi ställer frågor 
om pengars ursprung. 

Det ställer höga krav på att sparbanken bedriver ett 
integrerat antikorruptionsarbete med hög transparens. 
Korruption, att makt missbrukas för personlig vinning, 
undergräver demokratin och skyddet för mänskliga rättig-
heter, fördjupar fattigdom, skadar handel och minskar 
förtroendet för samhällets institutioner och för marknads-
ekonomin. Banken strävar efter att förhindra korruption och 
tolererar inte under några omständigheter att blir  förknippad 
med korruption. Vi har interna regler och rutiner gällande 
etik, intressekonfl ikter och uppdrag vid sidan av tjänsten. 
Alla sidouppdrag ska godkännas enligt bankens  regelverk. 
Vi har ett strukturerat arbetssätt för att  förebygga kränkning-
ar av mänskliga rättigheter och korruption, men däremot 
inga KPI:er.

Vi påverkar vår omvärld
Hållbarhetsfrågorna utgör också en viktig komponent när 
det gäller kunders kapitalplaceringar. Kunderna väljer idag 
med omsorg och har blivit mer medvetna om hur deras val 
påverkar omvärlden. Banken erbjuder fl era hållbarhetsfon-
der som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö, etik med 
mera. 

Ansvarstagande kreditgivning är grundpelaren i en väl 
fungerande bank. Bedömning av hållbarhetsrelaterade 
 frågor är en viktig del i all kreditgivning. Genom en ansvars-
full utlåning kan banken vara med och indirekt påverka 
kundernas hållbarhetsrisker, till exempel risker relaterade 
till korruption, påverkan på mänskliga rättig heter och miljö i 
den egna verksamheten. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 
på sormlandssparbank.se 

Kunderna väljer idag med omsorg 

och har blivit mer medvetna om hur 

deras val påverkar omvärlden. Banken 

erbjuder fl era hållbarhetsfonder som 

bland annat tar hänsyn till mänskliga 

rättigheter, miljö och etik. 

HÅLLBARHET
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Från fälten i hjärtat av Sörmland blir 

lin och hampa till miljövänlig lättviktig 

plast hos Trifi lon i Nyköping. VD och 

grundare Martin Lidstrand, här på 

bild, är ett fi nt exempel på sörmländsk 

entreprenörsanda. En hållbar affärsidé 

som kan bidra till jobb och tillväxt i 

Sörmland under lång tid framöver. 

HÅLLBARHET INTRESSENTER OCH SAMARBETEN
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Intressenter och samarbeten 2018
Sörmlands Sparbank samarbetar med flera aktörer, såväl andra banker som aktörer inom 
finans- och försäkring. Vi har en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartner. Det är en 
förutsättning för att alltid kunna utveckla vårt erbjudande och vår verksamhet och påverka i 
viktiga frågor.

Våra viktigaste samarbeten
Sörmlands Sparbank har sedan länge ett omfattande och 
långsiktigt samarbete med Swedbank och  dotterbolagen 
Swedbank Hypotek, Swedbank Finans, Swedbank  Robur 
och Swedbank Försäkring. Banken har ett strategisk ägar-
intresse i Swedbank och är medlem i Sparbankernas Ägar-
förening. Sparbankernas Ägarförening utgör den största 
ägaren och värnar om Swedbanks  självständighet tillsam-
mans med sparbankerna som viktiga sam arbetspartner 
och ägare. Samarbetet är fördelaktigt för alla parter. Stor-
drifts för delarna gäller exempelvis it-utveckling, men också 
produktlansering och nya tjänster. Sammantaget ger det 
oss konkurrenskraft på den lokala marknaden. 

Sparbankernas Riksförbund är en intresseorganisation 
för sparbanker och sparbanksstiftelser och för oss en 
viktig samarbetspartner.  Riksförbundets uppdrag är bland 
annat att utveckla och förvalta sparbankernas samarbete 
med Swedbank. Inom Sparbankernas Riksförbund finns 
representanter från sparbankerna och Swedbank som 
regelbundet träffas för att diskutera frågor som berör verk-
samheten. Sörmlands Sparbank deltar som sparbanks-
representant i olika specialistgrupper och i frågor som 
berör sparbankerna och Swedbank. 

Lokalstyrelserna i Sörmlands Sparbank namnändrades 
under året till lokala marknadsråd. Detta för att tydliggöra 
deras uppdrag. Våra lokala marknadsråd är viktiga länkar 
och kontaktytor med lokalsamhället. Medlemmarna är 
ambassadörer för banken och beslutar om lokala sats-
ningar inom vårt samhällsengagemang. Tillsammans med 
den lokala bankchefen träffas marknadsråden fyra gånger 
om året.

Sparbanken har också ett framgångsrikt samarbete 
med Fastig hetsbyrån för att hitta nya bolånekunder. På flera 
av de orter där vi finns, har Fastighetsbyrån sitt kontor vägg 
i vägg, något som underlättar och uppskattas av kunderna. 

Vi har även samarbeten med Sveland när det gäller för-
medling av sakförsäkringar till privatpersoner och Folksam 
Liv framförallt när det gäller tjänstepensionslösningar. 
Tillsammans med andra sparbanker samarbetar vi med 
Sparbankernas Kort för att tillhandahålla ett eget betalkort. 

Utöver samarbeten inom branschen har vi en rad 
samarbeten med andra aktörer i närområdet. Bland annat 
är vi initiativtagare och delägare i Sörmlandsfonden. Vi har 
också utvecklat ett samarbete med Nyföretagarcentrum, 
så att vi kan bidra till att fler företag startas och får tillgång 
till finansiering.

HÅLLBARHET INTRESSENTER OCH SAMARBETEN
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Förvaltningsberättelse
REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
Styrelsen och verkställande direktören för Sörmlands 
Sparbank, organisationsnummer 516401-9639, får 
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018, 
sparbankens 187:e verksamhetsår.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområde
Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde omfattar 
Sörmland. Banken finns representerad i kommunerna 
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker.

Verksamhet
Vårt övergripande uppdrag är att bedriva bankverksam-
het i Sörmland med långsiktigt fokus. Inom ramen för 
det arbetet, ska vi även bidra till och vara en aktiv aktör i 
utvecklingen av lokalsamhället. 

Under året har sparbanken arbetat med att ta fram 
en ny vision och affärsidé för att spegla sparbankens 
långsiktiga strategi. Visionen är ”Vi gör det möjligt för 
människor och företag i Sörmland att växa” och affärsidén 
är ”Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många 
hushållen och företagen i Sörmland. Vi finns bland våra 
kunder och är aktiva i det lokala samhällslivet”.

Den starka lokala anknytningen ger oss en naturlig 
närhet till våra kunder: hushåll, mindre och medelstora 
företag, kommuner och organisationer. Huvuddelen av 
vinsten återinvesteras i sparbanken för att trygga kund-
nyttan, sparbankens soliditet och framtida utveckling. 
Genom att på detta sätt stärka sin finansiella ställning 
och likviditet, kan sparbanken fortsatt öka exempelvis 
företags- och bostadsutlåningen. 

Förslag till årets vinstdisposition och anslag återfinns 
under Förvaltningsberättelsen, sidan 25.

Samhällsengagemang i bygden
I bokslutet avsätts mellan fem och tio procent av årets 
resultat efter skatt till verksamheter inom ramen för 
Sörmlands Sparbanks samhällsengagemang. Spar-
banken kanaliserar i huvudsak sin avsättning till aktiviteter 
och verksamheter som stärker regionens och ortens 
attraktionskraft inom verksamhetsområdet. Det kan vara 
satsningar på näringslivsfrämjande åtgärder, forskning, 
ledarskap, ungdom, kultur och idrott. Sparbankens 
engagemang för grundskolorna påbörjades 1999 och 
har sedan dess utökats till att också omfatta projekt som 
skapar förutsättningar för tillväxt, nyetablering och kompe-
tenshöjning. Under åren 1999-2018 har sparbanken gett 
totalt 119 mkr, varav 6,2 mkr under 2018, till allmännyttiga 
ändmål. Styrelsen förslår en avsättning på 8,7 mkr av 
årets vinst till allmännyttiga ändamål.

För mer information om sparbankens samhällsengage-
mang besök sormlandssparbank.se.

UTVECKLING AV SPARBANKENS VERKSAMHET, RE-
SULTAT, STÄLLNING OCH ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN
Uppgifter om nyckeltal – fem år i sammandrag – som 
beskriver verksamheten, ställning och avkastning redo-
visas på sidan 26-27.

Uppgifter nedan inom parentes avser jämförelse mot 
föregående år.

Resultat 
Rörelseresultatet för verksamhetsåret uppgick till 88 mkr 
(183 mkr). I resultatet för år 2017 ingår en del extraordi-
nära poster, se not 14. 

Rörelseintäkterna uppgick totalt till 429 mkr (460 mkr). 
Räntenettot uppgick till 207 mkr (190 mkr). Räntenettot 
påverkades positivt av en ökad utlåning. Räntemarginalen 
uppgick till 1,3 procent (1,3 procent). 

Utdelningarna uppgick till 86 mkr (93 mkr), varav 85 mkr 
(90 mkr) avsåg utdelningen på sparbankens aktieinnehav 
i Swedbank AB. Provisionsnettot uppgick till 135 mkr 
(146 mkr). 

Skillnaden i rörelseintäkter mot föregående år kan 
förklaras med ett försämrat nettoresultat av finansiella trans-
aktioner. Sparbankens likviditetsbuffert har ställts om under 
året och innehåller numera endast högkvalitativa likvida 
tillgångar, vilket sänkt risken och avkastningen. Minskade 
snittvolymer under året för förmedlade lån till Swedbank 
Hypotek påverkade provisionsnettot negativt med 8 mkr.

Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster och 
avskrivningar uppgick till 323 mkr (265 mkr), en ökning 
med 22 procent. I kostnaderna ingår årets avsättning till 
resultatandelssystem för personalen med 8 mkr (9 mkr) 
inklusive löneskatt. Av kostnadsökningen kan cirka 30 mkr 
hänföras till ökade personal- och konsultkostnader. Under 
2017 återfördes en tidigare avsatt kostnad till myndigheter 
på 27 miljoner, vilket påverkade kostnaderna positivt 
under 2017. 

Årets kreditförluster (netto) uppgick till 13 mkr (6 mkr) 
och kreditförluster i procent till 0,12 (0,05).

Affärsvolym
Sparbanken hanterar genom förmedling till olika sam -
arbetspartner, främst Swedbank Hypotek och Swedbank 
Robur, betydande affärsvolymer som inte framgår av 
balansräkningen. Affärsvolym för Roburfond för premie-
pension har justeras för 2017 med 2,3 mdkr. Från och med 
2018 erhålls inga intäkter för Robur premiepension och 
därför ingår denna inte i 2018 års affärsvolym. 

Sparbankens totala affärsvolym hade en fortsatt positiv 
utveckling under 2018. Affärsvolymen uppgick vid årets 
utgång till 42,4 mdkr (40,5 mdkr), vilket motsvarar en 
ökning med 4,7 procent.
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Inlåning och sparande
In- och upplåning från allmänheten ökade under året med 
1 358 mkr, vilket motsvarar en ökning med 12,2 procent, 
och uppgick därmed till 12 495 mkr (11 137 mkr). 

Kundernas volymer i det långsiktiga sparandet (direkt-
sparande via fonder samt försäkringsrelaterat sparande) 
uppgick vid årets utgång till 8 822 mkr (9 222 mkr), vilket 
motsvarade en minskning med 4,3 procent. Minskningen 
förklaras till största delen av negativa värdeförändringar, 
men även av ett negativt nettoflöde. 

Kundernas köp avseende andelar i fonder uppgick 
till 576 mkr, medan försäljningen av andelar uppgick till 
648 mkr. Nettoflödet avseende direktsparande i fonder 
uppgick således till -71 mkr (11 mkr). För Sverige som 
helhet innebar 2018 en minskning av fondförmögenheten 
med fem procent beroende på en svag börsutveckling 
under senare delen av året.

Inbetalda premier i kapital- och pensionsförsäkringar 
via Swedbank uppgick under året till 214 mkr (221 mkr). 
Utflödet för motsvarande period uppgick till 234 mkr 
(192 mkr). Nettoflödet uppgick därmed till -20 mkr (29 mkr). 
Kundernas totala förmögenhetsvärde avseende kapital- 
och pensionsförsäkring via Swedbank uppgick vid årets 
slut till 2 440 mkr (2 564 mkr).

Utlåning
Efter avdrag för befarade kreditförluster uppgick den 
totala utlåningen till allmänheten per årsskiftet till 11 542 
mkr (10 510 mkr), vilket innebär en ökning med 1 032 mkr, 
eller 9,8 procent jämfört med föregående år. Den totala 
förlustreserven uppgår till -127,6 mkr (-110,5 mkr). Därut-
över redovisas 44,8 mkr (52,3 mkr) som en avsättning.

Under året har sparbanken fortsatt att ställa om sin 
företagsutlåning med fokus på sparbankens huvudsakliga 
verksamhetsområde.

En allt större del av sparbankens bolån och kommer-
siella fastighetslån har under 2018 finansierats via den 
egna balansräkningen.

Sörmlands Sparbank har sedan länge ett nära sam ar-
bete med Swedbank Hypotek för finansiering av bottenlån 
till fastigheter. Vid utgången av 2018 hade sparbanken 
förmedlat fastighetslån på totalt 6 035 mkr (5 981 mkr), 
vilket motsvarar en ökning med 54 mkr, eller 0,9 procent, 
jämfört med föregående år.

Kapitalsituation och likviditet
Sörmlands Sparbanks totala beskattade egna kapital 
uppgick vid årets slut till 2 906 mkr (2 843 mkr).

Det egna kapitalet ökade genom årets totalresultat 
med 88 mkr (31 mkr) varav -67 mkr (-136 mkr) avsåg 
förändring av fond för verkligt värde vilket avser värde-
förändring på aktieinnehavet i Swedbank.

Kapitaltäckning
Kapitalbasen har stärkts med 169 mkr under året och 
uppgick den 31 december 2018 till 1 883 mkr (1 714 mkr).

Primärkapitalrelationen uppgår till 21,7 procent (20,4 
procent). För mer information om kapitaltäckningsberäk-
ningen se not 36 Kapitaltäckning och på sormlandsspar-
bank.se/finansiellinformation.

IKLU
Under 2018 har revidering skett av sparbankens metod-
dokument för den interna kapital- och likviditetsutvärde-
ringen (IKLU). Det reviderade metoddokumentet antogs 
av styrelsen i mars 2018. Sörmlands Sparbank utvärderar 
kvartalsvis sitt kapitalbehov i förhållande till de risker spar-
banken kan tänkas utsättas för. Utvärderingen har visat att 
sparbankens kapitalbas med marginal täcker interna och 
externa krav. Mer information om finansiella risker och hur 
dessa hanteras återfinns i not 3 Finansiella risker och på 
sormlandssparbank.se/finansiellinformation.

Likviditet och finansiering
Sörmlands Sparbanks affärsmodell bygger på att finan-
siera utlåning med inlåning från allmänheten i så stor 
utsträckning som möjligt. Detta skapar en stabil bas för 
sparbankens affärsmodell. Sammansättningen av inlå-
ning och utlåning skiljer sig avseende kontraktens löptid. 
Majoriteten av inlåningen är inte bunden medan en stor 
del av utlåningen har löptider på flera år. Den empiriskt 
fastställbara löptiden på inlåningen är betydligt längre 
vilket minskar risken. I en traditionell sparbank omfattas 
inlåningen från allmänheten till stor del av insättnings-
garantin. I Sörmlands Sparbank uppgår denna andel till 
cirka 70 procent, vilket innebär att inlåningsvolymerna är 
att betrakta som mycket stabila.

Sparbanken håller en likviditetsbuffert av högkvalitativa 
likvida tillgångar som kan användas för att säkra spar-
bankens kortsiktiga betalningsförmåga. Sparbankens 
likviditetstäckningsgrad (LCR) beräknad i enlighet med 
regelverket överstiger med marginal den regulatoriska 
gränsen.

Den 31 december 2018 uppgick Sparbankens 
likviditetsbuffert efter avdrag till 1 357 mkr (947 mkr). De 
högkvalitativa tillgångarna utgörs av kassa, kommun- och 
statsobligationer samt säkerställda obligationer. Sparban-
kens likviditet består utöver likviditetsbufferten också av 
tillgodohavanden hos andra kreditinstitut. 

Likviditetstäckningsgraden (LCR) uppgick per 31 
december 2018 till 406 procent (350 procent). Från och 
med den 1 januari 2018 gäller att denna kvot minst ska 
uppgå till 100 procent. Av inlåningsvolymen används 92,1 
procent (94,4 procent) för att finansiera utlåningen per 
2018-12-31. 

För mer information om likviditetsreserv och likviditets-
hantering se sormlandssparbank.se/finansiellinformation. 
Se även not 3 Finansiella risker, Likviditetsrisker.
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FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE FRAMTIDA 
 UTVECKLING
Sörmlands Sparbank har ett förbättrat utgångsläge inför 
de kommande åren. Sparbanken har en tillfredsställande 
kapitalsituation och styrelsen har tydligt deklarerat vikten 
av att driva en stark lokal bankrörelse och att lönsam-
heten ska förbättras. Likviditetssituationen bedöms vara 
tillfredställande och sparbanken förväntas ha goda 
möjligheter att utveckla en bättre framtida intjäningsför-
måga. Kostnaderna förväntas inte öka i samma takt som 
skett de senaste åren. Vissa kostnadsökningar för IT-ut-
veckling kommer att ske de närmaste åren för att hantera 
kommande krav på anpassningar för regelefterlevnad och 
förändrade kundbeteenden. Sparbanken förväntar sig 
ett förbättrat räntenetto, dels beroende på att Riksbanken 
i långsam takt förväntas genomföra räntehöjningar, dels 
beroende på att volymerna ökar.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Sparbanken utsätts i sin verksamhet för en mängd olika 
typer av risker. De mest väsentliga av dessa är för Sörm-
lands Sparbank:
• Kreditrisk
• Marknadsrisk
• Likviditetsrisk
• Operativ risk

Rapporteringen enligt Pelare 3 innehåller information om 
sparbankens risker, riskhantering och kapital i enlighet 
med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) 
om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker 
för kreditinstitut och värdepappersbolag, EU direktiv 
2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kredit-
institut och om tillsyn av kreditinstitut (”CRDIV”) samt EU 
förordning 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag (CRR). För mer information om kapi-
taltäckningsberäkningen se not 36 Kapitaltäckning och på   
sormlandssparbank.se/finansiellinformation. 

I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verk-
samheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig 
för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policyer 
för verksamheten. Styrelsen beslutar om vilka limiter som 
ska gälla avseende olika risker och dessa övervakas och 
analyseras samt rapporteras löpande av funktionen för 
riskkontroll till styrelsen. 

Sparbankens riskarbete utgår från de tre försvars-
linjerna, där linje ett är verksamheten som i det dagliga 
arbetet arbetar med riskhanteringen. I linje två, som är 
oberoende av affärsverksamheten, följs riskarbetet i linje 
ett upp. Linje två består av funktionen för riskkontroll och 
funktionen för regelefterlevnad. Den tredje försvarslinjen 
består av Internrevisionen som är direkt underställd 
styrelsen och granskar både linje ett och två. Under året 
var funktionen för internrevision utlagd verksamhet. 

Finansinspektionen har under 2018 utfört två gransk-
ningar som en del i Finansinspektionens löpande tillsyn. 
Den första, avseende marknadsrisker och riskhantering, 
är avslutad medan den andra, avseende kreditrisker, ännu 
ej är avslutad.

SPARBANKENS MEDARBETARE OCH HÅLLBARHET
Medarbetare
Med nästan 200 medarbetare är Sörmlands Sparbank en 
stor arbetsgivare i södra Sörmland. Det är fortsatt viktigt 
för oss att behålla en organisation med korta beslutsvägar 
och stort medarbetarinflytande. Våra medarbetare träffar 
kunder varje dag och kommer med värdefull information 
om hur vi kan göra vårt kunderbjudande ännu mer attrak-
tivt. Att se och lyssna på våra medarbetare är en viktig del 
av vår affärsstrategi och säkerställer att vi är en sparbank 
som skapar värde för våra kunder och bidrar till den lokala 
samhällsutvecklingen i Sörmland.

Vårt breda utbud av olika yrkesroller och arbetsplatser 
ger goda möjligheter till långsiktig utveckling för våra 
medarbetare.

Vid årets slut var 192 (187) personer tillsvidareanställda 
i sparbanken, varav 137 kvinnor, 71 procent, och 55 män, 
29 procent. Därutöver var 19 personer tillfälligt anställda 
vid årsskiftet. Sammanlagt har 23 personer nyanställts och 
18 personer har slutat under året. Totalt var 30 personer 
(16 procent) deltidsarbetande vid årsskiftet.

För mer information om banken som arbetsgivare se 
bankens hållbarhetsrapport. 

Hållbar utveckling
Sörmlands Sparbank är en del av det finansiella krets-
loppet. Som sparbank grundar sig Sörmlands Sparbank 
på tanken om att främja sparande och verka för en sund 
och hållbar ekonomi hos såväl den enskilda individen och 
företagen som för bygden. Genom att ta hänsyn till miljöre-
laterade och sociala risker i verksamheten, har vi möjlighet 
att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Sörmlands Sparbank har en lång tradition av samhälls-
engagemang och bedriver sedan flera år ett aktivt 
miljöarbete. Hållbarhetsarbetet fokuserar på de områden 
som kretsar kring de roller som sparbanken har: ansvar 
i lokalsamhället och ansvar som arbetsgivare, ansvar för 
miljön och den roll sparbanken har som kreditgivare.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har sparbanken valt att 
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en 
från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrap-
porten finns tillgänglig på sormlandssparbank.se. 
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Årets resultat enligt balansräkningen utgör 87 394 170 kr

 Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:

– Anslag till allmännyttiga ändamål eller därmed jämförliga ändamål 8 700 000 kr

– Överföring till reservfonden 78 694 170 kr

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Sparbankens primärkapitalrelation efter föreslagen vinst-
disposition uppgår till 21,7 procent (20,4 procent).

Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov 
till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas 
fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. 
Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital 

såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort 
i förhållande till verksamhetens omfattning och risk.

Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräk-
ningar med tillhörande bokslutskommentarer.

HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 5 april 2018 tillträdde Sören Schelander som ny VD 
för Sörmlands Sparbank och en ny ledning tillsattes.

På ordinarie Sparbanksstämman den 18 april 2018 
beslutade sparbankens huvudmän enhälligt att inte väcka 
skadeståndstalan mot de tidigare styrelseledamöterna 
Sven-Olov Carlsson, Joacim Lindgren, Benita Vikström, 
Dot Gade Kulovuori, Jan Lewenhaupt och Staffan 
Jonsson.

Under året har ett omfattande arbete med att utveckla 
sparbankens affärsmodell påbörjats. Ny servicemodell 
har initierats och sparbanken har påbörjat utvecklandet av 
förbättrat kunderbjudande för att banken även framöver 
ska vara relevant för kunderna. Sparbanken ser en fortsatt 
ökning av användningen av digitala tjänster och fortsätter 
arbetet med att utveckla dessa. Under 2018 har banken 
startat upp automatiserad kreditgivning i internetbanken. 

Under året har sparbanken fortsatt sitt arbete med 
att etablera och implementera ett nytt företagsstyrnings-
system i syfte att skapa en effektiv styrning och kontroll för 
att säkerställa att sparbanken efterlever gällande regel-
verk, når sina mål och hanterar risker på effektivt sätt.
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Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014

Volym

Affärsvolym ultimo, mkr
(Av sparbanken förvaltade och förmedlade 
 kund volymer) 42 406 40 516 39 512 37 277 34 809

Förändring under året, % 4,7 2,5 6,0 7,1 5,9

Medelaffärsvolym (MAV), mkr 41 809 40 095 38 471 36 339 33 743

Förändring under året, % 4,3 4,2 5,9 7,7 4,9

Medelomslutning, mkr 15 233 14 108 13 332 12 304 11 477

Kapital

Summa riskvägt exponeringsbelopp, tkr 8 696 055 8 403 532 8 965 876 8 452 408 7 472 086

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp 21,7 20,4 17,4 19,4 18,0

Total kapitalrelation

Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp 21,7 20,4 17,4 19,4 18,0

Resultat

Medelränta utlåning, % 1,93 1,97 2,05 2,24 2,99
Medelränta inlåning, % 
inklusive kostnad för insättargaranti 0,14 0,15 0,16 0,20 0,50

Räntemarginal
Totala ränteintäkter i % av medelomslutningen (MO) 
minus totala räntekostnader i % av MO exklusive 
genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7

Placeringsmarginal

Räntenetto i % av MO 1,36 1,34 1,44 1,52 1,83

Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av  
genomsnittlig affärsvolym 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3

Rörelseresultat/affärsvolym

Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,2 0,5 -0,2 0,4 0,5

Avkastning på totala tillgångar
Årets nettoresultat i % av genomsnittlig 
 balans omslutning 0,6 1,3 -0,6 1,1 1,6

Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat efter schablonskatt i % av  
genom snittligt eget kapital 2,4 5,1 -2,4 4,1 5,6

K/I-tal före kreditförluster
Summa kostnader exkl kreditförluster och värde-
förändringar på övertagen egendom i relation till 
räntenetto + rörelseintäkter 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6

K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och värde-
förändringar på övertagen egendom i relation till 
räntenetto + rörelseintäkter 0,8 0,6 1,1 0,7 0,6

Osäkra fordringar och kreditförluster

Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av  
osäkra fordringar brutto 48 49 53 68 89

Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till 
 allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,3 1,1 1,0 0,5 0,2

FEM ÅR I SAMMANDRAG  
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Nyckeltal forts. 2018 2017 2016 2015 2014

Kreditförlustnivå

Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till 
allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasing-
objekt, övertagen egendom och kreditgarantier -0,1 -0,1 -1,31) 0,0 0,0

Övriga uppgifter

Medelantal anställda 182 173 169 167 168

Antal kontor 8 8 8 8 8

Resultat- och balansräkning mkr

Resultaträkning

Räntenetto 207 190 192 187 209

Provisioner, netto 135 146 1411) 137 134

Nettoresultat av finansiella transaktioner -9 24 15 -3 32

Övriga intäkter 96 101 81 81 70

Summa intäkter 429 460 430 401 444

Allmänna administrationskostnader -301 -271 -299 -239 -232

Övriga rörelsekostnader -27 0 -66 -27 -32

Kreditförluster -13 -6 -1241) 2 1

Summa kostnader -341 -276 -489 -264 -263

Värdeförändring på finansiella tillgångar – -1 -24 – –

Rörelseresultat 88 183 -83 138 181

Bokslutsdispositioner – – – – –

Skatter -1 -16 26 -17 -27

Årets resultat 87 167 -57 120 154

Balansräkning

Kassa 11 13 15 15 14

Utlåning till kreditinstitut 1 316 879 741 770 1 245

Utlåning till allmänheten 11 542 10 510 9 964 9 135 7 974

Räntebärande värdepapper 1 429 1 204 1 276 1 177 1 005

Aktier och andelar 1 294 1 425 1 589 1 388 1 403

Materiella tillgångar 89 94 100 129 133

Övriga tillgångar 117 115 145 95 89

Summa tillgångar 15 798 14 240 13 830 12 708 11 864

Skulder till kreditinstitut 245 79 120 43 9

In- och upplåning från allmänheten 12 495 11 137 10 642 9 880 9 131

Övriga skulder 58 83 70 95 71

Avsättningar 95 99 186 47 42

Summa skulder och avsättningar 12 892 11 398 11 018 10 065 9 253

Obeskattade reserver – – – – –

Eget kapital 2 906 2 843 2 812 2 643 2 611

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 15 798 14 240 13 830 12 708 11 864
 

1) Efter analys har 52 mkr omklassificerats och redovisas som kreditförlust (år 2016).  
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1 januari – 31 december

tkr Not 2018 2017

Ränteintäkter 237 232 215 613

Räntekostnader -30 199 -26 052

Räntenetto 4 207 033 189 561

Erhållna utdelningar 5 86 140 93 177

Provisionsintäkter 6 158 336 170 417

Provisionskostnader 7 -23 499 -24 410

Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 -9 448 23 806

Övriga rörelseintäkter 9 10 355 7 719

Summa rörelseintäkter 428 917 460 272

Allmänna administrationskostnader 10 -300 928 -270 580
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -5 349 -6 012

Övriga rörelsekostnader 11 -22 048 5 735

Summa före kreditförluster -328 325 -270 857

Resultat före kreditförluster 100 592 189 415

Kreditförluster, netto 12 -12  815 -5 510

Nedskrivningar av finansiella tillgångar – -600

Rörelseresultat 87 777 183 305

Skatt 15 -382 -16 336

Årets resultat 28 87 394 166 969

Resultaträkning

1 januari – 31 december

tkr Not 2018 2017

Årets resultat 28 87 394 166 969

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till årets resultat
Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument 
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat 8 211 -136 257

Årets övrigt totalresultat 211 -136 257

Årets totalresultat 87 605 30 712

Rapport över resultat och övrigt totalresultat

RXXkenskaper_v31.indd   28 2019-03-29   12:05



RÄKENSKAPER RÄKENSKAPER

28 | SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2018 29 | SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2018

tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 10 547 12 690

Utlåning till kreditinstitut 16 1 316 395 878 970

Utlåning till allmänheten 17 11 542 175 10 509 672

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18 1 428 652 1 203 906

Aktier och andelar 8, 19 1 293 594 1 425 264

Materiella anläggningstillgångar 20

 - Inventarier 6 947 9 522

 - Byggnader och mark 82 484 84 816

Aktuell skattefordran 43 493 44 540

Övriga tillgångar 21 13 242 12 897

Uppskjuten skattefordran 15 16 676 13 580

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 43 712 44 319

Summa tillgångar 15 797 918 14 240 175

tkr

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 23 244 539 78 752

In- och upplåning från allmänheten 24 12 494 610 11 136 640

Övriga skulder 25 30 854 28 007

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 26 747 55 265

Avsättningar 27

 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8 810 10 252

 - Övriga Avsättningar 86 199 88 700

Summa skulder och avsättningar 12 891 758 11 397 617

Eget kapital

Reservfond 1 954 248 1 803 979

Fond för verkligt värde 871 822 871 611

Balanserad vinst eller förlust -7 304 –

Årets resultat 87 394 166 969

Summa eget kapital 2 906 160 2 842 559

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 15 797 918 14 240 175

Balansräkning
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tkr Reservfond
Fond för  

verkligt värde

Balanserad vinst 
inkl. årets 

totalresultat
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 860 641 1 007 868 -56 662 2 811 846

Årets resultat – – 166 969 166 969

Årets övrigt totalresultat – -136 257 – -136 257

Årets totalresultat 1 860 641 871 611 110 307 2 842 559

Vinstdisposition -56 662 – 56 662 –

Anslag till allmännyttiga ändamål – – – –

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 803 979 871 611 166 969 2 842 559

tkr Reservfond
Fond för  

verkligt värde

Balanserad vinst 
inkl. årets 

totalresultat
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 1 803 979 871 611 166 969 2 842 558
Justering för retroaktiv tillämpning  
IFRS 9 (netto efter skatt) – -7 304 -7 304

Justerat eget kapital 2018-01-01 1 803 979 871 611 159 665 2 835 254

Årets resultat – – 87 394 87 394
Omföring av realiserat resultat från 
försäljning av egetkapitalinstrument – -67 493 67 4931) –

Årets övrigt totalresultat – 211 – 211

Årets totalresultat 1 803 979 804 329 314 552 2 922 860

Vinstdisposition 150 269 – -150 269 –

Anslag till allmännyttiga ändamål – – -16 700 -16 700

Utgående eget kapital 2018-12-31 1 954 248 804 329 147 583 2 906 160

Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde fram till dess  
att tillgången bokas bort från balansräkningen.
1) Försäljning av 530 000 aktier i Swedbank AB. 

Rapport över förändringar i eget kapital
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1 januari – 31 december

tkr 2018 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat (+) 87 394 166 969

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) 9 448 3 399

Av/nedskrivningar (+) 5 349 6 012

Kreditförluster (+) 14 446 7 851

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) 6 934 600

Inkomstskatt 382 16 336

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelse kapital 123 953 201 167

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) -1 046 949 -553 550

Ökning/minskning av värdepapper (+/-) -214 551 123 544

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) 1 357 970 494 740

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) 165 787 -41 446

Förändring av övriga tillgångar (+/-) -1 787 30 067

Förändring av övriga skulder (+/-) -49 183 -110 862

Kassaflöde från den löpande verksamheten 335 240 143 661

Investeringsverksamheten

Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) 106 453 34

Investering i finansiella tillgångar (-) – -400

Avyttring av materiella tillgångar (+) 510 –

Förvärv av materiella tillgångar (-) -763 -622

Kassaflöde från investeringsverksamheten 106 200 -988

Finansieringsverksamheten

Utbetalt anslag (-) -6 157 -6 440

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 157 -6 440

Årets kassaflöde 435 283 136 233

Likvida medel vid årets början 891 659 755 426

Likvida medel vid årets slut 1 326 942 891 659

tkr 2018 2017

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och tillgodohavanden i centralbanker 10 547 12 690

Utlåning till kreditinstitut 1 193 384 783 262

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 123 011 95 708

Summa enligt balansräkningen 1 326 942 891 659

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.

Kassaflödesanalys (indirekt metod)
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 NOT 2 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsre-
dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansin-
spektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparban-
kerna 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 27 
mars 2019. Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på 
sparbanksstämman den 24 april 2019.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent 
på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte 
annat framgår. 

Värderingsgrunder vid upprättande av sparbankens 
 finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 
Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffnings-
värde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde (se not 32). Finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till verkligt värde består av derivatinstrument (räntecap), finansiella instru-
ment klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via totalresultatet.

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 föranledda av nya eller 
ändrade IFRS
Nedan beskrivs endast ändringar som sparbanken tillämpar i sin redovis-
ning eller lämnade upplysningar från och med första januari 2018. Övriga 
ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2018 har inte haft någon-
väsentlig effekt på sparbankens redovisning eller lämnade upplysningar.

IFRS 9 Finansiella instrument

Sparbanken tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. 
Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper och 
justeringar av belopp som tidigare har redovisats i de finansiella rappor-
terna. Denna standard ersätter IAS 39. Sparbanken har inte tillämpat IFRS 
9 under tidigare perioder.

Sparbanken har enligt övergångsreglerna valt att inte räkna om 
jämförelsesiffror. Justeringar av bokförda värden av finansiella tillgångar 
och skulder vid övergången till IFRS 9 har redovisats i öppningsbalansen i 
balanserade vinstmedel för perioden.

Följdändringar i IFRS 7 gällande notupplysningar har endast tillämpats 
för innevarande räkenskapsår medan jämförelsesiffror för tidigare perioder 
endast är en upprepning av tidigare års upplysningar.

Tillämpningen av IFRS 9 har resulterat i förändringar i sparbankens prin-
ciper för redovisning, klassificering och värdering av finansiella tillgångar 
och skulder samt förlustreservering av finansiella tillgångar

Längre ned redovisas upplysningar relaterat till påverkan från tillämp-
ningen av IFRS 9 på sparbankens ingångsbalans 2018.

Klassificering och värdering
Tillämpade redovisningsprinciper från 1 januari 2018

IFRS 9 innehåller tre principiella värderingskategorier för finansiella till-
gångar: Värderade till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt 
totalresultat och verkligt värde via resultatet. Klassificeringen av finansiella 
tillgångar enligt IFRS 9 är generellt baserat på företagets affärsmodell för 
förvaltningen av de finansiella tillgångarna och egenskaperna hos de avtal-
senliga kassaflödena från den finansiella tillgången. De nya kategorierna 
av finansiella tillgångar i IFRS 9 ersätter de tidigare kategorierna i IAS 39. 
IFRS 9 behåller i stort de befintliga kraven i IAS 39 för klassificering och 
värdering av finansiella skulder. Införandet av IFRS 9 har inte haft någon 
effekt på sparbankens redovisningsprinciper relaterade till finansiella 
skulder och derivatinstrument.

När det gäller klassificering och värdering av sparbankens låneportfölj, 
som benämns utlåning till allmänheten, har sparbanken dragit slutsatsen 
att dessa tillgångar innehas i en affärsmodell vars mål är att inneha 
finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden, samt 
att dessa ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapi-
talbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. För sparbanken 
innebär det att man kommer att redovisa och värdera utlåning till upplupet 
anskaffningsvärde enligt tidigare principer. Enligt tidigare redovisnings-
principer IAS 39 redovisades lånefordringar initialt i balansräkningen till 
anskaffningsvärdet, det vill säga det belopp som lånats ut till låntagaren. 
Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för bortskrivningar samt specifika och gruppvisa reserveringar för 
kreditförluster.

Sparbanken har långsiktiga strategiska investeringar i noterade och 
onoterade aktier som klassificeras som finansiella tillgångar som värderas 
till verkligt värde via övrigt totalresultat på grund av att de innehas med ett 
långsiktigt syfte även om försäljningar av noterade aktier kan förekomma. 
Innehaven kommer i enlighet med IFRS 9 att fortsätta redovisas och 
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Vid försäljning kommer en 
omföring göras från fond för verkligt värde till balanserat resultat som en 
transaktion inom eget kapital.

Sparbanken har också innehav i onoterade aktier vars verkliga värde 
tidigare bedömts inte kunna beräknas tillförlitligt och fram till och med 
2017 redovisas till anskaffningsvärde om ingen individuell nedskrivning 
gjorts. Tillämpningen av IFRS 9 medför att dessa innehav ska värderas 
och redovisas till verkligt värde. Dessa innehav kan även i undantagsfall 
redovisas till anskaffningsvärde då innehaven har ett mindre värde och 
där ett tillförlitligt verkligt värde inte kan fastställas. Sparbanken har ingen 
avsikt att avyttra de onoterade aktierna i någon nära framtid. Beloppet 
är inte materiellt och värdering görs, om det är relevant, manuellt för att 
fastställa verkligt värde. 

Sparbanken har några mindre kapitalandelslån samt kortkrediter 
och tillgångar värderade enligt Fair Value Option som faller under IFRS 
9. Tillgångarna bedöms tillhöra den affärsmodell där värdering ska ske 
till upplupet anskaffningsvärde. System saknas dock för hantering av 
nedskrivning enligt IFRS 9. Beloppet är inte materiellt och nedskrivning 
görs, om det är relevant, manuellt vid befarad förlust.

Sparbanken har en portfölj av högkvalitativa tillgångar vilka utgör en 
likviditetsbuffert. Portföljen består av kommun- och statsobligationer 
samt säkerställda obligationer. Utvärdering och rapportering av portföljen 
sker till verkligt värde och där insamling av avtalsenliga kassaflöden är 
av underordnad betydelse. Mot den bakgrunden har sparbanken gjort 
bedömningen att denna portfölj ska tillhöra den affärsmodell vars mål är 
att redovisa till verkligt värde via resultaträkningen. För sparbanken innebär 
det att man värderar portföljen till verkligt värde via resultaträkningen på 
samma sätt som tidigare.

Nedskrivningar

De nya redovisningsprinciperna innebär att även förväntade kreditförluster 
redovisas, istället för som tidigare då bara inträffade kreditförluster i osäkra 
lån redovisades. De nya redovisningsprinciperna innebär att förlustre-
serveringar inte bara görs för utlåning till allmänheten utan på andra 
poster i balansräkningen som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
och manuella nedskrivningar sker vid befarad förlust. Vidare redovisas 
även förlustreserveringar på lämnade låneåtagande (t.ex. outnyttjade 
checkräkningskrediter) och utställda finansiella garantier. Redan vid den 
initiala redovisningen redovisas en förlustreserv baserat på vad som 
statistiskt kan förväntas för de kommande tolv månaderna (steg 1). För 
det fall det uppstått en betydande ökning av kreditrisk, beräknas istället 
förlustreserven för hela den återstående förväntade löptiden (steg 2) eller 
om exponeringen betraktas som kreditförsämrad (steg 3). 

Reserven för kreditförluster värderas enligt en modell för förväntade 
kreditförluster och speglar ett sannolikhetsvägt belopp som bestäms 
genom att utvärdera en rad möjliga utfall med hänsyn tagen till all rimlig 
och verifierbar information som är tillgänglig på rapporteringsdagen utan 

 NOT 1 Uppgifter om sparbanken 

Årsredovisningen avges per 31 december 2018 och avser Sörmlands 
Sparbank som är en sparbank med säte i Katrineholm. Adress till huvud-
kontoret är Köpmangatan 11, 641 22 Katrineholm.
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orimlig kostnad eller arbetsinsats. Kreditförlustreserveringarna värderas 
utifrån om det inträffat en betydande ökning av kreditrisken jämfört med 
första redovisningstillfället för ett instrument.

Förväntade kreditförluster delas in i tre kategorier (steg 1-3).
1. Förväntad kreditförlust de närmaste tolv månaderna. Detta innebär 

att ingen betydande ökning av kreditrisken har inträffat sedan första 
redovisningstillfället och omfattar de motparter som sparbanken klassar 
som låg kreditrisk vid rapporteringstillfället.

2. Förväntad kreditförlust på den återstående löptiden. Detta innebär att 
en betydande ökning av kreditrisk har inträffat sedan första redovis-
ningstillfället men där det vid rapporteringstillfället saknas objektiva 
belägg för att fordran är osäker (t.ex. 30 dagar sen betalning, migrering 
till sämre riskklass mm).

3.  Omfattar finansiella instrument för vilka objektiva belägg har  
identifierats för att fordran är osäker (90 dagar sen betalning). 

Fastställande av en betydande ökning i kreditrisk 
Sparbanken använder både kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att 
bedöma 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. Sparbanken bedömer om det skett en betydande ökning av kreditrisk 
genom att använda en kombination av individuell och kollektiv information. 
Genom att göra en kvantitativ, framåtriktad skattning av risk för fallisse-
mang görs en bedömning av ökad kreditrisk. Metoden utgår från bankens 
system för klassificering av kreditrisk. 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. 

Kvalitativa indikatorer kommer också att beaktas vid placering i de olika 
stegen. När låntagaren har förfallna obetalda belopp äldre än 30 dagar, 
så betraktas dessa exponeringar alltid som exponeringar som har en 
väsentlig ökning av kreditrisk. Om den interna ratingen i ett senare skede 
har förbättrats i tillräcklig grad så att en betydande ökning av kreditrisk inte 
längre föreligger vid jämförelse med rating vid initial redovisning, kommer
krediten att återföras från steg 2 till steg 1.

Kreditförsämrade lån
Liksom enligt tidigare principer redovisas förlustreserv 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.

Värdering av förväntade kreditförluster

Förväntade kreditförluster beräknas för varje individuell kreditexpone-
ring som den diskonterade produkten av sannolikheten för fallissemang 
(PD), kreditexponering vid fallissemang (EAD),  förlust vid fallissemang 
(LGD) samt förväntad löptid. Förväntade kreditförluster reflekterar både 
historiska data och sannolikhetsviktade framåtblickande scenarier. Spar-
bankens definition av fallissemang som används vid kreditriskhantering 
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. 
Försämrade ekonomiska framtidsutsikter eller en ökning i sannolikheten att 
ett negativt scenario ska inträffa resulterar i en ökning i PD. EAD motsvarar 
en förväntad kreditexponering vid fallissemangstidpunkten efter att hänsyn 
tagits till tidpunkten för avtalsenliga betalningar samt förväntat utnyttjande 
av krediter och lånelöften utanför balansräkningen. LGD motsvarar den 
förväntade kreditförlusten på en fallerad kreditexponering med hänsyn 
tagen till motpart, säkerheter samt produkttyp. Ett ekonomiskt scenario 
med fallande säkerhetsvärden leder till fallande återvinningsnivåer och 
ökande belåningsgrad vilket resulterar i både ökande LGD och kreditför-
luster. 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 kreditex-
poneringen 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. Varje makroekonomiskt scenario tilldelas en sannolikhet och 
de förväntade kreditförlusterna erhålls som ett sannolikhetsvägt genomsnitt 
av de förväntade kreditförlusterna för varje scenario. 

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 för två scenarier som 
sammanvägs. I beräkningarna tas hänsyn till både makroekonomiska och 
låntagarspecifika faktorer.

Modifieringar 

När ett lån modifieras men inte tas bort från balansräkningen görs fort-
sättningsvis 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 modifie-
ringen 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 redo-
visningstillfället klassificeras det som en köpt eller utgiven osäker fordran 
och stannar i steg 3 till dess lånet är återbetalt eller avskrivet.  

Lån med lättnader i villkor

Lån med lättnader i villkor avser lån där avtalsvillkoren har ändrats till följd 
av kunders finansiella svårigheter. Syftet med lättnader är att möjliggöra för 
låntagaren att återbetala för att minimera sparbankens förlust. Ändring av 
avtalsvillkoren inkluderar olika bedömningar såsom uppskov med amorte-
ringar, reduktion av räntesats, eftergift för hela eller delar av lån, eller utfär-
dande av nytt lån för betalning av förfallet belopp. Ändringar av avtalsvillkor 
innebärande lättnader i villkor för oreglerade lån anses vara osäkra lån. Per 
sista december 2018 uppgick dessa lån till 57 mkr.

Presentation av kreditförluster
För finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde presen-
teras reserveringar för kreditförluster i balansräkningen som en minskning 
av redovisat bruttovärde för tillgången. 

För låneåtganden och finansiella grantiavtal redovisas de reservering-
arna som en skuld inom raden Övriga skulder och avsättningar. I de fall ett 
finansiellt instrument består av två komponenter, ett lån och ett låneå-
tagande, såsom en kredit i räkning, 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 bort-
skrivningar som kreditförluster. Bortskrivningar görs då förlusten anses 
beloppsmässigt slutligen fastställd och redovisas inom kreditförluster och 
representerar beloppet före ianspråktagandet av tidigare gjord reserve-
ring. Återbetalningar av bortskrivningar liksom återvinningar av reserve-
ringar intäktsredovisas inom kreditförluster.

Redovisning av ränteintäkter

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 och 2. Det 
innebär att tidigare inte upptagna ränteintäkter på osäkra fordringar redo-
visas nu som tillgång i balansräkningen och påverkar eget kapital positivt.

Redovisning i resultat- och balansräkning

Förlustreserverna redovisas på följande sätt i balansräkningen; 
• För tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde; som nedskriv-

ningar av tillgångarnas redovisade värde.
• För låneåtaganden och utställda finansiella garantier; på balansraden 

avsättningar.
• För placeringar skuldinstrument redovisade till verkligt värde via övrigt 

totalresultat; direkt mot fond för verkligt värde.
Förändringar i förlustreserver redovisas i resultaträkningen på raden 
kreditförluster netto.
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Bortskrivning och redovisning av konstaterade kreditförluster

Lånefordringar som klassificerats som kreditförsämrade skrivs bort från 
balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket sker när 
konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, skuldsane-
ring fastställts, ackordsförslag antagits, fordran eftergivits på annat sätt 
eller när Kronofogdemyndighet eller bankens ombud redovisar att utmät-
ningsbara tillgångar saknas. 

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräk-
ningen. Avskrivning av lån medför normalt inte att kraven mot låntagaren 
efterskänks. Kraven mot låntagaren drivs vidare genom efterbevakning 
efter det att bortskrivning skett. Avtalsbeloppet för bortskrivna skulder som 
fortfarande har efterbevakning uppgick till 3 mkr under 2018.
Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en 
minskning av kreditförluster på resultatraden kreditförluster netto.

Justerad ingående balans per 2018-01-01

Balanspost, mkr
Ingående balans 

2018-01-01 Justering av ingående balans
Justerad ingående balans 

2018-01-01

IAS 39 IFRS 9

Utlåning till allmänheten 10 510 111 -120 10 501

Uppskjuten skattefordran 14 – 2 16

Övriga tillgångar 13 0 – 13

Upplupna intäkter 44 1 – 45

Tillgångar som inte påverkas 3 659 – – 3 659

Summa tillgångar 14 240 111 -118 14 233

Balanserat resultat inkl årets resultat 167 111 -118 160

Övrigt eget kapital 2 676 – – 2 676

Summa eget kapital 2 843 111 -118 2 835

Summa skulder och eget kapital 14 240 – – 14 233

Negativ effekt på eget kapital  -7 mkr

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

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 räntekost-
nader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna 
provisioner som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och 
eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga 
värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall.

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen 
består av:
• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet 

anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra 
fordringar. 

• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som värderade till 
verkligt värde via övrigt totalresultat.

• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som värderas till 
verkligt värde över resultaträkningen.

• Den negativa ränta som sparbankens placeringar på dagslånemark-
naden (overnight) genererar redovisas som en räntekostnad.

Finansiell effekt vid byte av redovisningsprincip från IAS 39 till IFRS 9

mkr
Bokfört värde  

2018-01-01 Kategori enligt IAS 39 Kategori enligt IFRS 9

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 13 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Utlåning till kreditinstitut 879 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Utlåning till allmänhet 10 510 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 204 Verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde via resultaträkningen

Aktier och andelar 1 425 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via övrigt totalresultat

Övriga finansiella tillgångar 5 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Summa tillgångar 14 036

Upplysningar

IFRS 9 har medfört följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella 
instrument som gäller upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen. 
Ändringarna kommer att medföra att ett antal av tidigare upplysningar 
inte längre behöver lämnas samt att ett antal nya upplysningar om främst 
förväntade kreditförluster behöver lämnas.

Övergångseffekter från införandet av IFRS 9

Övergången till redovisning enligt IFRS 9 har genomförts i öppningsba-
lansen till räkenskapsåret 2018. Några jämförelsetal har inte räknats om. 
När det gäller vilken kvantitativ påverkan som de nya redovisningsprinci-
perna fått, se följande tabeller. Övergångsreglerna för kapitaltäckningen 
har inte att tillämpas.   

Nya IFRS som ännu inte har börjat tillämpas

Bedömda effekter av införandet av IFRS 15

Sparbanken tillämpar IFRS 15 för första gången från och med 1 januari 
2018. IFRS 15 är en heltäckande standard för att bestämma hur stora 
intäkter som ska redovisas och när dessa intäkter ska redovisas. Den 
ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och tillhörande tolkningar. 
Enligt IFRS 15 redovisas intäkten när kunden får kontroll över varorna eller 
tjänsterna. Att bestämma tidpunkten för överföring av kontroll, dvs. vid en 
viss tidpunkt eller över tid, kräver bedömningar. Standarden introducerar 
en femstegsmodell för att fastställa tidpunkten för redovisning av intäkter. 
Övergången till IFRS 15 medför inte någon väsentlig förändring jämfört 
med tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

Bedömda effekter av införandet av IFRS 16

IFRS 16 avseende redovisning av leasing träder i kraft den 1 januari 
2019 och ersätter då nuvarande IAS 17. Sparbanken är inte en koncern 
och upprättar ingen koncernredovisning vilket innebär att IFRS 16 inte 
får någon väsentlig påverkan på sparbankens finansiella rapporter eller 
kapitaltäckning.

Övriga 
Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att 
ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter. 

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar 
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• Kostnader för den statliga insättargarantin (IG) redovisas som en 
räntekostnad.

• Kostnader för resolutionsavgiften redovisas som en räntekostnad.
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar 
när rätten att erhålla betalning fastställts.

Provisioner och avgifter
En provisionsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 
med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken, (iii) färdigställande-
graden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de 
utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänste- 
uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Sparbanken erhåller provisioner för utförda tjänster som intäktsredo-
visas på tre olika sätt enligt nedan.

1. Provisioner som inräknas i den effektiva räntan
Provisioner som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som 
provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränte-
intäkter. Sådana provisioner utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån.

2. Provisioner som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa provisioner hör de ersättningar som sparbanken erhåller dels 
vid förmedling av fonder och försäkring dels vid lån till annan bank samt 
för ställande av finansiell garanti. Vid förmedling av lån till annan bank 
som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen 
(dock maximerat till under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas 
intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. Provisioner periodi-
seras som intäkt över den period som tjänsten utförs.

3. Provisioner som är intjänade när en viss tjänst utförts
Till dessa provisioner hör olika typer av ersättningar som sparbanken 
erhåller för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter,   betal- 
och kreditkortsavgifter. Dessa provisioner som i allmänhet är relaterade till 
en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt.

Provisionskostnader

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att 
betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter 
och avgifter till Upplysningscentralen. Transaktionskostnader som beaktas 
vid beräkning av den effektiva räntan redovisas inte här.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade 
och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finan-
siella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar i verkligt värde på de 

tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträk-
ningen.

• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat som säkringsinstru-

ment där verkligt värde tillämpas.
• Valutakursförändringar.

Allmänna administrationskostnader

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

Skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redo-
visas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade 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 skuldinstru-
ment, låneskulder samt derivat. Utöver nedan upplysningar om finansiella 
instrument återfinns majoriteten av bankens redovisningsprinciper gällande 
finansiella instrument under avsnittet Ändrade redovisningsprinciper föran-
ledda av nya eller ändrade IFRS.

Initial redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran 
tas upp när bolaget presterat och en avtalsmässig skyldighet föreligger för 
motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem.

Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen, 
som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgången. 

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 likviddagen. 

Finansiella garantier

Sparbankens garantiavtal innebär att sparbanken har ett åtagande att 
ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik 
gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet 
med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. 

Tillämpade redovisningsprinciper från 1 januari 2018

Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, d.v.s. i normal-
fallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda 
garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den 
finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisats i enlighet 
med IFRS 9 med hänsyn tagen till eventuell förlustreserv, och det belopp 
som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för acku-
mulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IFRS 15, intäkter 
från avtal med kunder. Utställda finansiella garantiavtal omfattas också av 
principerna om nedskrivningar.

Tillämpade redovisningsprinciper före 1 januari 2018

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

Lånelöften
Tillämpade redovisningsprinciper från 1 januari 2018
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels en ensidig utfästelse från 
sparbanken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (till exempel 
ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels 
ett avtal där både sparbanken och låntagaren är bundna vid avtalsvill-
koren i ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden. För av 
sparbanken lämnade lånelöften gäller att det inte kan regleras netto, 
att sparbanken inte har som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt 
lånelöften och att låneräntan inte är lägre än marknadsräntan då lånelöftet 
lämnas. Utställda lånelöften omfattas också av principerna om nedskriv-
ningar, enligt IFRS 9. 
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Tillämpade redovisningsprinciper före 1 januari 2018

Med lånelöfte avses i detta sammanhang en ensidig utfästelse från spar-
banken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor där låntagaren 
kan välja om lånet skall utbetalas eller inte och dels både sparbanken och 
låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal som börjar löpa vid 
en tidpunkt i framtiden. För av sparbanken lämnade lånelöften gäller att 
det inte kan regleras netto, att sparbanken inte har som praxis att sälja 
lånen när de lämnats enligt lånelöften och att låneräntan inte är lägre än 
marknadsräntan då lånelöftet lämnas.

Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörs-
skulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Derivat för riskhantering

Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen med värde-
förändringen i resultaträkningen. Derivat används för att ekonomiskt säkra 
ränteriskexponeringar som sparbanken är utsatt för. 

Finansiella instrument
Tillämpade redovisningsprinciper före 1 januari 2018
Jämförelsetalen avseende finansiella instrument från räkenskapsåret 2017 
har redovisats enligt IAS 39 och är inte omräknade. Nedan följer beskriv-
ning av redovisningsprinciper för klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar enligt IAS 39.

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen

Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella tillgångar som 
utgör innehav för handelsändamål, dels andra finansiella tillgångar som 
företaget initialt valt att placera i denna kategori. Finansiella instrument i 
denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. I den första undergruppen ingår derivat 
med positivt verkligt värde. För finansiella instrument som innehas för 
handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeför-
ändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av 
balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt 
Kundfordringar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräk-
nades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det 
belopp som beräknas inflyta, efter avdrag för osäkra fordringar. 

Finansiella tillgångar som kan säljas

Sparbankens strategiska aktieinnehav redovisas som finansiella tillgångar 
som kan säljas. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med periodens värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat 
och de ackumulerade värdeförändringarna i en särskild komponent av 
eget kapital dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar, vilka 
redovisas i resultaträkningen. För dessa instrument kommer eventuella 
transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen för 
första tillfället och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt värde att 
ingå i fond för verkligt värde till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. 
Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat, i resultaträkningen. Eget kapitalinstrument 
som klassificerats som en finansiell tillgång som kan säljas, anses ha ett 
nedskrivningsbehov och skrivs ned om det verkliga värdet understiger 
anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när värdenedgången 
varit utdragen. Sparbanken betraktar en värdenedgång större än 20% som 
betydande och en period om minst nio månader som utdragen. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder som 
utgör innehav för handelsändamål, dels finansiella skulder som vid första 
redovisningstillfället identifierats som tillhörig denna kategori (Fair Value 
Option). I den förstnämnda delkategorin ingår sparbankens derivat med 
negativt verkligt värde med undantag för derivat som är ett identifierat 
och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas i 
resultaträkningen.

Andra finansiella skulder

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

Metoder för bestämning av verkligt värde

För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms 
verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (till exempel courtage) 
vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på 
en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en 
börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhan-
dahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser 
representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransak-
tioner 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 balanspos-
terna 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.

Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så bestäms 
verkligt värde genom att använda en värderingsteknik som bygger på 
observerbara marknadsuppgifter. Värderingstekniken prövas regelbundet 
genom att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från obser-
verbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Värderings-
tekniken används för innehav i onoterade aktier där kursnoteringar på en 
aktiv marknad inte finns tillgängliga. 

Det redovisade värdet på onoterade aktier framgår av not 19 Aktier och 
andelar.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument

För beskrivning av principer för nedskrivningar av finansiella tillgångar, se 
inledande avsnitt Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller 
ändrade IFRS.

Materiella 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 anskaffningsvärdet 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.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och 
mark skrivs inte av.

Beräknade nyttjandeperioder:

• Byggnader, rörelsefastigheter                 se nedan
• Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 år
• Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år
Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjan-
deperioder. Nyttjandeperioderna har bedömts variera mellan 10-100 år 
på dessa komponenter. Den redovisningsmässiga skillnaden mellan att 
tillämpa olika avskrivningsperioder för fastigheternas beståndsdelar i 
förhållande till avskrivning enligt tidigare redovisningsregler är emellertid 
försumbar. Sparbanken har därför valt att tillämpa avskrivning av fastig-
heten på femtio år, vilket överensstämmer med det skatterättsliga avdraget.

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjan-
deperioder omprövas vid varje års slut. 

De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde enligt IAS 36.

Ersättningar till anställda

Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryg-
gade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK). 
Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd Pensionsplan, en plan för ersättningar 
efter avslutad anställning. Sparbanken betalar fastställda avgifter till en 
separat juridisk enhet och har inte någon rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda, som hänför sig till 
anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare. Sparban-
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kens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas 
till SPK baserat på aktuell lön. Sparbanken följer gällande pensionsavtal 
mellan BAO, Finansförbundet och SACO, BTP2-planen.

Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 10.

Kortfristiga ersättningar

En upplupen kostnad redovisas för den förväntade kostnaden för 
vinstandelsbetalningar när sparbanken har en förpliktelse att göra sådana 
betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen 
kan beräknas tillförlitligt. Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas 
utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna 
erhålls.

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal 
redovisas endast om sparbanken är bevisligen förpliktigat, utan realistisk 
möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en 
anställning före den normala tidpunkten.

Avsättningar

En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet 
om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. 
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det 
är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen 
av det som krävs för att reglera de befintliga förpliktelsen på balansdagen. 
Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsätt-
ningar genom en diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till 
en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av 
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade 
med skulden.

Eventualförpliktelser

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

 NOT 3 Finansiella risker

I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker, vilka kan samman-
fattas i rubrikerna kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa 
risker.

I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet har sparbankens 
styrelse, som är ytterst ansvarig för verksamheten och den interna 
kontrollen i sparbanken, fastställt specifika policyer och instruktioner för 
kreditgivning, finansförvaltning och sparbankens verksamhet i sin helhet.

Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera 
de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa sätta 
lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på 
plats. Riskerna bevakas, analyseras och rapporteras i särskild ordning till 
styrelsen. Kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Instruktioner 
inom riskområdet utvärderas kontinuerligt. Även riskhanteringssystem gås 
igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och att de till 
exempel återspeglar gällande regelverk. Genom utbildning och tydliga 
processer skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där 
varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.

Sparbanken utvecklar kontinuerligt sina riskpolicyer och sitt interna 
regelverk för identifiering och hantering av risker i all sin verksamhet. I 
sparbanken finns en samlad funktion för oberoende riskkontroll direkt 
underställd VD, vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt 
vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kredit  och motpartsrisker

Med kredit-/motpartsrisk avses risken att kredittagare inte fullgör sina betal-
ningsförpliktelser mot sparbanken enligt överenskommelse och/eller då 
sparbanken kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga 
att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också den risk som sparbanken 
tar på sig när sparbanken ställer ut finansiella garantier för att garantera 
en tredje parts betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella 
garantin. Till denna risk räknas också den risk som sparbanken har i 

förmedlade lån till Swedbank och Swedbank Hypotek. I detta sistnämnda 
fall är emellertid förlustrisken begränsad till under året intjänad förmed-
lingsprovision. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en 
garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument.

För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens likviditetsbuf-
fert tillåts endast placeringar i högkvalitativa likvida tillgångar.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexpo-
nering. Styrelsen har i Kreditpolicy, inom vissa ramar, delegerat ansvaret till 
olika beslutsinstanser som regelbundet rapporterar till styrelsen.

Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avse-
ende på etik, kvalitet och kontroll, som ska medverka till en låg riskprofil 
och sund kreditgivning som baseras på såväl kundens som sparbankens 
nytta av affärsutbytet. Dualitet är en genomgående princip i sparbanken, 
vilket innebär att alla kreditbeslut normalt fattas av minst två personer. Trots 
att kreditrisken utgör sparbankens största riskexponering är sparbankens 
kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små.

Sparbankens kreditverksamhet bygger på att man använder ett arbets-
sätt med beprövade metoder och systemstöd, tydligt utformade regler för 
kreditanalys, säkerhetsbedömning och kreditbeviljning samt oberoende 
funktioner för riskkontroll med en väl fungerande rapportering till styrelsen.

Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning, 
som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga i allt väsentligt 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. 

En väldiversifierad kreditportfölj med låg till normal risknivå ska kopplas 
till god lönsamhet för sparbanken. Diversifiering uppnås genom bransch-
mässig spridning, kundspridning och genom att undvika större riskkon-
centrationer av något slag. Enskilda kreditengagemang och risktaganden 
beviljas endast kunder med sund finansiell ställning och återbetalningsför-
måga. Beslutsrekommendationen från beredningssystemet utgör ett stöd 
inför kreditbeslutet tillsammans med övergripande bedömning av återbetal-
ningsförmåga, säkerheter och annan information av vikt. Kreditbeslutsnivå 
är fastställd utifrån kundens riskklassificering och kreditens säkerhet där 
goda värden ger högre mandat.

Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser 
och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig 
kreditbeviljande instans. I denna prövning ingår även att pröva och fastställa 
värdet på ställda säkerheter. Riskklassificeringen görs med avseende på två 
olika delar av kreditbedömningen; risken att kunden inte kan fullgöra sina 
betalningsförpliktelser (RFF) och risken att säkerheten för lånen inte täcker 
totala fordran (RVO).

Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreg-
lerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig 
upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb 
handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker med 
stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner 
om när en kravåtgärd är erforderlig. För kriterier angående nedskrivning se 
Not 2. 

Riskklass prövas och fastställs i samband med beslut om ny kredit och 
kredituppföljning. Riskklassen ligger till grund för och påverkar omfatt-
ningen av analys och dokumentation av kundengagemanget samt hur 
kunden ska följas upp. Kunder med låg risk kan hanteras i en enklare och 
snabbare kreditprocess. Kunder med högre risk leder till ökade uppfölj-
ningskrav.

Klassificeringen syftar till att uppskatta sannolikheten för fallissemang 
inom ett år och uttrycks på en skala med 23 klasser där 0 representerar 
störst risk och 21 representerar lägst risk, därutöver finns en riskklass för 
fallissemang.

Sparbanken följer upp och rapporterar företags- och privatkrediter enligt 
särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvaliteten i sparbanken.

Beträffande sparbankens kreditexponering brutto och netto samt 
koncentrationer med avseende på motparter hänvisas till tabeller nedan. 
Se även Not 17 för information om utlåning till allmänheten. 
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Kreditriskexponering uppdelat på kreditbetyg för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften 2018

tkr Steg 1 Steg 2

Steg 3  
(ej köpta eller utgivna  

kreditförsämrade)

Steg 3  
(köpta eller utgivna 
 kreditförsämrade) Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Icke ratade exponeringar 10 547 – – – 10 547

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde 10 547 – – – 10 547

Utlåning till kreditinstitut

Icke ratade exponeringar 1 316 395 – – – 1 316 395

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde 1 316 395 – – – 1 316 395

Utlåning till allmänheten

Icke ratade exponeringar 10 573 190 797 310 266 623 – 11 637 1231)

Förlustreservering -6 150 -9 100 -112 301 – -127 551

Totalt redovisat värde 10 567 040 788 210 154 322 – 11 509 572

Totalt bruttoredovisat värde för finansiella tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde 11 900 132 797 310 266 623 – 12 964 065

Totalt förlustreservering -6 150 -9 100 -112 301 – -127 551

Totalt redovisat värde 11 893 982 788 210 154 322 – 12 836 514

Finansiella garantier och låneåtaganden

Icke ratade exponeringar 952 392 56 433 5 201 – 1 014 026

Förlustreservering -368 -971 -415 – -1 754

Totalt finansiella garantier och låneåtaganden 952 024 55 462 4 786 – 1 012 272

1)  Se not 17. 

Kreditriskexponering, brutto och netto 2018

tkr

Kreditrisk- 
exponering (före 

nedskrivning) Förlustreserv Redovisat värde
Värde av   

säkerheter 

Kreditrisk- 
exponering 

m hänsyn till 
 säkerheter 

Tillgodohavanden hos centralbanker 10 547 – 10 547 – 10 547

Utlåning till kreditinstitut 1 316 395 – 1 316 395 – 1 316 395

Utlåning till allmänheten 

Utlåning mot säkerhet av: 

Statlig och kommunal borgen1) 165 675 44 165 631 165 631 –

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter2) 4 943 943 3 586 4 940 357 4 861 922 78 435

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter3) 1 219 029 948 1 218 081 1 196 285 21 796

Pantbrev i jordbruksfastigheter 1 653 972 71 508 1 582 464 1 469 560 112 904

Pantbrev i andra näringsfastigheter 1 805 087 4 499 1 800 588 1 793 203 7 385

Företagsinteckning 470 911 13 318 457 593 449 982 7 611

Övriga4) 1 411 109 33 648 1 377 461 532 859 844 602

Summa 11 669 7265) 127 551 11 542 175 10 469 442 1 072 733

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  

Statspapper och andra offentliga organ

- AAA6) 145 303 – 145 303 – 145 303

- AA 351 379 – 351 379 – 351 379

Andra emittenter

- AAA 931 970 – 931 970 – 931 970

Summa 1 428 652 – 1 428 652 – 1 428 652

Övriga tillgångar

Åtaganden 1 019 323 – 1 019 323 – 1 019 323

Utställda lånelöften 867 961 – 867 961 867 961 –

Utställda finansiella garantier 146 065 1 754 144 311 54 766 89 545

Summa 2 033 349 1 754 2 031 595 922 727 1 108 868

Total kreditriskexponering 16 458 669 129 305 16 329 364 11 392 169 4 937 195

1) Inklusive krediter till stat och kommun
2) Inklusive bostadsrätter
3) Inklusive bostadsrättsföreningar
4) Inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
5) Se not 17
6) Standard and Poor’s rating

Ianspråktagna säkerheter saknas. 
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Kreditriskexponering, brutto och netto 2017

tkr

Kreditrisk- 
exponering (före 

nedskrivning) Förlustreserv Redovisat värde
Värde av   

säkerheter 

Kreditrisk- 
exponering 

m hänsyn till 
 säkerheter 

Krediter1) mot säkerhet av:

Statlig och kommunal borgen2) 12 518 – 12 518 12 518 –

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3) 4 573 286 530 4 572 756 4 493 424 79 332

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4) 1 159 666 – 1 159 666 1 159 229 437

Pantbrev i jordbruksfastigheter 1 600 870 3 515 1 597 355 1 504 196 93 159

Pantbrev i andra näringsfastigheter 1 754 614 – 1 754 614 1 731 335 23 279

Företagsinteckning 494 935 1 861 493 074 483 038 10 036

Övriga5) 1 903 269 104 610 1 798 659 1 034 150 764 509

varav: kreditinstitut 892 989 – 892 989 892 989 –

Summa 11 499 158 110 516 11 388 642 10 417 890 970 752

Värdepapper

Statspapper och andra offentliga organ

- AAA6) 242 364 – 242 364 – 242 364

- AA 491 946 – 491 946 – 491 946

Andra emittenter

- AAA 226 359 – 226 359 220 000 6 359

- AA – – – – –

- A 166 119 – 166 119 155 000 11 119

- BBB eller lägre 77 118 – 77 118 70 000 7 118

- utan rating – – – – –

Summa 1 203 906 – 1 203 906 445 000 758 906

Derivat

- A 17 – 17 – 17

Summa 17 – 17 – 17

Övrigt

Åtaganden 948 497 – 948 497 – 948 497

Utställda lånelöften 840 613 – 840 613 840 613 –

Utställda finansiella garantier 152 341 – 152 341 59 084 93 257

Summa 1 941 451 – 1 941 451 899 697 1 041 754

Total kreditriskexponering 14 644 532 110 516 14 534 016 11 762 587 2 771 429

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

2) Iinklusive krediter till stat och kommun
3) Inklusive bostadsrätter
4) Inklusive bostadsrättsföreningar
5) Inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
6) Standard and Poor’s rating

Ianspråktagna säkerheter saknas. 
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Likviditetsrisk

Likviditetsrisk motsvarar risken för att sparbanken inte kan infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar 
och skulder inklusive derivatinstrument har olika löptider. Sparbankens 
styrelse har en mycket låg tolerans för likviditetsrisker och sparbanken ska 
därför effektivt kontrollera och begränsa dessa och hålla en betryggande 
marginal till regulatoriska krav. Likviditetens storlek ska vara sådan att 
sparbanken vid var tid med marginal uppfyller det regulatoriska kravet på 
likviditetstäckning (LCR) enligt kapitaltäckningsregelverket. Likviditeten 
bevakas löpande och stresstester utförs för olika scenarios. Från och med 
den 1 januari 2018 ska denna kvot minst uppgå till 100 procent.

Sparbankens likviditet består av kassa och tillgodohavanden hos 
andra kreditinstitut samt av bankens likviditetsbuffert. Likviditetsbufferten 
består av högkvalitativa likvida tillgångar. Likviditetsbufferten uppgick till 
1 357 mkr (947 mkr) per 2018-12-31. 

Sparbanken har också en beredskapsplan som innehåller ytterligare 
likviditetsskapande åtgärder utöver de redan nämnda. Beredskapsplanen 
anger vilka åtgärder som ska vidtas av VD i den mån beslutade tolerans-
nivåer uppnås. Rapportering av sparbankens aktuella likviditetssituation 
sker dagligen till VD och chef  för riskfunktionen. För ytterligare information 
avseende likviditetsrisk enligt FFFS 2010:7, Finansinspektionens föreskrifter 
om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker, 5 kap, hänvisas till 
sormlandssparbank.se/finansiellinformation.

Sparbankens finansiering utgörs av inlåning från allmänheten samt eget 
kapital. Sparbankens likviditetsbuffert och finansiering samt likviditetsexpo-
nering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder 
framgår av tabeller nedan. Även den kassaflödesanalys, som finns på sid 
31 i årsredovisningen, belyser sparbankens likviditetssituation. 

Löptidsinformation 2018 Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

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

På   
anfordran

Högst   
3 mån

Längre än 
3 mån men 
högst 1 år

Längre än 
1 år men 

högst 5 år
Längre  
än 5 år

Utan  
löptid

Summa 
nominella 

kassa-
flöden

Varav 
förväntad  

tid för 
 återvinning  

>12 mån

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 10 547 – – – – – 10 547 –

Utlåning till kreditinstitut 1 316 395 – – – – – 1 316 395 –

Utlåning till allmänheten 433 828 170 346 679 018 2 627 166 7 631 817 – 11 542 175 10 258 983

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – 63 108 1 189 888 175 656 – 1 428 652 1 365 544

Övriga tillgångar – – – – – 1 500 149 1 500 149 –

Summa tillgångar 1 760 770 170 346 742 126 3 817 054 7 807 473 1 500 149 15 797 918 11 624 527

Skulder

Skulder till kreditinstitut 105 204 9 034 50 000 80 301 – – 244 539 80 301

Inlåning fr allmänheten 11 674 302 336 839 438 498 26 142 12 475 781 26 142

Upplåning fr allmänheten 18 829 – – – – – 18 829 –

Övriga skulder inkl. eget kapital 3 058 769 3 058 769 –

Summa skulder och eget kapital 11 798 335 345 873 488 498 106 443 – 3 058 769 15 797 918 106 443

Oredovisade lånelöften 1 019 323 – 867 961 – – – 1 887 284 –

Utfärdade finansiella garantier 61 370 61 370 –

Total skillnad -11 118 258 -175 527 -614 333 3 710 611 7  807 473 -1 558 620 -1 948 654 11 518 084

Löptidsinformation 2017 Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

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

På 
 anfordran

Högst   
3 mån

Längre än 
3 mån men 
högst 1 år

Längre än 
1 år men 

högst 5 år
Längre  
än 5 år

Utan  
löptid

Summa 
nominella 

kassa-
flöden

Varav 
förväntad 

tid för  
återvinning  

>12 mån

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 12 690 – – – – – 12 690 –

Utlåning till kreditinstitut 878 970 – – – – – 878 970 –

Utlåning till allmänheten 376 063 183 062 471 065 2 410 344 7 069 138 10 509 672 9 479 482

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 133 906 910 000 160 000 1 203 906 1 070 000

Övriga tillgångar 1 634 937 1 634 937 –

Summa tillgångar 1 267 723 316 968 471 065 3 320 344 7 229 138 1 634 937 14 240 175 10 549 482

Skulder

Skulder till kreditinstitut 5 449 8 436 – 64 867 – – 78 752 64 867

Inlåning fr allmänheten 10 438 291 365 158 272 645 38 484 11 114 578 38 484

Upplåning fr allmänheten 22 062 – – – – – 22 062 –

Övriga skulder inkl. eget kapital – – – – – 3 024 783 3 024 783 –

Summa skulder och eget kapital 10 465 802 373 594 272 645 103 351 – 3 024 783 14 240 175 103 351

Oredovisade lånelöften 948 497 – 840 613 – – 1 789 110 –

Utfärdade finansiella garantier 66 057 – – – – – 66 057 –

Total skillnad -10 212 633 -56 626 -642 193 3 216 993 7 229 138 -1 389 846 -1 855 167 10 446 131

tkr

tkr
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2018

Räntebindningstider för tillgångar  
och skulder – Ränteexponering

Högst  
1 mån

Längre än  
1 mån  

men högst  
3 mån

Längre än  
3 mån  

men högst  
6 mån

Längre än  
6 mån  

men högst 
1 år

Längre än 
1 år  

men högst 
3 år

Längre än 
3 år  

men högst 
5 år

Längre  
än 5 år

Utan  
ränta Totalt

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbanker – – – – – – – 10 547 10 547

Utlåning till kreditinstitut 1 316 395 – – – – – – – 1 316 395

Utlåning till allmänheten 6 163 559 3 592 822 14 389 131 145 1 197 756 442 504 – – 11 542 175

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 874 715 – – – 553 937 – – 1 428 652

Övriga tillgångar 1 500 149 1 500 149

Summa 7 479 954 4 467 537 14 389 131 145 1 197 756 996 441 – 1 510 696 15 797 918

Skulder

Skulder till kreditinstitut 105 210 1 299 7 729 50 000 49 264 – 31 037 – 244 539

Inlåning från allmänheten 10 202 044 1 859 016 144 938 243 641 17 949 8 193 – 18 829 12 494 610

Övriga skulder 152 610 152 610

Eget kapital – – – – – – – 2 906 159 2 942 159

Summa skulder och eget kapital 10 307 254 1 860 315 152 667 293 641 67 213 8 193 31 037 3 077 598 15 797 918

Differens tillgångar och skulder -2 827 300 2 607 222 -138 278 -162 496 1 130 543 988 248 -31 037 -1 566 902 –

Kumulativ exponering -2 827 300 -220 078 -358 356 -520 852 609 691 1 597 939 1 566 902 – –

2017

Räntebindningstider för tillgångar  
och skulder – Ränteexponering

Högst  
1 mån

Längre  
än 1 mån  

men högst  
3 mån

Längre  
än 3 mån  

men högst  
6 mån

Längre  
än 6 mån  

men högst 
1 år

Längre  
än 1 år  

men högst 
3 år

Längre  
än 3 år  

men högst 
5 år

Längre  
än 5 år

Utan  
ränta Totalt

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbanker – – – – – – – 12 690 12 690

Utlåning till kreditinstitut 878 970 – – – – – – – 878 970

Utlåning till allmänheten 6 005 970 2 974 747 112 900 142 847 857 844 415 364 – – 10 509 672

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 904 117 – – – 71 867 30 430 197 492 1 203 906

Övriga tillgångar – – – – – – 1 634 937 1 634 937

Summa 6 884 940 3 878 864 112 900 142 847 857 844 487 231 30 430 1 845 119 14 240 175

Skulder

Skulder till kreditinstitut 78 752 – – – – – – – 78 752

Inlåning från allmänheten 10 538 165 271 321 226 522 40 688 28 540 9 342 – 22 062 11 136 640

Övriga skulder – – – – – – – 182 224 182 224

Eget kapital – – – – – – – 2 842 559 2 842 559

Summa skulder och eget kapital 10 616 917 271 321 226 522 40 688 28 540 9 342 – 3 046 845 14 240 175

Differens tillgångar och skulder -3 731 977 3 607 543 -113 622 102 159 829 304 477 889 30 430 -1 201 726 –

Kumulativ exponering -3 731 977 -124 434 -238 056 -135 897 693 407 1 171 296 1 201 726 – –

Räntenettorisk; genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång eller nedgång på 1 procentenhet på balansdagen 
utgör -6 639 tkr (-6 157 tkr), givet de räntebärande tillgångar och skulder som finns per balansdagen.

Marknadsrisk

Med marknadsrisk avses risken för förlust eller lägre framtida intjäning till 
följd av förändringar i räntor, valutakurser, aktiekurser eller andra riskfak-
torer på finansiella marknader. I sparbankens fall utgör ränterisken och 
aktiekursrisk de övervägande marknadsriskerna.

Sparbanken ska ha en låg riskprofil med begränsade risker på de 
finansiella marknaderna. Sparbankens verksamhet på dessa marknader 
motiveras av att långsiktigt tillfredsställa kundernas behov och underlätta 
sparbankens egen finansiering. Ekonomi- och finanschefen i sparbanken 
är ansvarig för den löpande finansförvaltningen och därmed den operativa 
dagliga hanteringen av stora delar av sparbankens marknadsrisk. Vidare 
är den oberoende funktionen för riskkontroll ansvarig för att kontrollera 
riskerna.

Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens 
fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av 
ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av ränte-
risk är inkomstrisken, det vill säga risken för att räntenettot försämras i ett 
förändrat ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och 
skulder.

Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma 
utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer.

Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering 
sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från 
ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. 
Ränterisk kan således dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk, 
dels förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. Sparbanken är exponerad 
mot ränterisk till följd av olika räntebindningstid på räntebärande tillgångar 
och skulder. Långa räntebindningstider motverkar kassaflödesrisken men 
ökar prisrisken. Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken, men ökar 
kassaflödesrisken.

I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna 
i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär det till ex - 
empel att räntebindningstiderna på sparbankens likviditetsbuffert måste 
hålla sig inom vissa tidsramar.

tkr

tkr
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Nominellt belopp/ återstående löptid Summa nominellt belopp Positva verkliga värden Negativa verkliga värden

tkr < 1 år 1 år - 5 år >5 år 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Säkring av ränterisk

CAP 60 000 30 000 90 000 235 000 2 17 – –

Säkring av valutarisk

Terminer 47 478 – 47 478 8 545 – – – –

Summa 107 478 30 000 137 478 243 545 2 17 – –

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till 258 tkr och på säkringsinstrument (derivat) till -740 tkr. 
Mellanskillnaden är såldes periodens redovisade ineffektivitet. Ineffektiviteten beror i huvudsak på räntecap som används för säkring av takräntelån.

Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den så kallade gap-analysen 
vilken återfinns i tabell på föregående sida och som visar räntebindnings-
tiderna för sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt 
poster utanför balansräkningen. Analysen visar att vid en förändring 
av marknadsräntan med en procentenhet minskar/ökar räntenettot för 
kommande tolvmånadersperiod med 6,6 mkr. 

En uppgång av marknadsräntorna med två procentenheter påverkar 
kapitalbasen med -123,9 mkr (-146,4 mkr) och en nedgång med två 
procentenheter påverkar kapitalbasen med 134,8 mkr (167,1 mkr) per 31 
december 2018. Beräkningen sker i enlighet med Finansinspektionens 
föreskrifter 2007:4 om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet samt 
med beaktande av FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom 
pelare 2 (FI Dnr 14-14414). Övriga parametrar antas vara oförändrade.

Ränterisken för sparbankens obligationsportfölj och derivat uppgår 
till -24 mkr vid en ränteuppgång på 1 procentenhet och 25 mkr vid en 
motsvarande räntenedgång.

Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket 
innebär att ekonomifunktionen ansvarar för att identifiera och hantera 
denna exponering.

Valutakursrisk

Sparbanken är endast begränsat utsatt för valutakursrisk. Eventuella 
valutaexponeringar som kan uppstå via transaktioner i kundverksamheten 
säkras regelmässigt bort. I balansräkningen finns valutarisk i inlåning 
och utlåning samt valutaterminer. Samtliga positioner är täckta genom 
identiska motaffärer med Swedbank, varför valutarisken i nettopositionen 
är marginell.

Aktiekursrisk

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

Sparbanken saknar numera innehav av aktier vilka löpande marknads-
värderas via resultaträkningen. Däremot har sparbanken ett antal strate-
giska aktieinnehav, vilka framgår av not 19. Värdeförändringar på dessa 
innehav redovisas i normalfallet över balansräkningen.

Innehavet i Swedbank är det enda som är börsnoterat. En förändring 
med en procentenhet av aktiekursen har i normalfallet ingen påverkan på 
periodens resultat. Förändringen påverkar endast totalresultatet samt fond 
för verkligt värde i balansräkningen. Fond för verkligt värde påverkas med
+/-12,4 mkr vid en förändring med en procent av Swedbanks aktiekurs 
(eventuell realisationsvinst på innehavet bedöms i sammanhanget som 
skattefri).

Derivat avsedda för riskhantering, ej säkringsredovisning 

Sparbanken använder sig av derivat där säkringsredovisning inte tillämpas. 
Sparbanken har gjort bedömningen att den volatilitet som uppstår om 
säkringsredovisning inte tillämpas inte är stor nog att motivera det mer -
arbete som säkringsredovisning medför. Derivaten används för att skydda 
sparbanken mot valutakursrisk och ränterisk. Instrumenten omfattar i 
huvudsak valutaterminer samt räntecappar som används för säkring av 
takräntelån. Förändring i verkligt värde på dessa derivat redovisas i resultat-
posten Nettoresultat av finansiella transaktioner och framgår av tabell.

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 och begränsas 
genom sparbankens ramverk för intern styrning, uppföljning och kontroll 
samt verkande för en sund riskkultur. Sparbanken har fastställt limiter och 
indikatorer med fastställda gränsvärden för exponering mot operativ risk. 
Styrelsen har även fastställt den riskaptit som exponeringen för operativa 
risker ska hållas inom.

I syfte att följa upp, identifiera, mäta och värdera de operativa riskerna 
använder sig sparbanken av ett antal metoder. Dessa metoder är bland 
annat risk- och kontrollutvärderingar, process för godkännande av nya 
produkter, tjänster, marknader, processer, system samt större verksamhets-
förändringar och omorganisationer, process för avvikelse- och incidenthan-
tering, process för krishantering, beredskap och kontinuitetsplanering samt 
process för utlagd verksamhet. Metoderna syftar till att åtgärda och före-
bygga potentiella risker. Därutöver samlar sparbanken operativa förluster  
i en förlustdatabas, vilken gör det möjligt att lära av begångna fel.

För mer information om operativ risk se sormlandssparbank.se/ 
finansiellinformation.

Derivat som säkringsinstrument 2018
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 NOT 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner

tkr 2018 2017

Aktier/andelar 347 964

Räntebärande värdepapper -10 279 -3 620

Andra finansiella instrument -1 413 25 874

Valutakursförändringar 1 898 589

Summa -9 448 23 806

Nettovinst/nettoförlust uppdelat  
per värderingskategori

Finansiella tillgångar till verkligt värde 
via resultaträkningen -11 411 23 160

Realisationsresultat från finansiella 
tillgångar som kan säljas – 6

Förändring i verkligt värde på derivat 
som är säkringsintrument i en säkring 
av verkligt värde 65 51

Valutakursförändringar 1 898 589

Summa -9 448 23 806

Egetkapitalinstrument värderade till 
verkligt värde via övrigt totalresultat 211 -136 257

 NOT 9 Övriga rörelseintäkter

tkr 2018 2017

Intäkter från rörelsefastigheter 1 843 1 837

Övriga rörelseintäkter 8 512 5 882

Summa 10 355 7 719

 NOT 7 Provisionskostnader

tkr 2018 2017

Betalningsförmedlingsprovisioner -17 313 -18 746

Värdepappersprovisioner -6 186 -5 663

Summa -23 499 -24 410

 NOT 6 Provisionsintäkter

tkr 2018 2017

Betalningsförmedlingsprovisioner 34 561 34 267

Utlåningsprovisioner 49 640 57 415

Inlåningsprovisioner 11 118 11 671

Provisioner avseende utställda finan-
siella garantier 854 785

Värdepappersprovisioner 41 582 45 970

Avgifter från kredit- och betalkort 1 991 2 090

Övriga provisioner1) 18 589 18 220

Summa 158 336 170 417

1) varav Försäkringsprovisioner 12 829 tkr (13 216 tkr)

 NOT 5 Erhållna utdelningar

tkr 2018 2017

Aktier och andelar 86 140 93 177

Summa 86 140 93 177

 NOT 4 Räntenetto

tkr 2018 2017

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 1 747 1 479

Utlåning till allmänheten 230 505 212 474

Räntebärande värdepapper 7 912 2 561

Derivat -679 -882

 säkringsredovisning -679  

Övriga -2 252 -19

Summa ränteintäkter 237 232     215 613

varav: 

  ränteintäkter beräknade enligt  
effektivräntemetoden 230 000 213 934

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -7 073 -4 808

In- och upplåning från allmänheten -17 586 -17 605

varav kostnad för insättningsgaranti -10 663 -11 497

Övriga -5 540 -3 639

Summa räntekostnader -30 199 -26 052

varav:

   räntekostnader beräknade enligt  
effektivräntemetoden – –

Summa räntenetto 207 033 189 561

Räntemarginal (totala ränteintäkter i % 
av medelomslutning (MO) minus totala 
räntekostnader i % av MO exkl. genom-
snittligt eget kapital och obeskattade 
reserver) 1,32 1,30

Placeringsmarginal (räntenetto i % 
av MO) 1,36 1,34

Medelränta utlåning 1,93 1,97

Medelränta inlåning (inkl. kostnad för 
insättningsgarantin) 0,14 0,15

varav kostnad för insättningsgaranti 0,09 0,11

Medelränta på utlåning (brutto) till 
allmänheten på balansdagen 1,90 1,91

Medelränta på inlåning till   
allmänheten på balansdagen 0,05 0,04

 NOT 10 Allmänna administrationskostnader

tkr 2018 2017

Personalkostnader

Löner och arvoden -104 590 -100 749

Sociala avgifter -41 165 -36 958

Kostnad för pensionspremier -21 905 -17 903

Avsättning till vinstandelsstiftelse, 
inkl. löneskatt

-7 914 -8 767

Övriga personalkostnader -8 032 -9 720

Summa personalkostnader -183 607 -174 097

Övriga administrationskostnader

 Hyror och andra lokalkostnader -2 591 -2 627

 IT-kostnader -51 275 -54 109

 Konsulttjänster -29 707 -8 189

 Revision (extern och intern) -5 092 -6 534

 Porto och telefon -1 082 -938

 Fastighetskostnader -11 662 -10 038

 Övriga -15 911 -14 049

Summa övriga  
administrations kostnader

-117 321 -96 483

Summa -300 928 -270 580

Av sparbankens pensionskostnader på 21 905 tkr (17 903 tkr) avser  
4 152 tkr (2 733 tkr) sparbankens ledande befattningshavare.
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Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 2018

tkr

Grundlön 
/ styrelse-

arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Vinstandels- 

stiftelse
Övriga 

 ersättningar Summa

Birgitta J. Hedberg (ordf.) 351 – – – – 505 856

Josefine Lindstrand (vice ordf.) 123 – – – – 478 601

Annika Wijkström 80 – – – – 312 391

Bo Ljungström 134 – – – – 274 409

David Ekberg 80 – – – – 241 321

Peter Söderström fr.o.m 18 april 53 – – – – 123 176

Sören Schelander (VD) fr.o.m 5 april 2 717 – 101 453 – – 3 271

Erik Hägglöv (VD) t.o.m 4 april 932 – 29 – – – 961

Andra ledande befattningshavare 
(15 personer)1) 10 072 – 235 3 699 281 – 14 288

Summa 14 542 – 365 4 152 281 1 933 21 273

1) 2018-12-31 består bankledningen av sju personer. I bankledningen har 17 personer varit verksamma under året.  
Två konsultbolag har utfört ledningstjänster under verksamhetsåret.  

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

tkr 2018 2017

Ledande befattningshavare

Löner -14 862 -15 150

Sociala kostnader -5 849 -5 557

Summa -20 711 -20 707

Övriga anställda

Löner -89 728 -85 600

Sociala kostnader -35 316 -31 401

Summa -125 044 -117 001

Ersättningar till ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fasta arvoden enligt spar-
banksstämmans beslut. Därutöver erhåller styrelseledamöterna ersättning 
per bevistat sammanträde (vilka kan utgöras av styrelsemöte, lokala 
marknadsråd, risk- och revisionsutskott, kreditutskott och ersättnings-
utskott). Dessa arvoden redovisas under Övriga ersättningar och fastställs 
av sparbanksstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, del i 
personalens vinstandelssystem, övriga förmåner och tjänstepension. VD  
och i förekommande stf  vd, kreditchef, ekonomi- och finanschef, chef  för 
funktionen för regelefterlevnad och chef  för funktionen riskkontroll omfattas 
av samma ersättningar exklusive vinstandelssystem. Tidigare VD omfattas 
inte av tjänstepension. Med andra ledande befattningshavare avses de 
personer som tillsammans med VD utgör sparbankens ledning. Tjänste-
pensionsförmåner och övriga förmåner till VD och andra ledande befatt-
ningshavare utgår som en del av den totala ersättningen.

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 2017

tkr Avser tiden

Grundlön 
/ styrelse-

arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Vinstandels- 

stiftelse
Övriga 

 ersättningar Summa

Birgitta J. Hedberg (ordf.) 312 – – – – 541 854

Josefine Lindstrand (vice ordf.) 86 – – – – 482 568

Annika Wijkström från 19/4 52 – – – – 264 316

Bo Ljungström från 19/4 66 – – – – 213 279

David Ekberg 78 – – – – 344 423

Staffan Jonsson till 14/2 13 – – – – 35 49

Jan Lewenhaupt till 14/2 15 – – – – 42 57

Dot Gade Kulovuori till 14/2 13 – – – – 36 49

Erik Hägglöv se nedan1) 2 341 – 55 – – 117 2 512

Daniel Eriksson som VD till 14/5 1 376 – – – 15 – 1 391

Andra ledande befattningshavare

  (Totalt 9 personer, 7 pers. till 
14/5 och 7 pers. från 15/5.) 8 722 355 3 257 216 12 550

Summa 13 076 – 410 3 257 231 2 074 19 047

1) som styrelseledamot till 14 maj och som VD från 15 maj. 

 NOT 10 Allmänna administrationskostnader

Beredningsprocess

Ersättningar till VD, VD:s ställföreträdare och övriga ledande befattnings-
havare fastställs av ersättningsutskottet.

Rörlig ersättning och övriga förmåner

VD:s och övriga ledande befattningshavares anställningsavtal innehåller 
inte någon rörlig ersättning utöver den ordinarie avsättningen till perso-
nalens vinstandelssystem, se dock ovanstående undantag gällande 
vinstandelssystem.

Pensioner
Tjänstepensionspremier till VD ingår i den vanliga BTP2-planen som gäller 
på lön upp till 30 inkomstbasbelopp (IBB). På lönedelar utöver 30 IBB ska 
VD åtnjuta en direktpension med 35 procent av lönen utöver 30 IBB som 
premie.

Sparbanken betalade ingen tjänstepensionspremie till tidigare VD. 
Tjänstepensionsvillkoren för övriga ledande befattningshavare följer 
BTP-planen. Med tjänstepensionsgrundande lön avses i sammanhanget 
grundlönen. Samtliga tjänstepensioner är oantastbara, det vill säga inte 
villkorade av framtida anställning.
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 NOT 11 Övriga rörelsekostnader

tkr 2018 2017

Avgifter till centrala organisationer -2 868 24 656

 varav: ordinarie avgifter -2 868 -2 790

Försäkringskostnader -2 407 -3 451

Säkerhetskostnader -7 987 -5 555

Marknadsföringskostnader -7 222 -8 796

Övriga rörelsekostnader -1 564 -1 118

Summa -22 048 5 735

 NOT 12 Kreditförluster, netto

tkr 2018 2017

Lån till upplupet anskaffningsvärde, låneåtaganden samt finansiella garantier

Förändring kreditförlustreserv steg 1 -2 293 –

Förändring kreditförlustreserv steg 2 -3 273 –

Gruppvisa reserveringar enligt IAS39 – -1 864

Kreditförluster netto ej kreditförsämrad utlåning, låneåtaganden samt finansiella garantier -5 566 -1 864

Förändring kreditförlustreserv steg 3 5 809 –

Periodens bortskrivning avseende konstaterade förluster -17 497 -6 915

Återvinningar på tidigare konstaterade förluster – 7 874

Specifika reserveringar enligt IAS39 – -9 222

Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster (-) 1 931 1 735

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster(+/-) 2 507 2 882

Kreditförluster netto, kreditförsämrad utlåning, låneåtaganden samt finansiella garantier -7 249 -3 646

Summa kreditförluster netto -12 815 -5 510

 NOT 10 Allmänna administrationskostnader

Avgångsvederlag

VD:s anställningsavtal kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid 
av sex månader. Vid sparbankens uppsägning av avtalet ska sparbanken 
förutom lön under uppsägningstiden till VD utge ett avgångsvederlag 
motsvarande sex månadslöner. Om det vid tidpunkten för sparbankens 
uppsägning kvarstår mindre tid än sex månader av VD:s anställning med 
anledning av att VD uppnår 65 års ålder ska dock avgångsvederlaget 
endast uppgå till den tid som kvarstår av hans anställning.

För övriga ledande befattningshavare följer uppsägningstiden gällande 
kollektivavtal.

Offentliggörande av uppgifter om ersättning

Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansin-
spektionens föreskrifter FFFS 2011:1 2 kap 11§ lämnas på Sörmlands 
sparbanks hemsida www.sormlandssparbank.se finansiellinformation och 
på sidan 76 i årsredovisningen.

Lån till ledande befattningshavare 

tkr 2018 2017

Verkställande direktör och vice 
 verkställande direktör (ställföre-
trädande för verkställande direktör) – –

Styrelseledamöter och 
 styrelsesuppleanter 2 284 4 134

Lån till övriga ledande befattnings-
havare som ingår i jävskretsen 23 795 16 912

Summa 26 079 21 046

Av ovan angivna lånefordringar avser 23 803 tkr (17 873 tkr) lån mot 
bostadsfastigheter och 2 276 tkr (3 172 tkr) lån utan underliggande 
säkerhet.

Lån till ledning samt personalrepresentanter följer sedvanliga personal-
villkor och lån till övriga styrelseledamöter följer marknadsmässiga villkor.

Medelantalet anställda 

 2018 2017

Sparbanken

 - varav kvinnor 130 126

 - varav män 52 47

Totalt 182 173

Könsfördelning i ledningen  

 2018 2017

Styrelsen

Antal kvinnor 3 3

Antal män 3 3

Övriga ledande befattningshavare  
inkl verkställande direktören

Antal kvinnor 4 3

Antal män 3 5

Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

tkr 2018 2017

KPMG 

Revisionsuppdrag 3 234 3 569

Revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget 97 323

Skatterådgivning 137 –

Övriga tjänster 90 23

EY

Internrevisionsuppdrag 1 598 2 641

Övriga tjänster 345 56

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen 
och bokföringen, styrelsens och VD:s förvaltning, samt revision och annan 
granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inklu-
derar 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. 
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 NOT 15 Skatter

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

tkr 2018 2017

Aktuell skattekostnad (-)

Årets skattekostnad /skatteintäkt -1 047 -14 459

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -611 13

Uppskjuten skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)

Förändring uppskjuten skattefordran pension -370 -1 890

Omvärdering av redovisade värdet av uppskjutna skattefordringar    1 646 -1 890

Totalt redovisad skattkostnad -382 -16 336

 NOT 14 Exceptionella poster

tkr 2018 2017

Återvinning av tidigare gjorda  
reserveringar

– 50 453

Reservering för framtida kostnader – –10 936

Summa – 39 517

 NOT 13 Nedskrivning av finansiella tillgångar

tkr 2018 2017

Aktier och andelar – -600

Summa – -600

 NOT 16 Utlåning till kreditinstitut

tkr 2018 2017

Swedbank

 Svensk valuta 1 193 375 783 159

 Utländsk valuta 123 011 95 708

Övriga 10 103

Summa 1 316 395 878 970

Avstämning av effektiv skatt

tkr 2018 2017

Resultat före skatt 87 776 – 183 305

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -19 311 22,0% -40 327

Ej avdragsgilla kostnader 1,3% -1 158 0,4% -775

Ej skattepliktiga intäkter -22,1% 19 422 -14,5% 26 643

Skatt hänförlig till tidigare år 0,7% -611 0,0% 13

Förändring uppskjuten skatt pension 0,4% -370 1,0% -1 890

Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt -1,9% 1 646 – –

Redovisad effektiv skatt 0,4% -382 8,9% -16 336

Redovisat i balansräkningen

Uppskjutna skattefordringar och skulder hänför sig till följande:

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

tkr 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Pensionsavsättningar 1 885 2 255 – – 1 885 2 255

Underskottsavdrag 14 791 11 325 – – 14 791 11 325

Skattefordringar/-skulder, netto 16 676 13 580 – – 16 676 13 580
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 NOT 17 Utlåning till allmänheten

tkr 2018 2017

Utestående fordringar, brutto

Svensk valuta 11 580 398 10 546 883

varav eget kreditkortet och fair value option 32 6031) 34 785

Utländsk valuta 89 329 73 304

Summa 11 669 727 10 620 188

1) Beloppet avseende det egna kreditkortet och fair value option förlustberäknas inte enligt  
förlustmodellen enligt nedan. 

Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver 2018
            Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Redovisat bruttovärde: 

Redovisat bruttovärde per 1 januari 2018 9 784 811 521 512 279 077 10 585 400

Nya finansiella tillgångar 3 785 646 119 084 328 3 905 058

Bortbokade finansiella tillgångar -2 382 497 -69 083 -21 004 -2 472 584

Överföringar mellan steg under perioden

från steg 1 till steg 2 -417 667 403 081 – -14 586

från steg 1 till steg 3 -35 490 – 7 468 -28 022

från steg 2 to steg 1 138 917 -146 343 – -7 426

från steg 2 to steg 3 – -26 070 16 461 -9 609

från steg 3 to steg 2 – 595 -620 -25

från steg 3 to steg 1 3 036 – -3 129 -93

Övrigt -303 566 -5 466 -11 958 -320 990

Redovisat bruttovärde per 31 december 2018 10 573 190 797 310 266 623 11 637 1231

1) Det egna kreditkortet och fair value option 32.603 tkr ingår inte.

 NOT 15 Skatter forts.

            Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Förlustreserver

Förlustreserver per 1 januari 2018 -3 925 -6 050 -109 137 -119 112

Nya finansiella tillgångar -3 192 -1 313 -133 -4 638

Bortbokade finansiella tillgångar 1 033 550 16 030 17 613

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) -2 156 -1 388 -31 195 -34 7392)

Förändringar i makroekonomiska scenarier -724 -644 -2 781 -4 149

Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar  
och individuella bedömningar) – – 19 510 19 5103)

Överföringar mellan steg under perioden –

från steg 1 till steg 2 1 415 -4 229 – -2 814

från steg 1 till steg 3 1 526 – -1 735 -209

från steg 2 to steg 1 -114 669 – 555

från steg 2 to steg 3 – 3 308 -3 606 -298

från steg 3 to steg 2 – -20 61 41

från steg 3 to steg 1 -17 – 685 668

Valutakursförändringar -4 – – -4

Övrigt 8 17 – 25

Förlustreserver per 31 december 2018 -6 150 -9 100 -112 301 -127 551

Redovisat värde, netto 10 567 040 788 210 154 322 11 509 5721)

1) Det egna kreditkortet och fair value option 32.603 tkr ingår inte.
2) Försämring på grund av ökning i sannolikhet för negativa scenarios samt försämrade ekonomiska framtidsutsikter.
3) Förbättring på grund av att sparbanken förväntar sig en ordnad avveckling jämfört med föregående års hårda avveckling kopplat till individuella reserveringar. 
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 NOT 17 Utlåning till allmänheten forts.

Redovisat bruttovärde och förlustreserv – branschfördelning 

2018-12-31

tkr Redovisat bruttovärde Förlustreserv Redovisat nettovärde

Utlåning till allmänheten

Privatkunder 5 027 159 -22 374 5 004 785

Företagskunder

Jordbruk, fiske, skog 1 522 607 -66 260 1 456 347

Tillverkning 251 608 -1 102 250 506

Offentlig sektor 377 564 -7 073 370 491

Bygg 328 055 -752 327 303

Detaljhandel 332 402 -3 253 329 149

Transport 71 919 -663 71 256

Sjönäring 22 – 22

Hotell och restaurang 81 496 -220 81 276

Informationsteknologi 20 589 -221 20 368

Bank och försäkring 30 834 -74 30 760

Fastighetsförvaltning 2 364 598 -15 031 2 349 567

Bostadsrättsföreningar 480 292 -529 479 763

Tjänstesektor 274 699 -1 254 273 445

Övrig utlåning till företag 473 279 -8 745 464 534

Summa utlåning till allmänheten 11 637 1231) -127 551 11 509 572

1) Det egna kreditkortet och fair value option 32.603 tkr ingår inte.

Redovisat bruttovärde och förlustreserv per steg – jämförelse med öppningsbalans

tkr 2018-12-31 2018-01-01

Utlåning till allmänheten, privatkunder

Steg 1

Redovisat bruttovärde 4 659 719 4 561 918

Förlustreserver -1 037 -982

Redovisat värde 4 658 682 4 560 936

Steg 2

Redovisat bruttovärde 344 854 214 640

Förlustreserver -3 096 -1 840

Redovisat värde 341 758 212 800

Steg 3

Redovisat bruttovärde 22 585 21 634

Förlustreserver -18 241 -19 094

Redovisat värde 4 344 2 540

Totalt redovisat värde, utlåning privatkunder 5 004 784 4 776 276

Utlåning till allmänheten, företagskunder

tkr 2018-12-31 2018-01-01

Steg 1

Redovisat bruttovärde 5 913 471 5 222 893

Förlustreserver -5 113 -2 947

Redovisat värde 5 908 358 5 219 946

Steg 2

Redovisat bruttovärde 452 456 306 872

Förlustreserver -6 004 -4 210

Redovisat värde 446 452 302 662

Steg 3

Redovisat bruttovärde 244 038 257 443

Förlustreserver -94 060 -90 042

Redovisat värde 113 978 167 401

Totalt redovisat värde, utlåning företagskunder 6 504 788 5 690 009

Totalt 11 509 572 10 466 285
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 NOT 17 Utlåning till allmänheten forts.

 NOT 19 Aktier och andelar forts.

Förlustreserver IFRS 9 den 2018 jämfört med IAS 39 2017

tkr 2018-12-31 2017-12-21

Nedskrivningar - ej kreditförsämrade

12 månaders förlustreserv (steg 1) -6 150 –

Förlustreserv återstående löptid (steg 2) -9 100 –

Nedskrivningar - kreditförsämrade exponeringar (steg 3)

Nedskrivningar - kreditförsämrade exponeringar (steg 3) -112 301 -110 516

Summa nedskrivningar -127 551 -110 516

 NOT 18  Obligationer och andra räntebärande 
 v  ärdepapper

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Emitterade av offentliga organ

Svenska kommuner 496 682 734 311

Utländska stater 49 868 –

Summa emitterade av offentliga 
organ 546 550 734 311

Emitterade av andra låntagare

 Svenska bostadsinstitut 515 558 226 359

 Icke finansiella företag – 20 574

 Finansiella företag 216 026 25 170

 Utländska emittenter 150 518 197 492

Summa emitterade av andra 
låntagare 882 102 469 595

Summa obligationer och andra 
 räntebärande värdepapper 1 428 652 1 203 906

tkr 2018-12-31 2018-12-31 2018-12-31

Företag Antal Redovisat värde Kapitalandel %

Aktier

Swedbank AB, 502017-7753 6 270 000 1 239 893 0,6

Indecap Holding AB, 556622-4480 125 43 866 7,5

Sparbankernas Försäkring AB, 516406-0732 2 918 3 586 6,1

Sörmlandsfonden AB, 556877-5257 4 000 6 200 40,0

Sparbankernas Kort AB, 556685-6224 1 137 – 16,9

Övriga – 49 –

Summa – 1 293 594 –

 NOT 19 Aktier och andelar

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Kreditinstitut 1 239 893 1 345 720

Övriga 53 701 79 544

Summa aktier och andelar 1 293 594 1 425 264

varav:

 Noterade värdepapper på börs 1 239 893 1 371 548

 Onoterade värdepapper 53 701 53 716

Utlåning till allmänheten, företagskunder

tkr 2018-12-31 2018-01-01

Redovisat bruttovärde steg 1 10 573 190 9 784 811

Redovisat bruttovärde steg 2 797 310 521 512

Redovisat bruttovärde steg 3 266 623 279 077

Totalt redovisat värde brutto 11 637 123 10 585 400

Förlustreserver steg 1 -6 150 -3 929

Förlustreserver steg 2 -9 100 -6 050

Förlustreserver steg 3 -112 301 -109 136

Totalt förlustreserver -127 551 -119 115

Totalt redovisat värde, utlåning till allmänheten 11 509 572 10 466 285

Andel steg 3 lån, brutto, % 2,3% 2,6%

Andel steg 3 lån, netto, % 1,3% 1,6%

Förlustreserver kvot steg 1 lån 0,1% 0,0%

Förlustreserver kvot steg 2 lån 1,1% 1,2%
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 NOT 19 Aktier och andelar forts.

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

tkr 2018-12-31 2018-12-31

Verkligt värde
Utdelning under 

perioden

Swedbank AB, 502017-7753 1 239 893 84 500

Indecap Holding AB, 556622-4480 43 866 1 500

Sparbankernas försäkring AB, 516406-0732 3 586 140

Total 1 287 345 86 140

Sparbankens långsiktiga strategiska investeringar.
Utdelning på sålda aktier under perioden motsvarar 2 990 tkr.
Försäljningen av Swedbank-aktier initierades av sparbankens interna kapital- och likviditetsutvärdering.
Se även Rapport över förändringar i eget kapital.

Redovisade värden

Per 2017-01-01 12 617 87 147 99 764

Per 2017-12-31 9 522 84 816 94 338

Per 2018-01-01 9 522 84 816 94 338

Per 2018-12-31 6 947 82 485 89 432

 NOT 20 Materiella anläggningstillgångar

tkr Inventarier Byggnader och mark Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2017 119 109 121 668 240 777

Förvärv 622 – 622

Avyttringar -36 – -36

Utgående balans 31 december 2017 119 695 121 668 241 363

Ingående balans 1 januari 2018 119 695 121 668 241 363

Förvärv 873 – 873

Avyttringar -510 – -510

Utgående balans 31 december 2018 120 058 121 668 241 726

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017 -106 492 -34 521 -141 013

Årets avskrivningar -3 681 -2 331 -6 012

Utgående balans 31 december 2017 -110 173 -36 852 -147 025

Ingående balans 1 januari 2018 -110 173 -36 852 -147 025

Årets avskrivningar -2 938 -2 331 -5 269

Utgående balans 31 december 2018 -113 111 -39 183 -152 294

 NOT 21 Övriga tillgångar

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Positivt värde på derivatinstrument 2 17

Förfallna räntefordringar 613 8

Kapitalförsäkring 7 090 8 251

Övriga tillgångar 5 538 4 622

Summa 13 242 12 897

 NOT 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader 708 514

Upplupna ränteintäkter 6 799 5 324

Övriga upplupna intäkter 36 205 38 482

 -  varav provisioner 
 Swedbankgruppen 34 319 38 212

Summa 43 712 44 319
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 NOT 24 In- och upplåning från allmänheten 

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Allmänheten

 Svensk valuta 12 371 963 11 041 859

 Utländsk valuta 122 646 94 782

Summa 12 494 610 11 136 640

Inlåningen per kategori av kunder

Offentlig sektor     777 802 494 080

Företagssektor 2 286 903 1 752 209

Hushållssektor 9 116 456 8 597 382

Varav: enskilda företagare 1 278 662 1 191 392

Övriga 313 449 292 969

Summa 12 494 610 11 136 640

 NOT 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 2 184 1 917

Övriga upplupna kostnader 23 601 52 214

Förutbetalda intäkter 962 1 134

Summa 26 747 55 265

 NOT 27 Avsättningar

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Direktpension 8 810 10 252

Övriga avsättningar

Garantiåtaganden 1 754 300

Anslag till allmännyttiga ändamål 34 976 24 433

Befarad förlust förmedlade lån 43 000 52 000

Övrigt 6 468 11 968

Totalt 95 009 98 952

Avsättningar

Redovisat värde vid periodens ingång 98 952 186 144

Avsättningar som gjorts under perioden1) 30 676 12 062

Belopp som tagits i anspråk under perioden -16 577 -48 800

Outnyttjade belopp som har återförts under perioden -18 042 -50 453

Redovisat värde vid periodens utgång 95 009 98 952

1) Avsättningar som gjorts under året inkluderar befintliga avsättningar

Finansiella garantier och låneåtaganden - Förändringar i förlustreserver        

                          Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade 

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Förlustreserver per 1 januari 2018 289 749 136 1 174

Nya låneåtaganden, lånelöften eller finansiella garantier 92 45 – 137

Finansiella garantier, lånelöften och kontrakt som förfallit eller sålts -44 -553 -4 -601

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 408 49 50 506

Förändringar i makroekonomiska scenarier 49 13 – 62

 NOT 25 Övriga skulder

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Anställdas källskattemedel 3 251 4 275

Övriga skulder 27 603 23 733

  - varav leverantörsskulder 12 694 13 212

Summa 30 854 28 007

 NOT 23 Skulder till kreditinstitut

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Swedbank AB

 Svensk valuta 155 204 5 446

 Utländsk valuta 89 335 73 306

Summa 244 539 78 752

Beviljad limit hos Swedbank 200 000 200 000

Varav: kontokredit 200 000 200 000
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 NOT 28 Eget kapital

För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i 
eget kapital, sid 30.

Förslag till disposition beträffande Sparbankens vinst eller förlust

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Årets resultat enligt balansräkningen 87 394 166 969

Styrelsen föreslår att detta belopp 
disponeras enligt följande:

Anslag till allmännyttiga ändamål -8 700 -16 700

Överföring till reservfond 78 694 150 269

 NOT 29 Ställda säkerheter

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Kapitalförsäkring för 
 pensionsåtaganden 7 090 8 251

Summa ställda säkerheter 7 090 8 251

Direktpension där försäkrad är panthavare. Säkerheten finns för att säker-
ställa sparbankens fullgörande av pensionsåtagandet. 

 NOT 31 Åtaganden

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Nominella belopp

Övriga åtaganden

 Kreditlöften 867 961 840 613

  Outnyttjad del av beviljade 
 räkningskrediter 1 019 323 948 497

Summa 1 887 284 1 789 110

 NOT 30 Eventualförpliktelser

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Nominella belopp

Garantier

 Garantiförbindelser - krediter 425 425

 Garantiförbindelser - övriga 61 370 66 057

Övriga eventualförpliktelser 84 270 85 859

Summa 146 065 152 341

 NOT 27 Avsättningar, forts

 NOT 32 Finansiella tillgångar och skulder

Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts 
för att fastställa verkligt värde på de finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas nedan. Enligt IFRS 13.93 (b) ska upplysningar lämnas per klass 
av finansiella instrument om de verkliga värden som redovisas i balansräk-
ningen med uppdelning av de verkliga värdena i tre nivåer:

Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms 
verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (till exempel courtage) 
vid anskaffningstillfället.

Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om 
noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, 
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinfor-
mation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor.

Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. 
Under denna rubrik redovisar sparbanken aktieinnehavet i Swedbank.

Nivå 2: Utifrån antingen direkt eller indirekt observerbar marknadsdata 
som inte inkluderas i nivå 1.
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.

Obligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Dessa är 
dock inte alltid föremål för daglig handel. Det verkliga värdet har beräknats 
med ledning av senaste avslut på marknaden. Under denna rubrik före-
kommer också sparbankens strategiska aktieinnehav, under förutsättning 
att innehavet är föremål för regelbunden värdering (minst en gång per år). 
Innehaven i Indecap Holding och Sparbankens Försäkring redovisas under 
denna rubrik.

Finansiella garantier och låneåtaganden - Förändringar i förlustreserver       

                          Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade 

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Överföringar mellan steg under perioden

från steg 1 till steg 2 -200 710 – 510

från steg 1 till steg 3 -234 – 234 –

från steg 2 to steg 1 8 -41 – -33

från steg 2 to steg 3 – – – –

från steg 3 to steg 2 – – – –

från steg 3 to steg 1 0 – 0 0

Valutakursförändringar 0 – – 0

Övrigt 7 000 0 36 000 43 000

Förlustreserver per 31 december 2018 7 368 971 36 415  44 754

Övriga avsättningar – – – 50 255

Summa avsättningar – – – 95 009
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tkr Redovisat värde

Verkligt värde 
via övrigt  

totalresultat Verkligt värde

2018

Verkligt 
värde  

(tvingande)

Derivat som 
säkrings- 

instrument

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde
Eget kapital 

instrument Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Kassa och tillgodo-
havanden hos 
centralbanker – – 10 547 – 10 547 10 547 – – 10 547

Utlåning till 
 kreditinstitut – – 1 316 395 – 1 316 395 – – 1 316 395 1 316 395

Utlåning till 
 allmänheten – – 11 542 175 – 11 542 175 – – 11 548 079 11 548 079

Obligationer och 
andra ränte bärande 
värdepapper 1 428 652 – – – 1 428 652 – 1 428 652 – 1 428 652

Aktier och andelar – – – 1 293 594 1 293 594 1 239 893 43 866 9 835 1 293 594

Övriga tillgångar – 2 – – 2 – 2 – 2

Upplupna intäkter – – 6 799 – 6 799 – 6 799 – 6 799

Summa 1 428 652 2 12 875 916 1 293 594 15 598 164 1 250 440 1 479 319 12 874 309 15 604 068

Skulder till kredit-
institut – – 244 539 – 244 539 – – 244 539 244 539

In- och upplåning 
från allmänheten – – 12 494 610 – 12 494 610 – – 12 493 331 12 493 331

Upplupna  kostnader – – 2 184 – 2 184 – 2 184 – 2 184

Summa – – 12 741 333 – 12 741 333 – 2 184 12 737 870 12 740 054

tkr Redovisat värde Verkligt värde

2017

Finansiella 
tillgångar 

värderade 
till verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Derivat 
som är 

säkrings- 
instrument

Låne- och 
kund- 

fordringar

Finansiella 
tillgångar 
som kan 

säljas
Övriga 

skulder Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Kassa och 
tillgodo havanden 
hos centralbanker – – 12 680 – – 12 680 12 680 – – 12 680

Utlåning till 
 kreditinstitut – – 878 970 – – 878 970 – – 878 970 878 970

Utlåning till 
 allmänheten – – 10 509 672 – – 10 509 672 – – 10 517 947 10 517 947

Obligationer och 
andra ränte-
bärande värde-
papper 1 203 906 – – – – 1 203 906 – 1 203 906 – 1 203 906

Aktier och andelar 25 828 – – 1 399 436 – 1 425 264 1 345 720 69 694 9 850 1 425 264

Derivat – 17 – – – – – – – – 

Upplupna intäkter – – 5 324 – – 5 324 – 6 129 – 6 129

Summa 1 229 734 17 11 406 646 1 399 436 – 14 035 833 1 358 400 1 279 746 11 406 767 14 044 913

Skulder till kredit-
institut – – – – 78 752 78 752 – – 78 752 78 752

In- och upplåning 
från allmänheten – – – – 11 136 640 11 136 640 – – 11 135 254 11 135 254

Upplupna 
 kostnader – – – – 1 917 1 917 – 1 917 – 1 917

Summa – – – – 11 217 309 11 217 309 – 1 917 11 214 006 11 215 923

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 balans räkningen med utgångspunkt från en 
värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3).

 NOT 32 Finansiella tillgångar och skulder, forts

Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart 
där verkligt värde beräknas med hjälp av en värderingsmodell som är 
etablerad på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som 
det är fråga om.

Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
För finansiella instrument där handeln inte är frekvent och det verkliga 
värdet är därför mindre objektivt, krävs i varierande utsträckning att spar-

banken gör bedömningar beroende på likviditet, koncentrationer, osäker-
heter beträffande marknadsfaktorer, prisantaganden och andra risker som 
påverkar ett specifikt instrument.

Här redovisas sparbankens övriga strategiska aktieinnehav samt utlåning till 
allmänheten, skulder till kreditinstitut och in- och upplåning från allmänheten. 

Not4_35_v81.indd   53 2019-03-29   12:05



54 | SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2018 55 | SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2018

NOTERNOTER

tkr Aktier och andelar Övriga tillgångar Övriga skulder Summa

Ingående balans 2017-01-01 9 880 – – 9 880

Totalt redovisade vinster och förluster:

 redovisat i årets resultat -600 – – -600

 redovisat i övrigt totalresultat 602 – – 602

Försäljningslikvid försäljning -33 – – -33

Överföring från nivå 3 – – – –

Överföring till nivå 3 – – – –

Utgående balans 2017-12-31 9 850 – – 9 850

Ingående balans 2018-01-01 9 850 – – 9 850

Totalt redovisade vinster och förluster: –

 redovisat i årets resultat – – – –

 redovisat i övrigt totalresultat – – – –

Anskaffningsvärde förvärv – – – –

Försäljningslikvid försäljning -14 – – -14

Överföring från nivå 3 – – – –

Överföring till nivå 3 – – – –

Utgående balans 2018-12-31 9 835 – – 9 835

 NOT 32 Finansiella tillgångar och skulder, forts

 NOT 33 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Sparbankens ledning har tillsammans med styrelsen genom risk- och 
revisionsutskottet gjort bedömningar, antaganden och uppskattningar som 
påverkar rapporterade belopp för tillgångar, skulder och upplysningar 
om eventuella tillgångar och ansvarsförbindelser per balansdagen samt 
rapporterade intäkter och kostnader under rapportperioden.  Sparbankens 
ledning baserar sina bedömningar och uppskattningar på tidigare erfaren-
heter och på flera andra faktorer som bedöms rimliga under omständig-
heterna och utvärderar löpande dessa bedömningar och uppskattningar. 
Utfallet kan avvika från gjorda bedömningar och uppskattningar. Viktiga 
bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och 
skulder ska klassificeras i olika kategorier:
• Finansiella tillgångar och skulder som sparbanken initialt bedömt att 

värdera till verkligt värde via resultaträkningen förutsätter att kriterierna 
under redovisningsprinciper uppfyllts.

• Klassificering av finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde 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 i enlighet med vad som anges under redo-
visningsprinciper.

Förväntade kreditförluster
Sparbanken har utvecklat en metod 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 matematiska och statistiska metoder 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.

Sparbankens metod och modell för beräkning och redovisning av 
förväntade kreditförluster kännetecknas av en hög nivå av antaganden om 
framtiden. Dessa antaganden avser bland annat skattningar av hur histo-
riska erfarenheter kommer att utveckla sig i framtiden utifrån antaganden 
om olika makroscenariers utveckling. För mer information se not 2.  

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 2 
redovisningsprinciper. Ett annorlunda beslut om hur stor en sådan föränd-
ring behöver vara för att utgöra en betydande ökning av kreditrisk skulle 
påverkat storleken i förlustreserven. 

Den viktigaste indata som används för att värdera förväntade kreditför-
luster är:
- sannolikhet för fallissemang (PD)
- förlust vid fallissemang (LGD)
- exponering vid fallissemang (EAD)
- förväntad löptid

Nedskrivning av kreditförluster i steg 3 sker normalt utifrån en individuell 
bedömning och baseras på ledningens bästa uppskattning av nuvärdet 
av kassaflöden som förväntas erhållas. Vid uppskattningen av dessa 
kassaflöden görs en bedömning av motpartens finansiella situation och  
realisationsvärdet på varje underliggande säkerhet.

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 sparbanken 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 utveck-
lingen. Detta inkluderar att definiera framåtblickande makroekonomiska 
scenarier för olika portföljsegment och översätter dem till makroeko-
nomiska prognoser. Dessa prognoser tar hänsyn till intern och extern 
information och överensstämmer med framåtblickande information som 
används för andra ändamål såsom ekonomisk planering och prognosar-
bete. 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.

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.

Fastställande av verkligt värde
Sparbankens redovisningsprinciper för värdering till verkligt värde framgår 
av not 2 Redovisningsprinciper. Ytterligare information om antaganden 
som gjorts vid värdering till verkligt värde framgår av not 32 Finansiella 
tillgångar och skulder.
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 NOT 35 Händelser efter balansdagen

Under flera år har antalet kunder som besöker vårt rådgivningskontor i 
Malmköping minskat. Istället sköter fler och fler sin bankärenden digitalt 
via internetbanken och telefon eller väljer att besöka vårt kontor i Flen. 
Vi gör nu en anpassning och efter den 25 mars 2019 hänvisas kunder 
som vill besöka banken till kontoret i Flen.  

 NOT 36 Kapitaltäckning

Beräkning av kapitalbas och kapitalbaskrav är utförd i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav 
för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) samt 
förordningar som kompletterar tillsynsförordningen, lagen (2014:966) 
om kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) 
om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Utfall avser beräkning i enlighet med 
lagstadgat minimikrav på kapital för kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk 
och kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA-risk) samt kombinerat buffertkrav. 

Banken tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kapitalbaskrav för 
kreditrisk. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balans-
räkningen som inte dras av från kapitalbasen.

Syftet med reglerna om kapitaltäckning är att säkerställa sparbankens 
förmåga att hantera potentiella finansiella förluster och därigenom skydda 
allmänheten och sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens 
kapitalbas ska täcka de föreskrivna minimikapitalkraven (kreditrisker, 
marknadsrisker, operativa risker samt kapitalbuffertar) och dessutom ett 
eventuellt ytterligare kapitalkrav för övriga risker som identifieras via spar-
bankens interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). 
Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet baserad på:
• sparbankens riskprofil,
• identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk 

påverkan,
• så kallade stresstester och scenarioanalyser,
• förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
• ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärlds-

förändringar. 

Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del av sparbankens löpande 
styrning av verksamheten. Kapitalbehovet följs upp löpande för att säker-
ställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar sparbankens verkliga 
riskprofil och kapitalbehov.

Kapitalbehovet för internt bedömda risker (pelare 2 krav) uppgår till 399 
mkr per 31 december 2018. Information om sparbankens riskhantering 
lämnas i not 3.

Upplysningar i denna not lämnas i enlighet med tillsynsförordningen 
samt förordningar som kompletterar tillsynsförordningen, Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter 
om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Detaljerade uppgifter enligt dessa 
regelverk lämnas i en separat pelare 3 rapport, www.sormlandssparbank.
se/finansiellinformation. 

Sparbanken uppfyller det lagstadgade minimikravet på kapital, kapital-
buffertar och det internt bedömda kapitalbehovet. 

Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav med mera enligt gällande 
regelverk.

 NOT 34 Närstående och andra betydande relationer

Närstående
Med andra närstående avses styrelseledamöter samt ledande befatt-
ningshavare, personer i sparbankens jävskrets och bolag som står under 
betydande inflytande av dessa.

Krediterna har föregåtts av sedvanlig kreditprövning. Lån till personer 
närstående till sparbankens företagsledning, personalrepresentanter i 
styrelsen samt övriga anställda jävspersoner följer sedvanliga personal-
villkor. Lån till personer och företag närstående till styrelseledamöter och 
jävspersoner i övrigt följer marknadsmässiga lånevillkor. Kreditbeloppen är 
inte storleksmässigt väsentliga för sparbankens ställning eller resultat.

Transaktioner i övrigt med närstående är prissatta på marknadsmässiga 
villkor.

tkr 2018 2017

Krediter 22 094 21 172

Garantier 4 390 –

Kreditlöften

Inköp 3 043 531

Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i 
ledande ställning, se not 10 Allmänna administrationskostnader.

Mellanhavanden Swedbank
Sörmlands Sparbank har ett omfattande samarbete med Swedbank. Detta 
samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till 
2024-06-30. Avtalet omfattar bland annat förmedling av hypoteksutlåning 
till Swedbank Hypotek, förmedling av objektfinansiering till Swedbank 
samt förmedling av fond- och försäkringssparande till Swedbank Robur 
Fond och Swedbank Försäkring samt aktie- och utlandstjänster och köp av 
IT-tjänster. Sparbanken har ett derivatavtal under International Swaps och 
Derivatives Association (ISDA) master nettingavtal med Swedbank.

Sörmlands Sparbank har per 31 december 2018 förmedlat hypoteksut-
låning till Swedbank Hypotek med en total volym på 6 035 mkr (5 981 mkr) 
och objektfinansiering till Swedbank 84,3 mkr (85,9 mkr). Om  konstaterade 
kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från utbe-
talade provisioner upp till och med maximalt belopp för innevarande års 

provisioner.
Till Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring har sparbanken 

förmedlat fondsparande på 4 722 mkr (5 010 mkr) och försäkringsspa-
rande på 2 440 mkr (2 564 mkr). Provisionen för såväl fond som försäkring 
beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag. 

De totala bruttoprovisionerna för lån, fond och försäkring uppgick under 
2018 till cirka 89,3 mkr (96,3 mkr).

Fordran på Swedbank per 31 december uppgår till 34,3 mkr (38,5 mkr) 
och skuld till 4,4 mkr (12,7 mkr).

Sparbanken har ett strategiskt aktieinnehav som uppgår till 6 270 000 
stycken aktier (6 800 000 stycken aktier).
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NOTER 

tkr 2018-12-31 2017-12-31

Kärnprimärkapital: instrument och reserver

Reservfond 1 954 248 1 803 979

Fond för verkligt värde 871 822 871 611

Balanserad vinst eller förlust -7 304 –

Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition 
och förutsägbara kostnader 78 694 150 269

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 897 460 2 825 859

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet -15 628 –

Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering, CRR artikel 34 -1 429 -1 230

Avdrag av innehav av kärnprimärkapitalinstrument, CRR artikel 46 -997 741 -1 111 123

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -1 014 798 -1 112 353

Kärnprimärkapital1 1 882 662 1 713 506

Supplementärt kapital – –

Kapitalbas 1 882 662 1 713 506

Kapitalrelationer, buffertar m.m.

Summa riskvägt exponeringsbelopp 8 696 055 8 403 532

Kärnprimärkapitalrelation1) 21,65% 20,39%

Primärkapitalrelation 21,65% 20,39%

Total kapitalrelation 21,65% 20,39%

Total kapitalrelation, minikapitalkrav (lagkrav) 8,00% 8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert (CCoB) 2,50% 2,50%

Kontracyklisk buffert (CCyB) 2,00% 2,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 13,65% 12,39%

Kapitalkrav och riskvägdt exponeringsbelopp 2018 2017

tkr Kapitalkrav
Riskvägt  

exponeringsbelopp Kapitalkrav
Riskvägt  

exponeringsbelopp

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot institut 9 819 122 739 21 952 274 402

Exponeringar mot företag 284 081 3 551 012 241 953 3 024 417

Exponeringar mot hushåll 161 462 2 018 274 173 264 2 165 802

Säkrade genom panträtt i fast egendom 138 972 1 737 148 122 900 1 536 248

Fallerade exponeringar 1 827 22 837 13 160 164 505

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 7 057 88 210 1 811 22 636

Exponeringar i form av andelar eller aktier i  
företag för kollektiva investeringar (fond) – – 2 066 25 828

Aktieexponeringar 29 436 367 947 29 006 362 581

Övriga poster 12 225 152 810 16 107 201 343

Summa för exponeringar som redovisas enligt  
 schablonmetoden 644 878 8 060 977 622 221 7 777 761

Operativ risk

Operativ risk enligt basmetoden 50 552 631 903 50 035 625 434

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk  
enligt schablonmetoden 254 3 175 27 338

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 695 684 8 696 055 672 283 8 403 532

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

 NOT 36 Kapitaltäckning forts.

UNDERSKRIFTER
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Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed 
för sparbank. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig 
betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken som skapats av årsredovisningen.

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts av styrelsen den 27 mars 2019. Sparbankens resultat- och  
balansräkning blir föremål för fastställande på årsstämman den 24 april 2019.

 Katrineholm den 27 mars 2019

 Birgitta Johansson-Hedberg Josefin Lindstrand Sören Schelander

 Ordförande Vice ordförande Verkställande direktör

 David Ekberg Bo Ljungström                 Peter Söderström Annika Wijkström 

 Bettina Johansson  Magnus Wärulf

 Personalrepresentant Personalrepresentant

 Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2019

KPMG AB

Anders Tagde

Auktoriserad revisor

NOTER UNDERSKRIFTER
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörmlands 
Sparbank för år 2018. Sparbankens årsredovisning ingår 
på sidorna 22-57 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Sörmlands Sparbanks finan-
siella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till revisionsutskottet i enlighet med 
revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmlands 
Sparbank enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygel-
se, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordning-
ens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granska-
de bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Reservering för förväntade kreditförluster
Se redovisningsprinciper i not 2 och andra relaterade 
upplysningar om kreditrisken i not 3 samt noterna 12, 17 
och 27 för detaljerade upplysningar och beskrivning av 
området.

Beskrivning av området
Sparbankens utlåning till allmänheten uppgår till 11,5 
miljarder kronor per 31 December 2018 motsvarande 
73 % av sparbankens totala tillgångar och åtagande 
utanför balansräkningen uppgår till 1,9 miljarder kronor. 
Sparbankens reservering för förväntade kreditförluster i lå-
neportföljen uppgår till 128 miljoner kronor. Reservering för 
förväntade kreditförluster för åtaganden utanför balans-
räkningen samt lämnade kreditgarantier redovisas som en 
avsättning uppgående till 45 miljoner kronor. 

Modellen för reservering av förväntade kreditförluster 
bygger på redovisningsstandarden IFRS 9 som är ny för 
2018. Modellen baseras på en kollektiv bedömningsgrund 
där krediterna delas in i tre stadier baserat på bedömd 
kreditrisk. Större krediter i stadie tre, kunder bedömda 
som hög risk för fallissemang och/eller på obestånd, 
reserveras även på individuell basis.

Reservering för kreditförluster i låneportföljen motsva-
rar företagsledningens bästa uppskattning av förväntade 
förluster i låneportföljen per balansdagen. Detta anses 
vara ett särskilt betydelsefullt område eftersom beräkning-
en av både kollektiva och individuella kreditreserveringar 
innefattar betydande bedömningar av företagsledningen.

Vi anser att den största osäkerheten i företagsledning-
ens bedömningar hänför sig till enskilda individuellt beslu-
tade reserver för större engagemang med hög bedömd 
risk för fallissemang.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt och testat nyckelkontroller som sparbanken 
använder i processen för övervakning av indata, beräk-
ningar och uppföljning av utfallet från kreditreserverings-
modeller.

Vi har bedömt utfallet av valideringen som utförs av 
indata, modellens överensstämmelse med regelverket och 
utdata. Vi har även gjort en egen rimlighetsbedömning av 
redovisade kreditreserveringar.

Vi har stickprovsvis utmanat företagsledningens be-
dömning av återvinningsvärdet av framtida kassaflöden 
för reservering gjorda på individuell basis.

Vi har bedömt fullständigheten i den information som 
ingår i årsredovisningen och bedömt om den är konse-
kvent med de antaganden som sparbanken har använt i 
sina modeller för beräkning av förväntade kreditförluster 
och om informationen är tillräcklig för att förstå företags-
ledningens antaganden.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-21 samt 
61-78. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra 
information.

Revisionsberättelse

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

REVISIONSBERÄTTELSEREVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av sparbankens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera sparbanken, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat över-
vaka sparbankens finansiella rapportering. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av sparbankens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattning-
ar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om sparbankens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett sparbanken inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att 
vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoen-
de, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som 
rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall 
tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen 
fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusi-
ve de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felak-
tigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författ-
ningar förhindrar upplysning om frågan.

REVISIONSBERÄTTELSE

Bolagsstyrning_inlaga.indd   59 2019-03-29   12:12



61  |  SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 201860  |  SÖRMLANDS SPARBANK ÅRSREDOVISNING 2018

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sörmlands 
Sparbank för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande sparbankens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmlands 
Sparbank enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande sparbankens vinst eller förlust. 

Styrelsen ansvarar även för sparbankens  organisation 
och förvaltningen av sparbankens angelägenheter samt för 
fullgörandet av de skyldighet som ankommer på styrelsen 
enligt sparbankslag och lag om bank- och finansierings-
rörelse.  Detta innebär bl a att sparbankens rörelse skall 
organiseras och drivas på ett sådant sätt att sparbankens 
struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan 
överblickas och att tillse att det finns skriftliga interna rikt-
linjer och instruktioner i den omfattning som anses behövas 
för att styra rörelsen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 

om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot sparbanken, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner 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 försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot spar-
banken, eller att ett förslag till dispositioner av sparbankens 
vinst eller förlust inte är förenligt med sparbankslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositio-
ner av sparbankens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för sparbankens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om sty-
relsens förslag till dispositioner beträffande sparbankens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med sparbankslagen. 

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

Stockholm den 29 mars 2019 
KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning

Grunderna för bolagsstyrning
Sparbankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en 
effektiv och sund verksamhet. En god styrning, riskhante-
ring och intern kontroll är av största vikt för att upprätthålla 
förtroendet gentemot kunder, huvudmän, medarbetare, 
myndigheter och andra intressenter. För att stärka och 
behålla förtroendet för verksamheten, för att förebygga 
intressekonflikter och för att säkerställa en sund verk-
samhet definieras roller och ansvar tydligt. Grunderna för 
sparbankens bolagsstyrning, som regleras i sparbankens 
interna regler, är baserade på externa regelverk och 
tillämpliga rekommendationer och riktlinjer, samt spar- 
bankens syn på intern styrning och kontroll. De interna 
reglerna som klargör ansvarsfördelningen inom verksam-
heten är viktiga verktyg för såväl styrelsen och verkstäl-
lande direktören i deras styrande och kontrollerande roller 
som för sparbankens försvarslinjer.

Sparbank som associationsform kännetecknas av att 
verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Detta 
kommer till uttryck i sparbankslagen (1987:619) som ang-
er att ändamålet för sparbankens verksamhet är att, utan 
rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst 
som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom 
att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna 
i sparbankslagen och lag (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse. Sparbanken har därmed inga ägare, utan 
huvudmän, som representerar insättarna i sparbanken.

Sparbankens reglemente motsvarar i princip en bo-
lagsordning för ett aktiebolag och fastställs av huvudmän-
nen. I reglementet anges ramarna för sparbankens verk-
samhet. Enligt reglementet är sparbankens huvudsakliga 
verksamhetsområde Södermanlands län. Sparbanken har 
ledning och andra centrala funktioner vid sparbankens 
säte i Katrineholm.

En sparbanks styrning, organisation och kontroll är 
reglerad i ett flertal lagar och myndighetsföreskrifter, 
bland annat sparbankslagen och lagen om bank- och 
finansieringsrörelse.

För en sparbank föreligger ingen skyldighet att till-
lämpa den svenska koden för bolagsstyrning, men med 
hänsyn till att verksamheten i stor utsträckning bygger på 
förtroende, har utformningen av sparbankens rutiner för 
styrning och kontroll likväl skett med koden som förebild i 
tillämpliga delar.

Sparbankens mest centrala policyer och instruktioner 
utgörs av:
• arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkstäl-

lande direktören
• instruktioner för styrelsens utskott
• etikpolicy
• instruktion för utanordning
• instruktioner för de oberoende kontrollfunktionerna 

• kreditpolicy och tillhörande instruktioner
 • riskpolicy
• informationssäkerhetspolicy
• policy och instruktion för utlagd verksamhet
• policy och instruktion för hantering av intressekonflikter
• policy och instruktion för åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism
• ersättningspolicy
• policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, 

VD och ledande befattningshavare
• policy för intern kapital- och likviditetspolicy
• finanspolicy
• policy för avsättning till allmännyttiga ändamål

Sparbankens arbete med frågor om hållbarhet är en 
integrerad del i verksamheten. Att skapa en företagskultur 
som stödjer de värderingar om hållbarhet och långsik-
tighet som sparbanken står för, är en central uppgift för 
styrelsen.

Sparbanksstämma
Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstäm-
man, som är sparbankens högsta beslutande organ.
Enligt sparbankens reglemente ska antalet huvudmän 
vara 50.

Hälften av huvudmännen väljs av Flens, Katrineholms, 
Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner på 
stämman, medan återstoden väljs av huvudmännen 
själva. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän 
i sparbanken och om mandattider för dessa återfinns på 
sid 74.

Kallelse till sparbanksstämma sker enligt sparbankens 
reglemente skriftligen till varje huvudman, tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Dessutom 
ska kallelsen även införas i de två tidningar som är mest 
spridda i verksamhetsområdet.

Sparbanksstämman beslutar bland annat om:
• val av styrelseordförande och styrelseledamöter, styrel-

sens arvode och ledamöternas ersättning för utskotts- 
arbete

• val av huvudmän
• om sparbanksstämman blivit behörigen sammankallad
• utse valberedning bestående av fem ledamöter för att 

förbereda på huvudmännen ankommande val
• fastställelse av resultat- och balansräkning
• disposition beträffande vinst eller förlust
• ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören
• val av revisor och revisorns arvode
• ändringar av reglemente
• arvode till huvudmän
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Chef  för respektive affärsområde är ansvarig gentemot vd för  
affärsområdets verksamhet och rapporterar löpande till vd.

Sörmlands Sparbanks bolagsstyrningsstruktur

Styrelse
Huvudmännen utser styrelse vid sparbanksstämman, 
styrelsen har det fulla ansvaret för den  övergripande 

förvaltningen av sparbankens  angelägenheter.

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

Valberedningen föreslår 
styrelseledamöter och 
externrevisor samt 
arvode till dessa inför 
sparbanksstämman

Huvudmännen 
utser, och ger 

instruktioner till sty-
relsen på förslag 

av valberedningen

Huvudmännen 
ger valbered- 

ningen instruktion

Huvudmännen beslu-
tar om sparbankens 
reglemente som 
sedan underställs 
Finansinspektionen 
för godkännande

Utvärderar och rapporterar  
om extern revisorns arbete

Styrelsen ansvarar 
för sparbankens 
alla angelägen-
heter inför huvud- 
männen

Rapporterar sin gransk-
ning av årsredovisningen 

samt  styrelsen och vd:s 
förvaltning till huvud-
männen på stämman

Kontrollerar regelefterlevnad av 
sparbankens tillstånds pliktiga 
verksamhet

Samhällsengangemang
Hanterar sparbankens 
allmännyttiga uppdrag

De fem verksamhets kommunerna utser 25 huvudmän Ytterligare 25 huvudmän utses av huvudmännen själva på Sparbanksstämman

Verkställande direktör
Ansvarar för den löpande förvaltningen av  

sparbanken i enlighet med externa regelverk och  
inom de ramar som styrelsen fastställt

Bereder och rapporterar  
spar bankens riskkapital och 
risktoleranser

Rapporterar om 
 förvaltningens 
och kontroll-
funktionernas 
 effektivitet till 
styrelsen

Funktion för internrevision
Tillsätts av styrelsen för att 

 granska och utvärdera spar-
bankens styrning och kontroll, 
riskhantering och effektivitet

Funktion för regelefterlevnad
Kontrollerar att sparbankens 

 verksamhet följer externa och  
interna regelverk

Valberedning
Utses bland huvud - 

männen på stämman

Externrevision
Utses på sparbanksstämman 

efter att ha nominerats av  
valberedningen. Utvärdering 
sker årligen i styrelsens Risk- 

och Revisionsutskott

Funktion för riskkontroll
Ansvarar för att föreslå riskmått 

och att kontrollera att spar-
bankens riskexponering  

håller sig inom av styrelsen 
bestämda nivåer

Ersättnings-
utskott
Bereder 

ersättnings-
frågor

Risk- och
revisionsutskott
Bereder ärenden
avseende styr-

ning, kontroll och 
riskhantering

Kreditutskott
Bereder och 

beslutar i  
kreditärenden

Stämman beslutar om 
avsättning till samhälls-
engangemang

IT och säkerhet

Avstämning

Lokal bankmarknad
Oxelösund

Ekonomi och finans

Kommunikation och marknad

Verksamhetsutveckling

Lokal bankmarknad
Nyköping

HR

Bolagsjuridik

Kredit

Lokal bankmarknad
Katrineholm

Kontors- och fastighetsservice

AML

Lokal bankmarknad
Flen

Lokal bankmarknad
Vingåker

Sparbankens ledning och 
rapporteringsvägar

Stöder sparbankens affärsverksamhet genom styrning, effektiva processer 
och rapportering ekonomi och finans, personal och fastighet, bolags styrning 
och juridik, kommunikation och marknad, it och säkerhet samt affärsstöd.

Gemensamma funktioner

Affärsområden
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Valberedning
Valberedningen, som representerar huvudmännen, ska 
bestå av fem ledamöter, varav en ordförande.
Valberedningen granskar styrelsens sammansättning och 
föreslår nya styrelseledamöter till sparbanksstämman. 
Vid granskning av styrelsens sammansättning beaktas 
exempelvis aspekter som kompetens, trovärdighet, kom-
munikationsförmåga, omdöme, ledarskap och lojalitet, 
förhandlingsförmåga, regional kunskap och kännedom, 
och branscherfarenhet. Valberedningen förslår också 
huvudmän och deras arvoden. Valberedningens uppgift 
är även att komma med förslag till styrelsens ordförande, 
revisorer och förslag till arvoden samt att lämna förslag på 
förändringar i sparbankens reglemente.

Sörmlands Sparbanks bolagsstyrningsstruktur
Vid val av ledamöter till styrelsen ska sparbankens policy 
för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, VD och 
ledande befattningshavare tillämpas. Syftet med policyn 
är att fastställa de övergripande kriterier och processer 
som sparbanken ska använda vid bedömning av lämplig-
heten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter samt 
att säkerställa att styrelsen tillsammans har tillräckliga 
kunskaper och erfarenheter för att vid var tid leda spar-
banken. Valberedningen ska även ta ställning till kandida-
ternas oberoende.

Valberedningen utgjordes under år 2018 av Björn 
Andersson, ordförande, samt ledamöterna Tell Mellander, 
Kjell Eriksson, Rigmor Pettersson och Karl Eric Holmsten. 
Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningens 
möten. Under 2018 har valberedningen sammanträtt vid 
10 tillfällen.

Valberedningen har under 2018 fortsatt att arbeta 
med att skapa en resursbank för framtida kandidater till 
styrelsen. Den har även tagit del av utvärderingen av sty-
relsens arbete och ledamöternas syn på verksamheten, 
vilket har skett vid möte med de enskilda ledamöterna 
var för sig och utan närvaro av styrelsens ordförande, 
styrelseordförandes och verkställande direktörens syn på 

verksamheten och sparbankens utmaningar de närmsta 
åren, samt huvudansvarig revisors syn på sparbanken, 
styrelsen och ledningen.

Ordinarie sparbanksstämma 2018
Sparbanksstämma hölls den 18 april 2018 i Nyköping. Vid 
stämman deltog 44 av 50 huvudmän.

Vid stämman beslutades bland annat om:
• Fastställande av årsredovisning
• Val av styrelse
• Ersättning till styrelse och revisor
• Val av och ersättning till huvudmän
• Att inte initiera en skadeståndstalan mot de tidigare 

styrelseledamöter som på 2017 års sparbanksstämma 
ej beviljades ansvarsfrihet

• Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöter och verk-
ställande direktören 

• Ändring av reglementet

Huvudmannamöten
Under 2018 hölls fyra ordinarie huvudmannamöten utöver 
den ordinarie sparbanksstämman. Syftet med mötena har 
varit att informera huvudmännen om bland annat sparban-
kens ekonomiska ställning och pågående strategiarbete 
och att hålla i utbildningar inom Svensk kod för bolagsstyr-
ning, reviderade regler om krav på lämplighetsprövning 
och krav på styrelseledarmöter lämplighet, styrelsens 
arbete samt sparbankens dialog med Finansinspektionen.
 
Andra relevanta frågor under 2018 har bland annat varit:
• de nya regelverk som införts under året 
• valberedningens förslag på nya ledamöter till styrelsen
• förslag till förändringar i reglementet
• principer för arvodering av huvudmän
• externrevisorns presentation av sin roll och den årliga 

granskningen 
• sparbankens strategiarbete
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Externrevisor
Externrevisorn arbetar på uppdrag av sparbanksstäm-
man och är huvudmännens kontrollorgan. Externrevisorn 
är en oberoende granskare av sparbankens räkenskaper 
och har till uppgift att granska och bedöma om dessa i allt 
väsentligt är korrekta och fullständiga, att de är upprätta-
de i enlighet med gällande lagar och rekommendationer 
samt att de ger en rättvisande bild av sparbanken, dess 
finansiella ställning och resultat. Revisorn granskar också 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning 
samt avlämnar rapporter avseende löpande förvaltning 
och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen.

Styrelsen kommunicerar med revisorerna dels genom 
risk- och revisionsutskottet, dels genom att revisorerna 
är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor 
inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år 
träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av den verkstäl-
lande direktören eller annan person ur ledningen.

Externrevisorn har under år 2018 deltagit i fyra (4) av 
styrelsens möten och sju (7) av risk- och revisionsutskot-
tets möten. Ersättningen till revisorerna framgår av not 10.

Sparbankens styrelse har under 2018 reviderat  
sparbankens policy för förhandsgodkännande av icke re-
visionstjänster med syfte att säkerställa att sådana tjänster 
inte äventyrar de externa revisorernas opartiskhet enligt 
tillämpliga lagar och regler. För att minimera risken för en 
situation där revisorns oberoende kan ifrågasättas ska 
godkända konsulttjänster överstigande 100 000 kr som 
utförs av externrevisorn godkännas av risk- och revisions-
utskottet. För belopp understigande 100 000 kronor sker 
beslut med delegerad godkännanderätt.   

Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens 
organisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs 
för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund och 
balanserad riskkultur.

Styrelsen ska enligt sparbankens reglemente bestå av 
lägst fem och högst elva ledamöter. Bland dessa räknas 
de stämmovalda ledamöterna, de två arbetstagarrepre-
sentanterna samt den verkställande direktören in. Verk-
ställande direktören väljs inte av sparbanksstämman utan 
har sin plats i styrelsen enligt sparbankslagen.

Medarbetarna i sparbanken företräds av två arbets-
tagarrepresentanter. Den fackliga organisation som 
sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen 
(1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställ-
da, två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda 
medlemmarna.
De stämmovalda ledamöterna, med undantag för verkstäl-
lande direktör Sören Schelander samt utsedda arbetsta-
garrepresentanter, anses som oberoende i förhållande 
till sparbanken och ledningen. En jämn fördelning mellan 
kvinnor och män eftersträvas i styrelsen och sedan spar-
banksstämman 2018 är fördelningen 45 procent kvinnor 
och 55 procent män.

Vid sparbanksstämman omvaldes Birgitta Johans-
son-Hedberg som styrelsens ordförande. Josefin 
Lindstrand, David Ekberg, Bo Ljungström och Annika 
Wijkström omvaldes som ledamöter, Peter Söderström 
nyvaldes. Bettina Johansson och Magnus Wärulf  utgör 
sparbankens arbetstagarrepresentanter. Styrelsens 
sekreterare är inte medlem av styrelsen men närvarar vid 
styrelsens möten.
Vid diskussioner eller beslut där det kan föreligga jäv, an-
dra intressekonflikter, eller där det annars inte är lämpligt 
att närvara, närvarar inte den eller de av ledamöterna, 
arbetstagarrepresentanterna, verkställande direktören 
eller styrelsens sekreterare som är berörd.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter spar-
banksstämman och det högsta verkställande organet. Sty-
relsen ska fastställa sparbankens strategi, verksamhets-
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plan och finansiella mål, inklusive kapitalbehov. Styrelsen 
är ytterst ansvarig för att det finns effektiva system för 
uppföljning och kontroll av verksamheten samt att lagar 
och regler följs. Styrelsen ska härvid fastställa ett ramverk 
för intern styrning och kontroll och ska minst årligen god-
känna den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. 
Styrelsen ska även fastställa års- och delårsbokslut samt 
ansvara för en öppen och korrekt informationsgivning.

Styrelsen ska besluta i ärenden som är av principiell 
beskaffenhet, eller annars är av större vikt, samt alla for-
mer av avtal mellan sparbanken och juridiska eller fysiska 
personer i jävskretsen.

Styrelsen utser och entledigar sparbankens verkstäl-
lande direktör och, i förekommande fall, dennes ställföre-
trädare. Därutöver utser och entledigar styrelsen ansvarig 
för funktionen för internrevision samt har det slutliga 
avgörandet att utse eller entlediga sparbankens riskchef  
samt chef  för funktionen för regelefterlevnad.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt 
arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat ansvars-
fördelningen mellan styrelsen, dess utskott och den 
verkställande direktören, samt frekvensen och formerna 
för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, 
delegering samt utvärdering av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens arbete.

Styrelsens ordförande har en särställning inom sty-
relsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl 
organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör 
sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att sty-
relsen erhåller tillfredsställande information och besluts-
underlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en 
utvärdering av sitt och verkställande direktörens arbete. 
Härutöver gör ordföranden egna utvärderingar genom 
samtal med övriga styrelseledamöter.

Uppgifter om styrelsens sammansättning och informa-
tion om dess ledamöter finns på sidorna 72-73. Upplys-
ningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskost-
nader, inklusive principerna härför, avseende styrelsen 
och den verkställande direktören lämnas i not 10.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. 
Styrelsen har dock utsett utskott som följer upp, bereder 
och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför 
beslut i styrelsen. I begränsad utsträckning har utskotten 
även rätt att besluta i vissa frågor, vilket framgår av res-
pektive instruktion för utskotten. Fördelningen av arbetet 
mellan styrelsen, dess utskott, styrelsens ordförande och 
verkställande direktör beslutas årligen bland annat genom 
styrelsens arbetsordning, utskottens respektive instruktio-
ner och instruktion för verkställande direktör.

Styrelsens arbete 2018
Under år 2018 har styrelsen sammanträtt vid fjorton (14) 
tillfällen varav tolv (12) har varit ordinarie styrelsemöten, 
två (2) har varit extra styrelsemöten och ett  av styrelsemö-
tena har varit konstituerande.

Styrelsen har under 2018 haft stort fokus på bankens 
strategiarbete och lönsamhetsutveckling. Därutöver har 
fortsatt mycket tid lagts på sparbankens företagsstyr-
ningssystem som ska säkerställa god intern styrning och 
kontroll. 
Andra aktuella frågor under 2018 har exempelvis varit:
• revidering av interna regler
• översyn och uppdaterad rapportering av riskaptit, limi-

ter och risktoleranser
• omvärldsbevakning
• regulatoriska frågor
• större pågående projekt i sparbanken
• kapital- och likviditetsfrågor
• rapporter om sparbankens arbete med åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism
• val av centralt funktionsansvarig och särskilt utsedd 

befattningshavare
• val av klagomålsansvarig
• val av dataskyddsombud
• val av ledamöter till sparbankens lokala marknadsråd 

och antagande av instruktioner för  lokala marknadsrå-
den

• återrapportering av sparbankens arbete med väsentligt 
utlagd verksamhet

• utfallen i medarbetar- respektive kundundersökningen
• rekrytering av ledande befattningshavare
• resultatandelssystemet Guldeken och aktuella huvud-

mål för att utbetalningar till andelsinnehavarna ska ske
• fastställande av ny organisation för affärsrörelsen
• IKLU

Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingar 
till ledamöterna via ett elektroniskt datarum.

Styrelsens kompetensarbete
Styrelsen har under året antagit en utbildningsplan samt 
genomfört utbildningar inom områdena Svensk kod för 
bolagsstyrning, utlagd verksamhet, MIFID II, IFRS 9, an-
dra nya regelverk som exempelvis PSD2, IDD, riskaptiter 
och risklimiter samt intern kapital- och likviditetsutvärde-
ring (IKLU). Därtill har styrelsen gjort en kontinuitets- och 
krisövning. Styrelseledamöterna har bjudits in till huvud-
mannamöten för att skapa sig en djupare inblick i vilka 
aktuella frågor som diskuteras samtidigt som styrelsen i 
en direkt dialog med dessa får återkoppling på sparban-
kens inriktning och verksamhet.

Mångfald
Mångfald är en central del i sparbankens verksamhet 
och en viktig framgångsfaktor. Mångfald i samband med 
rekrytering återfinns i sparbankens instruktion för rekryte-
ring  och lämplighetsprövning av styrelse, VD och ledande 
befattningshavare. 
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Kvartal 4

• Affärsplan, 3-årsplan med
• Scenarioanalys
• Budget
• Mål Guldeken
• Styrelseutvärderingar och utvärdering av VD 
• Utvärdering av ledare och nyckelpersoner 
• Utvärdering av företagsstyrningssystemet
• Successionsplan för ledare och nyckelpersoner 
• Årlig regelverksuppdatering 
• Externrevisions avrapportering av intern kontroll 
• Tidplan för årsredovisningen
• Årlig översyn över strategiska innehav
• Jäv
• Rapportering från risk och regelefterlevnad
• Rapport penningtvätt, ekonomi- och finans, kredit

Kvartal 3

• Halvårsresultat
• Preliminärt halvårsresultat
• Rapporter
• Beslut om riskstrategi och riskaptit
• Redovisning avsättning av allmännyttiga ändamål
• Viss årlig regelverksuppdatering
• Jäv
• Rapportering från risk och regelefterlevnad
• Rapport penningtvätt, ekonomi- och finans, kredit,  

dataskydd, kundklagomål

Kvartal 1

• Externrevisionens avrapportering RevR 100
• Bokslut
• Årsredovisning
• Rekommendation till avsättning för allmännyttiga 

ändamål
• Lönerevision
• Årsplaner
• Utdelning guldeken
• Förberedelse årsstämma
• Jäv
• Rapportering från risk och regelefterlevnad
• Rapport penningtvätt, ekonomi- och finans, kredit,  

dataskydd, kundklagomål

Kvartal 2

• Förberedelser inför ordinarie sparbanksstämma
• Årlig revidering av plan för styrelsen och dess utskott 
• Styrelsens arbetsordning och instruktion för verkstäl-

lande direktören
• Instruktioner för styrelsens utskott
• Inriktning och scenarier för IKLU-processen
• Externrevisionens granskningsplan
• Utbildningsplan för styrelsen
• Datum för kommande styrelsemöten
• Fastställa vision, strategi och mål (inkl. seminarium)
• IKLU
• Skatteberäkning och deklaration 
• Nya ledamöter lokala marknadsråd (fd lokalstyrelser)
• Arvoden till lokala marknadsråd 
• Jäv
• Rapportering från risk och regelefterlevnad
• Rapport penningtvätt, ekonomi- och finans, kredit

Styrelsen arbete under 2018

2018
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Deltagande på styrelsemöten 2018 Styrelsemöten Kreditutskott 
Risk- och  
revisionsutskott Ersättningsutskott 

Antal möten 14 19 12 8

Birgitta Johansson-Hedberg 14 av 14 19 av 19 12 av 12 8 av 8

Josefin Lindstrand 13 av 14 19 av 19 12 av 12 8 av 8

David Ekberg 12 av 14 17 av 19

Bo Ljungström 13 av 14 17 av 19

Annika Wijkström 14 av 14 11 av 12 8 av 8

Peter Söderström (fr.o.m april 2018) 9 av 10 7 av 7

Sören Schelander (fr.o.m april 2018) 10 av 10 13 av 13 9 av 9 5 av 5

Erik Hägglöv (t.o.m apr 2018) 3 av 4 6 av 6 3 av 3 2 av 2

Bettina Johansson 14 av 14

Magnus Wärulf 14 av 14

Utskott
Styrelsen har inrättat följande fasta utskott: kreditutskottet, 
risk- och revisionsutskottet samt ersättningsutskottet. 
Utskottens möten protokollförs och rapporteras löpande 
till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Risk- och revisionsutskottet
Risk- och revisionsutskottet är ett beredande organ som 
inför styrelsen, och i enlighet med en instruktion som är 
antagen av styrelsen, bereder frågor om riskstrategi, 
riskhantering, regelefterlevnad, intern- och externrevi-
sionsfrågor samt frågor avseende finansiell rapportering.
Avrapportering sker alltid vid varje styrelsemöte. 

I utskottets uppgifter ingår bland annat att
• övervaka sparbankens finansiella rapportering samt 

lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa 
rapporteringens tillförlitlighet samt att den är förenlig 
med tillämpliga redovisningspolicyer och principer

• hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen 
samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvali-
tetskontroll

• informera styrelsen om resultatet av revisionen och på 
vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporte- 
ringens tillförlitlighet

• granska att de interna och externa revisorernas arbete 
bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande 
sätt

• följa upp riskhantering och intern kontroll i sparbanken 
genom att kontrollfunktionerna rapporterar sina rappor-
ter 

• övervaka uppföljning av utestående iakttagelser från 
kontrollfunktionerna

• bereda förslag till beslut om samtliga styrande regel-
verk som ska antas av sparbankens styrelse samt lämna 
sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka 
eller avstyrka förslag till styrande regelverk

• bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit, 
riskstrategi samt diskutera och utvärdera interna 
kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) samt lämna sin 
rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller 
avstyrka sådana förslag

• bereda förslag till beslut om större förändringar av spar-
bankens organisation för intern kontroll samt lämna sin 
rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller 
avstyrka sådana förslag

• Övervaka sparbankens regelefterlevnad samt imple-
menteringen av åtgärder som vidtas eller ska vidtas i 
anledning av identifierade regelbrott eller andra brister 
avseende regelefterlevnad i sparbanken i samverkan 
med verkställande direktören och funktionen för regelef-
terlevnad

 
Under år 2018 bestod utskottet av utskottets ordförande 
Josefin Lindstrand, dess vice ordförande Birgitta Johans-
son-Hedberg, Peter Söderström samt Annika Wijkström. 
Risk- och revisionsutskottet har under år 2018 hållit 12 
möten.

Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men 
är adjungerad till samtliga möten, liksom riskchefen och 
chef  för funktionen för regelefterlevnad. Ledamöterna i 
utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete 
med risk- och revisionsfrågor samt riskhantering.

Ersättningsutskott
Utskottet bereder, granskar och följer upp ersättnings-
frågor. Beslut fattas av styrelsen. I utskottets uppgifter 
ingår att se över ersättningspolicyn vid behov, dock minst 
årligen samt säkerställa att en riskanalys utförs. Utskottet 
ska även bereda förslag till:
• lön, pension och övriga förmåner för verkställande 

direktör och ställföreträdande verkställande direktör
• regler för förmåner och ersättningar till ledande befatt-

ningshavare
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• förslag till årlig avsättning till och förändringar i avsätt-
ningskriterierna för sparbankens resultatandelssystem 
avseende Stiftelsen Guldeken

• övriga ersättningsfrågor av principiell karaktär eller 
som annars innebär att sparbankens ersättningsregler 
frångås

Utskottet ska, inför styrelsens fastställande av ersättnings-
policy, utföra en oberoende bedömning av sparbankens 
ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera 
att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering 
och är utformade för att minska risken för överdrivet riskta-
gande. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 
såväl sparbanken som den verkställande ledningen.
Vid utgången av 2018 bestod utskottet av utskottets ord-
förande Birgitta Johansson-Hedberg, dess vice ordföran-
de Josefin Lindstrand samt Annika Wijkström. Utskottet 
har under år under 2018 hållit 12 möten. Ledamöterna i 
utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete 
med ersättningsfrågor.

Kreditutskottet
Kreditutskottet utför bland annat, i enlighet med en in-
struktion som är antagen av styrelsen, följande uppgifter
• bereda förslag till strategiska beslut avseende kredit- 

verksamheten och kreditriskhantering samt lämna sin 
rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller 
avstyrka sådana förslag

• bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit och 
regelbundet utvärdera riskaptiten och uppdatera den 
om det behövs samt lämna sin rekommendation till sty-
relsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag

• bereda förslag till beslut avseende kreditpropåer som 
ska beslutas av styrelsen samt lämna sin rekommen-
dation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka 
sådana förslag 

• utvärdera och besluta om kreditpropåer inom delege-
rat mandat från styrelsen

Under år av 2018 bestod kreditutskottet av utskottets 
ordförande Bo Ljungström, dess vice ordförande Josefin 
Lindstrand, Birgitta Johansson-Hedberg och David 
Ekberg. 

Verkställande direktör är adjungerad vid utskottets 
möten, liksom sparbankens kreditchef. Ledamöterna i 
utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete 
med kreditfrågor.

Intern styrning och kontroll samt riskhantering
Styrelsen ansvarar för att det finns rutiner för att identifiera 
och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risk- 
tagandet mäts och kontrolleras. Grunden för ett väl funge-
rande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur.

Styrelsen har under året arbetat vidare med att im-
plementera sparbankens ramverk för intern styrning och 
kontroll, företagsstyrningssystemet, som anger principer 
och mål med den interna styrningen och kontrollen vilka 
baseras på styrelsens vision, mål och strategier för spar-
banken.

Företagsstyrningssystemet syftar till att skapa en väl 
fungerande styrning och kontroll som säkerställer att 
sparbanken uppnår sina affärs- och verksamhetsmål på 
ett effektivt sätt med ett kontrollerat risktagande och i
enlighet med gällande regelverk. Ramverket baseras på 
komponenter som är tydligt och konkret utformade för att 
samtliga medarbetare i sparbanken ska kunna tillgodogö-
ra sig och efterleva innehållet.

Den interna styrningen och kontrollen ska vara effektiv 
och anpassad till sparbankens organisation och verksam-
het. 

I de fall sparbanken har valt att lägga ut delar av den 
väsentliga verksamheten ansvarar sparbanken för samtli-
ga delar och har interna regler för att säkerställa uppfölj-
ning och kontroll av sådan verksamhet. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna styrningen 
och kontrollen. Styrelsen ansvarar för att regelbundet se 
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över och fastställa en plan för översyn och uppföljning av 
ramverket och de interna reglerna.

Verkställande direktören ansvarar för att se till att den 
interna styrningen och kontrollen implementeras i verk- 
samheten i linje med styrelsens anvisningar.

Tre försvarslinjer 
Sparbanken tillämpar ramverket om tre försvarslinjer som 
definierar var i organisationen ansvar för och kontroll över 
organisationens risktagande ska finnas. 

Enligt ramverket placeras ansvar och kontroll för risk- 
tagande och regelefterlevnad inom den första försvarslin-
jen, det vill säga verksamheten inklusive verkställande 
direktör. Affärsverksamheten har fullt ansvar för risker 
som uppkommer i den egna verksamheten. Verksam-
heten ansvarar även för att utföra kontroller i sparbankens 
verksamhetsprocesser, så kallad egenkontroll. Andra 
försvarslinjen består av funktionerna för riskkontroll och 
regelefterlevnad, vilka är underställda verkställande 
direktören. Tredje försvarslinjen består av funktionen för 
internrevision som arbetar på styrelsens uppdrag och 
utgör styrelsens oberoende kontrollorgan. Genom tredje 
försvarslinjen granskas och utvärderas både första och 
andra försvarslinjen.

Första försvarslinjen – Affärsverksamheten
En effektiv operativ struktur är viktig för styrningen av 
sparbanken. Detta för att kunna upptäcka risker i tid samt 
säkerställa en ändamålsenlig riskhantering. Riskhante-
ringen sker i första hand i den första försvarslinjen som 
utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med 
tydligt ansvar för varje avdelning.

I sparbankens ledning ingick från april 2018, förutom 
verkställande direktören även ekonomi- och finanschefen, 
kreditchefen, lokal bankchef  Katrineholm, lokal bankchef  
Nyköping, kommunikations- och marknadschefen och 
HR-chefen. Vid ledningens möten har även ansvariga för 

funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll adjunge-
rats för att kunna ge råd och stöd inom dessa områden.

Till stöd för sitt arbete har verkställande direktören 
inrättat en kommittéstruktur bestående av finanskommitté, 
riskkommitté, projektkommitté, kommitté för sparbankens 
samhällsengagemang samt en affärsledning.

Andra försvarslinjen 
I andra försvarslinjen återfinns funktionen för riskkon-
troll respektive funktionen för regelefterlevnad. Dessa 
funktioner är underställda verkställande direktör och utgör 
i första hand dennes oberoende kontrollorgan. Andra för-
svarslinjen har inte ansvar för organisationens risktagande 
men ska bistå verksamheten med råd och stöd och utföra 
oberoende kontroller för att säkerställa att risktagandet 
följer uppsatta limiter eller fastställd riskaptit och efterlever 
externa och interna regelverk. Enligt externa regelverk har 
kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen även skyldighet 
och möjlighet att rapportera direkt till styrelsen.

Funktionen för regelefterlevnad
Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att ge råd och 
stöd till ledning och verksamhet, att utifrån ett riskba-
serat förhållningssätt granska regelefterlevnaden inom 
sparbankens tillståndspliktiga verksamhet samt att utbilda 
styrelse och medarbetare om befintliga och nya, interna 
och externa regelverk. Funktionen är underställd den 
verkställande direktören och rapporterar direkt till denne, 
styrelsen och risk- och revisionsutskottet. 
 
Funktionen för riskkontroll
Funktionen för riskkontroll ansvarar bland annat för att 
analysera och rapportera alla väsentliga risker som spar- 
banken exponeras för eller kan komma att exponeras för, 
samt att kontrollera att de hanteras av berörda funktioner. 
Funktionen är underställd den verkställande direktören 
och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk- och 
revisionsutskottet. 
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Tredje försvarslinjen – Internrevision
Internrevisions arbete syftar till att skapa förbättringar i 
verksamheten genom utvärdering av intern styrning, risk- 
hantering och kontroll. Internrevision är direkt underställd 
sparbankens styrelse. Funktionen rapporterar direkt till 
styrelsen samt till risk- och revisionsutskottet.
Samtliga sparbankens aktiviteter omfattas av internrevi-
sions arbete. Internrevision utvärderar huruvida spar-
bankens ledning säkerställer att affärsverksamhetens 
kontroller och riskhanteringsprocesser är effektiva, att 
styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsen-
liga samt stödjer sparbankens affärssyften. Den arbetar 
även i förebyggande syfte med att föreslå förbättringar
i den interna kontrollen. Styrelsen fattade under 2017 
beslut om att etablera funktionen internt, rekrytering har 
pågått under 2018 och sparbankens chef  för internrevi-
sion tillträdde sin tjänst i januari 2019.

Verkställande direktör
Verkställande direktören ansvarar, under styrelsens 
överinseende, för att styrelsens strategiska inriktning 
och andra beslut implementeras i verksamheten samt att 
intern styrning, riskhantering och kontroll, IT-system, orga-
nisation och processer är tillfredsställande. Den verkstäl-
lande direktören representerar sparbanken externt i olika 
angelägenheter och leder arbetet i sparbankens ledning 
samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Verkställande direktören har möjlighet att delegera 
arbetsuppgifter men ansvaret kvarstår hos den verkstäl-
lande direktören oaktat eventuell delegering.

Verkställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen 
informerad om sparbankens verksamhet och för att se till 
att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt besluts-
underlag som möjligt. Denne håller även styrelsens 
ordförande kontinuerligt informerad om verksamhetens 
utveckling. Den verkställande direktören ingår i enlighet 
med sparbankslagen i styrelsen.

Sören Schelander tillträdde som verkställande direktör 
för sparbanken den 5 april 2018.
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Sörmlands Sparbanks ledning 

LEDNING PER 31 DECEMBER 2018

Sören Schelander 
Verkställande direktör

Cecilia Grotte
Ekonomi- och finanschef

Erik Blomberg
Lokal bankchef  Nyköping

Liselott Florén
Kommunikations- och marknadschef
 
Katarina Jansson
Lokal bankchef  Katrineholm
 
Peter Lindkvist 
HR-chef

Ann-Sofie Kaneberg-Jansson  
Kreditchef

Adjungerade:  
Johanna Vikström
Chef  för regelefterlevnad

Elin Kereby  
Riskchef
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Sörmlands Sparbanks styrelse

SÖRMLANDS SPARBANKS STYRELSESÖRMLANDS SPARBANKS STYRELSE

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG
Födelseår: 1947
Styrelseordförande. Ersättningsutskottet, ordförande. Risk - och revisions- 
utskottet, vice ordförande. Kreditutskottet, ledamot. 
Utbildning: Psykologexamen
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Vice styrelseordförande, Finansinspektionen. 
Vice styrelseordförande, Resolutionsdelegationen. Styrelseordförande Swed-
bank Hypotek. Vice styrelseordförande, Fjärde AP-fonden. Styrelseledamot, 
Försäkringsaktiebolaget Skandia. Styrelseordförande, Almi Företagspartner. 
Stockholm Södermanland. Verkställande direktör, Föreningssparbanken.
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör, Lantmännen. 
Verkställande direktör, Liber. Resident Director Wolters Kluwer Scandinavia. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot, Sparbanksgruppen. Styrelseledamot, 
Vitec Software. Styrelseledamot, Hedberg Ekologkonsult. Styrelseledamot, 
Brandstorp Holding AB. 
Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen.

JOSEFIN LINDSTRAND
Födelseår: 1976
Vice Styrelseordförande. Ordförande Risk - och revisionsutskottet, vice ledamot 
Kreditutskottet, vice ordförande Ersättningsutskottet, .
Utbildning: Juris kandidatexamen, högskolexamen i företagsekonomi 
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Ägare, Clearstone. Affärsområdeschef, 
CorpNordic/Intertrust. Nordisk chefsjurist, Citi. Jurist, Swedbank. Styrelse- 
ledamot, SevenDay Finans.
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet som medlem av den 
svenska och den nordiska ledningsgruppen för Citi.
Pågående uppdrag: Specialist Counsel, Advokatfirma Hammarskiöld & Co.
Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen.

DAVID EKBERG
Födelseår: 1978
Styrelseledamot. Ledamot i Kreditutskottet.
Utbildning: Juris kandidatexamen. Magisterkurser i ekonomi 
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Styrelseledamot, Estea AB
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Vice verkställande direktör, Estea AB. 
 Verkställande direktör, Morgongåva Företagspark AB.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot, Estea AB med dotterbolag. Styrelse- 
ledamot, Domarbo Skog AB. Styrelseledamot, Stackhouse AB. Styrelseledamot, 
Eriksson & Ekberg AB med dotter- och intressebolag
Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen.

BO LJUNGSTRÖM
Födelseår: 1952
Styrelseledamot. Ordförande i Kreditutskottet.
Utbildning: Katrineholm Technical High School
Erfarenhet av finansiell verksamhet: 
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, WFKS Fastighetsför-
valtning AB. CEO, Oscar Jacobson Corporate AB. Deputy Board member och 
COO, Oscar Jacobson AB. COO, Tiger of  Sweden AB. CEO, Sir of  Sweden AB. 
CEO, Ljungströmsgruppen AB/Sir Tiger Holding AB (from 200001). Styrelse- 
ordförande, Vingåkers Factory Outlet AB.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande, Teknikservice. Styrelseordförande, 
Teknikservice i Katrineholm-Vingåker Holding AB. Management konsult och 
styrelseledamot, BOLJ Invest AB. Styrelseordförande, Ekelund Linneväveriet i 
Horred AB. 
Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen.
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SÖRMLANDS SPARBANKS STYRELSESÖRMLANDS SPARBANKS STYRELSE

ANNIKA WIJKSTRÖM
Födelseår: 1951
Styrelseledamot. Ledamot i Risk- och revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.
Utbildning: Filosofie kandidat och enstaka universitetskurser i företagsekonomi 
och informationsteknik
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Swedbank, koncernledning, chef  för 
affärsområde International Banking. Swedbank, koncernledning, chef  för 
affärsområde Swedbank Markets. FöreningsSparbanken, koncernledning, chef  
för Strategiska allianser (Sverige, Norden, Baltikum). FöreningsSparbanken, 
bankledning, chef  för enhet med ansvar för det svenska och norska sparbanks-
samarbetet. FöreningsSparbanken, Sparbanken Sverige, Sparbankernas Bank, 
fem olika chefspositioner.
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Styrelsemedlem, Ålandsbanken Marie-
hamn. Styrelseordförande, Swedbank Ryssland, Styrelseordförande, Swedbank 
Ukraina. Styrelsemedlem, Swedbank Företagsförmedling. Styrelsemedlem, 
Swedbanks  Gemensamma Pensionsstiftelse. Styrelsesuppleant, Svenska 
Bankföreningen.  Styrelsemedlem, Hansabank Group, Estland. Styrelseord-
förande, First Securities, Norge. Styrelsemedlem, Färs & Frosta Sparbank. 
Styrelsemedlem, FöreningsSparbanken Öland. Styrelsemedlem, FIH, Danmark. 
Styrelsemedlem, Hansabank Group, Estland. Styrelsemedlem, Forum för 
Småföretagsforskning, FSF. Styrelsesuppleant SpareBank 1 Gruppen, Norge. 
Styrelsemedlem, Svensk-Polska Handelskammaren. Medlem, Småföretags-
delegationen, Exportrådet.
Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen.

PETER SÖDERSTRÖM 
Födelseår: 1954 
Styrelseledamot. Ledamot i Risk- och revisionsutskottet. 
Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet. 
Erfarenhet av finansiell verksamhet: 
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor med uppdrag i ägar-
ledda, noterade och kommunala bolag samt ekonomiska föreningar. Sakkunnigt 
biträde till revisionen inom kommun och landsting. Kontorschef  o partner på EY.  
Pågående uppdrag: Konsult och styrelsemedlem i egna bolaget P Söderström 
Ekonomikonsult AB. 
Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. 

SÖREN SCHELANDER  
Födelseår: 1965 
Verkställande direktör, Styrelseledamot.
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Styrelseledamot Länsförsäkringar Bank AB, 
Styrelseledamot Länsförsäkringar Älvsborg, Verkställande direktör Förenings-
Sparbanken Juristbyrå AB, Verkställande direktör Länsförsäkringar Älvsborg
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet. Styrelseledamot Humlegården Fastig-
heter AB, Styrelseledamot Skaraborgs Invest AB, Styrelseordförande Älvsborgs 
Larmcentral AB
Pågående uppdrag: Verkställande direktör Sörmlands Sparbank, Styrelseleda-
mot Sörmlands Sparbank, Vice styrelseordförande Gothia Science Park AB
Ledamotens oberoende:  Verkställande direktör i Sörmlands Sparbank

MAGNUS WÄRULF
Födelseår: 1966
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Utbildning: Gymnasieexamen
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Kreditgranskare, Sörmlands Sparbank
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Pågående uppdrag
Ledamotens oberoende: Anställd i Sörmlands Sparbank

BETTINA JOHANSSON
Födelseår: 1987
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Utbildning: Högskolestudier i ekonomi
Erfarenhet av finansiell verksamhet: Gruppchef, Sörmlands Sparbank
Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet: Pågående uppdrag
Ledamotens oberoende: Anställd i Sörmlands Sparbank
Ej med på bild.
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LOKALA MARKNADSRÅD OCH REVISORERHUVUDMÄN

Huvudmän

Valda av huvudmännen
Andersson, Björn
Vingåker, 2015-2019

Edenborg, Christine
Oxelösund, 2017-2019

Eneman, Marie-Louise
Nyköping, 2018-2022

Eriksson, Kjell
Oxelösund, 2015-2019

Fornander, Eleonor 
Flen, 2018-2022

Gillstam, Marie
Katrineholm, 2016-2020

Gustafsson, Christer
Nyköping, 2018-2022

Hellsten, Jacqueline
Bettna, 2016-2020

Hofstedt, Anne
Katrineholm, 2015-2019

Hultberg, Per
Nyköping, 2018-2022

Johansson, Torbjörn
Nyköping, 2016-2020

Karlsson, Bo
Katrineholm, 2017-2021

Ljung, Tommy
Nyköping, 2016-2020

Lloyd, Carina 
Katrineholm, 2017-2021

Lundqvist, Göran
Flen, 2017-2021

Mellander, Tell
Nyköping, 2015-2019

Munro Jack, Ulrika
Nyköping, 2017-2019

Olsson, Annika
Katrineholm, 2015-2019

Palmberg, Torbjörn
Flen, 2017-2021

Pettersson, Rigmor
Björkvik, 2016-2020

Staf, Susanne 
Katrineholm, 2018-2022

Stenberg, Olle
Katrineholm, 2017-2021

Toll, Stefan
Malmköping, 2016-2020 

Uddin, Annika
Vingåker, 2018-2022

Wallin, Carina
Nyköping, 2015-2019

Valda av Flens Kommun
Holmsten, Karl-Eric
Flen, 2015-2019

Iwerbo, Anders
Mellösa, 2016-2019

Lundmark, Birgitta
Mellösa, 2015-2019

Valda av Katrineholms Kommun
Callhammar, Ewa
Katrineholm, 2015-2019

Fredriksson, Inger
Katrineholm, 2015-2019

Hassan, Abdulahi
Katrineholm, 2017-2019

Hedberg, Anneli
Katrineholm, 2015-2019

Lycke, Tommi
Katrineholm, 2015-2019 

Magnusson, Gunilla
Katrineholm, 2015-2019

Nilsson, Göran
Björkvik, 2015-2019

Rooth, Ami
Julita, 2015-2019

Åberg, Sara
Katrineholm, 2017-2019

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

Aljamal Salah
Nyköping, 2015-2019

Andersson, Gunilla
Nyköping, 2015-2019

Andersson, Per
Tystberga, 2017-2019 

Carlsson, Jan-Eric
Nyköping, 2015-2019

Ericson, Kjell
Nyköping, 2015-2019

Georgsson, Gerhard
Vrena, 2015-2019 

Hassen, Nadim
Nyköping, 2015-2019

Lindberg, Hans
Bettna, 2015-2019

Valda av Oxelösunds Kommun
Bergentoft, Dag
Oxelösund, 2018-2019 

Lundberg, Mayvor
Oxelösund, 2015-2019

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

Prennfors, Charlotte
Vingåker, 2016-2019
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Lokala marknadsråd och revisorer

Marknadsråd Flen
Leif  Enkvist
Siw Lagerbäck 
Thomas Lybäck 
Per Rudengren 
Marie Svensson 
Annika Wijkström

Marknadsråd Katrineholm
Eva Callhammar  
Jan Fredriksson  
Anne Hofstedt 
Lars Hultström 
Susanne Staf  
Stefan Toll
Bo Ljungström

Marknadsråd Nyköping
Tell Mellander
Henrik Claeson
Tommy Ljung
Axel Wevel
Marie-Louise Boo Eriksson 
Peter Söderström

Marknadsråd Oxelösund
Christine Edenborg
Mathias Fernqvist
Catarina Fredriksson
Caxton Njuki

Marknadsråd Vingåker
Bo Ljungström
Björn Andersson 
Jerker Olsson
Annika Uddin 
Robert Lindman

Sparbankens ordinarie revisor

KPMG AB
Huvudansvarig revisor
Anders Tagde
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Information om ersättningar 

Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem 
(FFFS 2011:1 och 2014:22), anger att det i en bank ska 
finnas en ersättningspolicy fastställd av styrelsen. Vidare 
riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis ges 
av ESMA/2013/606 (MiFID-direktivet), EU-förordningen nr 
604/2014 för fastställande av personalkategorier vars yr-
kesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskpro- 
fil, EBA/GL/2015/22 Riktlinjer för en sund ersättningspolicy 
samt EU-parlamentets och rådets förordning 575/2013 
om offentliggörande av information kring ersättningar. 
Därutöver har EBA/GL/2017/11 intern styrning och kontroll 
beaktats. Denna redogörelse beskriver Sörmlands Spar-
banks syn på ersättning till bankens medarbetare samt 
informerar om hur rörlig och fast ersättning fördelas.

Strategi, principer och mål för ersättning i Sörmlands 
Sparbank
Sörmlands Sparbank eftersträvar att uppnå goda resultat 
och sunt risktagande i banken. En viktig faktor som bidrar 
till detta är ett väl fungerande ersättningssystem. Ersätt-
ningar inom Sörmlands Sparbank ska utformas så att med-
arbetare med de erfarenheter, förmågor och attityder som 
behövs för att bedriva en god och sund bankverksamhet 
attraheras. Ersättningen ska vara individuellt utformad så 
att varje medarbetare bidrar till att Sörmlands Sparbanks 
övergripande mål uppnås och att bankens värderingar 
stärks. Sörmlands Sparbank har som syfte att främja 
sparande och att gynna bygden. En stor del av Sörmlands 
Sparbanks driftkostnader består av lönekostnader. Därför 
måste ersättningen till sparbankens medarbetare styras av 
tydliga principer. Sparbanken ska regelbundet utvärdera 
vilka risker som är förenade med ersättningssystemet. 
Ersättningspolicyn har senast reviderats i december 2018 
för att börja gälla från och med 2019-01-01.

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

Beskrivning av rörlig ersättning i Sörmlands Sparbank
I Sörmlands Sparbank har medarbetarna möjlighet att 
tilldelas resultatandelar när kriterierna för resultatan-
delssystemet uppfyllts. Undantagna från att omfattas 
av resultatandelssystemet är anställda som kan ha en 
väsentlig påverkan på sparbankens riskprofil. I Sörmlands 
Sparbank innebär det följande funktioner: VD, kreditchef, 
HR-chef, finans- och ekonomichef, kommunikation och 

marknadschef, chef  för funktionen för regelefterlevnad, 
chef  för funktionen riskkontroll, chef  internrevision, tillför-
ordnad chef  för regelefterlevnad och chefsjurist. Vidare är 
samtliga medlemmar i kreditdelegationen, lokala bank-
chefer samt kreditanalytiker undantagna. Riskbedömning 
kan visa att det finns personal i dessa kategorier som 
trots sin roll eller funktion inte kan påverka sparbankens 
risknivå i väsentlig utsträckning. Dessa personer kan då 
komma att omfattas av resultatandelar. Skälen för detta 
ska dokumenteras årligen i riskbedömningen.

Syftet med resultatandelar är att erbjuda ett långsiktigt 
incitament för goda medarbetarprestationer och att moti-
vera medarbetare att uppnå eller överträffa uppsatta mål. 
Målen bestäms av styrelsen inför varje kalenderår.

Rörliga ersättningssystem för anställda får aldrig även-
tyra Sörmlands Sparbanks långsiktiga förmåga att fullgöra 
sina förpliktelser. Kriterierna är därför utformade för att 
undvika intressekonflikter och kortsiktigt risktagande, samt 
stimulera till en långsiktigt sund och solid bankverksamhet.

Ersättning från resultatandelssystemet sker i form av av-
sättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken, där utgiven 
andel baseras på arbetad tid. HR-funktionen sammanstäl-
ler underlag för avsättning till sparbankens resultatandels-
stiftelse.

Resultatandelarna är fonderade i minst fem år innan 
utbetalning. Därefter får medarbetaren ett erbjudande om 
att ta ut hela, eller delar, av det årets avsättning. Om inget 
uttag sker, fonderas andelarna i ytterligare minst fem år. 
Om sparbanken inte uppnår definierade mål utgår inga 
resultatandelar.

Utifrån EU-kommissionens delegerade förordning 
nr 604/2014 har sparbanken identifierat anställda, vars 
arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Sörmlands 
Sparbanks riskprofil. Rörliga ersättningar utöver resultatan-
delssystemet utgår endast i undantagsfall. 

Rörlig ersättning 2018
Det maximala förhållandet mellan rörlig och fast ersättning 
sätts i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. 
Styrelsen fattar varje år beslut om vilket belopp som ska 
avsättas för resultatandelar, ersättningsnivåer samt vilka 
kriterier som ska uppnås för att resultatandelar ska falla ut. 
Under 2018 baseras avsättningen till resultatandelssyste-
met på tre målsättningar.

Ersättning i samband med att en anställning upphör
I de fall Sörmlands Sparbank betalar ut avgångsveder-
lag då en anställning upphör, ska beloppet vara rimligt i 
relation till anställningstid och prestation över tid, samt i 
beaktande av branschpraxis. Avgångsvederlag betraktas 
som rörlig ersättning. Villkor rörande avgångsvederlag för 
ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen 
not 10. Avgångsvederlag har under 2018 utbetalats till två 
anställda med 2 180 tkr (333 tkr).
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Kostnadsförda ersättningar till styrelse och anställda under 2018 - tkr 

Ledningsorgan
Verkställande 

ledning Risktagare
Övriga 

anställda Totalt

Total ersättning 2 753 18 801 3 600 119 737 144 891

Fast ersättning 2 753 18 520 3 600 110 839 135 712

Procent av årlig ersättning 100% 98,5% 100% 92,6% 93,7%

Rörlig ersättning 0 281 0 8 898 9 179

Procent av årlig ersättning 0% 1,5% 0% 7,4% 6,3%

Avsättningen till resultatandelssystemet uppgick till cirka 4,8 % av den totala fasta ersättningen under 2018. Avsättning-
arna är möjliga att lyfta i kontanter efter fem år. 
Ytterligare information om ersättningar till styrelse och ledning framgår i not 10 i årsredovisningen 2018.

INFORMATION OM ERSÄTTNINGARINFORMATION OM ERSÄTTNINGAR

Ersättningspolicyn
Ersättningspolicyn, som omfattar samtliga medarbeta-
re, anger grunder och principer för hur ersättningar ska 
fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt 
vilka medarbetarna är vars arbetsuppgifter har en väsentlig 
inverkan på Sörmlands Sparbanks riskprofil. För att spar-
banken ska kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera 
och ha kontroll över de risker som verksamheten är förknip-
pad med, ska ersättningar utformas så att de är förenliga 
med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar 
överdrivet risktagande. Ersättningar till enskilda medarbeta-
re får inte motverka sparbankens långsiktiga intressen.

Beslutsgången
Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy i vilken under-
stryks att ersättningssystem till anställda är styrelsens an-
gelägenhet och att styrelsens ersättningsutskott bereder, 
granskar och följer upp ersättningsfrågorna. Beslut fattas 
av styrelsen. Policyn ses över vid behov, dock minst årligen.

Ersättningsutskottet
Styrelsen utser utskottets ledamöter. Ledamöterna i ersätt-
ningsutskottet får inte vara anställda i sparbanken. Leda-
möterna ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor 
om riskhantering och ersättning för att självständigt kunna 
bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Ersättnings-
utskottet består av styrelsens ordförande, vice ordförande 
och en ledamot.

Chefen för HR-funktionen ansvarar för att till Ersätt-
ningsutskottet ta fram förslag till ersättningspolicy. I 
samarbete med funktionen för regelefterlevnad och funk-
tionen för riskkontroll, chefsjurist och ersättningsutskottet 
identifierar chefen vilka medarbetare som bör anses ha 
väsentlig inverkan på sparbankens risk profil och inklu-
derar dessa i policyn. Chefen för HR-funktionen ansvarar 
vidare för att ta fram ett skriftligt underlag för riskanalys av 
ersättningssystemet och där särskilt beakta de risker som 
sparbanken är exponerad för.

Inför styrelsens fastställande av ersättningspolicyn, 
ska ersättningsutskottet utföra en oberoende bedömning 

av Sörmlands Sparbanks ersättningspolicy och ersätt-
ningssystem samt kontrollera att dessa överensstämmer 
med en effektiv riskhantering och är utformade för att 
minska risken för överdrivet risktagande. Riskanalysen ska 
beakta nuvarande och framtida risker. Bedömningen ska 
dokumenteras skriftligen. Sörmlands Sparbanks funktion 
för regelefterlevnad ska delta i arbetet.

Revision av fast ersättning
Sparbankens ledning föreslår årligen löneökningsutrym-
met utifrån ekonomiska ramar och marknadens förut-
sättningar i samband med budgetprocessen. Styrelsen 
beslutar om budgeten för kommande år, inklusive spar-
bankens lönekostnader.

Chefen för HR-funktionen ansvarar för den årliga 
lönerevisionsprocessen och säkerställer att lönesättande 
chefer får tillgång till den information och de verktyg som 
krävs. Chefen för HR-funktionen kalibrerar lönerevisions-
förslaget mellan sparbankens medarbetare. Chefer med 
personalansvar är ansvariga för lönesättningen för sina 
medarbetare och genomför lönerevision utifrån de ramar 
som tilldelas dem av sparbanksledningen. Samtliga löne-
förslag ska godkännas i förväg av överordnad chef.

I samråd med den fackliga organisationen genomför 
chefen för HR-funktionen lönekartläggningar och analyser 
för att säkerställa att medarbetarnas ersättning bestäms 
utifrån arbetets svårighetsgrad och medarbetarens 
prestation. Ingen hänsyn får tas till etnicitet, religion eller 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, 
könsöverskridande identitet, arbetstidsmått eller facklig 
tillhörighet.

Årlig granskning
Internrevisionen ska minst en gång per år självständigt 
granska om Sörmlands Sparbanks ersättningar överens-
stämmer med ersättningspolicyn samt om ersättningspo-
licyn bör utvecklas utifrån förändringar i externa regelverk. 
Internrevisionen granskar även analysen över vilka risker 
som är förenade med denna policy och sparbankens 
ersättningssystem.
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