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En lokal bank med hjärtat i Sörmland
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 fler 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 finns till hands vid de stora 
händelserna i livet, som när det är dags att investera i en 

bostad. På samma sätt finns vi där för företagen, stora 
som små. Våra produkter och tjänster ska göra bankären-
den 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.
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Ekonomiskt sammandrag januari-juni 2019

  Sparbankens rörelseresultat  
uppgick till 131 miljoner kronor  
(75 miljoner kronor).  

  Intäkterna uppgick till 290 miljoner 
kronor. En ökning med 17,2 procent 
jämfört med motsvarande period 
föregående år.  

  Kostnaderna uppgick till 159 miljoner 
kronor. En minskning med 2,2  
procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. 

  Kärnprimärkapitalrelationen   
uppgick till 22,04% (21,58%). 

  Likviditetstäckningsgraden   
uppgick till 408% (296%). 

 Kreditförlusterna uppgick till  
+0,1 miljoner kronor (-10,1  
miljoner kronor).

Första halvåret i korthet 

  Bankverksamheten och förvaltningen av finansportföljen har under 
första halvåret haft en positiv lönsamhetsutveckling.  

  Rekrytering av nyckelkompetenser och omorganisation av affärs-
verksamheten har genomförts. 

  Lansering av digitala bolån gör det numera enkelt och smidigt att 
ansöka om bolån. 

  Hela 316 lokala kultur- och idrottsföreningar har tagit del av det vi 
kallar Sparbanksmiljonen. Våra kunder har valt vilka föreningar som 
ska få dela på 1 000 000 kronor.  

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-juni 2018.)
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Utveckling i rätt  
riktning
Det har varit ett intensivt första halvår i banken. 
Förändringsarbete för att utveckla bankens 
lönsamhet och effektivitet har stått i fokus. Som 
bank är vi nu bättre strukturerade för att möta 
framtidens utmaningar och rörelseresultatet 
från bankverksamheten är förbättrat. 

Händelserik inledning på året
2019 har börjat finansiellt starkt för Sörmlands Sparbank.  
Resultat före skatt uppgår till 131,1 miljoner kronor för första 
halvåret, att jämföra med 74,8 miljoner kronor för motsvarande 
period 2018. Banken kan se tillbaka på ett händelserikt halvår 
– såväl inom som utanför banken.

Placeringsvolymen ökade med 6,1 procent  jämfört med 
motsvarande period föregående år, främst som en effekt av 
ökad inlåning med 8,7 procent eller 1 024 miljoner kronor. 
Total utlåningsvolym ökade med 4,8 procent  jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Stärkt finansiell ställning
Efter första halvåret uppgick räntenettot till 115,1 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 17,2 procent jämfört med  
motsvarande period ifjol.  Förbättringen förklaras främst av  
en stark volymutveckling föregående år, Riksbankens höjning 
av styrräntan och ett förbättrat nettoresultat för bankens  
finansiella tillgångar.

Provisionsnettot för perioden uppgår till 65,0 miljoner  
kronor, vilket är en minskning med 3,4 miljoner kronor eller  
4,9 procent jämfört med föregående år. 

Kostnader exklusive kreditförluster uppgick till 159,1 
miljoner kronor, vilket är en minskning med 3,6 miljoner kronor 
eller 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

Nettot av kreditförluster och återvinningar från tidigare 
reserveringar är 0,1 miljoner kronor. Motsvarande period före-
gående år var utfallet negativt med 10,1 miljoner kronor.  
Kvaliteten i kreditportföljen är god, även om en svagare 
konjunktur generellt kan komma att innebära något ökade 
kreditförluster.

Rörelseresultatet från bankverksamheten har förbättrats 
och bidrar till att resultatet före skatt uppgår 131,1 miljoner 
kronor.
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Ökad lönsamhet och effektivitet
Bankverksamheten har en svag lönsamhet, vilket framför 
allt beror på för höga kostnader i relation till rörelsens 
intäkter. Effektiviteten i interna rutiner och processer be-
höver förbättras. Mycket av detta kan dock ske utan att det 
berör våra kunder. I takt med att förändringar genomförs 
blir banken allt bättre strukturerad för att möta fram- 
tidens utmaningar och ambitionen är att, med bibehållen 
kundnöjdhet, uppnå en lönsamhet i nivå med jämförbara 
sparbanker. Att banken når denna nivå är avgörande 
för långsiktig konkurrenskraft och stabilitet. Swedbanks 
avisering om minskad aktieutdelning understryker vikten 
av att en lönsam bankverksamhet etableras.

Ett aktivt kundarbete har tillsammans med ökad  
kostnadsmedvetenhet bidragit till att bankverksam- 
hetens resultat förbättrats jämfört med motsvarande 
period föregående år.

Privat- och företagsmarknaden
Inom vårt verksamhetsområde ser vi en fortsatt god 
efterfrågan på produkter och tjänster. Utvecklingen på 
företagssidan är stabil, med starkast tillväxt i området 
kring Nyköping. Banken har under perioden även stöttat 
lantbruksföretag efter fjolårets torka. Privatsidan utmärks 
av ökad konkurrens inom bolån, något som utmanar alla 
etablerade banker. Vi har en tillfredsställande utveckling, 
men behöver hela tiden arbeta med att förstärka de mer-
värden som finns med att vara kund i en lokal sparbank.

I början av juni presenterade vi konjunkturmätningen 
Småföretagsbarometern tillsammans med Swedbank och 
organisationen Företagarna. Tecken finns på att konjunk-
turtoppen passerats för denna gång. Kompetensbrist, 
ökad konkurrens och ökade arbetskraftskostnader upp-
ger företagen som de största utmaningarna för fortsatt 
tillväxt.

Under perioden har banken förändrat kontorsstruk-
turen genom att kontoret i Malmköping slagits samman 
med det större kontoret i Flen. Vi fortsätter verka med stort 
engagemang i varje kommun och arbetar hela tiden för att 
förbättra service och rådgivning på våra kontor. Vi noterar 
dock att allt fler kunder väljer att hantera sina bankären-
den digitalt, på tid och plats som kunden själv väljer. Vi 

fokuserar därför på att utveckla kompetens och kapacitet 
på vårt Kundcenter i Nyköping.

Det digitala låneerbjudandet har förnyats under 
prioden. Det är nu möjligt för bolånekunder att enkelt via 
internetbanken ansöka om att utöka sitt befintliga bolån. 
Utvecklingen fortsätter och inom kort lanseras fler nya 
digitala tjänster. 

En annan viktig nyhet är förändringen av courtage- 
avgifter vid värdepappersaffärer där ett mycket kon- 
kurrenskraftigt erbjudande tagits fram under våren. Den 
nya modellen innebär courtagefri handel för kunder med 
ett totalt sparande upp till 100 000 kronor. Övriga kunder 
erbjuds ett fast pris beroende på storlek per affär. 

Utveckling i rätt riktning
Sörmlands Sparbank har sammantaget en stabil finansiell 
ställning och verksamheten utvecklas i positiv riktning.  
Arbetet med att bygga en stark lokal bank rustad att  
erbjuda lokal bankservice i många år framåt fortsätter.  
Vi ser att vi  kan skapa lösningar som är bra för både  
kund och bank, men också att banken behöver bli mer 
kostnadseffektiv.

Vi arbetar vidare för att ge kunderna i vårt verksam-
hetsområde positiva kundupplevelser och bra service. 
Tillsammans med våra kunder skapar vi möjligheter till ett 
fortsatt stort samhällsengagemang, eftersom en del av 
avkastningen återinvesteras i lokala aktiviteter. 

Sparbanksmiljonen är vår senaste satsning för att 
stötta lokala kultur- och idrottsföreningar. Banken skänker 
en miljon kronor och våra kunder väljer i rådgivningsmötet 
vilken förening som ska få ta del av pengarna. Spar-
banksmiljonen är ett utmärkt exempel på värdet av en 
lokal bankverksamhet baserad på sparbanksidén.

 
Sören Schelander 
Verkställande direktör

»Vi har ett stort engagemang i vårt 
verksamhetsområde och arbetar  

hela tiden med att förbättra vår  
service, tillgänghet och rådgivning.  

Vårt hjärta finns här i Sörmland«
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Ekonomisk information
Delårsrapport avges för första halvåret 2019 och avser 
Sörmlands Sparbank som är en sparbank med säte i 
Katrineholm, organisationsnummer 516401-9639. 

UTVECKLING AV RESULTAT OCH FINANSIELL  
STÄLLNING
Resultat
Rörelseresultatet uppgick för första halvåret till 131 mkr 
(75 mkr). De främsta förklaringarna till det förbättrade 
resultatet är räntenetto samt utfallet i finansförvaltning.

Räntenettot ökade till 115 mkr (98 mkr). Något ökade 
volymer och en förbättrad räntemarginal är främsta för- 
klaringen. Resolutionsavgift och insättargaranti har  
belastat räntenettot med 7,4 mkr (8,4 mkr).

Utdelningarna uppgick till 91,6 mkr (86 mkr).  
Utdelningen på aktieinnehavet i Swedbank blev något 
högre än föregående år och uppgick till 14,20 kr per aktie 
(13,00 kr). Det totala aktieinnehavet i Swedbank uppgår till 
6 570 000 stycken. 

Provisionsnettot uppgick under den aktuella perioden 
till 65 mkr (68 mkr). Minskningen kan hänföras till ut-
låningsprovisioner. Provisionerna avseende affär för- 
medlad via Swedbank Robur med flera, ökar med ökad 
volym. Utlåningsprovisioner från Swedbank Hypotek 
minskar till följd av lägre marginaler. 

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 
14 mkr (-7 mkr). Den totala avkastningen i finansförvalt-
ningen uppgick till 1,54 procent (-0,25 procent) för en 
snittvolym om 1 446 mkr. Finansportföljen består enbart 
av  högkvalitativa tillgångar. Det innebär ett lägre men sta-
bilare finansresultat över tid. Finansportföljen i sin helhet 
betraktas som likviditetsreserv. Resultatet i finansförvalt-
ningen påverkar även räntenettot.

Det totala kostnadsutfallet exklusive kreditförluster är  
i nivå med föregående år och uppgick till 159 mkr  
(163 mkr). 

Kreditförlusterna, netto, uppgick till +0,1 mkr  
(-10,1 mkr). 

Periodens resultat uppgår till 122,5 mkr att jämföra 
med 77 mkr vid samma tidpunkt 2018.

Prognos 2019
Bedömningen är ett rörelseresultat efter kreditförluster  
på 140-150 mkr före skatt och avsättning till allmännyttiga 
ändamål. 

Affärsvolymer
In- och upplåning från allmänheten uppgår till 12 837 mkr, 
vilket innebär en ökning med 2,7 procent jämfört med 
årsskiftet. 

Utlåning till allmänheten uppgår till 11 202 mkr, vilket 
motsvarar en minskning med 2,9 procent från årsskiftet. 
Förmedlade fastighetslån via Swedbank Hypotek uppgår 
till 6 380 mkr, vilket motsvarar en ökning med 5,7 procent 
jämfört med årsskiftet.

Förmedlade värdepappersvolymer via Swedbank 
Robur med flera inom området för långsiktigt sparande, 
ökade under det första halvåret från 8 822 mkr till 9 939 
mkr, vilket motsvarar 12,7 procent.  

Den totala affärsvolymen, av Sörmlands Sparbank för-
valtade och förmedlade volymer, uppgick vid periodens 
utgång till 44 119 mkr (42 406 mkr 31 december 2018), 
vilket innebär en ökning med 4,0 procent sedan årsskiftet.   
 
Strategiska innehav
Värdet på sparbankens värdepappersportfölj, exklusive 
innehavet av Swedbank-aktier, uppgick vid halvårsskiftet 
till 1 463 mkr (1 429 mkr 31 december 2018). 

Värdet på sparbankens innehav av Swedbank-aktier 
uppgick vid samma tillfälle till 916 mkr. Skillnaden mellan 
marknadsvärdet och anskaffningsvärdet uppgår till 417 
mkr. Periodens förändring av det orealiserade resultatet 
på innehavet har inte påverkat periodens redovisade 
resultat, utan redovisas direkt mot eget kapital.

Likviditet
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 30 juni 2019 uppgick likviditetsbufferten 
efter avdrag till 1 389 mkr (1 343 mkr 31 dec 2018). 

De högkvalitativa tillgångarna utgörs av kassa,  
kommun-, stats- samt säkerställda obligationer. Spar- 
bankens likviditet består utöver likviditetsbufferten också 
av tillgodohavanden hos andra kreditinstitut. Likviditets-
täckningsgraden (LCR) var vid halvårsskiftet 408 procent 
(406 procent 31 dec 2018).

Kapitalbas
Sparbankens totala kapitalbas uppgick till 1 933 mkr 
(2018-12-31: 1 883 mkr). Det legala minimikapitalkravet 
uppgick för samma tidpunkt till 701 mkr (2018-12-31: 696 
mkr). Det innebär en förstärkt kapitaltäckningsgrad om 
22,04 procent att jämföra med 21,65 procent vid utgång-
en av 2018.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker såsom 
kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa 
risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i 
verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansva-
rig för den interna kontrollen i banken, fastställt policyer 
och instruktioner för verksamheten. Dessa policyer och 
instruktioner revideras och fastställs årligen. Risktagandet 
i banken ska vara lågt och begränsas inom ramen för vad 
som är ekonomiskt hållbart kopplat till bankens kapital- 
buffert och långsiktiga kapitalmål. Styrelsen har fastställt 
en särskild policy som beskriver den riskaptit som ska 
forma bankens verksamhet.

Banken har en betryggande kapitalnivå, som svarar 
mot de risker som bankens verksamhet innebär och som 
överstiger de minimikrav som lagen föreskriver.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Med närstående till sparbanken avses styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och övriga befattningshavare i 
sparbankens jävskrets, make/maka/sambo till dessa samt 
bolag som står under betydande inflytande av någon av 
ovanstående personer. Krediter till närstående föregås av 
sedvanlig kreditprövning.  

Krediter till närstående som har en anställning i spar-
banken (företagsledning, personalrepresentanter i styrel-
sen och övriga anställda jävspersoner) följer sparbankens 
personalvillkor. Krediter till övriga närstående personer 
och bolag följer marknadsmässiga villkor. Total utlåning 
till närstående uppgår till 46 mkr och är storleksmässigt 
inte väsentliga för sparbankens ställning eller resultat. 
Transaktioner i form av inköp från närstående förekommer, 
men är obetydliga.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 
Sammanslagning av bankens rådgivningskontor i Malm-
köping och Flen genomfördes i mars. Kunder som vill 
besöka oss hänsvisas till bankens kontor i Flen.  

På ordinarie Sparbanksstämma den 24 april 2019  
utsågs Sören Forss som ny ledamot i bankens styrelse. 

I juni avgick vice ordförande Josefin Lindstrand från sitt 
uppdrag med anledning av nytt uppdrag som ledamot 
i Swedbanks styrelse. Lindstrand valdes till ledamot i 
Sörmlands Sparbank första gången vid sparbanks- 
stämman april 2017.

Styrelsen har beslutat att begära omprövning av  
åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen 
av bankens tidigare vd.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Finansinspektionens granskning av bankens kreditrisk-
hantering har avslutats. 

Åklagarmyndigheten har beslutat att förundersökningen 
av bankens tidgare vd ska återupptas.  

Extra sparbanksstämma den 29 augusti för nyval av 
styrelseledamot. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Sparbankens delårsrapport är upprättad enligt lagen 
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag 9 kap. och FFFS 2008:25, 8 kap. 

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i  
den senaste årsredovisningen.
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tkr Not Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Ränteintäkter 130 690 113 495

Räntekostnader -15 549 -15 248

Räntenetto 2 115 141 98 247

Erhållna utdelningar 91 634 86 000

Provisionsintäkter 3 76 032 80 683

Provisionskostnader 4 -11 045 -12 324

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 13 729 -6 522

Övriga rörelseintäkter 4 705 1 507

Summa rörelseintäkter 290 196 247 591

Allmänna administrationskostnader -146 937 -147 918

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -2 530 -2 750

Övriga rörelsekostnader -9 666 -12 083

Summa kostnader före kreditförluster -159 133 -162 751

Resultat före kreditförluster 131 063 84 840

Kreditförluster, netto 6 57 -10 053

Rörelseresultat 131 120 74 787

Skatt på preiodens resultat -8 605 2 166

Periodens resultat 122 515 76 953

Resultaträkning

tkr Not Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Periodens resultat 122 515 76 953

Övrigt totalresultat

Förändring i verkligt värde på eget kapitalinstrument  
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat -434 359 -37 095

Periodens övrigt totalresultat -434 359 -37 095

Periodens totalresultat -311 844 39 858

Rapport över totalresultat i sammandrag
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tkr Not Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 10 419 12 795

Utlåning till kreditinstitut 7 2 003 043 786 087

Utlåning till allmänheten 8 11 201 847 11 221 868

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 1 463 332 1 547 437

Aktier och andelar 969 288 1 256 702

Materiella tillgångar 87 153 92 351

Övriga tillgångar 84 331 94 585

Uppskjuten skattefordran 1 885 2 255

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 198 71 048

Summa tillgångar 15 891 497 15 085 128

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 259 893 218 145

In- och upplåning från allmänheten 12 836 895 11 812 829

Övriga skulder 30 122 26 271

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 458 61 309

Avsättningar 10 63 021 108 162

Summa skulder och avsättningar 13 238 389 12 226 716

Eget kapital

Reservfond 2 093 130 1 954 248

Fond för verkligt värde 437 463 834 516

Balanserad vinst eller förlust - -7 304

Periodens resultat 122 515 76 953

Summa eget kapital 2 653 108 2 858 412

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 15 891 497 15 085 128

Balansräkning
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tkr Reservfond
Fond för  

verkligt värde
Periodens 

resultat

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Totalt  

eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2019 1 954 248 871 822 87 394 -7 304 2 906 160

Periodens resultat – – 122 515 – 122 515

Periodens övriga totalresultat 60 188 -434 359 – 7 304 -366 867

Periodens totalresultat 2 014 436 437 463 209 909 – 2 661 808

Vinstdisposition 78 694 – -78 694 – –

Anslag till allmännyttiga ändamål – – -8 700 – -8 700

Utgående eget kapital 30 juni 2019 2 093 130 437 463 122 515 – 2 653 108

 
 
tkr

 
 

Reservfond

 
Fond för  

verkligt värde

 
Periodens 

resultat

Balanserad 
vinst eller 

förlust

 
Totalt  

eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2018 1 803 979 871 611 166 969 0 2 842 559

Justering för tillämpning IFRS9 – – – -7 304 -7 304

Periodens resultat – – 76 953 – 76 953

Periodens övriga totalresultat – -37 095 – – -37 095

Periodens totalresultat 1 803 979 834 516 243 922 -7 304 2 875 112

Vinstdisposition 150 269 – -150 269 – –

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

Utgående eget kapital 30 juni 2018 1 954 248 834 516 76 953 -7 304 2 858 412

Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som  
kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen.

Rapport över förändringar i eget kapital
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 NOT 1 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i lagen 
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag  
9 kap. och FFFS 2008:25, 8 kap.

 
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senaste  
årsredovisningen. 

 NOT 2 Räntenetto

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 909 850

Utlåning till allmänheten 125 267 111 001

Räntebärande värdepapper 6 002 2 931

Derivat -168 -148

Övriga -1 320 -1 139

Summa 130 690 113 495

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -3 997 -3 461

In- och upplåning från allmänheten -9 812 -9 128

Övriga -1 740 -2 659

Summa -15 549 -15 248

Summa räntenetto 115 141 98 247

 NOT 3 Provisionsintäkter

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Betalningsförmedlingsprovisioner1) 8 522 17 691

Utlåningsprovisioner 21 709 25 837

Inlåningsprovisioner1) 15 080 5 530

Garantiprovisioner 304 473

Värdepappersprovisioner 20 408 20 910

Avgifter från kredit- och betalkort 922 1 000

Övriga provisioner 9 087 9 242

Summa 76 032 80 683
1) Vissa betalningsförmedlingsprovisioner är omklassificerade till inlåningsprovisioner under 

2019.

 NOT 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Aktier/andelar 0 348

Räntebärande värdepapper 13 205 -5 571

Andra finansiella instrument - -1 478

Derivat 31 -234

Valutakursförändringar 493 413

Summa 13 729 -6 522

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Lån till upplupet anskaffningsvärde 

Förändring reserveringar - steg 1 216 -2 075
Förändring reserveringar - steg 2 -1 337 -2 272
Förändring reserveringar - steg 3 -38 547 8 804
Förändring reserveringar - förvär-
vade eller utgivna kreditförsämrade 
fordringar

- -

Summa -39 668 4 457
Periodens nettokostnad för konsta- 
terade förluster -2 547 -16 044

Periodens nettokostnad för modifie-
ringar 1 324 1 146

Inbetalt på tidigare konstaterade 
kreditförluster 40 761 934

Summa 39 538 -13 964
Kreditförluster avseende lån till 
upplupet anskaffningsvärde

 
-130

 
-9 507

Låneåtaganden och finansiella 
garantiavtal

Förändring reserveringar - steg 1 -45 -215
Förändring reserveringar - steg 2 -31 -148
Förändring reserveringar - steg 3 262 -183
Förändring reserveringar - förvär-
vade eller utgivna kreditförsämrade 
fordringar

- -

Summa 187 -546
Kreditförluster avseende låne- 
åtaganden och finansiella  
garantiavtal

 
187

 
-546

Summa 57 -10 053

 NOT 6 Kreditförluster, netto

 NOT 4 Provisionskostnader

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Betalningsförmedlingsprovisioner -7 770 -9 086

Värdepappersprovisioner -3 276 -3 238

Summa -11 045 -12 324

 NOT 7 Utlåning till kreditinstitut

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Swedbank

 Svensk valuta 1 866 472 692 465

 Utländsk valuta 136 552 89 634

Övriga 20 3 988

Summa 2 003 043 786 087

 NOT 8 Utlåning till allmänheten

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Utestående fordringar, brutto

Svensk valuta 11 261 863 11 249 569

varav eget kreditkortet och fair value option 31 3171) 33 7111)

Utländsk valuta 103 702 86 956

Summa 11 365 565 11 336 525

1) Beloppen avseende bankens egna kreditkort och fair value option förlustberäknas inte och 
ingår därför inte i efterföljande tabeller gällande utlåning till allmänheten. 
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Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver

            Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Redovisat bruttovärde 

Ingående balans per 1 januari 2019 10 573 190 797 310 266 623 11 637 123

Utgående balans per 30 juni 2019 10 123 546 895 688 315 014 11 334 248

Förlustreserver 

Ingående balans per 1 januari 2019 -6 150 -9 100 -112 301 -127 551

Nya finansiella tillgångar -1 692 -1 172 -41 988 -44 852

Bortbokade finansiella tillgångar 1 061 988 10 545 12 594

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 110 1 816 836 2 762

Förändringar i makroekonomiska scenarier 5 -26 -19 -40

Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar och 
individuella bedömningar) 0 0 -3 823 -3 823

Modellförändringar -265 -103 58 -310

Överföringar mellan stadier under perioden

från steg 1 till steg 2 1 144 -3 484 - -2 340

från steg 1 till steg 3 2 - -749 -747

från steg 2 till steg 1 -135 537 - 402

från steg 2 till steg 3 - 133 -965 -832

från steg 3 till steg 2 - -27 203 176

från steg 3 till steg 1 -11 - 857 846

Valutakursförändringar -3 0 0 -3

Övrigt 0 0 0 0

Utgående balans per 30 juni 2019 -5 934 -10 438 -147 346 -163 718

 NOT 8 Utlåning till allmänheten forts.

Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver

            Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Redovisat bruttovärde 

Ingående balans per 1 januari 2018 9 784 811 521 512 279 077 10 585 400

Utgående balans per 30 juni 2018 10 349 552 649 715 303 538 11 302 805

Förlustreserver 

Ingående balans per 1 januari 2018 -3 929 -6 050 -109 137 -119 116

Nya finansiella tillgångar -1 612 -291 -206 -2 109

Bortbokade finansiella tillgångar 519 257 15 244 16 020

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) -3 843 -2 261 -36 096 -42 200

Förändringar i makroekonomiska scenarier -971 -837 -1 436 -3 244

Förändringar pga. expertutlåtanden (manuella modifieringar och 
individuella bedömningar) 0 0 36 801 36 801

Modellförändringar 

Överföringar mellan stadier under perioden

från steg 1 till steg 2 882 -2 674 - -1 792

från steg 1 till steg 3 3 082 - -3 087 -5

från steg 2 till steg 1 -133 610 - 477

från steg 2 till steg 3 - 3 024 -3 058 -34

från steg 3 till steg 2 - -118 348 230

från steg 3 till steg 1 -2 - 294 292

Valutakursförändringar -5 0 0 -5

Övrigt 8 19 0 27

Utgående balans per 30 juni 2018 -6 004 -8 321 -100 333 -114 658
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Redovisat bruttovärde och förlustreserv – branschfördelning 

30 juni 2019

tkr Redovisat bruttovärde Förlustreserv Redovisat nettovärde

Utlåning till allmänheten

Privatkunder 4 680 829 -21 277 4 659 552

Företagskunder

Jordbruk, fiske, skog 1 600 030 -101 187 1 498 843

Tillverkningsindustri 249 608 -1 700 247 908

Offentlig sektor 290 161 -5 678 284 483

Byggnadsverksamhet 359 115 -769 358 346

Handel 310 772 -3 607 307 165

Transport 64 266 -506 63 760

Sjötransport 18 0 18

Hotell och restaurang 89 693 -119 89 574

Informations- och kommunikationsverksamhet 19 981 -243 19 738

Finans och försäkring 45 217 -74 45 143

Fastighetsförvaltning 2 535 207 -14 310 2 520 897

Bostadsrättsföreningar 399 741 -496 399 245

Företagstjänster 207 205 -853 206 352

Övrig företagsutlåning 482 405 -12 899 469 506

Summa utlåning till allmänheten 1) 11 334 248 -163 718 11 170 530

1) Bankens egna kreditkort och fair value option ingår ej.

Redovisat bruttovärde och förlustreserv – branschfördelning 

30 juni 2018

tkr Redovisat bruttovärde Förlustreserv Redovisat nettovärde

Utlåning till allmänheten

Privatkunder 5 239 658 -21 311 5 218 347

Företagskunder

Jordbruk, fiske, skog 1 477 508 -65 042 1 412 466

Tillverkningsindustri 284 130 -806 283 324

Offentlig sektor 217 385 -4 608 212 777

Byggnadsverksamhet 325 324 -516 324 808

Handel 337 053 -3 515 333 538

Transport 70 943 -551 70 392

Sjötransport 28 0 28

Hotell och restaurang 171 868 -153 171 715

Informations- och kommunikationsverksamhet 19 763 -221 19 542

Finans och försäkring 20 312 -121 20 191

Fastighetsförvaltning 2 161 950 -7 846 2 154 104

Bostadsrättsföreningar 373 072 -511 372 561

Företagstjänster 236 445 -828 235 617

Övrig företagsutlåning 367 375 -8 629 358 746

Summa utlåning till allmänheten 1) 11 302 814 -114 658 11 188 156

1) Bankens egna kreditkort och fair value option ingår ej.

 NOT 8 Utlåning till allmänheten forts.
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Redovisat bruttovärde och förlustreserv per steg 

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Utlåning till allmänheten, privatkunder

Steg 1

Redovisat bruttovärde 4 351 889 4 920 830

Förlustreserver -912 -978

Redovisat nettovärde 4 350 977 4 919 852

Steg 2

Redovisat bruttovärde 306 553 298 014

Förlustreserver -2 062 -2 695

Redovisat nettovärde 304 491 295 319

Steg 3

Redovisat bruttovärde 22 386 20 813

Förlustreserver -18 303 -17 638

Redovisat nettovärde 4 083 3 175

Totalt redovisat värde, utlåning privatkunder 4 659 551 5 218 346

Utlåning till allmänheten, företagskunder

tkr

Steg 1

Redovisat bruttovärde 5 771 656 5 428 731

Förlustreserver -5 022 -5 026

Redovisat nettovärde 5 766 634 5 423 705

Steg 2

Redovisat bruttovärde 589 135 351 700

Förlustreserver -8 376 -5 626

Redovisat nettovärde 580 759 346 074

Steg 3

Redovisat bruttovärde 292 629 282 725

Förlustreserver -129 043 -82 695

Redovisat nettovärde 163 586 200 030

Totalt redovisat värde, utlåning företagskunder 6 510 979 5 969 809

Redovisat bruttovärde steg 1 10 123 545 10 349 561

Redovisat bruttovärde steg 2 895 688 649 714

Redovisat bruttovärde steg 3 315 015 303 538

Totalt redovisat värde brutto 11 334 248 11 302 813

Förlustreserver steg 1 -5 934 -6 004

Förlustreserver steg 2 -10 438 -8 321

Förlustreserver steg 3 -147 346 -100 333

Totalt förlustreserver -163 718 -114 658

Totalt redovisat värde, utlåning till allmänheten 11 170 530 11 188 1551)

Andel steg 3 lån, brutto, % 2,8% 2,7%

Andel steg 3 lån, netto, % 1,5% 1,8%

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

Förlustreserver kvot steg 2 lån 1,2% 1,3%

1) Bankens egna kreditkort och fair value option ingår ej.

 NOT 8 Utlåning till allmänheten forts.
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 NOT 9  Obligationer och andra räntebärande 
 v  ärdepapper

tkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Emitterade av offentliga organ

Svenska kommuner 519 366 539 115

Utländska stater 50 783 -

Summa emitterade av offentliga 
organ 570 148 539 115

Emitterade av andra låntagare

 Svenska bostadsinstitut 523 214 927 384

 Icke finansiella företag - -

 Finansiella företag 217 337 -

 Utländska emittenter 152 633 80 938

Summa emitterade av andra 
låntagare 893 183 1 008 322

Summa obligationer och andra 
 räntebärande värdepapper 1 463 332 1 547 437

 NOT 10  Avsättningar

Finansiella garantier och låneåtaganden - Förändringar i förlustreserver 
       

            Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Förlustreserver per 1 januari 2019 368 971 415 1 754

Nya låneåtaganden eller lånelöften 123 105 4 232

Finansiella garantier,  lånelöften och kontrakt som förfallit eller sålts -98 -224 -15 -336

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 12 -158 -420 -566

Förändringar i makroekonomiska scenarier 5 13 0 18

Förändringar pga uppdaterade modeller 61 108 168 337

Överföringar mellan steg under perioden

från steg 1 till steg 2 -90 333 - 243

från steg 1 till steg 3 0 - 1 1

från steg 2 to steg 1 31 -147 - -116

från steg 2 to steg 3 - 0 0 0

från steg 3 to steg 2 - 0 - 0

från steg 3 to steg 1 0 - 0 0

Övrigt 0 0 0 0

Förlustreserver per 30 juni 2019 412 1 002 154 1 568

Övriga avsättningar – – – 61 453

Summa – – – 63 021

            Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade

tkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Total

Förlustreserver per 1 januari 2018 289 749 136 1 174

Nya låneåtaganden eller lånelöften 108 442 0 550

Finansiella garantier,  lånelöften och kontrakt som förfallit eller sålts -26 -507 -3 -536

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 311 19 15 346

Förändringar i makroekonomiska scenarier 80 32 0 113

Överföringar mellan steg under perioden

från steg 1 till steg 2 -48 190 0 142

från steg 1 till steg 3 -219 0 219 0

från steg 2 to steg 1 8 -42 0 -34

från steg 2 to steg 3 - 0 0 0

från steg 3 to steg 2 - 13 -48 -35

från steg 3 to steg 1 0 - 0 0

Övrigt 0 0 0 0

Förlustreserver per 30 juni 2018 505 897 319 1 721

Övriga avsättningar – – – 106 441

Summa – – – 108 162
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 NOT 11 Finansiella tillgångar och skulder 

Jan-jun 2019

Redovisat värde Verkligt värde

Verkligt värde

Upplupet 
anskaffnings-

värde Verkligt värde via övrigt totalresultat

tkr
Verkligt värde 

(tvingande)

Inititalt identifie-
rade till verkligt 

värde
Skuld-  

instrument
Eget kapital- 

instrument

Kassa och tillgodo havanden hos centralbanker – - 10 419 - - 10 419

Utlåning till kredit institut – - 2 003 043 - - 2 003 043

Utlåning till  allmänheten – - 11 201 847 - - 11 203 820

Obligationer och andra ränte bärande värde-
papper 1 463 332 - - - - 1 463 332

Aktier och andelar – - - - 969 288 969 288

Övriga tillgångar – - 171 484 - - 171 484

Upplupna intäkter – - 30 396 - - 30 396

Summa 1 463 332 - 13 417 189 - 969 288 15 851 782

Skulder till kreditinstitut – - 259 893 - - 259 893

In- och upplåning från allmänheten – - 12 836 895 - - 12 833 733

Övriga skulder - 93 143 - - 93 143

Upplupna  kostnader – - 7 943 - - 7 943

Summa – - 13 197 874 - - 13 194 712

Jan-jun 2018

Redovisat värde Verkligt värde

Verkligt värde

Upplupet 
anskaffnings-

värde Verkligt värde via övrigt totalresultat

tkr
Verkligt värde 

(tvingande)

Inititalt identifie-
rade till verkligt 

värde
Skuld-  

instrument
Eget kapital- 

instrument

Kassa och tillgodo havanden hos centralbanker – - 12 795 - - 12 795

Utlåning till kredit institut – - 786 087 - - 786 087

Utlåning till  allmänheten – - 11 221 868 - - 11 236 837

Obligationer och andra ränte bärande värde-
papper 1 547 437 - - - - 1 547 437

Aktier och andelar – - - - 1 256 702 1 256 702

Övriga tillgångar – - 186 936 - - 186 936

Upplupna intäkter – - 26 947 - - 26 947

Summa 1 547 437 - 12 234 633 - 1 256 702 15 053 741

Skulder till kreditinstitut – - 218 145 - - 218 145

In- och upplåning från allmänheten – - 11 812 829 - - 11 811 435

Övriga skulder - 134 433 - - 134 433

Upplupna  kostnader – - 6 470 - - 6 470

Summa – - 12 171 877 - - 12 170 483
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 NOT 12 Kapitaltäckning

Kärnprimärkapital: instrument och reserver 

Kapitalbas

tkr 30 juni 2019 30 juni 2018

Reservfond 2 093 130 1 954 248

Fond för verkligt värde 437 463 767 100

Balanserad vinst eller förlust - 67 415

Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition 110 315 69 253

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 640 908 2 858 016

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet -7 026 -11 325

Värdejustering på grund av kraven på försiktig värdering, (CRR artikel 34) -1 463 -1 547

Avdrag för innehav av kärnprimärkapitalinstrument, (CRR artikel 46) -699 695 -964 805

Kärnprimärkapital 1 932 725 1 880 339

Supplementärt kapital - –

Kapitalbas 1 932 725 1 880 339

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

tkr 30 juni 2019 30 juni  2019 30 juni 2018 30 juni 2018

Kreditrisk enligt schablonmetod

Kapitalkrav

Riskvägt 
 exponerings 

belopp Kapitalkrav

Riskvägt  
exponerings  

belopp

Institutsexponeringar 14 266 178 326 10 644 133 049

Företagsexponeringar 286 785 3 584 810 256 342 3 204 277

Hushållsexponeringar 168 568 2 107 099 179 692 2 246 144

Exponeringar med säkerhet i fastighet 129 004 1 612 545 139 431 1 742 883

Oreglerade poster 1 659 20 733 6 581 82 261

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 7 145 89 318 8 067 100 832

Exponeringar mot fonder – – – –

Aktier 26 716 333 945 29 052 363 147

Övriga poster 15 649 195 615 16 642 208 027

Summa kapitalkrav för kreditrisk 649 791 8 122 391 646 450 8 080 620

Operativ risk baserad på schablonmetod 51 379 642 240 50 552 631 903

Kreditvärdighetsjustering 208 2 600 19 238

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 701 378 8 767 230 697 021 8 712 761

tkr 30 juni 2019 30 juni 2018

Buffertkrav 

Kapitalkonserveringsbuffert (CCoB) 219 181 217 819

Kontracyklisk buffert (CCyB) 175 345 174 255

Summa buffertkrav 394 525 392 074

Kapitalkrav, inklusive buffertkrav 1 095 904 1 089 095

Kapitalkrav Pelare 2 299 862 424 624

Totalt kapitalkrav 1 395 766 1 513 719

% 30 juni 2019 30 juni 2018

Kapitalrelationer, buffertar m m

Kärnprimärkapitalrelation 22,04% 21,58%

Primärkapitalrelation 22,04% 21,58%

Total kapitalrelation 22,04% 21,58%

Krav på kapitalbasens storlek

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

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

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

Summa kapitalbaskrav 12,50% 12,50%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 14,04% 13,58%

Kapitalöverskott efter buffertkrav, tkr 836 821 791 244

Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2, tkr 536 959 366 620

Bruttosoliditetsgrad 12,67% 13,46%
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Granskning av delårsrapport
Delårsrapporten har inte granskats av sparbankens externa revisorer. 

Katrineholm augusti 2019

 
 
................................................................................... 
Sören Schelander 
Verkställande direktör
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Sörmlands Sparbank
Box 156
641 22 Katrineholm
Telefon: 0771-350 350
sormlandssparbank.se

Fotografer: Peter Phillips, Katarina Larsson, Getty Image

Affärsvolym
I bankens affärsvolym ingår utlåningsvolymer som i 
huvudsak består av utlåning till allmänheten, förmedlad 
utlåning och beviljade ej utnyttjade krediter. Vidare ingår 
sparavolymer i form av inlåning från allmänheten, för-
medlade fonder och försäkringar samt kunddepåer.

Kärnprimärkapitalrelation
Bankens kärnprimärkapitalrelation utgörs av kärnprimär-
kapitalet i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp.

Total kapitalrelation
Bankens total kapitalrelation utgörs av kapitalbasen  
i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp.

Soliditet
Beskattat Eget kapital plus obeskattade reserver efter 
schablonskatt, i procent av balansomslutningen.

Likviditetstäckningsgrad (LCR)
Likviditetstäckningsgrad (LCR) beräknas enligt regel-
verket CRR/ CRD IV. Likviditetstäckningsgraden mäter 
relationen mellan icke pantsatta tillgångar av hög kvalitet 
(en likviditetsreserv) och ett beräknat likviditetsbehov i 
stressade situationer under 30 dagar.
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