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Ord från VD

Mest nöjda kunderna

Från myndighetshåll vill man se kapitalstarka banker med

2013 var första året som Ålems Sparbank deltog i SKI:s

begränsade risker och det har medfört att riskvikter och kapi-

(Svensk Kvalitetsindex) årliga undersökning när det gäller

talkrav skärpts. Det är givetvis mycket sunt, men tidpunkten

kundnöjdhet. Utfallet går inte att klaga på då sparbanken

för vår bank kunde varit bättre. Tillväxten under 2000-2010

blev den bank som hade de mest nöjda kunderna på såväl

var så hög att banken då inte kunde stärka sin kapitalsitua-

privat- som företagsmarknaden. Faktum är att Ålems Spar-

tion. Den var dock med de regler som då gällde, fullt tillräck-

bank, med värden kring 83-84, var den enda banken med

lig för att uppfylla de lagkrav som gällde vid den tidpunkten.

värden över 80. Det känns givetvis mycket roligt för styrelse

Sedan finanskrisen 2008 har dock många regler skärpts och

och personal att få en bekräftelse på att våra kunder är nöjda

tillkommit och det under en period då banken drabbats av

med det bemötande de får från banken. Erkännandet ställer

stora kreditförluster. Några goda resultat har inte kunnat

ju också krav på att vi måste fortsätta vara på tå för att få

läggas till bankens kapitalbas, samtidigt som de riskvägda

kundernas förtroende även framöver, något jag tror vi har

beloppen ökat. Styrelsen har därför bedömt att bankens ka-

alla möjligheter att vara.

pitalsituation ska stärkas, vilket har skett genom att avyttra
en relativt stor del av bankens aktieinnehav i Swedbank AB.

Aktieförsäljning ger bättre kapitalbas

Totalt såldes 400 000 aktier, vilket gav en realisationsvinst

I förra årets VD-ord uttryckte jag förhoppningar om att

på ungefär 48 mkr. Resterande innehav uppgår till knappt

2013 skulle kunna bli ett något bättre år jämfört med 2012.

550 000 aktier.

Jag poängterade dock att osvuret är bäst och årets utfall visade väl på att framtiden ibland kan vara svår att förutspå.
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God likviditet

soner har väl svaga balansräkningar. Dessa hushåll behöver

I grunden så innebär inte försäljningen någon större föränd-

förändra delar av sin ekonomi och sin livsstil för att komma

ring jämfört med innan. Bankens innehav var värt ungefär

tillrätta med sina underskott. Sannolikt får vi se högre för-

tre gånger så mycket som anskaffningsvärdet. Dessvärre

luster i den här sektorn än vad som borde vara fallet i en

fungerar reglerna på så sätt att aktieinnehavet var tvunget

sund ekonomi.

att reducera bankens kapitalbas innan kapitalbasen jämfördes med de risker som finns i bankens balansräkning. Trots

Framtiden

att aktierna var värda tre gånger mer än vad vi betalat för

2013 blev alltså ur ett perspektiv det bästa året banken haft,

dem. Försäljningen innebär således mer än redovisningstek-

men ur ett annat det sämsta. Det vi vet är att de inslag som

nisk förändring än en verklig sådan. Övervärdena i innehavet

påverkat det utlåtandet kommer att, om inte försvinna, så

synliggörs därmed på ett mycket bättre sätt. Dock innebär

åtminstone tonas ned betydligt när vi ser in i 2014. Ytter-

avyttringen att bankens utdelningsintäkter, som för övrigt

ligare aktieförsäljningar lär knappast bli aktuella även om

är skattefria, reduceras i ett läge då utdelningsnivån är bra.

förlusterna troligen lär förfölja oss lite grann, dock på klart

Å andra sidan förstärks bankens likviditet ytterligare. Likvi-

lägre nivåer. Sammantaget betyder det att det blir mer av

diteten är mycket god och uppgår till mellan 400-500 mkr.

bankens normala verksamhet som kommer att prägla 2014

Den är snarast för bra. Pengar finns för att göra mer affärer,

års resultaträkning.

men just nu hämmar kreditförlustnivån bankens möjligheter
att utnyttja den överlikviditet som banken har.

Mycket arbete har de senaste åren lagts ned för att möta alla
de regelverk som sköljer över oss. Det känns riktigt bra att

Bra intjäning

vi är på god väg att skapa arbetssätt och rutiner som gör

Även om räntenettot sjönk så utvecklades det något bättre

oss bättre rustade att möta framtiden. Dessa förändringar

än vad vi bedömde i början av 2013. Detta trots en fortsatt

kommer så småningom ge utslag på såväl intäkts- som kost-

sjunkande räntenivå i samhället. Provisionsintäkterna steg

nadssidan.

något, men största intäktsökningen kom från aktieutdelningen på bankens innehav i Swedbank. En utdelning som

160 år

reduceras framöver på grund av den genomförda försälj-

2014 blir lite av en milstolpe i och med att banken firar 160

ningen. Kostnadsnivån i banken uppvisar låga ökningar och

år. Det kommer att ske tillsammans med styrelse, personal,

ser ganska bra ut.

huvudmän och, framför allt, våra kunder. Jag vill tacka er alla
för det gångna året och hoppas vi får många trevliga stun-

Kreditförluster

der under det kommande jubileumsåret!

Kreditförlusterna på drygt 32 mkr är självklart en stor besvikelse. Problemen bland företagskunderna har fortsatt
och ett flertal konkurser har medfört betydande förluster.

Ålem i mars 2014

Bedömningen är att vi här har nått toppen och att 2014
kommer ned betydligt vad gäller förluster bland företagen.
Det är dock fortfarande lite oroande att så många privatper-

Niclas Petersson, VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Ålems Sparbank, org.nr 532800-6282,
får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2013.

Den allmänekonomiska
bakgrunden

Ljusare men splittrad omvärldskonjunktur

Långränteuppgången under våren och sommaren kom av
sig under senare delen av förra året trots Feds beslut att dra

Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden

ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa

är mixad mellan länder. USA, Storbritannien och Tyskland

har långräntorna haft en nedåtgående trend. En ljusare om-

tillhörde bland de stora ekonomier som överraskade mest

världskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för

positivt under året medan utvecklingen i tillväxtekono-

att de globala långräntorna kommer att stiga under 2014,

mierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade

medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU inte

recessionen bakom sig och visade under hösten allt fler

minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet.

tecken att återhämtningen fortsatte om än i en långsam
takt. Trots finanspolitiska åtstramningar och politisk osäker-

I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från

het med risk för betalningsinställelse har den amerikanska

en låg nivå. Stigande konfidens både för hushåll och före-

ekonomin fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets andra

tag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de

halvår med 3,7 % uppräknat i årstakt en uppgång från 1,8 %

närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande

halvåret före. Den starkare tillväxten och en förbättrad ar-

råvarupriser och hög arbetslöshet bidrog till att inflations-

betsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken,

takten i euroområdet sjönk till 0,9 % i december, nivåer som

Federal Reserv (Fed) beslutade strax före jul att minska obli-

är väsentligt lägre än europeiska centralbankens (ECB) upp-

gationsköpen med 10 miljarder USD till 75 miljarder dollar

satta inflationsmål som är under 2 %. I november sänkte ECB

per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under

styrräntan från 0,5 % till 0,25 % i kölvattnet av de låga in-

2014 om ekonomin tillåter varför inkommande data kommer

flationssiffrorna och oron för att hamna i en deflationistisk

att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska obli-

utveckling. Ytterligare likviditetsåtgärder har diskuterats

gationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpo-

varför datautvecklingen under närtid kommer att vara avgö-

litiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier,

rande för ECB:s nästkommande räntemöten.

i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien,
Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in.
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Linn Wigren: Dalai Lama - en auktoriserad biografi, av Mayank Chhaya
- Jag valde boken eftersom jag tycker om att läsa biografier och allra helst biografier om personer som varit betydelsefulla för vår samtid.
Dalai Lama är en person som både fascinerar och inspirerar mig. Hans ord kring begrepp som lycka,
medmänsklighet, kärlek och frihet har verkligen fått mig att tänka till – och vilja tänka mer som han.

Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns

Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en
starkare krona och fallande råvarupriser pressade ned varu-

I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots

priserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre

positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunk-

än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen

turinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre för-

i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och

sta kvartal steg BNP med 0,8 % i genomsnitt jämfört med

låga prishöjningar inom hotell & restaurang som pressade

motsvarande period året innan. Positivt var att den inhem-

tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1

ska efterfrågan (konsumtion och investeringar) förbättrades

% i december 2013, vilket är långt under Riksbankens infla-

under senare delen av året. Det gällde i synnerhet investe-

tionsmål på 2 %. Den låga svenska inflationen och ECB:s rän-

ringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 % i årstakt

tesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken

och vi förutser en fortsatt stark ökning under 2014 på basis

som i december sänkte sin styrränta från 1 % till 0,75 %,

av att fler bostäder påbörjas.

trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflations- och

Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bak-

reporäntebana med en första räntehöjning under första

grund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen steg

kvartalet 2015. Räntebeslutet togs efter att Finansinspek-

med 1 % jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsätt-

tionen planerade att införa högre riskvikter på bolån.

nings-ökning på 50 000 personer. Arbetslösheten sjönk men
nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud.

Under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får

Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda

ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en star-

disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier,

kare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även

huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens

exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostads-

höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och

byggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen

socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga kon-

kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidi-

sumtionsökningen ifjol. Ljusare globala tillväxtutsikter har

gast i slutet av året eller i början av 2015 som Riksbanken

ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och

börjar höja styrräntan.

en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte
för andra året i rad.

5

Ålems Sparbank
Verksamhetens art och inriktning

Under 2013 har en heltidsresurs skapats som arbetar med
riskkontroll och compliance i banken.

Vision
Ålems Sparbanks vision är att fungera som en viktig driv-

Affärsvolym

kraft för utvecklingen inom verksamhetsområdet genom att
vara det naturliga och självklara bankalternativet för alla

Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala

kundgrupper under hela deras livscykel.

verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen
portfölj samt förmedlade volymer av i huvudsak fondpro-

Affärsidé

dukter och krediter. Förmedlingen erbjuder kunden ett va-

Ålems Sparbanks affärsidé är att vara en lokal och självstän-

rierat tjänsteutbud och bidrar till bankens resultat i form av

dig bank som har kännedom om och närhet till privatkunder

provisioner.

och till det lokala näringslivet. Sparbanken ska erbjuda kvalificerade finansiella tjänster som anpassas efter kundens

Årets tillväxt i sparbankens sammanlagda affärsvolym upp-

behov. Stor vikt ska läggas vid korta beslutsvägar, kundre-

gick till 292 mkr eller 5,0 % och uppgår därmed till 6 131

lationer och personlig service. Verksamheten ska präglas

mkr. Av nedanstående tabell framgår de olika ingående de-

av långsiktighet och generera en uthållig lönsamhet som

larna i den sammanräknade affärsvolymen och i årsöversikt

möjliggör fortsatt utveckling av såväl sparbanken som den

2010 – 2013. Den genomsnittliga affärsvolymökningen för

lokala marknaden.

sparbankerna totalt uppgår till 7,7 %.

Sparbankens struktur

Affärsvolym, mkr

Verksamheten bedrivs via två kontor i Mönsterås kommun,

2010

2011

2012

2013

1 236

1 399

1 517

1 652

Inlåning

Ålem och Blomstermåla, där kontoret i Ålem utgör huvud-

Inlåning

kontor.

Swedbank Robur Fonder

344

311

340

405

Sparbankens ombyggnad av lokaler

Swedbank Försäkring

75

84

102

125

Under sparbankens 159:e verksamhetsår har en del om-

Värdepappers-depåer

114

97

112

153

SPAX

6

8

8

7

1 775

1 899

2 079

2 342

1 285

1 376

1 383

1 466

131

126

132

120

byggnadsåtgärder genomförts av bankens lokaler i Bloms-

Total inlåning

termåla. Ombyggnationen har omfattat två kontorsrum, ett
konferensrum samt personalutrymmen.

Utlåning
Utlåning

Personal

Ej utnyttjad kredit

Efter 40 verksamma år har en av bankens seniora rådgivare,

Swedbank Hypotek

1 873

2 070

2 162

2 121

Ola Eriksson valt att avgå i pension. Sedan 1979 har Ola ar-

Garantier

10

11

11

12

betat på kontoret i Blomstermåla där han även hade rollen

Swedbank Finans

55

57

67

65

som kontorschef. Banken har även anställt en ny rådgivare i

Kortkrediter

5

5

5

5

Blomstermåla med inriktning på kravverksamhet.

Total utlåning

3 359

3 645

3 760

3 789

Efter årets utgång tillsvidareanställdes en företagsrådgiva-

Total affärsvolym

5 134

5 544

5 839

6 131

re, som idag vikarierar på företagsavdelningen i Ålem. Efter
årsskiftet har ytterligare en tjänst tillkommit där nyrekrytering skett. Tjänsten innebär en kombinerad roll inom dels

Den genomsnittliga affärsvolymen per anställd uppgår till

kundtjänst dels affärsstöd.

264 003 tkr (252 527) att jämföra med 243 742 tkr (222 094)
för sparbankerna i genomsnitt.
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Anders Peterson: En man som heter Ove, av Fredrik Backman
- Jag valde den för att det är en kärleksfullt skriven bok om en vresig man som inte kan styra vart livet ska ta vägen själv,
utan det formas av andra människor och händelser. Mycket underhållande och tänkvärd.

Utlåning

bolån i egen portfölj. Bolånen har generellt lägre riskvikter,
vilket även bidrog till en förstärkning av bankens kapital-

Bankens strategi för utlåningsverksamheten är att försöka

täckning.

balansera utlåningen i den egna portföljen med den förmedlade utlåningen till Swedbank Hypotek. Utlåningen ska

Förmedlade krediter till Swedbank Finans (avbetalnings- och

också hålla sig inom ca 90 % av inlåningen med syftet att

leasingkontrakt) uppgick till 65 mkr (67 mkr).

begränsa bankens exponering mot risker i finansieringen av

Antalet användare av sparbankens kreditkort har ökat med

utlåningsverksamheten. Tillväxten i utlåningsportföljen har

62 st till totalt 729 st användare. Den totala kortlimiten upp-

dragits ned och den volym som tillkommit handlar i stort sett

går till 17 mkr (16 mkr).

uteslutande om boendekrediter med goda inomlägen. Banken har en övergripande målsättning att bringa ned risken i
kreditportföljen ytterligare. Den samlade utlåningen ökade

Inlåning

med 29 mkr (115 mkr).

Verksamhetsåret 2013 resulterade i en mycket god inlåningsutveckling. Inlåningen ökade med 135 mkr eller 8,9 %

I den samlade utlåningen ingår förmedlade krediter till

till 1 652 mkr (1 517 mkr). För sparbankskollektivet uppgick

Swedbank Hypotek. Hypoteksportföljen är den enskilt störs-

inlåningstillväxten till 4,8 %.

ta posten i affärsvolymssammanställningen ovan. Möjligheten att förmedla boendekrediter till Swedbank Hypotek är
viktig för bankens likviditetsplanering och dess möjlighet att
vara en trovärdig aktör på bankmarknaden.
Under 2013 hade banken ett lägre behov av att förmedla
krediter, vilket innebar att den sammanlagda hypoteksportföljen minskade med 41 mkr, eller 1,9 %, till totalt 2 121 mkr
(2 162 mkr). Samtidigt ökade kredit tillväxten i egen portfölj
med 83 mkr (6,0 %) till totalt 1 466 mkr (1 383 mkr). Tack

Inlåningsökning per år under 2004-2013, mkr

vare en god likviditet kunde banken placera en större del
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Carina Björnholm: Små citroner gula, av Kajsa Ingemarsson
- Jag har valt en bok av Kajsa Ingemarsson, Små citroner gula, för den var underhållande och innehöll en häftig vändpunkt.

Volymtillväxten såväl som den procentuella tillväxten för in-

De likvida medlen finns placerade och fördelade på inlånings-

låningen har därmed för fjärde året i följd överträffat tillväx-

konton i Swedbank samt i ett annat svenskt finansinstitut.

ten i utlåningen. Till följd av detta har kassaflödet fortsatt

Den likvida ställningen per den 2013-12-31 uppgår till totalt

att påverkas positivt.

till 506 mkr. De likvida medlen per balansdagen inkluderar en
kontokredit på 75 mkr hos Swedbank, men som upphört att

Bankens portfölj av fondprodukter har ökat med 65 mkr, el-

gälla efter balansdagen då banken bedömt att dess likvida

ler 19,1 %, till ett sammanlagt värde av 405 mkr (340 mkr).

ställning är så pass god att krediten inte anses behövas. De
likvida tillgångarna inkluderar även en särskild likviditets-

Sparbankens likviditet

reserv, bestående av obligationer som med kort varsel kan

För femte året i följd visar banken ett överskott i kassaflödet.

avyttras om ett kraftigt behov av kortsiktig likviditet skulle
behövas. Obligationsportföljen är anskaffad för 116 mkr.

En bidragande faktor till likviditetsökningen är den ökade inlåningen. Det positiva nettokassaflödet av in- och utlåningsverksamheten uppgick till 19 mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53
mkr (120 mkr). Minskningen beror på att en större del av inlåningstillväxten tagits i anspråk för utlåning i egen portfölj
jämfört med året innan. Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade med totalt 63 mkr. Ökningen förklaras av en
försäljning av Swedbankaktier för totalt 67 mkr. Sammantaget ökade likviditeten med 116 mkr.

Sparbankens kassaflöde under 2004-2013 tkr
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Sparbankens resultat

För sparbankerna gemensamt ökade administrationskostnaderna med 2,0 %.

Räntenettot uppgick till 39 mkr (42 mkr) vilket är en minskning med 3 mkr (-7,1 %) mot föregående år. Förklaringen är

Övriga rörelsekostnader visar på en minskning med 211 tkr

det fortsatt rådande låga ränteläget med lägre reporänta

till totalt 2 998 tkr (3 209 tkr). Köpta tjänster har minskat

som pressat marginalen nedåt. För sparbankskollektivet har

med 124 tkr.

räntenettot i genomsnitt sjunkit med 5,2 %.

Årets resultat har påverkats negativt av betydligt större
kreditförluster än normalt. Sammantaget uppgår dessa till

Emellertid vägs detta upp av den utdelning banken erhållit

32 439 tkr (21 473 tkr). Förlustnivån på 2,21 % av ingående

om 9 396 tkr (5 030 tkr) från Swedbank AB. Från Sparbankernas Försäkrings AB erhölls en utdelning om 28 tkr (34 tkr).

balansen för utlåning till allmänheten överträffas endast av

Årets provisionsintäkter förbättrades något med en ökning

satts i konkurs under året, vilket bidragit till den betydande

1992 års 2,42 %. Ett flertal företagsengagemang har förförlustvolymen för året. Dessutom är det påfallande många

på 465 tkr eller 2,3 % att jämföra med sparbankernas ge-

privatpersoner med svaga balansräkningar, som hamnat i

nomsnittliga ökning om 4,6 %. Totala utlåningsprovisioner

problem. Problem som ackumulerats upp under den senaste

minskade med 259 tkr, varav hypoteksprovisioner minskade

tioårsperioden. Det har varit för lätt att skaffa krediter på

med 252 tkr. Värdepappersprovisioner stod för en ökning på

många håll. Den utvecklingen är troligen på väg mot sitt slut

517 tkr till 3 490 tkr (2 973 tkr). Roburprovisioner som utgör

och många hushåll har en längre konsolideringsperiod fram-

den största posten under värdepappersprovisioner stod för

för sig. Långt ifrån alla hushåll klarar ut situationen i en tid

en ökning om 266 tkr till 2 894 tkr (2 628 tkr). Betalningsförmedlingsprovisioner ökade med 87 tkr medan inlånings-

där bankerna generellt blivit mer restriktiva i sin utlåning.

och garantiprovisioner tillsammans minskade med 14 tkr,

Nedskrivning för befarade kreditförluster ökade med 11 451

d v s i stort sätt oförändrade. Slutligen ökade övriga provi-

tkr till 31 053 tkr och konstaterade kreditförluster uppgick

sioner med 135 tkr.

till 9 973 tkr, en minskning med 1 463 tkr. Reserveringar har
återvunnits till ett belopp om 2 250 tkr, att jämföra med 580

Provisionskostnader har minskat med 360 tkr eller 8,5 %,

tkr året innan.

vilket till största delen beror på minskade kostnader för betalningsförmedlingsprovisioner. Det är clearingkostnaderna

Rörelseresultatet för året uppgår till 50 470 tkr och är en

som har gått ned markant, vilket troligen härrör från att,

förbättring jämfört med 2012 (11 574 tkr), åtminstone

framför allt Swedbank, helt tagit bort sina kontanter över

vid en första anblick. Dock har banken betydligt högre kre-

disk. Sparbanken betalar betydligt mer när bankens kunder

ditförluster under 2013, vilket gör att resultatet efter kre-

tar ut kontanter över disk på andra bankers kontor jämfört

ditförluster men exklusive realisationsresultatet efter ak-

med när uttagen sker i automater.

tieförsäljningen, stannar på 2 540 tkr (11 574 tkr). Vid en
jämförelse av resultatet före kreditförluster, exklusive rea-

Den största posten i resultaträkningen för året är posten

lisationsresultatet, visar 2013 på en förbättring med 1 932

för nettoresultat av finansiella transaktioner. En realisa-

tkr jämfört med 2012.

tionsvinst på 47 930 tkr blev resultatet av försäljningen av
400 000 aktier i Swedbank AB. Dessutom ingår orealiserade

Bland bokslutsdispositionerna har en återföring gjorts av

värdeförändringar på 116 tkr avseende bankens portfölj av

periodiseringsfonder med totalt 6 123 tkr. Dessutom har en

obligationer. Sparbanken har under året, i takt med att de

upplösning gjorts av samtliga överavskrivningar om 147 tkr,

likvida medlen ökat, påbörjat en mer aktiv förvaltning av

vilket sammantaget gör att bokslutsdispositioner uppgår till

överskottslikviditeten. Nettoresultatet av finansiella trans-

6 270 tkr.

aktioner har totalt ökat med 48 094 tkr.

Övrigt totalresultat har 2013 påverkats av två faktorer. Dels
av en förändring av marknadsvärdet på bankens innehav av

De allmänna administrationskostnaderna består till största

aktier i Swedbank AB, dels av en avyttring av 400 000 ak-

delen av personalkostnader. För 2013 uppgår dessa till

tier i samma bolag. Den aktuella kursen per 2013-12-31 har

17 345 tkr (16 216 tkr) vilket innebär en ökning med 1 129

ökat kraftigt och uppgick till 181 kr per aktie (127 kr 2012-

tkr (7,0 %). Antalet arbetstimmar i banktjänst har ökat med

12-31), vilket normalt sett hade inneburit en kraftig ökning

349 (0,9 %) till totalt 39 262 timmar. IT-kostnaderna har

av totalresultatet. På grund av avyttringen har övrigt total-

ökat med 136 tkr (3,0 %) medan övriga administrationskost-

resultat i stället minskat med 1 958 tkr. Det samlade börs-

nader har minskat med 592 tkr eller 13,6 %. De samman-

värdet för innehavet uppgår per balansdagen till 99 388 tkr

lagda allmänna administrationskostnaderna har därmed

(120 474 tkr).

ökat med 673 tkr (2,7 %) till totalt 25 791 tkr (25 118 tkr).
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Joakim Sampson: 1001 frågor om fotboll, av Arne Norlin, Lasse Sandlin och Monica Sundberg
- Jag har valt 1001 frågor om fotboll, av den enkla anledningen att jag älskar Arsenal.

Kapitalbas och kapitaltäckning

En mindre ökning förväntas på provisionssidan. Såväl utlåningsprovisionerna som värde-pappersprovisionerna tros

Bankens sammanlagda kapitalbas uppgår till 257 509 tkr

öka något.

och har därmed ökat med 71 180 tkr under 2013. Det sammanräknade kapitalkravet uppgår till 108 000 tkr inklusive

Administrationskostnaderna förväntas öka måttligt. Kre-

operativa risker (9 419 tkr) och motsvarar en ökning med

ditförlusterna förväntas sjunka markant. Sammantaget be-

4 235 tkr jämfört med året innan. Årets vinst täcker gott och

döms rörelseresultatet för helåret 2014 uppgå till 22 mkr.

väl in det ökade kapitalkravet samt leder till en klar förbättring av kapitaltäckningskvoten, 2,38 (1,80). Lagkravet är

Förslag till vinstdisposition

1,00. Förstärkningen av kapitalbasen är planerad då banken

Sparbankens vinst enligt balansräkningen uppgår till 56 740

har att möta kommande kapitalkrav under 2014.

tkr för 2013. Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till

Förväntad framtida utveckling

reservfonden.

Med tanke på rådande ränteläge förväntas ej att bankens

Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinst-

räntenetto kommer förbättras i någon nämnvärd omfatt-

disposition uppgår till 2,38 (1,80). Sparbankens ekonomiska

ning för 2014.

ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort

Vad beträffar utdelningsintäkter kommer dessa sjunka för

som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens

2014 i och med den aktieförsäljning som skett. För resteran-

egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är till-

de 549 106 aktier förväntas en utdelning om 10,10 kr per

räckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning

aktie, enligt det förslag som styrelsen i Swedbank AB avise-

och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning

rat. Det kommer för bankens del att innebära en utdelning i

i övrigt, hänvisas till efterföljande bokslutskommentarer. I

storleksordningen 5,5 mkr.

förvaltningsberättelsen ingår även jämförelsen över fem år
som framgår på nästföljande sidor.
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Fem år i sammandrag - Nyckeltal
Volym		
2013
2012
2011
2010
2009
Affärsvolym ultimo, Mkr_______________________________________
Förändring under året, %______________________________________

6 131
5,0

5 839
5,3

5 544
8,0

5 134
12,0

4 585
17,6

Genomsnittlig affärsvolym, mkr________________________________
Förändring under året, %______________________________________

5 993
5,5

5 680
6,2

5 347
10,4

4 844
14,7

4 222
15,0

Soliditet
Beskattat eget kapital 78 % av obeskattade reserver
i % av balansomslutningen____________________________________

17,6

16,6

15,5

16,6

16,1

Kapitaltäckningskvot
Kapitalbas/Kapitalkrav________________________________________

2,38

1,80

1,75

1,75

1,82

Primärkapitalrelation
Primärkapital i % av riskvägda placeringar________________________

21,1

17,9

17,7

18,0

19,0

Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO________________________________________

2,0

2,4

2,7

2,4

2,5

Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym_______

1,89

1,10

1,13

0,94

1,28

Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym__________________

0,84

0,20

0,39

0,32

0,60

Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital__

11,8

3,0

6,0

4,8

9,5

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

0,27

0,47

0,54

0,60

0,47

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

0,55

0,82

0,66

0,67

0,53

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

71

54

67

53

36

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

1,05

1,03

0,23

0,54

1,08

Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,
kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom
samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier_________

2,21

1,48

0,50

0,23

0,28

23
2

22
2

21
2

20
3

19
3

Kapital

Resultat

Osäkra fordringar och kreditförluster

Övriga uppgifter
Medelantal anställda_________________________________________
Antal kontor________________________________________________
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Fem år Resultat-

och Balansräkning, tkr

Resultaträkningar		
2013
2012

2011

2010

2009

Räntenetto__________________________________

38 893

41 857

43 780

33 411

31 418

Provisioner, netto_____________________________

16 412

15 587

13 625

12 148

12 559

Nettoresultat av finansiella transaktioner_________

48 224

130

196

81

5 731

Övriga intäkter_______________________________

9 491

5 107

2 999

123

4 303

Summa intäkter_____________________________

113 020

62 681

60 600

45 763

54 011

Allmänna administrationskostnader______________

-25 791

-25 118

-28 126

-23 601

-21 778

Övriga kostnader_____________________________

-4 320

-4 516

-4 666

-3 938

-3 604

Kreditförluster_______________________________

-32 439

-21 473

-7 011

-2 902

-3 399

Summa kostnader___________________________

-62 550

-51 107

-39 803

-30 441

-28 781

Rörelseresultat______________________________

50 470

11 574

20 797

15 322

25 230

Bokslutsdispositioner__________________________

6 270

-1 813

-4 583

-1 950

-1 602

Skatter_____________________________________

0

-1 451

-3 569

-3 825

-3 730

Årets resultat_______________________________

56 740

8 310

12 645

9 547

19 898

3 782

5 244

5 809

6 091

6 989

Balansräkningar
Kassa_______________________________________
Utlåning till kreditinstitut______________________

311 316

310 022

191 427

100 032

75 248

Utlåning till allmänheten_______________________

1 465 822

1 382 653

1 375 964

1 285 013

1 172 259

Räntebärande värdepapper_____________________

116 154

0

0

0

2 021

Aktier och andelar____________________________

99 971

121 078

85 282

90 413

68 399

Materiella tillgångar___________________________

21 727

18 774

18 383

12 897

11 380

Övriga tillgångar_____________________________

13 984

11 146

8 328

10 287

13 309

Summa tillgångar___________________________

2 032 756

1 848 917

1 685 193

1 504 733

1 349 605

Skulder till kreditinstitut_______________________

1 251

1 299

1 344

1 851

4 692

In- och upplåning från allmänheten______________

1 652 051

1 516 743

1 399 354

1 235 773

1 113 534

Övriga skulder_______________________________

16 432

17 535

17 088

12 042

8 046

Avsättningar för pensioner m m_________________

2 858

1 688

1 739

1 493

3 773

Summa skulder och avsättningar______________

1 672 592

1 537 265

1 419 525

1 251 159

1 130 045

Obeskattade reserver__________________________

12 504

18 774

16 961

12 378

10 428

Eget kapital__________________________________

347 660

292 878

248 707

241 196

209 132

Summa skulder, avsättningar och eget kapital___

2 032 756

1 848 917

1 685 193

1 504 733

1 349 605

12

Resultaträkning, tkr
1 januari - 31 december
		Not

2013

2012

Ränteintäkter ___________________________________ 		

67 443

75 252

Räntekostnader__________________________________ 		

-28 550

-33 395

Räntenetto_____________________________________

4

38 893

41 857

Erhållna utdelningar______________________________

5

9 424

5 064

Provisionsintäkter________________________________

6

20 295

19 830

Provisionskostnader______________________________

7

-3 883

-4 243

Nettoresultat av finansiella transaktioner_____________

8

48 224

130

Övriga rörelseintäkter_____________________________

9

67

43

Summa rörelseintäkter__________________________ 		

113 020

62 681

Allmänna administrationskostnader_________________ 10

-25 791

-25 118

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar______ 19

-1 323

-1 307

Övriga rörelsekostnader___________________________ 11

-2 997

-3 209

Summa kostnader före kreditförluster_____________ 		

-30 111

-29 634

Resultat före kreditförluster_____________________ 		

82 909

33 047

Kreditförluster, netto______________________________ 12

-32 439

-21 473

Rörelseresultat_________________________________ 		

50 470

11 574

Bokslutsdispositioner_____________________________ 13

6 270

-1 813

Skatt på årets resultat____________________________ 14

0

-1 451

Årets resultat__________________________________ 		

56 740

8 310

Rapport över totalresultat, tkr
1 januari - 31 december
			

2013

2012

Årets resultat__________________________________ 		

56 740

8 310

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas (se förvaltningsberättelse)_____________ 		

45 972

35 861

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas överfört till årets resultat______________ 		

-47 930

0

Årets övrigt totalresultat__________________________ 		

-1 958

35 861

Årets totalresultat______________________________ 		

54 782

44 171
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Balansräkning, tkr
Per den 31 december

Not

2013

2012

Kassa_______________________________________________________		

3 782

5 244

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut______________________________________ 15

311 316

310 022

Utlåning till allmänheten_______________________________________ 16

1 465 822

1 382 653

Räntebärande värdepapper_____________________________________ 17

116 154

0

Aktier och andelar____________________________________________ 18

99 971

121 078

Inventarier_______________________________________________		

1 609

1 504

Materiella tillgångar___________________________________________ 19
Byggnader och mark_______________________________________		

20 118

17 270

Aktuell skattefordran__________________________________________		

4 869

2 101

Övriga tillgångar_____________________________________________ 20

1 002

878

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter_____________________ 21

8 113

8 167

Summa tillgångar___________________________________________		

2 032 756

1 848 917

Skulder till kreditinstitut_______________________________________ 22

1 251

1 299

In- och upplåning från allmänheten______________________________ 23

1 652 051

1 516 743

Övriga skulder_______________________________________________ 24

11 383

12 607

Skulder, avsättningar och eget kapital

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter______________________ 25

5 049

4 928

Avsättningar för pensioner_____________________________________		

1 304

1 688

Övriga avsättningar___________________________________________ 26

1 554

0

Summa skulder och avsättningar______________________________		

1 672 592

1 537 265

Obeskattade reserver________________________________________ 27

12 504

18 774

Eget kapital_________________________________________________ 28

347 660

292 878

Reservfond__________________________________________________		

217 793

209 483

Fond för verkligt värde_________________________________________		

73 127

75 085

Årets resultat________________________________________________		

56 740

8 310

Summa eget kapital_________________________________________		

347 660

292 878

Summa skulder, avsättningar och eget kapital__________________		

2 032 756

1 848 917

82 018

83 596

119 840

131 899

Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser
Garantier_________________________________________________ 29
Åtaganden
Övriga åtaganden_________________________________________ 30
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Kaisa Kajava: Egenmäktigt förfarande - En roman om kärlek, av Lena Andersson
- Boken är fantastiskt välskriven. En del meningar är så vackra att de måste läsas om och frambringar gåshud.
Det som tilltalar mig är att den med slående exakthet skildrar människans längtan efter kärlek
och den enorma kraft som finns i en gnutta hopp.

Rapport över förändringar
i eget kapital, tkr

2012		
ReservFond för
Årets
Totalt
			
fond
verkligt
resultat
eget 		
				
värde		
kapital
Ingående eget kapital 2012-01-01______________________

196 838

39 224

12 645 248 707

Årets resultat__________________________________________

0

0

8 310

8 310

Årets övrigt totalresultat_________________________________

0

35 861

0

35 861

Årets totalresultat_____________________________________ 		

35 861

8 310

44 171

Vinstdisposition________________________________________

12 645

0

-12 645

0

Utgående eget kapital 2012-12-31_____________________

209 483

75 085

8 310 292 878

Ingående eget kapital 2013-01-01______________________

209 483

75 085

8 310 292 878

Årets resultat__________________________________________

0

0

56 740

56 740

Årets övrigt totalresultat_________________________________

0

-1 958

0

-1 958

Årets totalresultat_____________________________________ 		

2013

-1 958

56 740

54 782

Vinstdisposition________________________________________

8 310

0

-8 310

0

Utgående eget kapital 2013-12-31_____________________

217 793

73 127

15

56 740 347 660

Kassaflödesanalys, tkr
Indirekt metod
1 januari - 31 december

Not

2013

2012

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat _____________________________________________ 		

50 470		 11 574

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner _________ 		
Avskrivningar _______________________________________________ 		
Kreditförluster ______________________________________________ 		
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet________________________ 		

-116		
1 323		

0

1 307

32 439		 21 473
-47 127		

630

Betald inkomstskatt _________________________________________ 		

0		 -1 451

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital______________________________ 		

36 989		 33 533

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av utlåning till allmänheten _____________________________ 		

-116 411		 -28 792

Ökning av inlåning från allmänheten ____________________________ 		

135 308		 117 389

Minskning av skulder till kreditinstitut ___________________________ 		
Förändring av övriga tillgångar *_______________________________ 		
Förändring av övriga skulder *__________________________________ 		
Kassaflöde från den löpande verksamheten ___________________ 33

-48		 -45
-2 838		 -2 819
66		 396
53 066		119 662

Investeringsverksamheten
Avyttring av finansiella tillgångar_______________________________ 		

67 079		

Förvärv av materiella tillgångar ________________________________ 		

-4 275		 -1 697

65

Kassaflöde från investeringsverksamheten___________________ 		

62 804		 -1 632

Årets kassaflöde___________________________________________ 		

115 870		118 030

Likvida medel vid årets början__________________________________ 		

390 266		 272 236

Likvida medel vid årets slut _________________________________ 33

506 136		390 266

Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och tillgodohavanden ___________________________________ 		

315 098		 315 266

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel_______________ 		

116 038		

Summa enligt balansräkningen_________________________________ 		

431 136		 315 266

0

Checkräkningskrediter ________________________________________ 		

75 000		 75 000

Summa enligt kassaflödesanalysen__________________________ 		

506 136		390 266

Specifikation av förändring av övriga tillgångar och skulder
Förändring av övriga tillgångar_________________________________ 		
Förändring av förutbet kostn och uppl intäkter____________________ 		
Förändring av övriga skulder___________________________________ 		
Förändring av uppl kostn och förutbet intäkter____________________ 		
Förändring av avsättningar____________________________________ 		
Summa____________________________________________________ 		
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-2 893		 -2 767
55		 -52
-1 224		

1 204

121		 -757
1 169		

-51

-2 772		 -2 423

Emma Ipsen: Blodläge, av Johan Theorin
- Jag läser just nu Johan Theorins bok blodläge. Jag är egentligen ingen stor läsentusiast, men när jag väl läser (vanligtvis på semestern) så blir det oftast någon typ av kriminalroman.
Att det blev just Johan Theorin igen beror till viss del av att jag tyckte de två första böckerna Skumtimmen och Nattfåk var så bra och spännande, riktiga spökhistorier.
Blodläge är nummer tre i serien om Öland och dess årstider. Har höga förväntningar på att även denna bok ska trollbinda mig.

Noter
1. Uppgifter om sparbanken
Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Ålems Sparbank som är en sparbank med säte i Ålem,
Mönsterås kommun, Kalmar län. Adressen till huvudkontoret är Ålems Sparbank, Box 15, 384 02 Ålem. Org. Nr: 532800-6282

2. Redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag 1995:1559 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
(ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS
2008:25 ) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna til�lämpar 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 14/03/2014. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 12/5 2014. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår.
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Kerstin Fahlström: Glasklart, av Karin Wahlberg
- Det är en spännande historia som utspelar sig i småländska Glasriket och i Oskarshamn.
Jag uppskattar de lokala miljöerna och de utförligt skildrade gestalterna.

Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument,
finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas.
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.
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal
andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används
sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga
utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen
görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet
av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår 2014 och framåt planeras inte att
förtidstillämpas.
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Ändrade redovisningspriciper
Några ändrade redocisningsprinciper under detta verksamhetsår i jämförelse med året dessförinnan har ej gjorts.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i
resultaträkningen.
Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella
rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
-

Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden
inklusive ränta på osäkra fordringar

-

Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning

-

Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen.

-

Premie för insättningsgarantin och avgift till stabilitetsfonden

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts.
Provisions- och avgiftsintäkter
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken, färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:
Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan
Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som ränteintäkter
Sådana avgifter utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån. De har dock inte periodiserats över lånets löptid.
Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa avgifter hör avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som
intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling
av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade
lånen (dock maximerat till under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust.
Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts
Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter,
betal- och kreditkortsavgifter. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas
omedelbart som intäkt.
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Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här.
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
- Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas
till verkligt värde via resultaträkning
- Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas
- Valutakursförändringar
Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt driftsförluster.
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och redovisas i resultaträkningen. 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.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier samt obligationer och räntebärande värdepapper. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörskulder och inlåning.
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 finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller sparbanken förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger
en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då sparbanken förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband
med att lånebelopp utbetalas till låntagaren.
Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis
utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur
det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
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Fredrik Johansson: Steve Jobs – En biografi, av Walter Isaacson
- Valet av bok grundar sig i att jag ville veta mer om personen bakom ett av vår tids största företag/varumärke
och hur han fullständigt förändrat vårt sätt att umgås och kommunicera.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Sparbanken placerar i aktieindexobligationer, som innehåller både en räntebärande del och en derivatdel. Sparbanken har valt att
klassificera aktieindexobligationer till verkligt värde via resultaträkningen med hänvisning till att de innehåller inbäddade derivat.
Detta val innebär att hela instrumentet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas
till det belopp som beräknas inflyta, d v s efter avdrag för osäkra fordringar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller
finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas
som dotterföretag eller intresseföretag redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med periodens värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat och värdeförändringar i en särskilld komponent av eget kapital. Vidare
redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså utdelning på aktier.
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 eget kapital, i resultaträkningen.
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Johan Fransson: Den allvarsamma leken, av Hjalmar Söderberg
- Jag valde den för att, åtminstone när jag läste den för ungefär sju år sedan, tyckte jag att det var en av de bästa böcker jag läst.
Trots att den är 100 år gammal känns den fortfarande modern och språket är fantastiskt på många sätt.

Andra finansiella skulder
Inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Till vilken kategori sparbankens finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not: finansiella tillgångar och
skulder.
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.
Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar sparbanken om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång är i behov av
nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången. Om det objektiva belägg som tyder på att ett nedskrivningsbehov kan finnas så betraktar sparbanken dessa fordringar som osäkra också i de fall när
sparbanken vid en kassaflödesberäkning kommer fram till att full täckning finns för fordran vid ett eventuellt ianspråktagande av
pant. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffats och som har en negativ inverkan på möjligheten
att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som
är väsentliga. En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden mellan nominellt lånebelopp och upplupna räntor
och ianspråktagande av eventuell pant. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen.
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Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i allmänhet
betalningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva belägg kan vara information om betydande finansiella svårigheter som kommit sparbanken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i den
löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i sparbankens system och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till sparbankens låntagare som görs på grund av att låntagaren har finansiella svårigheter kan också
utgöra objektiva belägg om att lånet är osäkert.
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs
om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor.
Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finasiella tillgångar som inte klassificeras i någon annan kategori eller finasiella tillgångar som sparbanken initialt valt att klassificera i denna kategori. Här ingår innehavet av aktier i Swedbank AB samt
onoterade aktier.
Bortskrivningar av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket
är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat
sätt. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto.
Materiella tillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att komma sparbanken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid
sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med utbytet.
Reparationer kostnadsföres löpande.
Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Sparbanken tillämpar komponentavskrivning på rörelsefastigheter, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. För
övriga materiella tillgångar anser sparbanken att det inte finns några separata komponenter med väsentligt olika avskrivningperioder.													
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Beräknade nyttjandeperioder;					
Byggnader, rörelsefastigheter			

se nedan

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

20-50 år

Installationer; värme, el, VVS, ventilation m m 20-40 år
Yttre ytskikt; fasader, yttertak m m		

20-30 år

Inre ytskikt, maskinell utrustning m m

10-20 år

					
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.			
		
Ersättningar till anställda
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens
Pensionskassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka sparbanken
betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till
anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare.
En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd plan.
Pensionsplanen för sparbankens anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Sparbanken har dock gjort bedömningen att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är tillämplig även för sparbankens
pensionsplan hos SPK. Sparbanken saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och
redovisar därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda
planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt sparbanken
under en period. Premier betalas till SPK baserat på aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 10.
Pensionering i egen regi
Sparbanken har utöver de kollektivavtalade tjänstepensionerna också i särskilda avtal utfäst till vissa anställda att den anställde
kan avsluta sin tjänstgöring vid en tidigare tidpunkt än 65 års ålder och om en ytterligare ersättning än den som den kollektivavtalade pensionsförmånen då ger.
För pensioner i egen regi d v s när pensioneringen inte tryggats genom försäkring utan avsättning redovisas i egen balansräkning följer Sparbanken Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter för beräkning av åtagandets storlek
istället för att tillämpa IAS 19 Ersättning till anställda eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är att diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förutbestämda
förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse 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.
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Lars-Erik Gustavsson: För mycket lycka, av Alice Munro
- Jag har valt en bok av årets nobelprisvinnare i litteratur som egentligen inte är en bok utan tio noveller som beskriver olika livsöden.
Jag försöker läsa nobelprisvinnarnas böcker – alla är inte så lättlästa utan både svårförståliga
och många gånger ointressanta – den här boken var både lättläst och samtidigt intressant.

3. Finansiella risker
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa
risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den
interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten.
Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom
vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa
sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande
att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta
och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer
skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
I sparbanken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att
analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.
Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra
en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också den risk som sparbanken tar på
sig när sparbanken ställer ut finansiella garantier för att garantera en tredje parts betalningsfullgörande till innehavaren av den
finansiella garantin. Till denna risk räknas också den risk som sparbanken har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek. I detta
sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad till under året intjänad förmedlingsprovision. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument.
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Mariette Wöllecke: Sommardöden, av Mons Kallentoft
- Jag älskar att läsa kriminalare för spänningens skull och för att försöka luska ut vem mördaren är.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa
ramar delegerat ansvaret till kreditdelegation och enskilda tjänstemän eller två i förening.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip
är bl a att alla kreditbeslut i sparbanken normalt fattas av minst två personer.
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga
till sparbankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av
sparbankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar
efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i
behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser
beroende på risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd.
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna
genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd
är erforderlig. Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori av låntagare visas i tabeller på nästa sida.

										
26

2013

A

Kreditriskexponering, brutto och netto, tkr

B

C

D

KreditriskKreditrisk expo- Total kredit- Värde av säkerexponering i nering utanför riskexponering heter avseende
balansräkning balansräkning
poster i balans(bokf v)
(verkl v)
räkningen

Krediter1 mot säkerhet av:				

F

E

G

Värde av säker- Totalt värde av Total kreditrisksäkerheter
heter avseende
exponering
poster utanför
exklusive
balansräkningen
säkerheter

(A+B)			

(D+E)

(C-F)

Statlig och kommunal borgen2_____________________

140

0

140

140

0

140

0

Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter ______________

500 051

0

500 051

460 870

0

460 870

39 181

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4___________________

59 234

0

59 234

58 584

0

58 584

650

3

Pantbrev i jordbruksfastigheter____________________

227 527

0

227 527

215 978

0

215 978

11 549

Pantbrev i andra näringsfastigheter________________

143 264

716

143 980

138 636

716

139 352

4 628

Företagsinteckning______________________________

157 423

6 237

163 660

148 606

6 105

154 711

8 949

Övriga5_______________________________________

689 499

75 065

764 564

24 732

452

25 184

739 380

Varav kreditinstitut _____________________________

311 316

0

311 316

0

0

0

311 316

Summa ______________________________________ 1 777 138

82 018 1 859 156 1 047 546

7 273 1 054 819 804 337

Värdepapper
Andra emittenter än staten
AAA__________________________________________

80 588

0

80 588

0

0

0

80 588

AA __________________________________________

5 052

0

5 052

0

0

0

5 052

A __________________________________________

10 026

0

10 026

0

0

0

10 026

BBB eller lägre__________________________________

20 488

0

20 488

0

0

0

20 488

Summa______________________________________ 116 154

0

116 154

0

0

0 116 154

Total kreditriskexponering___________________ 1 893 292

2012

82 018 1 975 310 1 047 546

A

C

B

D

KreditriskKreditrisk expo- Total kredit- Värde av säkerexponering i nering utanför riskexponering heter avseende
poster i balansbalansräkning balansräkning
räkningen
(bokf v)
(verkl v)

7 273 1 054 819 920 491

F

E

G

Värde av säker- Totalt värde av Total kreditrisksäkerheter
heter avseende
exponering
poster utanför
exklusive
balansräkningen
säkerheter

Kreditriskexponering, brutto och netto, tkr
Krediter1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2_____________________

145

0

145

145

0

145

0

Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3______________

399 159

0

399 159

355 020

0

355 020

44 139

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4___________________

49 406

0

49 406

48 861

0

48 861

545

Pantbrev i jordbruksfastigheter____________________

211 002

165

211 167

202 375

165

202 540

8 627

Pantbrev i andra näringsfastigheter________________

129 213

1 069

130 282

124 450

1 069

125 519

4 763

Företagsinteckning______________________________

152 886

7 221

160 107

140 599

5 370

145 969

14 138

Övriga5_______________________________________

750 864

75 141

826 005

24 043

0

24 043

801 962

Varav kreditinstitut _____________________________

310 022

0

310 022

0

0

0

310 022

Total kreditriskexponering___________________ 1 692 675
1

83 596 1 776 271 895 493

6 604 902 097 874 174

Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utan
för balansräkningen, exempelvis, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden

vid utlåningstillfället eller senare uppdatering
							
inklusive krediter till stat och kommun
							

2

inklusive bostadsrätter
						

3

inklusive bostadsrättsföreningar
							

4

5

inklusive krediter utan säkerhet men exklusive ej utnyttjade krediter i räkning					
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Kreditkvalitet				
Sparbanken följer årligen upp och rapporterar kreditgivningen på företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvaliteten i banken. Ett centraliserat scoringverktyg är inbyggt i kreditberedningssystemet för att bedöma kvalitén i
engagemangen. Med hjälp av scoringverktyget är bankens företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk för obestånd och
Risk vid obestånd. Scoringverktyget tar hänsyn till företagets nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt intern skötsamhet. För
privata engagemang används ett scoringsystem anpassat för att säkerställa kvaliteten på nybeviljade krediter till privatpersoner.
Både internt samt externt beteende vägs ihop för att få fram ett risktal. Scoringsystemet för både privat och företag används av
Swedbank samt andra fristående sparbanker.
				

Oreglerade och osäkra fordringar		

2013

2012

Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna lånefordringar, tkr
Fordringar förfallna 60 dgr eller mindre__________________________
Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr___________________________
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr__________________________

3 575		

5 277

126		 969
3 026		

1 773

Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr_________________________

5 123		

6 209

Fordringar förfallna > 360 dgr_________________________________

3 874		

242

Summa____________________________________________________

15 724		

14 470

394 490		

393 391

Lånefordringar per kategori av låntagare, tkr
Lånefordringar, brutto
Företagssektor______________________________________________

Hushållssektor______________________________________________ 1 105 709		 1 002 474
Varav enskilda företagare__________________________________

443 841		

415 525

Övriga_____________________________________________________

4 411		

3 974

Summa____________________________________________________ 1 504 610		1 399 839
Varav
Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar_________

54 512		

30 818

Företagssektor___________________________________________

24 159		

11 790

Hushållssektor___________________________________________

30 353		

19 028

249		

4 453

Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar
och för vilka ränta intäktsförs__________________________________
Företagssektor___________________________________________

0		662

Hushållssektor___________________________________________

249		

3 791

Omstrukturerade lån som inte längre är förfallna eller osäkra________

689		

1 558

Osäkra lånefordringar________________________________________

54 512		

31 656

Företagssektor___________________________________________

24 159		

12 628

Hushållssektor___________________________________________

30 353		

19 028

38 788		

17 186

Avgår
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar________
Företagssektor___________________________________________

16 197		

9 521

Hushållssektor___________________________________________

22 591		

7 665

378 293		

383 870

Hushållssektor______________________________________________ 1 083 118		

994 809

Lånefordringar, nettoredovisat värde
Företagssektor______________________________________________
Varav enskilda företagare__________________________________

432 058		

412 385

Övriga_____________________________________________________

4 411		

3 974

Summa____________________________________________________ 1 465 822		1 382 653
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Helen Idebrant: Den sista akten, av Mari Jungstedt
- Efter en arbetsdag där hjärnan gått på högvarv, är det skönt att koppla av med en lättläst och spännande deckare av Marie Jungstedt.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder.
Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att sparbankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder inklusive derivatinstrument har
olika löptider.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar
endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande och
stresstester utförs för olika scenarios.
Sparbankens likviditetsberedskap skall fr o m 2013-01-01 vid varje månadsskifte uppgå till minst 50 mkr i tillgodohavande på
bankens konto hos Swedbank. Utöver detta skall banken inneha en särskild avsättning om 150 mkr i en särskild likviditetsreserv.
Reserven skall hållas åtskild från bankens checkräkning.
Sparbankens likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av tabellen nedan.
Även den kassaflödesanalys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, belyser sparbankens likviditetssituation.
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Nominella kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid (redovisat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning
		
På
anfordran

Högst
3 mån

Längre än
3 mån men

Likviditetsexponering 2013, tkr				
högst 1 år

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre än
5 år

Utan
löptid

Återstående
löptid i
genomsnitt

Totalt
redovisat
värde

Tillgångar
Kassa______________________________

0

0

0

0

0

3 782

0

3 782

Utlåning till kreditinstitut______________

311 316

0

0

0

0

0

0

311 316

Utlåning till allmänheten______________

161 650

44 203

70 861

294 067

895 041

0

5 1 465 822

Räntebärande värdepapper____________

116 154

0

0

0

0

0

0

Materiella tillgångar__________________

0

0

0

0

0

21 727

0

21 727

Övriga tillgångar_____________________

0

5 871

0

0

0

99 971

0

105 842

0

0

0

0

0

8 113

70 861 294 067

895 041

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter____________________

8 113

0

Summa tillgångar__________________

597 233

50 074

116 154

125 480		 2 032 756

Skulder
Skulder till kreditinstitut_______________

1 251

0

0

0

0

0

0

Inlåning från allmänheten______________

1 620 216

3 678

21 458

6 699

0

0

0 1 652 051

Övriga skulder och eget kapital_________

0

11 383

1 554

13 808

0

347 660

0

374 405

0

0

5 049

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter_________________

0

5 049

0

0

0

Summa skulder och eget kapital______

1 621 467

20 110

23 012

20 507

0

Total skillnad_______________________ -1 024 234

29 964

47 849 273 560

På
anfordran

Högst
3 mån

Längre än
3 mån men
högst 1 år

Likviditetsexponering, 2012, tkr

Längre än
1 år men
högst 5 år

347 660		 2 032 756

895 041 -222 180		

Längre än
5 år

1 251

Utan
löptid

Återstående
löptid i
genomsnitt

0

Totalt
redovisat
värde

Tillgångar
Kassa _____________________________

0

0

0

0

0

5 244

0

5 244

Utlåning till kreditinstitut______________

310 022

0

0

Utlåning till allmänheten______________

167 971

41 053

78 356

0

0

301 457

793 816

0

0

310 022

0

5 1 382 653

Materiella tillgångar__________________

0

0

0

0

0

18 774

0

18 774

Övriga tillgångar_____________________

0

2 979

0

0

0

121 078

0

124 057

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter____________________

8 168

0

0

0

0

0

0

8 168

Summa tillgångar__________________

486 161

44 032

78 356 301 457

793 816

Skulder till kreditinstitut_______________

1 299

0

0

0

0

0

0

Inlåning fr allmänheten________________

1 471 676

6 564

13 897

24 606

0

0

0 1 516 743

Övriga skulder och eget kapital_________

0

12 607

0

20 462

0

292 878

0

325 947

0

0

4 929

145 096		 1 848 918

Skulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter_________________

0

4 929

0

0

0

Summa skulder och eget kapital______

1 472 975

24 100

13 897

45 068

0

Total skillnad_______________________

-986 814

19 932

64 459 256 389
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1 299

292 878		 1 848 918

793 816 -147 782		

0

Monica Wilén: Da Vinci Koden, av Dan Brown
- Jag valde den för att jag tycker den är mycket underhållande.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I sparbankens fall utgör
ränterisken och aktiekursrisken de övervägande marknadsriskerna.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan
stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av ränterisk är inkomstrisken, d v s 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. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebindningstider motverkar
kassaflödesrisken men ökar prisrisken. Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken men ökar kassaflödesrisken.
I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna
innebär detta t ex att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s k gap-analys, som återfinns nedan, som visar ränte bindningstiderna 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 12-månadersperiod med 747 tkr.
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Räntebindningstider för tillgångar och skulder - Ränteexponering, tkr

2013

Högst
1 mån

Längre än
1 mån men
högst 3 mån

Tillgångar

0

Längre än
3 mån men
högst 6 mån

0

				

Längre än
6 mån men
högst 1 år

Längre än
1 år men
högst 3 år

0

Längre än
3 år men
högst 5 år

0

Längre än
5 år

Kassa _____________________________

0

0

Utlåning till kreditinstitut______________

165 816

130 000

15 000

500

0

0

Utlåning till allmänheten______________ 1 018 907

327 241

14 323

15 588

89 763

0

Totalt

Utan
ränta

0

3 782

3 782

0

0

311 316

0

0 1 465 822

Räntebärande värdepapper____________

55 149

51 890

4 063

5 052

0

0

0

0

116 154

Övriga tillgångar_____________________

0

0

0

0

0

0

0

135 682

135 682

Summa tillgångar___________________ 1 239 872

509 131

33 386

21 140

89 763

0

0

139 464 2032756

0

0

1 251

0

0

0

0

Skulder
Skulder till kreditinstitut_______________

Inlåning från allmänheten______________ 1 622 335

2 475

3 208

17 334

6 513

186

0

Övriga skulder_______________________

0

0

0

0

0

0

0

Eget kapital_________________________

0

0

0

0

0

0

Summa skulder och eget kapital_______ 1 622 335

2 475

4 459

17 334

6 513

186

0

357 413

357 413

0

379 454 2 032 756

506 656

28 927

3 806

83 250

-186

Kumulativ exponering________________

-382 463

124 193

153 120

156 926

240 176

239 990

239 990

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

Längre än
1 mån men
högst 3 mån

Längre än
3 mån men
högst 6 mån

0 1 652 051
22 041

-382 463

Högst
1 mån

1 251

22 041

Differens tillgångar och skulder _______

2012

0

0 -239 990
0

Totalt

Utan
ränta

Tillgångar
Kassa _____________________________

0

0

0

0

0

0

0

5 244

5 244

Utlåning till kreditinstitut______________

310 022

0

0

0

0

0

0

0

310 022

Utlåning till allmänheten______________ 1 017 386

271 157

14 728

17 622

61 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 998

Summa tillgångar___________________ 1 327 408

271 157

14 728

17 622

61 760

0

0

156 242 1 848 917

0

0

1 299

0

0

0

0

Övriga tillgångar_____________________

0 1 382 653
150 998

Skulder
Skulder till kreditinstitut_______________

Inlåning från allmänheten______________ 1 476 425

4 666

4 524

6 522

23 665

941

0

Övriga skulder_______________________

0

0

0

0

0

0

0

Eget kapital_________________________

0

0

0

0

0

0

Summa skulder och eget kapital_______ 1 476 425

4 666

5 823

6 522

23 665

941

Differens tillgångar och skulder _______

-149 017

266 491

8 905

11 100

38 095

-941

Kumulativ exponering________________

-149 017

117 474

126 379

137 479

175 574

174 633

0

1 299

0 1 516 743
23 353

23 353

0

307 522

307 522

0

330 875 1 848 917

0 -174 633
174 633

0

Räntenettorisk; genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång eller nedgång på
1 procentenhet på balansdagen utgör 747 tkr (876), givet de räntebärande tillgångar och skulder som finns per balansdagen.
Valutarisk					
Bankens exponering mot valuta utgörs av innehav av resevaluta. Innehavet är ringa och därmed också risken för förluster i samband med kursfluktuationer.					
Aktiekursrisk					
Sparbankens förvärv av aktier begränsar sig till strategiska förvärv. En generell förändring med 1 procentenheter av aktiekurserna beräknas påverka sparbankens resultat före skatt med approximativt 994 tkr för året som slutar 31 december 2013 (1 205
tkr).					
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Anders André: Kopparberget, av Rune Per Olofsson
- Jag blev tipsad om denne författare i mitten av 70-talet. Han skrev historiska romaner på ett underhållande sätt
och som sedan stimulerat mig att fortsätta läsa böcker.

Operativa risker					
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även
risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken.					
					
De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i sparbanken, som bl a omfattar:					
- kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner				
- klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna					
- IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller			
- behörighetssystem					
- interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodose ledningens krav på information
om exempelvis sparbankens riskexponering					
- informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens och kundernas tillgångar.				
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Annethe Johansson: Skumtimmen, av Johan Theorin
- Deckare har alltid fascinerat, om än på film, men ett nytt intresse kanske tändes på semestern som jag precis avslutat.
Skumtimmen gick upp på bio i höstas men jag såg den aldrig då recensionerna sågade den mer eller mindre.
Spänning, mystiska rollfigurer och kända landskap får mig att läsa en bok.

4. Räntenetto, tkr		 2013		 2012
Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut_____________________________________

3 257		

4 014

Utlåning till allmänheten______________________________________

62 922		

71 216

Räntebärande värdepapper ____________________________________

1 246		

21

Övriga_____________________________________________________
Summa____________________________________________________

18		 1
67 443		

75 252

Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut______________________________________

-401		-410

In- och upplåning från allmänheten_____________________________

-27 231		

-32 397

Varav kostnad för insättningsgaranti_________________________

1 275		

1 235

Räntebärande värdepapper____________________________________

-304		

Övriga_____________________________________________________

-614		-588

Summa____________________________________________________

-28 550		 -33 395

Summa räntenetto_________________________________________

38 893		

Räntemarginal _____________________________________________

0

41 857

1,71		2,02

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

2,01		2,39

Medelränta utlåningen________________________________________

4,04		4,56

Medelränta inlåningen (Inkl. kostnad för insättningsgarantin)________

1,43		1,95
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5. Erhållna utdelningar, tkr		 2013		 2012
Swedbank AB_______________________________________________
Sparbankernas Försäkrings AB_________________________________
Summa____________________________________________________

9 396		

5 030

28		34
9 424		

5 064

6. Provisionsintäkter, tkr		 2013		 2012
Betalningsförmedlingsprovisioner______________________________

3 222		

3 149

Utlåningsprovisioner_________________________________________

11 067		

11 326

Inlåningsprovisioner__________________________________________
Provisioner avseende utställda finansiella garantier________________
Värdepappersprovisioner______________________________________
Avgifter från kredit- och betalkort______________________________

259		252
105		109
3 491		

2 973

674		678

Övriga provisioner___________________________________________

1 477		

1 343

Summa____________________________________________________

20 295		

19 830

7. Provisionskostnader, tkr		 2013		 2012
Betalningsförmedlingsprovisioner______________________________
Värdepappersprovisioner______________________________________
Övriga provisioner___________________________________________
Summa____________________________________________________

-2 877		

-3 301

-551		-532
-455		-410
-3 883		

-4 243

8. Nettoresultat av finansiella transaktioner, tkr		 2013		 2012
Aktier/andelar_______________________________________________

47 930		

0

Räntebärande värdepapper____________________________________

116		

Andra finansiella instrument___________________________________

-11		 0

Valutakursförändringar_______________________________________
Summa____________________________________________________

0

189		130
48 224		

130

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen_________

116		

Förmedlade fondaffärer_______________________________________

-11		 0

Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas________
Valutakursförändringar_______________________________________
Summa____________________________________________________

47 930		

0
0

189		130
48 224		

130

-1 958		

35 861

Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas
som redovisats direkt mot eget kapital (fond för verkligt värde).______

9. Övriga rörelseintäkter, tkr		 2013		 2012
Intäkter från rörelsefastigheter_________________________________

42		 0

Övriga rörelseintäkter________________________________________

25		43

Summa____________________________________________________

67		43
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10. Allmänna administrationskostnader, tkr		 2013		 2012		
Personalkostnader						
Löner och arvoden___________________________________________

-10 611		

-9 957

Sociala avgifter______________________________________________

-3 875		

-3 567

Kostnad för pensionspremier___________________________________

-1 755		

-1 594

Andra pensionskostnader_____________________________________

-1		-115

Avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt__________________

-277		-277

Övriga personalkostnader_____________________________________

-826		-706

Summa personalkostnader___________________________________

-17 345		 -16 216

Övriga allmänna administrationskostnader
Porto och telefon____________________________________________
IT-kostnader________________________________________________

-426		-497
-4 693		

-4 557

Konsulttjänster______________________________________________

-594		-568

Revision____________________________________________________

-402		-457

Hyror och andra lokalkostnader_________________________________

-427		-397

Fastighetskostnader_________________________________________

-544		-733

Övriga_____________________________________________________

-1 360		

-1 693

Summa övriga allmänna administrationskostnader_______________

-8 446		

-8 902

Summa____________________________________________________

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, tkr____________

-25 791		 -25 118

2013		

			 Ledande
Övriga
			 befattningshavare anställda

2012
Ledande
befattningshavare

Övriga
anställda

Löner______________________________________________________

1 538

9 073

1 500

8 457

Sociala kostnader____________________________________________

563

3 312

493

3 074

Summa____________________________________________________

2 101

12 385

1 993

11 531

Ledande befattningshavares ersättningar
Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör, riskcontroller, kreditcontroller och compliance beslutas av styrelsen. Ersättning till andra
ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör, i vissa fall efter samråd med ordförande.
Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön samt pension. Ersättning till verkställande direktören för 2013 har beslutats av styrelsen.
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Ann Palmberg: Den vita massajen, av Corinne Hoffman
- Jag älskar att resa. Minnena från mina resor till Afrika ligger mig speciellt varmt om hjärtat.
Denna bok tar mig tillbaka dit. Jag kan känna dofterna, känna värmen och höra ljuden.
Den påvisar också hur vi som människor formas av våra traditioner.
Hur alla människor i grunden är lika men ändå så olika.

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare
		
		

Grundlön
styrelsearvode

Övriga
förmånar

Pensions
kostnad

Övrig
Summa
ersättning		

2013
Styr ordf Roland Åkesson____________________

97

0

0

7

104

Georg Petersson___________________________

61

0

0

0

61

Inger Karlsson_____________________________

61

0

0

0

61

Maria Biskop______________________________

75

0

0

4

79

Tomas Johansson__________________________

59

0

0

0

59

Sara Widerström___________________________

61

0

0

0

61

Verkst. direktören _________________________

1 103

10

315

0

1 428

Summa__________________________________

1 517

10

315

10

1 853

93

0

0

4

97

2012
Styr ordf Roland Åkesson____________________
Georg Petersson___________________________

57

0

0

0

57

Inger Karlsson_____________________________

57

0

0

0

57

Maria Biskop______________________________

71

0

0

4

75

Tomas Johansson__________________________

57

0

0

0

57

Sara Widerström___________________________

57

0

0

2

59

Verkst. direktören _________________________

1 096

2

268

0

1 366

Summa__________________________________

1 488

2

268

10

1 768
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Joakim Adolfsson: Det du inte såg, av Patrik Sjöberg
- Det är en bok som berör ett viktigt ämne. Idrottsledarens ansvar.
Dessutom har jag själv barn som idrottar.

Grundlön till styrelse inkluderar ett fast årligt arvode samt dagarvoden som utgår i samband med styrelsemöten, konferenser mm.
Övriga förmåner avser ränteförmåner.
Avsättning till resultatandelsstiftelse, benämnt Guldeken, sker på lika villkor till berörda anställda. Till stiftelsen överlämnade
medel bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger en mot anställnings- och tjänstgöringstid svarande andel. Utbetalning av resultatandel ur Guldeken sker tidigast efter fem års fondering. VD, regelefterlevnadsansvarig(compliance) samt
ekonomiansvarig omfattas ej av reglerna för resultatandelar. Några andra rörliga ersättningar förekommer ej.
Pension
VD omfattas av gällande pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet. VD:s ordinarie pensionsålder är 65 år. BTP-planens
alternativregel tillämpas om alternativ pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.
Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktör rätt till lön under uppsägningstiden, som är 12 månader. Den verkställande direktören har ej rätt till avgångsvederlag. Vid egen uppsägning har den verkställande direktören sex månaders uppsägningstid.

2013		 2012
Lån till ledande befattningshavare		
Verkställande direktör _____________________________________
Styrelseledamöter ________________________________________
Summa_________________________________________________

2 304		

2 393

513		513
2 817		

2 906

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen bortsett från 622 (753) tkr i krediter utan säkerhet. Lånevillkoren
överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.		
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Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysning om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:3 lämnas på företagets
hemsida, www.alemssparbank.se.

2013		 2012
Medelantalet anställda		
Sparbanken
Antal kvinnor____________________________________________

12		12

Antal män_______________________________________________

11		10

Totalt__________________________________________________

23		22

Könsfördelning i ledningen
Styrelsen
Antal kvinnor____________________________________________

3		3

Antal män_______________________________________________

4		4

Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören
Antal kvinnor____________________________________________

0		0

Antal män_______________________________________________

1		1

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Andersson & Co, revisionsuppdrag___________________________

107		121

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning.

11. Övriga rörelsekostnader, tkr		
Avgifter till centrala organisationer__________________________

2013		 2012
-893		-772

Försäkringskostnader______________________________________

-535		-753

Säkerhetskostnader_______________________________________

-329		-357

Marknadsföringskostnader_________________________________
Övriga rörelsekostnader ___________________________________
Summa_________________________________________________

12. Kreditförluster, netto, tkr		

-1 225		

-1 255

-15		-72
-2 997		

-3 209

2013		 2012

Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (+)__________
Återförda tidigare nedskrivningar som i årets bokslut
redovisas som konstaterade (-)______________________________
Årets nedskrivning för kreditförluster (+)______________________
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster (-)______________
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster (-)
Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar______

-9 973		 -11 436
7 162		

8 355

-31 053		 -19 602
803		630
2 250		

580

-30 811		 -21 473

Ansvarsförbindelser
Årets nettokostnad för infriande av garantier
och andra ansvarsförbindelser (+/-)__________________________
Årets nettokostnad för kreditförluster_____________________

39

-1 628		

0

-32 439		 -21 473

13. Bokslutsdispositioner, tkr		

2013		 2012

Avsättning till periodiseringsfond____________________________

0		

-1 830

Återföring av periodiseringsfond____________________________

6 123		

0

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan___
Summa_________________________________________________

14. Skatter, tkr		

147		17
6 270		

-1 813

2013		 2012

Redovisat i resultaträkningen
Periodens skattekostnad ___________________________________

0		

-1 451

Totalt redovisad skattekostnad ___________________________

0		

-1 451

Avstämning av effektiv skatt_____________________________

2013 2013 2012

2012

Resultat före skatt________________________________________ 		

56 740		

9 761

Skatt enligt gällande skattesats _____________________________

22,0%

12 483

26,3%

2 567

Ej avdragsgilla kostnader___________________________________

0,2%

95

1,7%

164

Ej skattepliktiga intäkter___________________________________

-22,2%

-12 622

-13,7%

-1 333

Schablonränta på periodiseringsfond_________________________

0,1%

44

0,5%

53

Redovisad effektiv skatt_________________________________

0,0%

0

14,9%

1 451

15. Utlåning till kreditinstitut, tkr		

2013		 2012

Swedbank
Svensk valuta_______________________________________
Utländsk valuta______________________________________

161 091		 134 599
951		

2 855

Övriga__________________________________________________

149 274		 172 568

Summa_________________________________________________

311 316		 310 022

16 Utlåning till allmänheten, tkr		

2013		 2012

Utestående fordringar, brutto
Svensk valuta_______________________________________
Utländsk valuta______________________________________
Summa_________________________________________________
Varav osäkra_____________________________________________
individuell nedskrivning (specifikation se nedan)_________
Redovisat värde, netto___________________________________

1 503 360		1 398 545
1 250		

1 294

1 504 610		1 399 839
54 512		

31 656

38 788		

17 186

1 465 822		1 382 653

Individuellt
Individuellt				
Förändring av nedskrivningar, tkr		

			
			
			

värderade
osäkra lånefordringar

värderade
osäkra lånefordringar			

Ingående balans 1 januari 2013_____________________________

17 186		

6 519

Årets nedskrivning för kreditförluster________________________

31 014		

19 602

Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster__

-2 250		

-580

Återförda tidigare nedskrivningar som i årets bokslut
redovisas som konstaterade ________________________________

-7 162		

-8 355

Utgående balans 31 december 2013______________________

38 788		

17 186
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Elisabet Jonsson: Expressen
- Jag är för rastlös för att sitta still och läsa en god bok men vill alltid
följa det aktuella antingen via dags- eller kvällspress.

17. Räntebärande värdepapper, tkr		
			
			

2013		 2012
Verkligt		 Verkligt
värde		 värde

Emitterade av andra låntagare än staten
Svenska bostadsinstitut_______________________________

80 588		

0

Icke finansiella företag_____________________________________

16 432		

0

Finansiella företag________________________________________

19 134		

0

Summa räntebärande värdepapper________________________

116 154		

0

18. Aktier, tkr		

2013		 2012

Kreditinstitut____________________________________________

99 388		 120 474

Övriga__________________________________________________

583		604

Summa aktier och andelar________________________________

99 971		 121 078

Varav: Noterade värdepapper på börs___________________

99 388		 120 474

Onoterade värdepapper________________________

583		604

Antal
Börsvärde
Redovisat värde
Företag		

Aktier
Swedbank AB____________________________________________
Sparbankernas Kort AB____________________________________
Sparbankernas Försäkrings AB______________________________
Summa_________________________________________________
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549 106		

99 388		

99 388

67		 67		67
516		 516		516
549 689		

99 971		 99 971

Linda Skyttemo: Rörgast, av Johan Theorin
- Jag har valt Rörgast av Johan Theorin för att jag tycker att han lyckas att fånga mitt intresse från första kapitlet till sista.
Hans böcker innehåller både spänning och spökhistorier.

19 Materiella tillgångar, tkr		
Inventarier		 Byggn. och mark		

Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2012_____________________________

11 304		

19 433		

30 737

Förvärv_________________________________________________

333		

1 365		

1 698

Utgående balans 31 december 2012______________________

11 637		

20 798		 32 435

Ingående balans 1 januari 2013_____________________________

11 637		

20 798		

32 435

Förvärv_________________________________________________

626		

3 650		

4 276

Utgående balans 31 december 2013______________________

12 263		

24 448		 36 711

-9 341		

-3 013		 -12 354

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2012_____________________________
Årets avskrivningar_______________________________________

-792		

Utgående balans 31 december 2012______________________

-10 133		

-3 528		 -13 661

Ingående balans 1 januari 2013_____________________________

-10 133		

-3 528		 -13 661

Årets avskrivningar_______________________________________

-521		

Utgående balans 31 december 2013______________________

-10 654		

-515		

-802		

-1 307

-1 323

-4 330		 -14 984

Redovisade värden
Per 1 januari 2012________________________________________

1 963		

16 420		

18 383

Per 31 december 2012____________________________________

1 504		

17 270		

18 774

Per 1 januari 2013________________________________________

1 504		

17 270		

18 774

Per 31 december 2013____________________________________

1 609		

20 118		

21 727
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20. Övriga tillgångar, tkr		

2013		 2012

Övriga tillgångar_________________________________________

1 002		

878

Summa_________________________________________________

1 002		

878

21. Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, tkr		
Förutbetalda kostnader____________________________________

2013		 2012
415		384

Upplupna ränteintäkter____________________________________

2 548		

2 168

Upplupna provisionsintäkter________________________________

5 150		

5 615

Summa_________________________________________________

8 113		

8 167

22. Skulder till kreditinstitut, tkr		

2013		 2012

Swedbank AB
Svensk valuta____________________________________________

1		6

Utländsk valuta__________________________________________

1 250		

1 293

Summa_________________________________________________

1 251		

1 299

Beviljad limit hos Swedbank ________________________________

75 000		

75 000

Varav kontokredit____________________________________

75 000		

75 000

23 Inlåning från allmänheten, tkr		

2013		 2012

Allmänheten
Svensk valuta____________________________________________
Utländsk valuta__________________________________________
Summa_________________________________________________

1 651 105		1 513 892
946		

2 851

1 652 051		1 516 743

Inlåningen per kategori av kunder
Offentlig sektor

________________________________________

115		115

Företagssektor___________________________________________

284 707		 244 758

Hushållssektor ___________________________________________

1 363 158		1 268 104

Varav enskilda företagare_____________________________

296 349		 295 798

Övriga__________________________________________________
Summa_________________________________________________

24. Övriga skulder, tkr		
Preliminärskatt räntor_____________________________________
Anställdas källskattemedel_________________________________

4 071		

3 766

1 652 051		1 516 743

2013		 2012
5 920		

7 123

379		357

Övriga skulder___________________________________________

5 084		

5 126

Summa_________________________________________________

11 383		

12 607

25. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter, tkr		

2013		 2012

Upplupna räntekostnader__________________________________

3 692		

3 646

Övriga upplupna kostnader_________________________________

1 343		

1 267

Förutbetalda intäkter______________________________________
Summa_________________________________________________
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14		15
5 049		

4 928

26 Övriga avsättningar, tkr		

2013		 2012

Garantiåtaganden________________________________________

1 554		

0

Totalt__________________________________________________

1 554		

0

Avsättningar som gjorts under perioden1______________________

1 554		

0

Redovisat värde vid periodens utgång________________________

1 554		

0

Garantier

1

Avsättningar som gjorts under året inkluderar befintliga avsättningar					

Garantier
Avsättningen för garantier hänför sig till förväntade förluster för
leasing- och avbetalningskontrakt där en generell borgen föreligger. 					

27 Obeskattade reserver, tkr		

2013		 2012

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Inventarier
Ingående balans 1 januari __________________________________

147		164

Årets avskrivningar utöver plan_____________________________

-147		-17

Utgående balans 31 december ___________________________

0		147

Periodiseringsfonder
Avsatt vid taxering 2010___________________________________

0		

3 300

Avsatt vid taxering 2011___________________________________

1 474		

4 297

Avsatt vid taxering 2012___________________________________

4 600		

4 600

Avsatt vid taxering 2013___________________________________

4 600		

4 600

Avsatt vid taxering 2014___________________________________

1 830		

1 830

Utgående balans 31 december______________________________

12 504		

18 627

Summa obeskattade reserver_____________________________

12 504		

18 774

28. Eget kapital, tkr
För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i eget kapital.				
Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat		
Fond för verkligt värde
Ingående redovisat värde 2012-01-01____________________________________________		

39 224

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas_______________		

35 861

Utgående redovisat värde 2012-12-31___________________________________________		

75 085

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas_______________		

45 972

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
överfört till årets resultat vid avyttring___________________________________________		

-47 930

Utgående redovisat värde 2013-12-31___________________________________________		

73 127

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

44

Carina Åberg: Berättelsen om Herr Roos, av Håkan Nesser
- Jag valde den för att det är en lysande roman, välskriven, ömsint, kärleksfullt och rejält sorgligt.

29 Ansvarsförbindelser, tkr (nom belopp)		

2013		 2012

Garantier
Garantiförbindelser - krediter_______________________________

69 759		

72 737

Garantiförbindelser - övriga________________________________

12 259		

10 859

Summa_________________________________________________

82 018		

83 596

30 Åtaganden, tkr

2013		 2012

(nom belopp)		

Övriga åtaganden
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter___________________

119 840		 131 899

Summa_________________________________________________

119 840		 131 899

31. Närstående, tkr
Sammanställning över närståenderelationer
Närståenderelation

			

Fordran på
närstående

Betald ränta
till banken

Skuld till
närstående

Av banken
betald ränta

Inköp av
tjänster

Till sparbanken närstående personer och företag 2013__________

8 629

243

15 456

292

139

Till sparbanken närstående personer och företag 2012__________

9 537

254

19 943

460

23
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32. Finansiella tillgångar och skulder, tkr
						
										
		
		
		
		
		
		

Finansiella
tillgångar som
värderas till
verkligt värde
via resultaträkningen

Lånefordringar
och kundfordfordringar

Finansiella
Finansiella
tillgångar som
skulder
kan säljas		

Övriga
tillgångar och
skulder

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

2013
Kassa ___________________________

0

3 782

0

0

0

3 782

3 782

Utlåning till kreditinstitut____________

0

311 316

0

0

0

311 316

311 316

Utlåning till allmänheten____________

0

1 465 822

0

0

0

1 465 822

1 465 822

Räntebärande värdepapper__________

116 154

0

0

0

0

116 154

116 154

Aktier och andelar__________________

0

0

99 388

0

583

99 971

99 971

Upplupna intäkter__________________

0

8 113

0

0

0

8 113

8 113

Summa_________________________

116 154

1 789 033

99 388

0

583

2 005 158

2 005 158

Skulder till kreditinstitut_____________

0

0

0

1 251

0

1 251

1 251

In- och upplåning från allmänheten____

0

0

0

1 652 051

0

1 652 051

1 652 051

Övriga skulder_____________________

0

0

0

6 736

4 647

11 383

11 383

Upplupna kostnader ________________

0

0

0

0

5 049

5 049

5 049

Summa _________________________

0

0

0

1 660 038

9 696

1 669 734

1 669 734

0

5 244

0

0

0

5 244

5 244

2012
Kassa ___________________________
Utlåning till kreditinstitut____________

0

310 022

0

0

0

310 022

310 022

Utlåning till allmänheten____________

0

1 382 653

0

0

0

1 382 653

1 382 653

Aktier och andelar__________________

0

0

120 474

0

604

121 078

121 078

Upplupna intäkter__________________

0

8 167

0

0

0

8 167

8 167

Summa_________________________

0

1 706 086

120 474

0

604

1 827 164

1 827 164

Skulder till kreditinstitut_____________

0

0

0

1 299

0

1 299

1 299

In- och upplåning från allmänheten____

0

0

0

1 516 743

0

1 516 743

1 516 743

Övriga skulder_____________________

0

0

0

7 965

4 642

12 607

12 607

Upplupna kostnader ________________

0

0

0

0

4 928

4 928

4 928

Summa _________________________

0

0

0

1 526 007

9 570

1 535 577

1 535 577

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde i årets resultat
I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till
verkligt värde i balansräkningen.
Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer:
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
2013, tkr		

Nivå 1

Nivå 2

Räntebärande värdepapper______________________

116 154

Aktier och andelar_____________________________

99 388

Summa _____________________________________
2012, tkr		

Nivå 3

Summa

0

0

116 154

0

583

99 971

215 542

0

583

216 125

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Aktier och andelar_____________________________

120 474

0

604

121 078

Summa _____________________________________

120 474

0

604

121 078
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Anna Åsenius: Jag är Zlatan Ibrahimovic´ - min historia, av Zlatan Ibrahimovic´ och David Lagercrantz
- Det är en underhållande självbiografisk bok om hans liv och oerhörda drivkraft för fotbollen.

Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som redovisas i tabellen ovan.
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens
noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt
instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Instrument
som är noterade på en aktiv marknad återfinns i balansposterna Aktier samt Räntebärande värdepapper.
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där verkligt värde beräknats med hjälp av en värderingsmodell som är etablerad på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga om. Aktieindexobligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De är inte föremål för daglig handel på en aktiv marknad har det
verkliga värdet hittills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per balansdagen för respektive instrument.
Innehavet i Sparbanken Kort, samt Sparbankernas Försäkrings AB redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt
värde ej kan fastställas.
Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan
har satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas.
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Niclas Petersson: Den ofrivillige bankiren, av Olof G Hedengren
- Jag skulle önska jag hade mer tid att läsa böcker. För det mesta läser jag mycket facktidningar av alla de slag.
Men någon gång ibland kommer det fram en bok – framför allt på solsemestern. Då vill jag läsa biografier.
Jag gillar att läsa om riktiga människor och deras berättelser. Därför föll mitt val på Den ofrivillige bankiren
av Olof G Hedengren. Boktiteln har ju lite koppling till vardagen om man säger så …

33. Specifikationer till kassaflödesanalys, tkr

2013		 2012

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavande_____________________________

315 098		 315 266

Checkräkningskredit_______________________________________

75 000		

75 000

Utlåning till kreditinstitut__________________________________

116 038		

0

Summa_________________________________________________

506 136		 390 266

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet
från den löpande verksamheten
						
9 424		

5 064

Erhållen ränta____________________________________________

Erhållen utdelning		

67 443		

75 253

Erlagd ränta_____________________________________________

28 550		

33 396

34. Kapitaltäckning
För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
För sparbankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall omfatta
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens kapitalutvärderingspolicy.
Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
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Sparbanken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 3
kap 1-2 §§ och 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning
och riskhantering FFFS 2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på företagets hemsida www.
alemssparbank.se.
Sparbankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i kapitaltäckningsreglerna kan summeras på följande sätt med specifikationer enligt nedan följande avsnitt:
(Tkr)			

2013		 2012

Primärt kapital___________________________________________

234 334		 171 783

Supplementärt kapital_____________________________________
Kapitalbas _____________________________________________

23 175		

14 546

257 509		 186 329

Kapitalkrav kreditrisk______________________________________

98 581		

95 312

Kapitalkrav för operativa risker______________________________

9 419		

8 452

Summa kapitalkrav______________________________________

108 000		 103 764

Kapitaltäckningskvot (Lagkravet är 1,00)______________________

2,38		1,80

Kapitalbas
I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition.
Primärt kapital
Redovisat eget kapital i balansräkningen______________________
Periodiseringsfond (78 % därav)_____________________________

347 660		 292 878
9 753		

14 529

Avgår orealiserade värdeförändringar redovisade
i Fond för verkligt värde____________________________________

-73 127		 -75 085

Avräkning av aktier och andra tillskott ________________________

-49 952		 -60 539

Summa primärt kapital___________________________________

234 334		 171 783

Supplementärt kapital
Orealiserade värdeförändringar redovisade
i Fond för verkligt värde____________________________________
Avräkning av aktier och andra tillskott ________________________
Summa supplementärt kapital____________________________
Total kapitalbas_________________________________________

73 127		

75 085

-49 952		 -60 539
23 175		

14 546

257 509		 186 329

Kapitalkrav, tkr
Kreditrisk enligt schablonmetoden
1. Institutsexponeringar___________________________________

5 863		

5 044

2. Företagsexponeringar___________________________________

27 367		

28 888

3. Hushållsexponeringar___________________________________

45 284		

45 263

4. Exponeringar med säkerhet i fastighet______________________

12 308		

8 767

5. Oreglerade poster_______________________________________

2 209		

2 249

6. Exponeringar i form av säkerställda obligationer______________

645		0

7. Övriga poster__________________________________________

4 905		

5 101

Summa kapitalkrav för kreditrisker________________________

98 581		

95 312

9 419		

8 452

Operativa risker (Basmetoden)______________________________
Totalt minimikapitalkrav_________________________________

108 000		 103 764

Sparbanken uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala
minimikapitalkravet.
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Marie Blomstrand: Gift med en beduin, av Marguerite van Geldermalsen
- Varför jag valt den beror på att det är en sann historia och jag tycker om att läsa berättelser ur verkliga livet.

Kapitalplanering
För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har företaget en
egen process för Intern kapitalutvärdering (IKU). Processen är ett verktyg som säkerställer att företaget på ett tydligt och korrekt
sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker företaget är exponerad för samt gör en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår att företaget ska ha ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem.
Den interna kapitalutvärderingen genomförs åtminstone årligen.

35. Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Sparbanken har ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till och med 2017-06-30. Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek och förmedling
av fond och försäkringssparande till Robur Fond och Försäkring. Sparbanken har per 2013-12-31 förmedlat hypoteksutlåning
till Swedbank Hypotek till en total volym på 2 121 mkr. För detta har sparbanken erhållit en provisionsersättning för 2013 på
9,4 mkr, som redovisas under utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från utbetalade provisioner upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner. Till Robur Fond och Försäkring har sparbanken
förmedlat fondsparande på 405 mkr och försäkringssparande på 125 mkr. För detta har sparbanken erhållit 2,9 mkr respektive
0,6 mkr i provision. Fondprovisionen redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisionen som övriga provisionsintäkter. Provisionen för både fond och försäkring beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.
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Fastställelse av

resultat- och balansräkning
Härmed försäkras att, så vitt vi känner till, är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för
sparbank. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig
betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken som skapats av årsredovisningen.
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 14 mars 2014.
Sparbankens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 12 maj 2014.
Ålem den 14 mars 2014

Roland Åkesson
Ordförande

Maria Biskop

Inger Karlsson

Vice ordförande						

		

Georg Petersson

		

Tomas Johansson

Sara Widerström

Niclas Petersson		
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2014
Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB
Av huvudmännen valt revisionsbolag
								
					
								
						
Victoria Rodin
Auktoriserad revisor
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Agnetha Petersson: Cesar och hans hundar, av Cesar Millan
- Boken jag valde är en bok av Cesar Millan, känd som mannen som talar med hundar. Denna bok ger mig lite tips hur hundar tänker
och agerar mot andra hundar och främmande människor. Bra att kunna få information då vi själva har en Kooikerhondje
som är en ovanlig ras här i Sverige. Naturliga, enkla lösningar på vardagliga problem som kan dyka upp.

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

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ålems
Sparbank för år 2013.

ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur sparbanken upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-heterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i sparbankens
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden
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Peder Johansson: Konsten att vara snäll, av Stefan Einhorn
- Boken köptes för att det handlar om ett intressant ämne. Man kan ju lära sig något!
Ger perspektiv på hur det är att vara människa och fungera socialt.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sparbanken för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot sparbanken. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med sparbankslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen
om års-redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
eller sparbankens reglemente.

rättvisande bild av Ålems Sparbanks finansiella ställning
per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
sparbankens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning
för Ålems Sparbank för år 2013.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust och det
är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Ålem den 20 mars 2014
Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande sparbankens vinst eller
förlust och om förvalt-ningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust
har jag granskat om förslaget är förenligt med sparbankslagen och sparbankens reglemente.

Victoria Rodin
Auktoriserad revisor

55

Marie Roos: Vattenänglar, av Mons Kallentoft
- Det är en spännande skildring av min hemmiljö Linköping. Hans böcker handlar om polisen Malin Fors,
hennes liv och arbete med mordutredningar i Linköping.

Företagsstyrning
av Nybro kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen
själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken
och om mandattider för dessa återfinns på sidan 58-59.

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har
inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som
anger att ändamålet för 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 lagen om bank- och finansieringsrörelse.”

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och
revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i
tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Åsa Rydhage
som ordförande samt ledamöterna Kristina Nyman, Lena
Olofsson och Gunilla Ekstam. Det är valberedningens uppgift
att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag
till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den
svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som
i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av
sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.
Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och
verkställande direktör

Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande om
inte annat beslutas av sparbanksstämman. Likaså utser styrelsen verkställande direktör som under styrelsens inseende
ska leda verksamheten i sparbanken.

Som representanter för insättarna har sparbanken 32 huvudmän. Tretton av dessa väljs av Mönsterås kommun, tre väljs
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Thomas Johansson: Lasermannen - En berättelse om Sverige, av Gellert Tamas
- Jag har valt Lasermannen för att det är intressant att få inblick i hur en person är,
samt hur Sverige som samhälle såg ut vid den tiden.

Styrelsens sammansättning och arbete

VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan
och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska
utvecklingen, fastställa/ompröva policies/instruktioner för
verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett
led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom.

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, består av 6 ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören alltid i styrelsen, vilken därmed uppgår till 7 personer. Av
styrelsens ledamöter är 3 kvinnor.
Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse
och mandattider för dessa återfinns på sidan 60. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och
VD lämnas i not 10 till posten Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen. Styrelsen fastställer årligen
en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen
mellan styrelseordföranden och verkställande direktören,
frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden,
rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av
styrelsens och verkställande direktörens arbete. Styrelsens
ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt
ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl a till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt arbete samt styrelsen
årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver
gör ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter.

Under 2013 har styrelsen sammanträtt vid 14 tillfällen. Vid
styrelsesammanträdena har bl a behandlats års- och delårsbokslut inklusive prognos för kommande år, riskanalys, policies inom olika riskområden, delegeringsinstruktioner, större
kreditengagemang samt revisionsrapporter etc. Styrelsen
använder sig inte av någon form av utskott i sitt arbete.
Revision
Den externa revisionen fullgörs av en på sparbanksstämman
vald auktoriserad revisor. Genom den externa revisionen
granskas sparbankens organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll samt tillförlitligheten och effektiviteten i den finansiella rapporteringen.
Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar
sparbankens interna styrning och kontroll. Dess granskning
omfattar även verksamhetens omfattning och inriktning
överensstämmer med interna regler samt utvärderar sparbankens organisation och arbetsprocesser.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak av
sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens
främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och
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Mikael Adolfsson: I Shackletons spår, av Ola Skinnarmo
- Jag valde boken eftersom jag gärna läser om äventyr då jag själv är en äventyrsmänniska.

Huvudmän
Huvudmän av Mönsterås kommun valda
Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Mandatperiod

Askbom, Marie-Louise

Timmernabben

2007 2011-2015

Carlsson, Michael

Mönsterås

2011 2011-2015

Halling Nilsson, Gudrun

Timmernabben

1999 2011-2015

Jeansson, Ann-Britt

Blomstermåla

1995 2011-2015

Karlsson, Gunvi

Mönsterås

1996 2011-2015

Nilsson, Patrik

Ålem

2011 2011-2015

Petersson, Birgitta

Ålem

1980 2011-2015

Reise, Christina

Timmernabben

2007 2011-2015

Rosell, Åsa

Blomstermåla

2007 2011-2015

Svensson, Benny

Timmernabben

2011 2011-2015

Ullström, Sten

Ålem

1993 2011-2015

Vadman, Patric

Kalmar

2007 2011-2015

Johansson, Håkan

Blomstermåla

2012 2012-2015
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Sara Olofsson: I kroppen min - Vägsjäl, av Kristian Gidlund
- Journalisten, musikern och författaren Kristian Gidlund gick ur tiden en eftermiddag i september 2013 efter en tids kamp mot cancern.
Efter lämnade han sig en textsamling som skildrar hans resa. Jag valde att lyfta fram den här boken för att trots det tunga temat
förmedlar Gidlund tänkvärdheter om hur det är att leva, och vikten av att ta vara på alla ljusglimtar vi kan.

Huvudmän av Nybro kommun valda			
Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Mandatperiod

Franzén Roger

Läckeby

2011 2011-2015

Ivansson, Örjan

Rockneby

2002 2011-2015

Oskarsson, Anders

Alsterbro

1998 2011-2015

			
Huvudmän av huvudmännen valda			
Ekstam, Gunilla

Blomstermåla

2010 2010-2014

Ljungfjärd, Jan-Erik

Ålem

1987 2010-2014

Nyman, Kristina

Timmernabben

2001 2010-2014

Åkesson, Roland

Ålem

1986 2010-2014

Johansson, Lennart

Ålem

1984 2011-2015

Jonsson, Catharina

Ålem

1982 2011-2015

Olofsson, Lena

Ålem

2007 2011-2015

Svensson, Ann-Sofie

Blomstermåla

2012 2012-2015

Almqvist, Eva-Lotta

Blomstermåla

2005 2012-2016

Johansson, Katarina

Ålem

2001 2012-2016

Lilja, Anders

Ålem

2007 2012-2016

Rydhage, Åsa

Kalmar

1997 2012-2016

Lindström, Catarina

Timmernabben

2013 2013-2017

Petersson, Georg

Ålem

1977 2013-2017

Petersson, Lars-Erik

Blomstermåla

2007 2013-2017

Quistberg, Thom

Timmernabben

2013 2013-2017
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Tomas Johansson
Ledamot

Roland Åkesson
Ordförande

Maria Biskop
Vice ordförande

Georg Petersson
Ledamot

Inger Karlsson
Ledamot

Styrelse
Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Mandatperiod

Johansson, Tomas

Ålem

2007 2011-2014

Petersson, Georg

Ålem

1982 2011-2014

Åkesson, Roland

Ålem

2002 2012-2015

Karlsson, Inger

Blomstermåla

2001 2012-2015

Biskop, Maria

Blomstermåla

2001 2013-2016

Widerström, Sara

Ålem

2007 2013-2016

Petersson, Niclas, VD

Timmernabben		

Revisorer
Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Andersson & Co i Växjö AB Växjö
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Mandatperiod

2008 2012-2016

Niclas Petersson
Verkställande
Direktör

Sara Widerström
Ledamot

Din personliga bank – den devisen har synts i vår marknadsföring under många år. Vi försöker att hela tiden vara
personliga när vi möter våra kunder. I årets redovisning visar
vi upp en sida av oss där vi berättar om vad vi gillar att läsa.
I en grupp på drygt tjugofem personer finns det olika intressen och bokvalen speglar det väl. Vi är individer.
Vi är också människor och som sådana vill vi bli väl behandlade när vi själva är kunder i vår vardag. Därför försöker vi
vara kundorienterade på så sätt att vi finns där och att vi
lyssnar på vad kunderna vill och vad de har för behov. Det
tycker vi är viktigt. Betyget ni gav oss i Svenskt Kvalitetsindex undersökning ger oss stöd för att ni tycker att vi gör
något bra. Samtidigt vill vi själva göra mer – vi vill vara mer
tillgängliga, vi vill inte vara krångliga och vi vill träffa er så
mycket det bara går.
Världen är dock inte så enkel. Framför allt sedan mitten av
2000-talet har nya regelverk tagit större plats i vår dagliga
tillvaro. Hela finansbranschen omfattas idag av omfattande
regler och dessa blir inte färre med tiden. Det kan givetvis
låta som om vi drunknar i alla regler – och ibland känns det
så – men mycket är också bra. Det leder till sundare verksamheter, vilket i förlängningen kommer er kunder till godo. Men
vägen dit handlar mycket om att kundmötet ser annorlunda
ut. Precis som i många andra branscher ska det mesta dokumenteras. Det är i de flesta fall bra, men det tar också mer tid.
Tid som ska hämtas från den vardagliga verksamheten. Den
enskilda handläggaren får därför svårare att hantera samma
mängd kunder som han eller hon alltid gjort. Kundmötet tar
längre tid, framför allt när för- och efterarbete inkluderas.
Därför kan det ibland upplevas som svårt att få tag på oss.
Även om det kanske ser så ut i den här skriften – vi sitter inte
och läser böcker hela tiden…
Vi vill fortsätta vara personliga, men det kommer krävas mer
av både dig som kund och av oss som bankanställda. Vi hoppas att vi tillsammans kan ta oss an framtiden och de krav

Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2
Expeditionstid: Måndag - Onsdag: 09.30 - 15.00
Torsdag: 09.30 - 18.00
Fredag: 09.30 - 15.00

www.alemssparbank.se
Telefon 0499-48750

Sparbankens filial i Blomstermåla, Storgatan 112
Expeditionstid: Måndag - Onsdag: 09.30 - 15.00
Torsdag: 09.30 - 18.00
Fredag 09.30 - 15.00

zamba studio ab
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som ställs – på ett personligt sätt.

