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Niclas Petersson, VD

VD har ordet
Tillbaka till framtiden

Snabblån
Tittar man på TV om kvällarna är det två branscher som

Temat för årets årsredovisning är film. Personalen berät-

sticker ut i reklamen – spelbolagen och kreditbolagen. Båda

tar om vilken film de gillar bäst och varför. Filmvärlden får

branschernas framfart märks med jämna mellanrum för våra

också ge namn åt årets VD-kommentar där titeln på Robert

tjänstemän. Oftast som problem, även om motsatsen kan

Zemeckis film från 1985 ger en målande beskrivning av det

förekomma när det gäller spelbolagen. Det finns ett ganska

gångna året – Tillbaka till framtiden. Efter flera år med hö-

stort fokus på hushållens skuldsättning, som regel i sam-

gre kreditförluster och pressade resultat har året inneburit

band med bolån. Även om det i storstäderna, främst Stock-

en återgång till en mer normal intjäning. Med ett resultat på

holm, har skenat iväg lite väl mycket, så tycker jag själv att

knappt 35 mkr (23,4 mkr) nådde banken i princip de resul-

omfattningen av konsumtionslån är ett större bekymmer.

tatmål den satt upp för verksamheten. Det känns riktigt bra

Vår tillsynsmyndighet borde ägna ett minst lika stort intres-

att vi kommit så långt i vårt arbete med att återställa intjä-

se åt dessa kreditmarknadsbolag, vilka omger sig med räntor

ningsförmågan i banken.

som regelmässigt är i storleksordningen 25-50 %, inte sällan

Resan

över 100 % och i enstaka fall över 1 000 % !

Åren sedan finanskrisen har inneburit mycket arbete med att

Jag föreslår två åtgärder för att komma tillrätta med den

anpassa sig till de omfattande regelverk som blev resulta-

tveksamma affärsmodell som dessa företag använder.

tet av krisen. De högre kapitalkrav som samtidigt införts har

Begränsa hur hög ränta ett kreditföretag kan göra gällande.

inte kommit rätt i tiden för sparbanken, som samtidigt gått

I 1734 års lag om ocker var taket satt till 6 % och så lågt

igenom en period av högre kreditförluster. Det känns därför

ska det nog inte vara. Men det torde i dagens ränteläge vara

riktigt bra att vi kunnat hantera den här perioden med en

svårt att motivera högre nivåer än 25 %. Det kanske räcker

fortsatt hög kundnöjdhet. När vi nu kommit i fatt med de an-

med 20 %. För det andra vill jag se ett system där kreditfö-

passningar som krävts står vi väl rustade för att möta mor-

retagen, i en obeståndssituation för kunden, får större andel

gondagen – Tillbaka till framtiden!
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av det utmätta beloppet ju äldre skuldebrevet är. Det sist

partsrisker ska materialiseras. Jag liknar det vid aktiegurun

beviljade lånet skulle inte erhålla några pengar alls vid en

Warren Buffetts beskrivning av vad guld kan göra för dig,

utmätning. Helt enkelt ett liknande system som idag finns

där värdet av allt guld i världen - vid den aktuella tidpunkten

för inteckningar i fastighet. Det är inte rimligt med kalkyler

- motsvarade värdet av all jordbruksmark i USA, sju Exxon-

där det räcker med att två av tre betalar, i värsta fall en eller

Mobil samt ”a trillion dollars in walkaround money”. Buffetts

två av tio!

mer jordnära synsätt tror jag vinner i längden.

Kryptovalutor

”Riket”

Nu för tiden pratas det mycket om s k kryptovalutor, digi-

Under hösten sände SVT en serie i åtta delar om livet ute i

tala valutor som vissa tror – i framtiden – kommer ersätta

landet – ”Riket”. Ett av avsnitten handlade om Ålem där ban-

(möjligtvis komplettera) dollar, kronor m fl valutor som betal-

ken fick ett visst utrymme. Som VD fick man en möjlighet

ningsmedel. Bitcoin är förmodligen den vanligast förekom-

att visa att bankdirektörer inte bara äter gåslever. Två kokta

mande. Många människor ser kryptovalutor som något som

med bröd går minst lika bra !

bara kommer mångdubblas i värde framöver. Den som inte
kliver på tåget anses som mindre bemedlad, för att inte säga

Tack

korkad. Senast jag såg ett liknande resonemang var under

Som vanligt vill jag tacka alla er – kunder, personal, styrelse,

internethysterin i början av årtusendet. Någon ny ekonomi

huvudmän m fl – som har en relation till vår bank. Vår ambi-

fanns ju inte… Valutorna kom ju en gång till för att under-

tion är att fortsätta vara en efterfrågad samtalspartner för

lätta byteshandeln och var ett sätt att värdera preferenser.

de många privatpersonerna och småföretagen när det står

Bakom valutan fanns någon form av värde där så småningom

investeringar för dörren.

centralbankerna fungerade som garant för detta värde. Därmed stärktes det för en valuta så nödvändiga förtroendet
bland dess innehavare. För kryptovalutor finns ingen sådan
garant då systemet i sig, som jag uppfattar det, inte är något

Ålem i mars 2017

annat än en form av P2P. Med risk för att framstå som Ines

Niclas Petersson, VD

Uusmann ser jag med nyfikenhet fram emot då dessa mot3

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Ålems Sparbank, org.nr 532800-6282,
får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2016.

Omvärldstrender
Motståndskraftig global ekonomi
trots politiska risker

Robust svensk tillväxt
men växande obalanser

Den globala ekonomin visade motståndskraft under 2016

Svensk ekonomi uppvisade en robust tillväxt under 2016

trots en växande oro för populism och protektionism. Både

även om den växlade ned något efter rekordåret 2015. En

i USA och EU stärktes tillväxten förra året medan den för-

snabbt växande befolkning, som i januari 2017 passerade

svagades något i tillväxtekonomierna med Kina och Indien

10 miljoner invånare, är en viktig drivmotor till den starka

i spetsen.

svenska tillväxten.
BNP på kvartal, årlig procentuell förändring

Utfallet av den brittiska folkomröstningen i somras om ett
framtida utträde ur EU (Brexit) och Donald Trumps överraskande vinst i det amerikanska presidentvalet i november har
hittills inte satt käppar i den globala ekonomin. De globala
börserna avslutade starkt under fjolårets sista kvartal och
fick ytterligare stöd då den nyvalda amerikanska presidenten planerar omfattande skattesänkningar och infrastruktursatsningar under sin mandatperiod. Detta har fått de
globala räntorna att stiga och förväntningar om snabbare
räntehöjningar från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Osäkerheten om den amerikanska finans- och
handelspolitiken är dock stor varför risken för bakslag på de
globala finansmarknaderna inte kan negligeras.

Svenska räntor

Federal Reserve höjde styrräntan i december med 0,25 procentenheter till 0,75 procent, inte minst mot bakgrund av
den starka amerikanska arbetsmarknaden. Även i Euroländerna förbättrades konjunkturen under förra året, vilket är
positivt för svenska exportföretag. Optimismen hos företag
och hushåll har stärkts samtidigt som arbetslösheten fallit
till den lägsta nivån sedan 2009. Återhämtningen stöds av
en expansiv penningpolitik och i december beslutade ECB
att förlänga obligationsköpen till december 2017 om än i
mindre månatliga volymer. Räntehöjningen i USA och en
fortsatt expansiv penningpolitik i Europa bidrog till att den

Men även Riksbankens expansiva penningpolitik, med en

amerikanska dollarn stärktes både mot euron och yenen.

reporänta på -0,5 procent och förlängning av obligations-

Oljepriset, som bottnade i början av 2016, steg till dryga 55

köpen, bidrog till den starka svenska konjunkturen. I genom-

dollar per fat i slutet av året efter att OPEC-länderna och

snitt steg BNP med drygt 3 procent under fjolårets tre första

ett antal andra oljeproducerande stater beslutat att minska

kvartal jämfört med samma period 2015. Fortfarande är det

oljeproduktionen för första gången sedan 2008. Även me-

den inhemska ekonomin som driver tillväxten medan det går

tallpriserna steg delvis på grund av förväntningar om ökade
amerikanska investeringar.

fortsatt trögt för exportindustrin.
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Joakim Sampson
Företagsrådgivare
SOS SÄLLSKAPSRESAN (1988)
Regissör: Lasse Åberg
Genre: Komedi

Det här är svensk humor när den är som bäst. Scenen
när segelentusiasten Arne och hans nya segelbåt
blir hängandes högt upp i luften vid broöppningen är
obetalbar.

hög för utlandsfödda personer jämfört med inrikes födda och
bristen på arbetskraft blev allt vanligare både inom den pri-

Kronan gentemot dollarn och euron

vata och offentliga sektorn.
Inflationstakten har gått Riksbankens väg även om vägen
varit slingrig. Inflationstakten (KPI) var i december 1,7 procent, den högsta nivån på fyra år. Riksbankens beslöt i december om en förlängning av obligationsköpen med ytterligare ett halvår men beslutet var oenigt, där två ledamöter
ville avsluta köpen helt. Förutom bättre makrodata och ett
mindre stöd för ytterligare penningpolitiska lättnader stärktes den svenska kronan, vilket kan ge Riksbanken huvudbry
om inflationsmålet om 2 procent ska kunna nås.
Bostadsinvesteringarna steg med närmare 20 procent under 2016 och antalet påbörjade lägenheter är på de högsta
nivåerna sedan miljonprogrammets dagar. Bristen på bostäder är dock besvärande i stora delar av landet. Införandet av
armorteringskrav på nya lån från och med i juni 2016 ledde
dock till en dämpning på bostadsmarknaden. Bostadspriserna steg i en måttligare takt samtidigt som kredittillväxten till hushållen svalnade. En stark arbetsmarknad och låga
räntor bidrog till att hushållens konsumtion upprätthölls på
en hög nivå under 2016 och antalet nyregistrerade bilar
nådde nya rekordnivåer. Men samtidigt ökade tudelningen
på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är mer än dubbelt så
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Peder Johansson

Filmen, som bjuder på sparsam dialog och i huvudsak
bygger på bildberättande, har ett poetiskt anslag som
Compliance och Riskkontroll
är trollbindande. Sekvensen med rymdresan till månen
ÅR 2001 – ETT RYMDÄVENTYR (1968) ackompanjerad med tysk wienervals är en magnifik
filmupplevelse. Filmens tema är lika aktuell idag som
Regissör: Stanley Kubrick
på det tidiga 70-talet när den visades på bio.
Genre: Äventyr, Science fiction

Ålems Sparbank
Verksamhetens art och inriktning

Det gångna året
Under 2016 nådde sparbanken så när upp till 7 miljarder i

Vision

affärsvolym. Dessutom uppgick resultatet till det hög-

Ålems Sparbanks vision är att fungera som en viktig driv-

sta resultatet i bankens historia med undantag för 2013

kraft för utvecklingen inom verksamhetsområdet genom att

då banken sålde 400 000 aktier i Swedbank, vilket gav en

vara det naturliga och självklara bankalternativet för alla

betydande realisationsvinst. Efter flera års arbete med att

kundgrupper under hela deras livscykel.

hantera problemkrediter visar 2016 års betydligt lägre kreditförluster på en återgång till mer normal bankverksamhet.

Affärsidé

I övrigt har sparbanken en god intjäningsförmåga och kan

Ålems Sparbanks affärsidé är att vara en lokal och självstän-

konstatera att 2016 blev ett mycket bra år. Lågräntemiljön

dig bank som har kännedom om och närhet till privatkunder

har dock fortsatt varit en utmaning under 2016.

och till det lokala näringslivet. Sparbanken ska erbjuda kvalificerade finansiella tjänster som anpassas efter kundens
behov. Stor vikt ska läggas vid korta beslutsvägar, kundre-

Personal

lationer och personlig service. Verksamheten ska präglas

Under senare år har banken succesivt utökat sin personal-

av långsiktighet och generera en uthållig lönsamhet som

styrka för att möta ökade krav på affärsstöds-, risk- och

möjliggör fortsatt utveckling av såväl sparbanken som den

compliancefunktioner men även på rådgivarsidan för att

lokala marknaden.

möta allt högre krav på kvalité i kundmöten och rådgivarprocesser och samtidigt kunna bibehålla en hög servicegrad.

Sparbankens struktur

I dagsläget bedöms personalstyrkan vara väl anpassad för

Verksamheten bedrivs via två kontor i Mönsterås kommun,

den verksamhet som bedrivs.

Ålem och Blomstermåla, där kontoret i Ålem utgör huvudkontor.
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Utredningen kring bankskatt presenterade sitt förslag till

Affärsvolym, Mkr

utformning i november. En sådan skatt skulle beräknas på
underlaget för arbetsgivaravgifter, vilket skulle vara särskilt

2016 2015 2014 2013

Utlåning		

ogynnsamt för sparbanker i allmänhet och banker som själva

Utlåning

valt att hålla personal för bl a risk- och compliancefunktio-

1 949 1 794 1 578 1 466

Ej utnyttjad kredit

nerna. Förslaget möttes tidigt av kritik och har dragits till-

Swedbank Hypotek

baka i sin nuvarande utformning. Det finns dock en majoritet som vill ha en beskattning av banksektorn så frågan lär
återkomma.

sådan och det gäller att hänga med i takt med kundernas
efterfrågan och behov. Framöver kommer det med stor san-

131

121

117

120

1 826 1 859 2 005 2 121

Garantier

12

12

16

12

Swedbank Finans

81

68

63

65

6

5

5

5

Kortkrediter

Sparbankens verksamhet går mot en allt mer digitaliserad

		

Total utlåning

4 005 3 859 3 784 3 789

Total affärsvolym

6 999 6 612 6 373 6 131

nolikhet vara en påverkande faktor i utformingen av perso-

Affärsvolymens delar 2013-2016

nalstyrkans rolluppsättning. Även om rådgivning i framtiden
ska ske online så tror sparbanken på det personliga mötet. I

Affärsvolymen per anställd uppgår till 284 757 tkr (267 524

viktiga beslut vill kunden kunna prata med en fysisk person

tkr) att jämföra med 308 548 tkr (279 940 tkr) för sparban-

mellan fyra ögon.

kerna i genomsnitt. Ungefär hälften av sparbankerna outsourcar en eller flera av sina kontrollfunktioner, vilket påver-

Personaluppgifter redogörs utförligt i not 10.

kar mängden anställda men inte affärsvolymen.

Affärsvolym
Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala

Utlåning

verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen

Bankens strategi för utlåningsverksamheten är att försöka

portfölj samt förmedlade volymer av i huvudsak fondpro-

balansera utlåningen i den egna portföljen med den förmed-

dukter och krediter. Förmedlingen erbjuder kunden ett va-

lade utlåningen till Swedbank Hypotek. Utlåningen bör ock-

rierat tjänsteutbud och bidrar till bankens resultat i form av

så hålla sig inom 90 % av inlåningen med syftet att begränsa

provisioner. Årets tillväxt i sparbankens sammanlagda af-

bankens exponering mot risker vad gäller finansieringen av

färsvolym uppgick till 387 mkr eller 5,9 % och landade där-

utlåningsverksamheten. Tillväxten i utlåningsportföljen har

med på 6 999 mkr.

ökat och en omfördelning har skett mellan hypotek och egen
portfölj. Den samlade utlåningen ökade med 147 mkr (75

Sparbankens målsättning är en årlig tillväxttakt på 5 % i ge-

mkr).

nomsnitt över en femårsperiod. F n ligger takten i underkant,
men det beror till stor del på en återhållsam kreditpolitik un-

I den samlade utlåningen ingår förmedlade krediter till

der de tyngre åren 2012-2015. Det senaste året, framför

Swedbank Hypotek. Hypoteksportföljen har länge varit den

allt under hösten 2016, har affärerna tagit god fart, vilket

största utlåningsposten i affärsvolymssammanställningen

borgar för en bra start på 2017.

ovan men under 2016 passerade utlåning i egen portfölj hypoteksportföljen.

Av nedanstående tabell framgår de olika ingående delarna
i den sammanräknade affärsvolymen. Den genomsnittliga

Tillgången till förmedling av boendekrediter till Swedbank

affärsvolymökningen för samtliga sparbanker uppgick till

Hypotek är viktig för bankens möjligheter att tillgodose

6,5 %.
Affärsvolym, Mkr

bankens kunder vad gäller boendefinansiering. Banken har

Inlåning		
Inlåning

sportföljen minskade med 33 mkr (1,8 %) till totalt 1 826
mkr (1 859 mkr). Botten för hypoteksportföljen bedöms vara

2 047 1 922 1 796 1 652
552

477

466

405

Swedbank Försäkring

175

157

150

125

Värdepappersdepåer

214

189

168

153

6

8

9

7

Total inlåning

behov av att förmedla krediter. Den sammanlagda hypotek-

		

Swedbank Robur Fonder

SPAX

under året haft fortsatt god likviditet och därmed ett lägre

2016 2015 2014 2013

nådd och det är troligare att den från dessa nivåer kommer
stiga igen.
Samtidigt ökade kredittillväxten i egen portfölj med hela
155 mkr (8,6 %) till totalt 1 949 mkr (1 794 mkr).

2 994 2 753 2 589 2 342
7

Förmedlade krediter till Swedbank Finans (avbetalnings- och
leasingkontrakt) uppgick till 81 mkr (68 mkr).
Antalet användare av sparbankens kreditkort uppgår till totalt 548 st användare och den totala kortlimiten uppgår till
14 mkr (14 mkr).

Inlåning
Inlåningsutvecklingen var god under 2016 och ökade med

Sparbankens kassaflöde under 2007-2016, tkr

125 mkr eller 6,5 % till 2 047 mkr (1 922 mkr). För sparbankskollektivet uppgick inlåningstillväxten till 8,2 %. Det

Utöver de likvida medlen innehar sparbanken även en likvi-

är andra året i rad som den procentuella tillväxten för utlå-

ditetsreserv i form av placeringar i obligationer och stats-

ningen slår inlåningen. Det är dock en medveten strategi då

papper. Likviditetsreserven kan avyttras med kort varsel

banken får bäst förräntning på sin likviditet genom att låna

om kortsiktig likviditet skulle behövas. Enligt sparbankens

ut den. Trots mycket bra prissättning på inlåningen i banken

finanspolicy ska en särskild likviditetsreserv hållas på minst

har den inte kunnat nå högre tillväxttakter än sparbankerna

200 mkr, inklusive det s k LCR-kravet. I dagsläget består den

i genomsnitt.

av säkerställda obligationer samt belåningsbara statsskuldförbindelser om 131 mkr samt placeringar i andra institut på

Förändring i in- och utlåning i egen portfölj per år
under 2007-2016, mkr

totalt 71 mkr. Hela obligationsportföljen, inklusive likviditetsreserven, uppgår till 167 mkr.

Sparbankens resultat
Räntenettot ökade med 0,7 mkr eller 1,6 % till 42,0 mkr
(41,3 mkr). Ränteintäkter från utlåningen minskade med
0,7 mkr medan räntekostnader för inlåningen minskade med
nästan 2,2 mkr. Dessutom minskade övriga räntekostnader
med 0,7 mkr som ett resultat av att stabilitetsavgiften ersattes av en lägre resolutionsavgift. Räntenettot från bankens värdepapper, likvida konton samt skattekonto minskade
med 1,5 mkr och hamnade på ett netto om 0,4 mkr (1,9 mkr).

Sparbankens likviditet

För sparbankerna gemensamt har räntenettot i genomsnitt

Kassaflödet visade ett underskott för andra året i rad. Det

ökat med 1,8 %.

beror främst på att sparbanken anskaffat tillgångar i form
av obligationer och fonder på 35 mkr samt placerat 41 mkr

Utdelningen från aktieinnehavet i Swedbank AB uppgick till

på skattekontot. En annan bidragande faktor är fortsatt till-

5,9 mkr (6,2 mkr). Från Sparbankernas Försäkrings AB er-

växt i den egna utlåningsportföljen med anledning av svaga

hölls en utdelning om 16 tkr (30 tkr).

alternativa avkastningsmöjligheter. Nettokassaflödet från
in- och utlåningsverksamheten uppgick till -32 mkr, vilket i

Årets provisionsintäkter förbättrades med en ökning på 2,7

det närmaste motsvaras av årets resultat.

mkr eller 11,8 %. Det är framför allt utlåningsprovisioner
som bidragit till ökningen. Provisionskostnaderna minskade

Kassaflödet från investeringsverksamheten visade på ett

med 0,2 mkr eller 7,1 %. Kostnader för betalningsförmed-

underskott om -126 tkr (-750 tkr). Skillnaden mellan åren

lingsprovisioner stod för halva delen av minskingen och

beror på att färre investeringar i inventarier gjordes under

övriga provisioner för andra halvan.

2016 jämfört med 2015. Totalt minskade likviditeten med

De allmänna administrationskostnaderna består till största

79 mkr och den likvida ställningen uppgår per balansdagen

delen av personalkostnader. För 2016 uppgår dessa till 20

till 161 mkr (240 mkr).

733 tkr (20 164 tkr) vilket innebär en ökning med knappt 0,6
mkr (2,8 %). Antalet arbetstimmar i banktjänst har minskat

De likvida medlen finns placerade och fördelade på inlånings-

med 232 timmar till totalt 42 526 timmar vilket motsvarar

konton i Swedbank samt i ett annat svenskt finansinstitut.

ca 0,1 heltidstjänster.
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Annethe Johansson
Affärsområdesansv - Kundtjänst
DIRTY DANCING (1987)
Regissör: Emile Ardolino
Genre: Romantiskt drama

Ungdomligt kärleksfull med ett underbart budskap!
När den gick upp på bioduken var jag i samma ålder
som Baby och ville gärna se mig själv i henne. Det
är sommar och mot pappas vilja umgås hon med de
anställda på pensionatet de besöker. Hon får kämpa
för att bevisa för sin far att alla människor har ett lika
värde, oavsett vilket samhällsskikt man tillhör.

Övriga allmänna administrationskostnader har ökat med 0,6

Inom ramen för bokslutsdispositioner har en tvingande upp-

mkr till 10,3 mkr. IT-kostnaderna stod ensamt för en ökning

lösning av periodiseringsfond gjorts om 4 600 tkr. En avsätt-

på 0,6 mkr. Porto, telefoni och fastighetskostnader minska-

ning för innevarande år har gjorts om 8 295 tkr, vilket med-

de med 0,2 mkr och konsult- och revisonstjänster ökade med

för en nettoökning av periodiseringsfonderna på 3 695 tkr.

samma belopp.
I Övrigt totalresultat ingår en förändring av marknadsvärdet
De sammanlagda allmänna administrationskostnaderna

på bankens innehav av aktier i Swedbank AB med 18 230 tkr.

ökade därmed med 1,2 mkr (4,1 %) till totalt 31 mkr (29,8

Aktiekursen gick upp under året och landade på 220,30 per

mkr). För sparbankerna gemensamt ökade administrations-

2016-12-31. Det samlade börsvärdet för innehavet uppgår

kostnaderna med 4,6 %.

per balansdagen till 120 968 tkr (102 738 tkr).

Övriga rörelsekostnader minskade med 0,4 mkr till totalt 3,1

Kapitalbas och kapitaltäckning

mkr (3,5 mkr).

Sparbankens sammanlagda kapital, bestående av kärnpriKreditförlusterna visade en klar förbättring från föregående

märkapital, uppgår till 331 378 tkr (308 040 tkr) och har

år och minskade med 6,4 mkr till 1,1 mkr (7,5 mkr).

ökat med 23 338 tkr jämfört med föregående år.

Nedskrivning för befarade kreditförluster uppgick till 4 mkr

För 2016 uppgår kapitalkravet för riskvägda placeringar och

och konstaterade förluster uppgick till 5,6 mkr. Reservering-

operativa risker till 117 478 tkr (109 549 tkr). Kapitalkon-

ar har återvunnits till ett belopp om 3,4 mkr, att jämföra med

serveringsbufferten och den kontracykliska bufferten upp-

2,4 mkr året innan.

går till 36 712 tkr (34 234 tkr) respektive 22 027 tkr (13 693
tkr). Det sammanlagda kapitalkravet uppgår således till 176
217 tkr (157 272 tkr).

Rörelseresultatet för året uppgår till 34 898 tkr, vilket är
en förbättring jämfört med 2015 (23 411 tkr). Den enskilt
största orsaken till förbättringen är de betydligt lägre kre-

Anledningen till att den kontracykliska bufferten ökat är att

ditförlusterna.

kravet höjts från 1 % 2015 till 1,50 % 2016. Det innebär att
kapitalkravet uppgår till 12 % för närvarande. I mars 2017
höjs kravet med ytterligare 0,50 %
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Anders André
Kreditchef
ÄPPELKRIGET (1971)
Regissör: Tage Danielsson
Genre: Komedi

En humoristisk film av Hasse & Tage utspelas i
natursköna Österlen. Där exploateringen av natursköna
Änglamark ska förvandlas till nöjespark. Ett livskraftigt
tillskott i den växande miljömedvetenhet som under 70talet gick under namnet ”Gröna vågen”. Musik av Evert
Taube med kända ledmotivet Änglamark.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 22,57 % (22,50 %).

Kostnadssidan bedöms att utvecklas i linje med 2016,

2016 års resultat påverkar relationen först sedan stämman

framför allt är det IT-kostnaderna som tros fortsätta öka.

beslutat om dispositionen av resultatet.

Personalkostnaderna lär stiga i kölvattnet av normala lönehöjningar. Kreditförlusterna bedöms kunna stiga något från
årets nivå, men bör hamna på en för branschen normal nivå.

Förväntad framtida utveckling
Det låga ränteläget ser ut att fortsätta under 2017 även om

Bedömningen är att rörelseresultatet bör hamna över 30 mkr.

vissa signaler syns på att bottenläget sannolikt är passerat.
Det kan leda till något lägre ränteintäkter för sparbanken
som tillämpar en generös prissättning på sin inlåning jäm-

Förslag till vinstdisposition

fört med övriga banksektorn. Samtidigt som detta har lett

Sparbankens vinst uppgår till 25 557 tkr för 2016. Styrelsen

till en mycket god likviditet är det i dagens läge svårt att nå

föreslår att detta belopp överförs till reservfonden.

en tillräcklig förräntning på dessa medel.
Sparbankens ekonomiska ställning är god och sparbanken
Utdelningen från Swedbank kommer att öka med 2,50 kr per

bedöms kunna fullgöra sina förpliktelser på kort såväl som

aktie, vilket innebär en ökning med nästan 1,4 mkr.

lång sikt.

Provisionsnettot ser ut att minska något på grund av en hö-

Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital så-

gre resolutionsavgift som påverkar hypoteksprovisionen. I

som det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i

takt med att räntorna troligen börjar röra sig svagt uppåt

förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad be-

kommer troligen bolånemarginalerna också att långsamt

träffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas

sjunka. En förbättrad volymutveckling kan dock kompensera

till efterföljande bokslutskommentarer. I förvaltningsberät-

för försämringen. Mer troligt är att provisionerna på fondsi-

telsen ingår även jämförelsen över fem år som framgår på

dan sjunker då det blivit svårare att nå tillräcklig avkastning

nästföljande sidor.

på framför allt räntesidan. Nettoresultat för finansiella placeringar förväntas minska något.
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Fem år i sammandrag - Nyckeltal
Volym		2016

2015

2014 2013

2012

Affärsvolym ultimo, mkr______________________________________
Förändring under året, % _____________________________________

6 999
5,9

6 612
3,8

6 373
3,9

6 131
5,0

5 839
5,3

Medelaffärsvolym (MAV), mkr__________________________________
förändring under året, %______________________________________

6 766
3,6

6 531
4,4

6 255
4,4

5 993
5,5

5 680
6,2

17,6

16,8

17,2

17,6

16,6

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

Kapitaltäckning
Summa riskvägt exponeringsbelopp_____________________________ 1 468 476 1 369 360 1 366 908 1 350 003 1 297 070
Kärnprimärkapitalrelation (ej år 4-5)
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp___________________

22,6

22,5

20,8		

Total kapitalrelation
Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp_______________________

22,6

22,5

20,8		

Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO________________________________________

1,7

1,8

2,0

2,0

2,4

Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym_______

1,05

1,00

1,06

1,89

1,10

Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym__________________

0,52

0,36

0,23

0,84

0,20

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

6,5

4,7

3,1

11,8

3,0

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

0,49

0,53

0,51

0,27

0,47

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

0,51

0,64

0,78

0,55

0,82

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

74

63

63

71

54

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

0,43

0,92

1,43

1,05

1,03

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

0,06

0,45

1,14

2,21

1,48

25
2

25
2

25
2

23
2

22
2

Resultat

Osäkra fordringar och kreditförluster

Övriga uppgifter
Medelantal anställda_________________________________________
Antal kontor________________________________________________
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Fem år Resultat- och Balansräkning, tkr

Resultaträkningar		2016

2015

2014

2013

2012

Räntenetto__________________________________

41 976

41 311

42 267

38 893

41 857

Provisioner, netto_____________________________

22 331

19 366

17 905

16 412

15 587

Nettoresultat av finansiella transaktioner_________

870

-1 551

72

48 224

130

Övriga intäkter_______________________________

6 016

6 394

5 799

9 491

5 107

Summa intäkter_____________________________

71 193

65 520

66 043

113 020

62 681

Allmänna administrationskostnader______________

-31 024

-29 807

-28 670

-25 791

-25 118

Övriga kostnader_____________________________

-4 181

-4 796

-5 162

-4 320

-4 516

Kreditförluster_______________________________

-1 090

-7 506

-17 580

-32 439

-21 473

Summa kostnader___________________________

-36 295

-42 109

-51 412

-62 550

-51 107

Rörelseresultat_______________________________

34 898

23 411

14 631

50 470

11 574

Bokslutsdispositioner__________________________

-3 695

-3 726

-2 528

6 270

-1 813

Skatter_____________________________________

-5 646

-3 031

-1 404

0

-1 451

Årets resultat_______________________________

25 557

16 654

10 699

56 740

8 310

Balansräkningar		2016

2015

2014

2013

2012

3 675

4 638

3 782

5 244

Kassa_______________________________________

2 811

Utlåning till kreditinstitut______________________

157 986

236 778

323 213

311 316

310 022

Utlåning till allmänheten_______________________

1 948 895

1 794 213

1 578 187

1 465 822

1 382 653

Räntebärande värdepapper_____________________

191 534

167 446

146 030

116 154

0

Aktier och andelar____________________________

132 104

103 296

107 892

99 971

121 078

Materiella tillgångar___________________________

19 123

20 046

20 568

21 727

18 774

Övriga tillgångar_____________________________

52 564

10 213

12 182

13 984

11 146

Summa tillgångar___________________________

2 505 017

2 335 667

2 192 710

2 032 756

1 848 917

Skulder till kreditinstitut_______________________

3 931

6 579

1 286

1 251

1 299

Inlåning från allmänheten______________________

2 046 843

1 922 040

1 796 544

1 652 051

1 516 743

Övriga skulder_______________________________

9 075

8 795

10 523

16 432

17 535

Avsättningar för pensioner m m_________________

565

1 132

3 004

2 858

1 688

Summa skulder och avsättningar______________

2 060 414

1 938 546

1 811 357

1 672 592

1 537 265

Obeskattade reserver__________________________

22 453

18 758

15 032

12 504

18 774

Eget kapital__________________________________

422 150

378 363

366 321

347 660

292 878

Summa skulder, avsättningar och eget kapital___

2 505 017

2 335 667

2 192 710

2 032 756

1 848 917
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Resultaträkning, tkr
1 januari - 31 december
Not

2016

Ränteintäkter___________________________________ 		

51 742

53 481

Räntekostnader__________________________________ 		

-9 766

-12 170

41 976

41 311

Räntenetto_____________________________________

4

2015

Erhållna utdelningar______________________________

5

5 892

6 262

Provisionsintäkter________________________________

6

25 642

22 929

Provisionskostnader______________________________

7

-3 311

-3 563

Nettoresultat av finansiella transaktioner_____________

8

870

-1 551

Övriga rörelseintäkter_____________________________

9

124

132

Summa rörelseintäkter__________________________ 		

71 193

65 520

Allmänna administrationskostnader_________________ 10

-31 024

-29 807

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar______ 20

-1 045

-1 256

Övriga rörelsekostnader___________________________ 11

-3 136

-3 540

Summa kostnader före kreditförluster_____________ 		

-35 205

-34 603

Resultat före kreditförluster________________________ 		

35 988

30 917

Kreditförluster, netto______________________________ 12

-1 090

-7 506

Rörelseresultat_________________________________ 		

34 898

23 411

Bokslutsdispositioner_____________________________ 13

-3 695

-3 726

Skatt på årets resultat____________________________ 14

-5 646

-3 031

Årets resultat__________________________________ 		

25 557

16 654

Rapport över totalresultat, tkr
1 januari - 31 december

			

2016

Årets resultat__________________________________ 		

25 557

16 654

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella
tillgångar som kan säljas __________________________ 		

18 230

-4 612

Årets övrigt totalresultat__________________________ 		

18 230

-4 612

Årets totalresultat______________________________ 		

43 787

12 042

13

2015

Balansräkning, tkr
Per den 31 december

Tillgångar

Not

2016

2015

Kassa ______________________________________________________		

2 811

3 675

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m_________________________ 15

80 656

79 969

Utlåning till kreditinstitut______________________________________ 16

157 986

236 778

Utlåning till allmänheten_______________________________________ 17

1 948 895

1 794 213

Räntebärande värdepapper_____________________________________ 18

110 878

87 477

Aktier och andelar____________________________________________ 19

132 104

103 296

Materiella anläggningstillgångar_________________________________ 20

19 123

20 046

Övriga tillgångar_____________________________________________ 21

42 677

2 808

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter_____________________ 22

9 887

7 405

Summa tillgångar___________________________________________		

2 505 017

2 335 667

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut_______________________________________ 23

3 931

6 579

Inlåning från allmänheten______________________________________ 24

2 046 843

1 922 040

Övriga skulder_______________________________________________ 25

7 009

6 922

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter______________________ 26

2 066

1 873

Avsättningar för pensioner_____________________________________		

232

602

Övriga avsättningar___________________________________________ 27

333

530

Summa skulder och avsättningar______________________________		

2 060 414

1 938 546

Obeskattade reserver________________________________________ 28

22 453

18 758

Eget kapital_________________________________________________ 29		
Reservfond__________________________________________________		

301 886

285 232

Fond för verkligt värde_________________________________________		

94 707

76 477

Årets resultat________________________________________________		

25 557

16 654

Summa eget kapital_________________________________________		

422 150

378 363

Summa skulder, avsättningar och eget kapital__________________		

2 505 017

2 335 667
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Kerstin Fahlström
Privatrådgivare
FANNY OCH ALEXANDER (1982)
Regissör: Ingmar Bergman
Genre: Drama

Fanny och Alexander är en magisk film med
fantastiskt skådespeleri, påkostad kostym och miljö.
Vi får följa släkten Ekdahl vid flera familjesammankomster genom sorg och glädje. Filmen
innehåller både ljus och mörker. Jag tycker särskilt
mycket om julfirandet i farmor Ekdahls våning.

Rapport över förändringar
i eget kapital, tkr
		
ReservFond för
Årets
Totalt
			
fond
verkligt
resultat
eget 		
			 värde		kapital

2015

Ingående eget kapital 2015-01-01______________________

274 533

81 089

Årets resultat__________________________________________

0

0

10 699 366 321

Årets övrigt totalresultat_________________________________

0

-4 612

0

-4 612

Årets totalresultat_____________________________________ 		

-4 612

16 654

12 042

-10 699

0

16 654

16 654

Vinstdisposition________________________________________

10 699

0

Utgående eget kapital 2015-12-31_____________________

285 232

76 477

16 654 378 363

Ingående eget kapital 2016-01-01______________________

285 232

76 477

16 654 378 363

Årets resultat__________________________________________

0

0

25 557

25 557

Årets övrigt totalresultat_________________________________

0

18 230

0

18 230

Årets totalresultat_____________________________________ 		

18 230

25 557

43 787

-16 654

0

2016

Vinstdisposition________________________________________

16 654

0

Utgående eget kapital 2016-12-31_____________________

301 886

94 707

15

25 557 422 150

Kassaflödesanalys, tkr
Indirekt metod
1 januari - 31 december

Den löpande verksamheten

Not

Rörelseresultat _____________________________________________ 		

2016

2015

34 898		 23 411

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar _______________________________________________ 		
Kreditförluster ______________________________________________ 		

1 045		

1 256

1 720		

8 227

Skatt på årets resultat________________________________________ 		

-5 646		 -3 031

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital___________________________ 		

32 017		 29 863

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av utlåning till allmänheten _____________________________ 		

-156 402		-224 252

Ökning/minskning av värdepapper (+/-)__________________________ 		

-34 662		 -21 416

Ökning av inlåning från allmänheten ____________________________ 		

124 803		 125 496

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut ____________________ 		

-2 648		

5 293

Förändring av övriga tillgångar *_______________________________ 		

-42 351		

1 968

Förändring av övriga skulder *__________________________________ 		

-287		 -3 600

Kassaflöde från den löpande verksamheten___________________ 34

-79 530		-86 648

Investeringsverksamheten
Investering i finansiella tillgångar ______________________________ 		

-4		 -16

Förvärv av materiella tillgångar ________________________________ 		

-122		 -734

Kassaflöde från investeringsverksamheten___________________ 		

-126		 -750

Årets kassaflöde___________________________________________ 		

-79 656		-87 398

Likvida medel vid årets början__________________________________ 		

240 453		 327 851

Likvida medel vid årets slut _________________________________ 34

160 797		240 453
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Niclas Petersson
VD
UR DÖDLIG SYNVINKEL (1981)
Regissör: John Glen
Genre: Action, äventyr

Jag var väldigt filmintresserad i 15-årsåldern och la hela
första sommarjobbspengen på inköp av en ny VHSspelare. Bondfilmerna fick en självklar plats då de var
lättsamma, underhållande och utspelades på många
- ofta exotiska - platser runt om i världen. Just Ur dödlig
synvinkel hade det mesta av det jag gillade då – biljakter,
skidjakter, läckra miljöer och humor.

Noter
1. Uppgifter om sparbanken
Årsredovisningen avges per 31 december 2016 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 ) samt 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 20/3 2017. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 11/5 2017. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår.
Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter
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. Finansiella tillgångar och
skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas.
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Marie Blomstrand
Privatrådgivare

Lättsam underhållning med fantastisk musik och bra
skådespelare.

MAMMA MIA (2008)
Regissör: Phyllida Lloyd
Genre: Komedi, musikal

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.
Bedömningar gjorda av bankledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs
närmare i not.
Ändrade redovisningspriciper
Några ändrade redovisningsprinciper under detta verksamhetsår i jämförelse med året dessförinnan har ej gjorts.
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Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet
av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kommande räkenskapsår och framåt planeras
inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på sparbankens finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna
påverka sparbankens finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering från 2018. Banken planerar inte att förtidstillämpa IFRS 9. IFRS 9 innebär förändringar av hur finansiella tillgångar
klassificeras och värderas, inför en nedskrivningsmodell som baseras på förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster
bl a med syfte att förenkla och att öka samstämmigheten med bankens interna riskhanteringsstrategier. Utvärderingen av effekterna på bankens redovisning när IFRS 9 börjar tillämpas pågår. Beloppsmässiga effekter har ännu inte kunnat uppskattas, utan
kommer att utkristalliseras vartefter implementeringsprojektet fortlöper under 2017. De bedömningar av effekter som beskrivs
i det följande baseras på den information som idag är känd eller uppskattad. Val avseende övergångsmetoder kommer att göras
när analysen av IFRS 9 nått en fas som ger mer komplett underlag än för närvarande.
Bankens överskottslikviditet placeras i obligationer som idag värderas till verkligt värde mot resultaträkningen. Enligt IFRS 9 ska
dessa klassificeras efter bankens affärsmodell. Dessa kommer enligt IFRS 9 värderas enligt någon av följande kategori: upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet. Banken har en långsiktig investering i
aktier i Swedbank AB som för närvarande klassificeras som AFS och som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Detta
innehav kommer i enlighet med IFRS 9 att fortsätta redovisas på detta sätt. Banken har ett innehav i onoterade aktier vars verkliga värde bedömts inte kunna beräknas tillförlitligt och idag redovisas till anskaffningsvärde. Tillämpningen av IFRS 9 kommer
att medföra att detta innehav ska redovisas till ett beräknat verkligt värde. Effekten av denna ändring är svårbedömd, beräkning
av ett verkligt värde har ännu inte gjorts.
De nya reglerna för nedskrivningar, baserat på förväntade kreditförluster, förväntas öka reserveringen för förluster på utlåning
jämfört med tidigare reservering som baserats på inträffade förluster. Ett arbete med att ta fram modeller för reservering av
förväntade kreditförluster pågår. Några beloppsmässiga bedömningar av effekten har ännu inte kunnat göras.
IFRS 9 har medfört följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar vilka kommer att påverka de
upplysningar som lämnas. Omfattningen för banken av dessa ändringar är ännu inte känd eller uppskattad.
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.
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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.
Sparbanken 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 relaterade till en utförd transaktion redovisas
omedelbart som intäkt.
Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till 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 uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att
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Anders Peterson
Affärsområdesansvarig Låna
SÄLLSKAPSRESAN II - SNOWROLLER (1985)
Regissör: Lasse Åberg
Genre: Komedi

En favorit med stor igenkänning från egna
bussresor till Österike och Italien. Bjuder på
underbara scener som ”fotoautomaten”, ”ice
bitte” och ”tyngden på dalskidan älskling”.

dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de
kan utnyttjas. Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier samt 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 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
21

Sara Olofsson
Personalansvarig
THE KING’S SPEECH (2010)
Regi: Tom Hooper
Genre: Drama

Flerfaldigt Oscarsvinnande King´s Speech är en stark
film om vänskap, plikter, rädslor och om att övervinna
motstånd. En gripande och underhållande film som
absolut är sevärd!

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.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade 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, dvs. 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 sparbanken initialt valt att klassificera i denna kategori. Här ingår innehavet av aktier i Swedbank AB.
Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med periodens värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat
och de ackumulerade värdeförändringar i en särskild komponent av eget kapital. För dessa instrument ingår transaktionskostnader i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter vid löpande värdering till verkligt värde i Fond för
verkligt värde till dess instrumentet förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som
tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen.
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 33 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.
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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. Objektiva belägg för
att en finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer sparbanken till del angående
följande förlusthändelser;
a) betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären
b) ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp
c) beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter,
av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt
d) det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion
e) upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter
Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat 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.
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som
är väsentliga. Sparbankens metod för att fastställa dessa reserver är genom löpande utvärdering av lånestocken. Nedskrivningen
redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen
För lån som inte bedömts vara individuellt väsentliga till belopp tillämpar sparbanken en gruppvis nedskrivning utan att någon
individuell prövning görs. För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd av att låntagaren har finansiella svårigheter redovisas som en kreditförlust om det diskonterade nuvärdet av kassaflödena enligt de omförhandlade lånevillkoren diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta är lägre än redovisat värde på lånet. Om lånet efter omstrukturering
förväntas återbetalas i enlighet med de omförhandlade villkoren så klassificeras lånet inte längre som osäkert.
Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i allmänhet
betalningar som är väsentligt försende. 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.
Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden
diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Egetkapitalinstrument som klassificerats som en Finansiell tillgång som kan säljas, anses ha ett nedskrivningsbehov och skrivs
ner mot resultaträkningen, om det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när värdenedgången varit utdragen. Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat som en Finansiell tillgång som kan säljas omklassificeras tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital via övrigt totalresultat till resultaträkningen.
Nedskrivning på finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner.
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Återföring av nedskrivningar
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
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.
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det
att nedskrivningen gjordes.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Nedskrivningar av egetkapitalinstrument som är klassificerade som Finansiella tillgångar som kan säljas vilka tidigare redovisats
i resultaträkningen återförs ej via resultaträkningen utan i övrigt totalresultat. Det nedskrivna värdet är det värde från vilket
efterföljande omvärderingar görs, vilka redovisas i övrigt totalresultat. Nedskrivning av räntebärande instrument, klassificerade
som finansiella tillgångar som kan säljas, återförs över resultaträkningen om det verkliga värdet ökar och ökningen objektivt kan
hänföras som inträffade efter det att nedskrivningen gjordes.
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 tillgångar 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 tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell tillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring. 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 Sparbanken till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
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 avskrivningsperioder.
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.
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Fredrik Johansson
Företagsrådgivare

En film med den rätta tvisten och vem är i själva
verket Keyser Söze?

THE USUAL SUSPECTS (1995)
Regi: Bryan Singer
Genre: Brott, drama, mysterium

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 en 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 10 Redovisning av pensionsplanen ITP2 som finansieras genom försäkring i Alecta är
tillämplig även för sparbankens pensionsplan hos SPK. Sparbanken saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda
utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas till SPK baserat på aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 10.
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Mikael Adolfsson
Privatrådgivare

En sanslöst rolig komedi där en svensexa i Las Vegas
fullständigt spårar ut.

BAKSMÄLLAN (2009)
Regissör: Todd Phillips
Genre: Komedi

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.
Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som
en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen.
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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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 eller ett värdepapper. Den största risken i sparbankens verksamhet är av tradition risken
för krediförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper
begränsad. Riskerna finns i stället i utlåningen till allmänheten.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa
ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer.
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip
är bl a att alla kreditbeslut i sparbanken normalt fattas av minst två personer.
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning är låntagarens återbetalningsförmåga. För att ytterligare
minska risken är merparten av sparbankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga
säkerheter. Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar 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 säkerheter visas i tabeller nedan.
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A

2016

B

C

D

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

F

E

G

Värde av säker- Totalt värde av Total kreditrisksäkerheter
exponering
heter avseende
efter avdrag för
poster utanför
säkerheter
balansräkningen

Kreditriskexponering, brutto och netto, tkr
(A+B)			
(D+E)
(C-F)
Krediter1 mot säkerhet av:				
150
0
150
150
0
150
0
Statlig och kommunal borgen2_____________________
37 1 030 720 1 021 644
37 1 021 681
9 039
Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3______________ 1 030 683
61 177
0
61 177
61 077
0
61 077
100
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4___________________
Pantbrev i jordbruksfastigheter____________________ 300 349
0 300 349 299 609
0 299 609
740
Pantbrev i andra näringsfastigheter________________ 151 420
321 151 741 147 135
321 147 456
4 285
Företagsinteckning______________________________ 117 012
7 865 124 877 108 955
7 852 116 807
8 070
91 319 537 409
34 234
192
34 426 502 983
Övriga5_______________________________________ 446 090
Varav kreditinstitut _____________________________ 157 986
0 157 986
0
0
0 157 986
Summa ______________________________________ 2 106 881
99 542 2 206 423 1 672 804
8 402 1 681 206 525 217
Värdepapper6
Statspapper och andra offentliga organ
AAA__________________________________________
AA __________________________________________

40 395
40 261

0
0

40 395
40 261

0
0

0
0

0
0

Andra emittenter än staten
AAA__________________________________________
50 466
AA __________________________________________
4 560
A __________________________________________
15 104
BBB eller lägre__________________________________
19 173
Värdepapper utan rating_________________________
32 149
Summa______________________________________ 202 108

0
0
0
0
0
0

50 466
4 560
15 104
19 173
32 149
202 108

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
50 466
0
4 560
0
15 104
0
19 173
0
32 149
0 202 108

0 131 088
0 131 088

131 088
131 088

0
0

0
0

0 131 088
0 131 088

Övrigt åtagande________________________________
Summa______________________________________

Total kreditriskexponering______________________ 2 308 989 230 630 2 539 619 1 672 804

40 395
40 261

8 402 1 681 206 858 413

2015

Kreditriskexponering, brutto och netto
Krediter1 mot säkerhet av:
132
Statlig och kommunal borgen2_____________________
Pantbrev i villa- och fritids-fastigheter3______________ 881 474
60 429
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4___________________
Pantbrev i jordbruksfastigheter____________________ 279 595
Pantbrev i andra näringsfastigheter________________ 151 635
Företagsinteckning______________________________ 122 419
Övriga5_______________________________________ 535 307
Varav kreditinstitut _____________________________ 236 778
Summa ______________________________________ 2 030 991
Värdepapper6
Statspapper och andra offentliga organ
AAA__________________________________________
AA __________________________________________

0
132
132
0 881 474 873 185
0
60 429
60 329
0 279 595 278 935
362 151 997 147 915
7 458 129 877 114 358
76 580 611 887
36 973
0 236 778
0
84 400 2 115 391 1 511 827

40 082
39 887

0
0

Andra emittenter än staten
AAA__________________________________________
60 625
AA __________________________________________
4 640
A __________________________________________
10 035
BBB eller lägre__________________________________
4 097
Värdepapper utan rating_________________________
8 080
Summa______________________________________ 167 446

0
0
0
0
0
0

Övrigt åtaganden_______________________________
Summa______________________________________

0 121 114
0 121 114

40 082
39 887

0
0

0
0

0
0

40 082
39 887

60 625
0
0
4 640
0
0
10 035
0
0
4 097			
8 080
0
0
167 446
0
0

0
60 625
0
4 640
0
10 035
0
4 097
0
8 080
0 167 446

121 114
121 114

0 121 114
0 121 114

0
0

Total kreditriskexponering______________________ 2 198 437 205 514 2 403 951 1 511 827
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0
132
0
0 873 185
8 289
0
60 329
100
0 278 935
660
362 148 277
3 720
6 355 120 713
9 164
417
37 390 574 497
0
0 236 778
7 134 1 518 961 596 430

0
0

7 134 1 518 961 884 990

Johannes Carlsson

Will Ferrell i sitt esse, det räcker så.

Ekonomi
OLD SCHOOL (2003)
Regissör: Todd Phillips
Genre: Komedi

1

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

2

inklusive krediter till stat och kommun							

3

inklusive bostadsrätter							

4

inklusive bostadsrättsföreningar							

5

inklusive krediter utan säkerhet men exklusive ej utnyttjade krediter i räkning. 					

6

Utgår från Standard and Poor’s rating							

								
								
Kreditkvalitet							
Sparbanken följer årligen upp och rapporterar kreditgivningen på företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvaliteten i banken. Som utgångspunkt för riskbedömning och kreditbeslut använder sig sparbanken vid kreditberedning av riskklassificeringsmodeller för företagskrediter respektive scoringmodeller för privatkrediter. Med hjälp av riskklassificeringsmodellen är sparbankens företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk för fallissemang och Risk vid obestånd. Denna
modell tar hänsyn till företagens nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt intern skötsamhet. För privata engangemang används
ett scoringsystem anpassat för att säkerställa kvaliteten på nybeviljade krediter till privatpersoner. Både intern skötsamhet och
externt beteende vägs ihop för att få fram ett risktal.
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Oreglerade och osäkra fordringar			

2016		2015

Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna lånefordringar, tkr
Fordringar förfallna < 180 dgr_________________________________

1 856		

5 495

Fordringar förfallna > 180 dgr < 360 dgr_________________________

969		

2 456

Fordringar förfallna > 1 år < 2 år_______________________________

1 074		

3 454

Fordringar förfallna > 2 år____________________________________

4 655		

5 471

Summa____________________________________________________

8 554		

16 876

353 991		

333 274

Lånefordringar per kategori av låntagare
Lånefordringar, brutto
Företagssektor______________________________________________

Hushållssektor______________________________________________ 1 619 303		 1 488 223
Varav enskilda företagare__________________________________

551 937		

549 164

Övriga_____________________________________________________

2 193		

2 965

Summa____________________________________________________ 1 975 487		1 824 462
Varav:
Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar_________

35 146		

47 125

Företagssektor___________________________________________

13 184		

11 959

Hushållssektor___________________________________________

21 962		

35 166

Omstrukturerade lån som inte längre är förfallna eller osäkra________

6 669		

875

Osäkra lånefordringar________________________________________

35 146		

47 125

Företagssektor___________________________________________

13 184		

11 959

Hushållssektor___________________________________________

21 962		

35 166

25 958		

29 465

Avgår:
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar________
Företagssektor___________________________________________

3 062		

6 472

Hushållssektor___________________________________________

22 896		

22 993

Gruppvisa nedskrivningar för individuellt värderade lånefordringar____

634		

784

Företagssektor___________________________________________
Hushållssektor___________________________________________

0		 0
634		

784

350 929		

326 802

Lånefordringar, nettoredovisat värde
Företagssektor______________________________________________

Hushållssektor______________________________________________ 1 595 773		 1 464 446
Varav enskilda företagare__________________________________

544 583		

541 820

Övriga__________________________________________________

2 193		

2 965

Summa____________________________________________________ 1 948 895		1 794 213
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Emma Ipsen
Jurist

SAGAN OM KONUNGENS
ÅTERKOMST (2003)
Regissör: Peter Jackson
Genre: Äventyr, drama, fantasy

Filmen (liksom de övriga i triologin) är mycket välgjord,
har en fängslande handling och skapar en inlevelse
i en makalös fantasivärld. Den utspelar en stark
maktkamp och spännande strider, kampen mellan det
onda och goda, att kämpa. Jag gillar scenen om Slaget
vid svarta porten och den lite mer ”lugna” scenen där
Aragon kröns till Kung och till slut får sin Arwen.

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 har olika löptider.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser. 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 normalt vid varje månadsskifte uppgå till minst 80 mkr i tillgodohavande på bankens
konto i Swedbank. Med anledning av den negativa räntan så har denna golvnivå temporärt upphävts av placeringsskäl. Utöver
detta skall banken inneha en avsättning om 120 mkr i en särskild likviditetsreserv. Bankens policy om en likviditetsberedskap på
totalt 200 mkr är trots den temporära upphävningen oförändrad.
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

Likviditetsexponering 2016				
På
Högst
Längre än
anfordran

3 mån

Längre än
1 år men
högst 5 år

3 mån men
högst 1 år

Tillgångar

Längre än
5 år

Utan
löptid

Återstående
löptid i
genomsnitt

Summa
nominella
kassaflöden

Kassa______________________________

0

0

0

0

0

2 811

0

2 811

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

80 656

0

0

0

0

0

3

80 656

Utlåning till kreditinstitut______________

157 986

0

0

0

0

0

0

157 986

Utlåning till allmänheten______________

90 173

60 695

76 967

274 253 2 160 463

0

5 2 662 551

Räntebärande värdepapper____________

110 878

0

0

0

0

0

2

110 878

Materiella tillgångar__________________

0

0

0

0

0

19 123

0

19 123

Övriga tillgångar_____________________

51 142

0

2 109

0

0

121 530

0

174 781

0

0

0

0

9 887

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter____________________

9 887

0

0

Summa tillgångar__________________

500 722

60 695

79 076

274 253 2 160 463

143 464		3 218 673

Skulder
Skulder till kreditinstitut_______________

3 931

0

0

0

0

0

0

Inlåning från allmänheten______________

2 042 683

2 727

1 321

3 160

0

0

0 2 049 891

3 931

Övriga skulder och eget kapital_________

0

7 009

565

22 453

0

422 150

0

452 177

0

0

2 066

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter_________________

0

2 066

0

0

0

Summa skulder och eget kapital______ 2 046 614

11 802

1 886

25 613

0

Total skillnad_______________________ -1 545 892

48 893

77 190

422 150		2 508 065

248 640 2 160 463 -278 686		 710 608

Likviditetsexponering, 2015
Tillgångar

På
anfordran

Längre än
3 mån men
högst 1 år

Högst
3 mån

Längre än
5 år

Längre än
1 år men
högst 5 år

Återstående
löptid i
genomsnitt

Utan
löptid

Totalt
redovisat
värde

Kassa _____________________________

0

0

0

0

0

3 675

0

3 675

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

79 969

0

0

0

0

0

4

79 969

Utlåning till kreditinstitut______________

236 778

0

0

0

0

0

0

236 778

Utlåning till allmänheten______________

100 727

53 559

91 392

358 059 2 047 134

0

5 2 650 871

Räntebärande värdepapper____________

87 477

0

0

0

0

0

2

87 477

Materiella tillgångar__________________

0

0

0

0

0

20 046

0

20 046

Övriga tillgångar_____________________

0

0

2 808

0

0

103 296

0

106 104

0

0

0

0

7 405

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter____________________

7 405

0

0

Summa tillgångar__________________

512 356

53 559

94 200

358 059 2 047 134

127 017		3 192 325

Skulder
Skulder till kreditinstitut_______________

6 579

0

0

0

0

0

0

Inlåning fr allmänheten________________

1 918 903

3 624

4 730

878

0

0

0 1 928 135

6 579

Övriga skulder och eget kapital_________

0

6 922

530

19 360

0

378 363

0

405 175

0

0

1 873

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter_________________

0

1 873

0

0

0

Summa skulder och eget kapital______ 1 925 482

12 419

5 260

20 238

0

Total skillnad_______________________ -1 413 126

41 140

88 940
32

378 363		2 341 762

337 821 2 047 134 -251 346		 850 563

Agnetha Petersson
Kreditadministration

Filmen är en mix av allt, häftig komedi, härlig passion
och action med mycket tekniska/explosiva scener. Och
som många säger ”Tills döden skiljer oss åt”, eller ”lika
barn leka bäst”. Filmen är bra rakt igenom.

MR & MRS SMITH (2005)
Regissör: Doug Liman
Genre: Thriller, komedi, action, drama, kärlek

Marknadsrisk
Marknadsrisk är 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 aktiekursrisk. I sparbankens fall
utgör ränterisken och aktiekursrisken de övervägande marknadsriskerna.
Ränterisk
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. En
betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebindningstider motverkar inkomstrisken men
ökar prisrisken. Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken men ökar inkomstrisken.
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.
I tabellen återfinns en uppställning av räntebärande tillgångar och skulder med fördelning på tidsintervall fram till förfallodag
eller till räntejustering, om denna inträffar tidigare.
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Räntebindningstider för tillgångar och skulder - Ränteexponering, tkr

2016

Högst
1 mån

Längre än
1 mån men
högst 3 mån

Tillgångar
Kassa _____________________________

Längre än
3 mån men
högst 6 mån

0

				

Längre än
6 mån men
högst 1 år

0

Längre än
1 år men
högst 3 år

0

Längre än
3 år men
högst 5 år

0

Längre än
5 år

0

Totalt

Utan
ränta

0

0

2 811

2 811

Belåningsbara statsskuldförbindelser ____

15 135

65 521

0

0

0

0

0

0

80 656

Utlåning till kreditinstitut______________

157 986

0

0

0

0

0

0

0

157 986

Utlåning till allmänheten______________ 1 070 821

713 324

13 187

31 048

117 243

3 272

0

0 1 948 895

Räntebärande värdepapper____________

20 171

90 707

0

0

0

0

0

0

110 878

Övriga tillgångar_____________________

0

0

0

0

0

0

0

203 791

203 791

Summa tillgångar__________________ 1 264 113 869 552

13 187

31 048 117 243

3 272

0 206 602 2 505 017

Skulder
0

0

3 931

0

0

0

0

Inlåning från allmänheten______________ 2 040 886

1 097

261

496

1 224

0

0

Övriga skulder_______________________

0

0

0

0

0

0

0

9 640

9 640

Eget kapital_________________________

0

0

0

0

0

0

0

444 603

444 603

Summa skulder och eget kapital______ 2 040 886

1 097

4 192

496

1 224

0

0 457 122 2 505 017

Differens tillgångar och skulder ______ -776 773 868 455

8 995

30 552 116 019

3 272

Skulder till kreditinstitut_______________

Kumulativ exponering______________ -776 773

0

3 931

2 879 2 046 843

0 -250 520

91 682 100 677 131 229 247 248 250 520 250 520

0

2015
Tillgångar
0

0

Belåningsbara statsskuld-förbindelser ___

15 013

64 956

0

0

0

0

0

0

79 969

Utlåning till kreditinstitut______________

236 778

0

0

0

0

0

0

0

236 778

Utlåning till allmänheten______________ 1 034 043

Kassa _____________________________

0

0

0

0

0

3 675

3 675

607 481

13 815

30 503

100 414

7 957

0

Räntebärande värdepapper____________

5 023

77 814

0

0

0

0

0

4 640

0 1 794 213
87 477

Övriga tillgångar_____________________

0

0

0

0

0

0

0

133 555

133 555

Summa tillgångar__________________ 1 290 857 750 251

13 815

30 503 100 414

7 957

0 141 870 2 335 667

Skulder
0

0

6 579

0

0

0

0

Inlåning från allmänheten______________ 1 912 427

2 666

2 459

425

1 025

0

0

Övriga skulder_______________________

0

0

0

0

0

0

0

9 927

9 927

Eget kapital_________________________

0

0

0

0

0

0

0

397 121

397 121

Summa skulder och eget kapital______ 1 912 427

2 666

9 038

425

1 025

0

0 410 086 2 335 667

Differens tillgångar och skulder ______ -621 570 747 585

4 777

30 078

99 389

7 957

Skulder till kreditinstitut_______________

0

6 579

3 038 1 922 040

0 -268 216

Kumulativ exponering______________ -621 570 126 015 130 792 160 870 260 259 268 216 268 216

0

Räntenettorisk; genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång eller nedgång på 1 procentenhet på balansdagen utgör -74 tkr (378 tkr).
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 totalresultat före skatt med approximativt 1 210 tkr för året som slutar 31 december 2016
(1 027 tkr).
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Ann Palmberg
Kundtjänst

Filmen är en gripande och annorlunda kärlekshistoria.
Det jag minns speciellt är deras sista resa som gick till
Mauritius.

LIVET EFTER DIG (2016)
Regissör : Thea Sharrock
Genre: Drama, romantik

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
				

4. Räntenetto, tkr		 2016		 2015
Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut_____________________________________
Utlåning till allmänheten______________________________________

112		917
50 878		

51 590

Räntebärande värdepapper ____________________________________

639		953

Övriga_____________________________________________________

113		 21

Summa____________________________________________________
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51 742		

53 481

Carina Åberg
Privatrådgivare

Whitneys fantastiska sångröst Ihop med romantik,
triller och drama, allt i en film

BODYGUARD (1992)
Regissör: Mick Jackson
Genre: Romantisk drama, thriller

			2016		2015
Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut______________________________________

-450		

-7

In- och upplåning från allmänheten_____________________________

-9 307		

-11 467

Varav kostnad för insättningsgaranti_________________________

1 513		

1 448

Övriga_____________________________________________________

-9		-696

Summa____________________________________________________

-9 766		 -12 170

Summa räntenetto_________________________________________

41 976		

41 311

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

1,65		1,73		

Placeringsmarginal (Räntenetto i % av MO)_______________________

1,74		

1,84

Medelränta utlåningen________________________________________

2,49		2,69

Medelränta inlåningen (Inkl. kostnad för insättningsgarantin)________

0,45		0,60

5. Erhållna utdelningar, tkr		 2016		 2015
Swedbank AB_______________________________________________
Sparbankernas Försäkrings AB_________________________________
Summa____________________________________________________
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5 876		

6 232

16		30
5 892		

6 262

6. Provisionsintäkter, tkr		 2016		 2015
Betalningsförmedlingsprovisioner______________________________

3 313		

3 250

Utlåningsprovisioner_________________________________________

15 522		

13 007

Inlåningsprovisioner__________________________________________

203		229

Provisioner avseende utställda finansiella garantier________________

107		

118

Värdepappersprovisioner______________________________________

3 558		

3 733

Avgifter från kredit- och betalkort______________________________

1 118		

888

Övriga provisioner___________________________________________

1 821		

1 704

Summa____________________________________________________

25 642		

22 929

7. Provisionskostnader, tkr		 2016		 2015
Betalningsförmedlingsprovisioner______________________________

-2 213		

-2 336

Värdepappersprovisioner______________________________________

-654		

-686

Övriga provisioner___________________________________________
Summa____________________________________________________

-444		-541
-3 311		

-3 563

8. Nettoresultat av finansiella transaktioner, tkr		 2016		 2015
Räntebärande värdepapper____________________________________

617		

-1 768

Valutakursförändringar_______________________________________

253		217

Summa____________________________________________________

870		

-1 551

618		

-1 605

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen_________
Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas________

-1		-163

Valutakursförändringar_______________________________________

253		217

Summa____________________________________________________

870		

-1 551

18 230		

-4 612

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

9. Övriga rörelseintäkter, tkr		 2016		 2015
Övriga rörelseintäkter________________________________________

124		132

Summa____________________________________________________

124		132

10. Allmänna administrationskostnader, tkr_____

2016		2015

Personalkostnader
Löner och arvoden___________________________________________

-12 321		

-12 410

Sociala avgifter______________________________________________

-4 614		

-4 540

Kostnad för pensionspremier___________________________________

-2 400		

-1 997

Avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt__________________

-423		-222

Övriga personalkostnader_____________________________________

-975		-995

Summa personalkostnader__________________________________

-20 733		 -20 164
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Övriga allmänna administrationskostnader		2016		2015
Porto och telefon____________________________________________

-436		-460

IT-kostnader________________________________________________

-6 215		

-5 596

Konsulttjänster______________________________________________

-847		

-505

Revision____________________________________________________

-445		

-588

Hyror och andra lokalkostnader_________________________________

-510		-502

Fastighetskostnader_________________________________________

-552		-626

Övriga_____________________________________________________

-1 286		

-1 366

Summa övriga allmänna administrationskostnader_____________

-10 291		

-9 643

Summa____________________________________________________

-31 024		 -29 807

2016		 2015		

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, tkr
			
			
			

Löner______________________________________________________

Ledande
Övriga
Ledande
befattningsanställda
befattningshavare		havare

3 478

8 843

Pensionskostnad____________________________________________

730

Sociala kostnader____________________________________________

1 270

Summa____________________________________________________

5 478

Övriga
anställda

3 372

9 038

1 670

694

1 303

3 344

1 228

3 312

13 857

5 294

13 653

Ledande befattningshavares ersättningar
Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör, riskcontroller, ekonomiansvarig, ledningsgrupp och compliance beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör, i vissa fall efter samråd med ersättningsutskottet.
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 2016 har beslutats av styrelsen.
Löner och ersättningar till ledande befattningshavare
		
		

Grundlön
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Reslutatandelsstiftelse

Övrig
Summa
ersättning		

Pensionsförpliktelse

0
0
0
0
0
0
21
53
74

0
0
0
0
0
0
333
397
730

0
0
0
0
0
0
0
47
47

1
1
1
1
16
1
0
0
21

149
91
101
121
112
104
1 525
2 147
4 350

0
0
0
0
0
0
0
0
0

141
84
95
110
82
93
1 145
1 622

0
0
0
0
0
0
29
74

0
0
0
0
0
0
317
377

0
0
0
0
0
0
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0

141
84
95
110
82
93
1 491
2 095

0
0
0
0
0
0
0
0

Summa_____________________________________ 3 372

103

694

22

0

4 191

0

2016
Styr ordf Roland Åkesson_______________________
148
Georg Petersson______________________________
90
Inger Karlsson________________________________
100
Vice styr ordf Maria Biskop______________________
120
Tomas Johansson_____________________________
96
Sara Widerström______________________________
103
Verkst. direktören ____________________________ 1 171
Övr. ledning, 3 pers ___________________________ 1 650
Summa_____________________________________ 3 478

2015
Styr ordf Roland Åkesson_______________________
Georg Petersson______________________________
Inger Karlsson________________________________
Vice styr ordf Maria Biskop______________________
Tomas Johansson_____________________________
Sara Widerström______________________________
Verkst. direktören ____________________________
Övr. ledning, 3 pers____________________________
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Johan Fransson
Marknads-, IT- och Säkerhetsansvarig
GUDFADERN (1972)
Regissör: Francis Ford Coppola
Genre: Drama

En film med fantastiskt manus och
skådespelarinsatser. Tre timmar av drama
som står sig lika bra idag som när filmen
producerades och med mängder av klassiska
citat och scener.

Grundlön till styrelse inkluderar ett fast årligt arvode samt dagarvoden som utgår i samband med styrelsemöten, konferenser m m.
Övriga förmåner avser ränteförmåner.
Avsättning till resultatandelsstiftelse, benämnd 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, riskcontroller 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 rätt till avgångsvederlag motsvarande en årslön. Vid egen uppsägning har den verkställande direktören
sex månaders uppsägningstid.

2016		2015
Lån till ledande befattningshavare		
Verkställande direktör _____________________________________

4 117		

3 892

Styrelseledamöter ________________________________________

1 305		

913

Summa_________________________________________________

5 422		

4 805

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen bortsett från 377 (273) tkr i krediter utan säkerhet. Lånevillkoren
överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.
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Anna Åsenius
Skogs- och Lantbruksansvarig

En riktig feel-good-film. Jargongen under hela
filmen är fantastisk. Jag berörs speciellt av
vänskapen och humorn som uppstår emellan dem.

EN OVÄNTAD VÄNSKAP (2011)
Regissör: Olivier Nakache, Eric Toledano
Genre: Dramakomedi

Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysning om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 2 kap 11 § lämnas på
bankens hemsida, www.alemssparbank.se.

2016		2015
Medelantalet anställda		
Sparbanken
Antal kvinnor____________________________________________

13		15

Antal män_______________________________________________

12		10

Totalt__________________________________________________

25		25

Könsfördelning i ledningen
Styrelsen
Antal kvinnor____________________________________________

3		3

Antal män_______________________________________________

4		4

Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören
Antal kvinnor____________________________________________

1		1

Antal män_______________________________________________

3		3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Andersson & Co, revisionsuppdrag___________________________

121		192

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens_förvaltning.					
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11. Övriga rörelsekostnader, tkr		
Avgifter till centrala organisationer__________________________

2016		 2015
-799		

-681

Försäkringskostnader______________________________________

-470		

-582

Säkerhetskostnader_______________________________________

-343		

-378

Marknadsföringskostnader_________________________________

-1 512		

-1 825

Övriga rörelsekostnader ___________________________________

-12		-74

Summa_________________________________________________

-3 136		

-3 540

12. Kreditförluster, netto, tkr_______________

2016		2015

Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar						
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (+)__________
-5 121		 -16 299
Återförda tidigare nedskrivningar som i årets bokslut
redovisas som konstaterade (-)______________________________
4 030		 12 313
Årets nedskrivning för kreditförluster (+)______________________
-3 923		
-5 471
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster (-)______________
625		720
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster (-)
3 400		
2 416
Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar_
-989		 -6 321
Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar
med begränsat värde och likartad kreditrisk
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (+)__________
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster (-)___________
Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster(+/-)_________
Årets nettokostnad för gruppvis värderade
homogena lånefordringar________________________________

-448		
-436
6		0
144		
-784
-298		

-1 220

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

197		35
-1 090		 -7 506

13. Bokslutsdispositioner, tkr		

2016		 2015

Avsättning till periodiseringsfond____________________________

-8 295		

-5 200

Återföring av periodiseringsfond____________________________

4 600		

1 474

Summa_________________________________________________

-3 695		

-3 726

14. Skatter, tkr____________________________

2016		2015

Redovisat i resultaträkningen
Periodens skattekostnad ___________________________________
Justering av skatt hänförlig till tidigare år_____________________
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]________________
Totalt redovisad skattekostnad ___________________________

-5 486		
-3 460
0		26
-160		403
-5 646		 -3 031

Avstämning av effektiv skatt_____________________________
2016
Resultat före skatt________________________________________ 		
Skatt enligt gällande skattesats _____________________________
22,0 %
Ej avdragsgilla kostnader___________________________________
0,4 %
Ej skattepliktiga intäkter___________________________________
-4,9 %
Skatt hänförlig till tidigare år________________________________
0,0 %
Uppskjuten skatt_________________________________________
0,5 %
Schablonränta på periodiseringsfond_________________________
0,1 %
Redovisad effektiv skatt_________________________________
18,1 %
41

2016 2015

2015

31 203		
6 865
22,0 %
131
2,5 %
-1 529
-7,0 %
0
-0,1 %
160
-2,0 %
19
0,1 %
5 646 15,4 %

19 685
4 331
496
-1 382
-26
-403
16
3 031

15. Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m

2016

			

			

Verkligt
värde

Redovisat
värde

2015
Verkligt
värde

Redovisat
värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Svenska kommuner_______________________________________

80 656

80 656

79 969

79 969

Summa ________________________________________________

80 656

80 656

79 969

79 969

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger
nominella värden_________________________________________ 		656		

0

Negativ skillnad till följd av att bokförda värden understiger
nominella värden_________________________________________ 		 0		31
Summa_________________________________________________ 		656		

16. Utlåning till kreditinstitut, tkr		

2016		 2015

Swedbank
Svensk valuta____________________________________________
Utländsk valuta__________________________________________
Övriga__________________________________________________
Summa_________________________________________________

126 681		 129 837
1 218		
1 135
30 087		 105 806
157 986		 236 778

17 Utlåning till allmänheten, tkr____________

2016		2015

Utestående fordringar, brutto
Svensk valuta____________________________________________
Utländsk valuta__________________________________________
Summa_________________________________________________
Varav osäkra________________________________________
Individuell nedskrivning (specifikation se nedan)___________

1 971 567		 1 822 552
3 920		
1 910
1 975 487		 1 824 462
35 146		 47 125
25 958		 29 465

Tillkommande gruppvis nedskrivning för individuellt
utvärderade lån______________________________________
Redovisat värde, netto___________________________________

31

634		

784

1 948 895		1 794 213

		

Förändring av nedskrivningar, tkr		
Individuellt
Gruppvis
			 värderade
värderade
			
osäkra
osäkra
			 lånefordringar
lånefordringar
Ingående balans 1 januari 2016_____________________________
Årets nedskrivning för kreditförluster________________________
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster__
Återförda tidigare nedskrivningar som i årets bokslut
redovisas som konstaterade ________________________________
Utgående balans 31 december 2016______________________

29 465		
3 923		
-3 400		

784
0
-6

-4 030		
25 958		

-144
634

18. Räntebärande värdepapper, tkr		

2016 2016

2015

			
			

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

2015
Redovisat
värde

Emitterade av andra låntagare än staten
Svenska bostadsinstitut___________________________________

50 466

50 466

60 624

60 624

Icke finansiella företag_____________________________________

35 196

35 196

12 177

12 177

Finansiella företag________________________________________

25 216

25 216

14 676

14 676

110 878 110 878

87 477

87 477

878		

477

Summa räntebärande värdepapper________________________

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden		
42

Monica Wilén
Privatrådgivare
OCEAN’S ELEVEN (2001)
Regi: Steven Soderbergh
Genre: Action, komedi

Jag gillar actionfilmer och gärna med lite humor och
sofistikerade skurkar. Scenen där Julia Roberts kommer
ner för trappan är dock lite förvirrande. Jag letade länge
på Bellagio men någon trappa finns inte. Däremot är
fontänshowen bättre i verkligheten än på film.

19. Aktier och andelar, tkr		

2016		 2015

Kreditinstitut____________________________________________

120 968		102 738

Övriga__________________________________________________

11 136		

558

Summa aktier och andelar________________________________

132 104		103 296

Varav: Noterade värdepapper på börs________________________

120 968		102 738

Onoterade värdepapper______________________________

11 136		

558

Företag
Aktier 		

Antal

Börsvärde		

Redovisat värde

Swedbank AB____________________________________________

549 106		120 968

120 968

Sparbankernas Kort AB____________________________________

67		0

67

Sparbankernas Försäkrings AB______________________________

495		0

Värdepappersfonder_______________________________________

0		

0

Summa_________________________________________________

549 668		120 968

20. Materiella tillgångar, tkr		
Inventarier		Byggn. och mark

495
10 574
132 104

Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2015_____________________________

2 864		23 682

26 546

Förvärv_________________________________________________

734		0

Utgående balans 31 december 2015______________________

3 598		23 682

27 280

Ingående balans 1 januari 2016_____________________________

3 598		23 682

27 280

Förvärv_________________________________________________

122		0

Utgående balans 31 december 2016______________________

3 720		23 682
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734

122
27 402

Robert Bratt
Kundtjänst
REMEMBER THE TITANS (2000)
Regissör: Boaz Yakin
Genre: Drama

En film som tack vare mitt idrottsintresse länge har legat
mig varmt om hjärtat. Remember the Titans innebär
för mig en skildring av idrotten som så mycket mer än
målskyttar och taktiktavlor där idrotten framställs som
en väg för att föra människor närmare varandra och på så
sätt verka som en enande kraft i samhället.

			

Inventarier		Byggn. och mark

Totalt

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2015_____________________________

-1 738		-4 240

-5 978

Årets avskrivningar_______________________________________

-530		 -726

-1 256

Utgående balans 31 december 2015______________________

-2 268		-4 966

-7 234

Ingående balans 1 januari 2016_____________________________

-2 268		-4 966

-7 234

Årets avskrivningar_______________________________________

-326		 -719

-1 045

Utgående balans 31 december 2016______________________

-2 594		-5 685

-8 279

Per 1 januari 2015________________________________________

1 126		19 442

20 568

Per 31 december 2015____________________________________

1 330		18 716

20 046

Per 1 januari 2016________________________________________

1 330		18 716

20 046

Per 31 december 2016____________________________________

1 126		17 997

19 123

Redovisade värden

21. Övriga tillgångar, tkr		

2016		 2015

Skattekonto_____________________________________________

40 569		

1 410

Uppskjuten skattefordran__________________________________

508		

668

Övriga tillgångar_________________________________________

1 600		

730

Summa_________________________________________________

42 677		

2 808
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22. Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, tkr		

2016		 2015

Förutbetalda kostnader____________________________________

591		434

Upplupna ränteintäkter____________________________________

896		

1 067

Upplupna provisionsintäkter________________________________

8 400		

5 904

Summa_________________________________________________

9 887		

7 405

23. Skulder till kreditinstitut, tkr		

2016		 2015

Swedbank AB
Svensk valuta____________________________________________

11		

4 669

Utländsk valuta__________________________________________

3 920		

1 910

Summa_________________________________________________

3 931		

6 579

24. Inlåning från allmänheten, tkr___________

2016		2015

Allmänheten
Svensk valuta____________________________________________
Utländsk valuta__________________________________________
Summa_________________________________________________

2 045 630		1 920 911
1 213		

1 129

2 046 843		1 922 040

Inlåningen per kategori av kunder
Offentlig sektor

________________________________________

117		116

Företagssektor___________________________________________

352 785		 335 775

Hushållssektor ___________________________________________

1 687 313		1 579 879

Varav enskilda företagare__________________________________

367 776		 362 379

Övriga__________________________________________________

6 628		

6 270

Summa_________________________________________________

2 046 843		1 922 040

25. Övriga skulder, tkr_____________________

2016		2015

Preliminärskatt ränta______________________________________
Anställdas källskattemedel_________________________________
Övriga skulder___________________________________________
Skatteskuld______________________________________________
Summa_________________________________________________

26. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter, tkr___________________
Upplupna räntekostnader__________________________________
Övriga upplupna kostnader_________________________________
Förutbetalda intäkter______________________________________
Summa_________________________________________________
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1 920		

2 414

490		464
3 983		

4 044

616		0
7 009		

6 922

2016		2015
73		304
1 946		

1 556

47		13
2 066		

1 873

27. Övriga avsättningar, tkr		

2016		 2015

Garantiåtaganden________________________________________

333		530

Totalt__________________________________________________

333		530

Garantier
Redovisat värde vid periodens ingång_________________________

530		

2 071

Avsättningar som gjorts under perioden ______________________

84		

200

Outnyttjade belopp som har återförts under perioden___________

-281		

-1 741

1

Redovisat värde vid periodens utgång________________________
1

333		530

Avsättningar som gjorts under året inkluderar befintliga avsättningar					

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

28. Obeskattade reserver, tkr		

2016		 2015

Periodiseringsfonder
Avsatt vid taxering 2011___________________________________

0		

4 600

Avsatt vid taxering 2012___________________________________

4 600		

4 600

Avsatt vid taxering 2013___________________________________

1 830		

1 830

Avsatt vid taxering 2015___________________________________

2 528		

2 528

Avsatt vid taxering 2016___________________________________

5 200		

5 200

Avsatt vid taxering 2017___________________________________

8 295		

0

Utgående balans 31 december______________________________

22 453		

18 758

Summa obeskattade reserver_____________________________

22 453		

18 758

29. Eget kapital, tkr
För specifikation av förändringar i eget kapital, se rapport över förändring i eget kapital.				
Fond för verkligt värde
Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat		

Ingående redovisat värde 2015-01-01_____________________________________________ 		

81 089			

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas________________ 		

-4 612			

Utgående redovisat värde 2015-12-31____________________________________________ 		

76 477			

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas________________ 		

18 230			

Utgående redovisat värde 2016-12-31____________________________________________ 		

94 707			

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.

30. Eventualförpliktelser, tkr (nom belopp)		2016

2015

Garantier
Garantiförbindelser - krediter_______________________________

87 778

72 603

Garantiförbindelser - övriga________________________________

11 764

11 797

Summa_________________________________________________

99 542

84 400
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Marie Roos
Kundtjänst

En verklighetsberättelse som utspelar sig i Indien och
Australien. Favoritscen är när huvudpersonen i vuxen
ålder hittar sin mamma igen.

LION (2016)
Regissör: Garth Davis
Genre: Amerikansk- australiensk dramafilm

31. Åtaganden, tkr (nom belopp)________________

2016

2015

Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter___________________

131 088

121 114

Summa_________________________________________________

131 088

121 114

Övriga åtaganden

32. Närstående, tkr
Sammanställning över närståenderelationer
			
			

Fordran på
närstående

Betald ränta
ränta till banken

Skuld till
närstående

Av banken
betald ränta

Inköp av
tjänster

Till sparbanken närstående personer och företag 2016________ 12 516

197

22 904

127

43

Till sparbanken närstående personer och företag 2015________ 12 723

209

20 826

136

13

Med närstående avses styrelseledamöter med respektive
samt juridiska personer där ledamöter har en yrkesmässigeller ekonomisk relation.
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33. 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

2016
Kassa ___________________________

0

2 811

0

0

0

2 811

2 811

Belåningsbara statsskuldförbindelser__

80 656

0

0

0

0

80 656

80 656

Utlåning till kreditinstitut____________

0

157 986

0

0

0

157 986

157 986

Utlåning till allmänheten____________

0

1 948 895

0

0

0

1 948 895

1 948 895

Räntebärande värdepapper__________

110 878

0

0

0

0

110 878

110 878

Aktier och andelar__________________

10 574

0

120 968

0

562

132 104

132 104

Upplupna intäkter__________________

0

9 296

0

0

0

9 296

9 296

Övriga tillgångar___________________

0

0

0

0

42 677

42 677

42 677

Summa_________________________

202 108

2 118 988

120 968

0

43 239

2 485 303

2 485 303

Skulder till kreditinstitut_____________

0

0

0

3 931

0

3 931

3 931

Inlåning från allmänheten____________

0

0

0

2 046 843

0

2 046 843

2 046 843

Övriga skulder_____________________

0

0

0

5 315

1 694

7 009

7 009

Upplupna kostnader ________________

0

0

0

0

2 019

2 019

2 019

Summa _________________________

0

0

0

2 056 089

3 713

2 059 802

2 059 802

Kassa ___________________________

0

3 675

0

0

0

3 675

3 675

Belåningsbara statsskuldförbindelser__

79 969

0

0

0

0

79 969

79 969

Utlåning till kreditinstitut____________

0

236 778

0

0

0

236 778

236 778

Utlåning till allmänheten____________

0

1 794 213

0

0

0

1 794 213

1 794 213

Räntebärande värdepapper__________

87 477

0

0

0

0

87 477

87 477

2015

Aktier och andelar__________________

0

0

102 738

0

558

103 296

103 296

Upplupna intäkter__________________

0

6 976

0

0

0

6 976

6 976

Övriga tillgångar___________________

0

0

0

0

2 808

2 808

2 808

Summa_________________________

167 446

2 041 642

102 738

0

3 366

2 315 192

2 315 192

Skulder till kreditinstitut_____________

0

0

0

6 579

0

6 579

6 579

Inlåning från allmänheten____________

0

0

0

1 922 040

0

1 922 040

1 922 040

Övriga skulder_____________________

0

0

0

5 154

1 768

6 922

6 922

Upplupna kostnader ________________

0

0

0

0

1 873

1 873

1 873

Summa _________________________

0

0

0

1 933 773

3 641

1 937 414

1 937 414

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
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Carina Björnholm

Affärsområdesansvarig Spara
MAMMA MIA (2008)
Regissör: Phyllida Lloyd
Genre: Komedi, musikal

Min första favoritgrupp var ABBA så jag gillar givetvis
musiken i filmen. Filmen har bra skådespelare och vackra
vyer från Grekland.

2016 tkr		

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Belåningsbara statsskuldsförbindelser mm_________

80 656

0

0

80 656

Räntebärande värdepapper______________________

110 878

0

0

110 878

Aktier och andelar_____________________________

131 542

0

562

132 104

Summa ____________________________________

323 076

0

562

323 638

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

2015 tkr		
Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m_________

79 969

0

0

79 969

Räntebärande värdepapper______________________

87 477

0

0

87 477

Aktier och andelar_____________________________

102 738

0

558

103 296

Summa ____________________________________

270 184

0

558

270 742

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. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med
lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en mäklare, branschorganisation eller företag som tillhandahåller aktuell prisinformation
eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Sådana instrument återfinns i balansposterna Belåningsbara statsskuldväxlar m m, Aktier samt Räntebärande värdepapper.
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Innehavet i Sparbanken Kort, samt Sparbankernas Försäkrings AB redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt
värde ej kan fastställas.
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Thomas Johansson
Privatrådgivare

En rolig film med bra musik som var den första film jag
såg utomhus i Grekland.

THE COMMITMENTS (1991)
Regissör: Alan Parker
Genre: Drama, musik, komedi

34. Specifikationer till kassaflödesanalys, tkr		

2016		2015

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa ___________________________________________________

2 811		

3 675

Banktillgodohavande______________________________________

157 986		 236 778

Summa_________________________________________________

160 797		 240 453

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet
från den löpande verksamheten
Erhållen utdelning________________________________________

5 892		

6 262

Erhållen ränta____________________________________________

51 742		

53 481

Erlagd ränta_____________________________________________

9 766		

12 170

35. Kapitaltäckning
Kapital
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda
sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna utvärdering av kapital och risker.
Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet baserad på
- sparbankens riskprofil
- identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
- s k stresstester och scenarioanalyser
- förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter
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- ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar
Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del av arbetet med sparbankens årliga verksamhetsplan. Behovet följs upp och en
årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar sparbankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till sparbankens aktuella och framtida kapitalbehov. Information om sparbankens riskhantering lämnas i
not 3.
Sparbanken lämnar i denna årsredovisning de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 6 kap. 4 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Övriga
upplysningar om kapitaltäckning lämnas på sparbankens hemsida www.alemssparbank.se.
Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen. Sparbanken uppfyller dels det lagstadgade kravet på kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet.
Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav m m enligt gällande regelverk.
Kapitalbas 		

2016		2015

Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Reservfond______________________________________________
Fond för verkligt värde_____________________________________

301 886		 285 232
94 707		

76 477

Årets resultat____________________________________________ 						
Kapitalandel av obeskattade reserver_________________________
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar_____________

14 631		

11 725

411 224		 373 434

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Innehav i kärnprimärkapitalinstrument _______________________

-79 846		 -65 394

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital_

-79 846		 -65 394

Kärnprimärkapital _______________________________________

331 378		 308 040

Summa primärkapital____________________________________

331 378		 308 040

Supplementärkapital: Instrument och avsättningar
Supplementärt kapital_____________________________________

0		0

Kapitalbas______________________________________________

331 378		 308 040

Kapitalrelationer, buffertar m m
Summa riskvägt exponeringsbelopp__________________________

1 468 476		1 369 360

Kärnprimärkapitalrelation __________________________________

22,57%		22,50%

Primärkapitalrelation______________________________________

22,57%		22,50%

Kapitaltäckningsgrad______________________________________

22,57%		22,50%

Buffertkrav______________________________________________

4,00%		3,50%

Varav kapitalkonserveringsbuffert______________________

2,50%		2,50%

Varav kontracyklisk buffert____________________________

1,50%		1,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert__________

10,57%		11,00%

Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken har en
väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10,00 procent)
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41 122		

37 343		

Helen Idebrant
Kundtjänst
EN OFFICER OCH EN GENTLEMAN (1982)
Regissör: Taylor Hackford
Genre: Romantiskt drama

En favoritfilm från min unga tid då Richard Gere
var min favoritskådis och supersnygg förstås.
Slutscenen är oslagbar där han bär ut sin blivande
fru från fabriken till tonerna av Up where we
belong.

2016

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp		
			
Kapitalkrav
Kreditrisk enligt schablonmetoden			

Exponeringar mot stat/kommun___________________________________
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2015

Riskvägt
Kapitalkrav
exponeringsbelopp		

508

53

Riskvägt
exponeringsbelopp

668

Exponeringar mot institut________________________________________

7 322

91 530

7 714

96 420

Exponeringar mot företag________________________________________

22 988

287 349

18 842

235 521

Exponeringar mot hushåll ________________________________________

49 021

612 766

47 603

595 037

Säkrade genom panträtt i fast egendom_____________________________

21 037

262 959

17 807

222 592

Fallerade exponeringar___________________________________________

1 064

13 302

2 080

26 000

Exponeringar i form av säkerställda obligationer ______________________

404

5 047

485

6 062

Övriga poster__________________________________________________
Summa för exponeringar som redovisas enligt schablonmetoden____

5 463

68 291

5 132

64 145

107 340

1 341 752

99 716

1 246 445

Operativ risk
Operativ risk enligt basmetoden___________________________________

10 138

126 724

9 833

122 915

Summa exponeringsbelopp för operativ risk_______________________

10 138

126 724

9 833

122 915

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav_______________

117 478

1 468 476

109 549

1 369 360

36. 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 2020-06-30. Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek AB och förmedling av fond och försäkringssparande till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB. Sparbanken har per 2016-12-31
förmedlat hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek AB till en total volym på 1 826 mkr. För detta har sparbanken erhållit en
provisionsersättning för 2016 på 13,7 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 Swedbank Finans AB har förmedlats avbetalningskrediter till en total volym på 81 mkr. För detta har sparbanken erhållit en provisionsersättning om 1,2 mkr som redovisas under utlåningsprovisioner. Till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB har
sparbanken förmedlat fondsparande på 552 mkr och försäkringssparande på 175 mkr. För detta har sparbanken erhållit 3,0 mkr
respektive 0,7 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 20 mars 2017.
Sparbankens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 11 maj 2017.
Ålem den 20 mars 2017

Roland Åkesson

Maria Biskop

Ordförande

Vice ordförande

Georg Petersson

Tomas Johansson

Niclas Petersson
Verkställande direktör

Min revisionsberättlese har angivits den 20 mars 2017
Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Av huvudmännen valt revisionsbolag
Victoria Rodin
Auktoriserad revisor
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Inger Karlsson

Sara Widerström

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

Rapport om årsredovisningen

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ålems
Sparbank för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Ålems Sparbanks finansiella ställning per
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

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

Jag tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till banken enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
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Linn Wigren
Ekonomiansvarig
DJANGO UNCHAINED (2012)
Regissör: Quentin Tarantino
Genre: Western, Drama

De filmer som har en historia som berör är de allra
bästa. Historien som berättas i denna film är verkligen
gripande samtidigt som det är en spännande och
underhållande film.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ålems Sparbank för år 2016 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till banken enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

•
•

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
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företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med sparbankslagen,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
sparbankens reglemente.

Joakim Adolfsson
Affärsområdesansvarig Företag
TAKEN (2008)
Regissör: Pierre Morel
Genre: Action, thriller

När Bryan och Kim en dag pratar med varandra i
telefon bryter sig några iskalla människohandlare
in och kidnappar de båda tonårsflickorna. Men de
albanska gangstrarna får mer motstånd än vad de
hade räknat med. Bryan har bara 96 timmar på sig att
hitta dem innan de säljs i ett främmande land .

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med sparbankslagen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma
om förslaget är förenligt med sparbankslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med sparbankslagen.

Växjö den 20 mars 2017
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Victoria Rodin
Auktoriserad revisor
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Mariette Wöllecke
Privatrådgivare
BAD MOMS (2016)
Regissör: Jon Lucas och Scott Moore
Genre: Komedi

En nyligen sedd film som jag skrattade
otroligt mycket åt och den berör då den har
hög igenkänningsfaktor när det gäller att få
vardagslivet med jobb, familj och aktiviter att
fungera. Favoritscen ur filmen är när deras
föräldramöte övergår till att bli party!

Företagsstyrning
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verk-

som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter om

samheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har

de personer som valts till huvudmän i sparbanken och om

inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som

mandattider för dessa återfinns på sidan 59.

anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är ”att, utan
rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och

kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva

revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparban-

bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbank-

kens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanks-

slagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”

stämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den
svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparban-

Valberedningen utgörs av Åsa Jägerbrink som ordförande

kens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som

samt ledamöterna Kristina Nyman, Lena Olofsson och Gunilla

i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av

Ekstam.

sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och
verkställande direktör

ordförande och övriga ledamöter.

Som representanter för insättarna har sparbanken 32 huvud-

Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande om

män. 13 av dessa väljs av Mönsterås kommun, tre väljs av Ny-

inte annat beslutas av sparbanksstämman. Likaså utser sty-

bro kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva.

relsen verkställande direktör som under styrelsens kontroll

Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman,

ska leda verksamheten i sparbanken.
57

Rikard Lind
Kundtjänst

En underhållande film i högt tempo som skildrar en
sann historia. Trots filmens längd på tre timmar är det
omöjligt att slita blicken för ens en sekund.

THE WOLF OF WALL STREET (2013)
Regissör: Martin Scorsese
Genre: Biografi, komedi, brott

Styrelsens sammansättning och arbete

De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak av

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, be-

sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens

står av 6 ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören

främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och

alltid i styrelsen, vilken därmed uppgår till 7 personer. Av sty-

VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan

relsens ledamöter är 3 kvinnor och 4 män.

och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska
utvecklingen, fastställa/ompröva policies/instruktioner för

Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse

verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led

och mandattider för dessa återfinns på sidan 60. Upplysning-

i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhante-

ar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader

ringen behandla rapporter härom. Under 2016 har styrelsen

inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD läm-

sammanträtt vid 14 tillfällen. Vid styrelsesammanträdena

nas i not 10 till posten Allmänna administrationskostnader i

har bl a behandlats års- och delårsbokslut inklusive prognos

resultaträkningen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsord-

för kommande år, riskanalys, policies inom olika riskområden,

ning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan sty-

delegeringsinstruktioner, större kreditengagemang samt re-

relseordföranden och verkställande direktören, frekvensen

visionsrapporter etc.

och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering
till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och

Revision

verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har

Den externa revisionen fullgörs av en på sparbanksstämman

en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att sty-

vald auktoriserad revisor. Genom den externa revisionen gran-

relsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att

skas sparbankens organisation utifrån styrning, riskhantering

styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl a till att

och kontroll samt tillförlitligheten och effektiviteten i den fi-

styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsun-

nansiella rapporteringen.

derlag för sitt arbete samt styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete.

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.
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Kaisa Kajava
Kravadministration
THE WAY (2010)
Regissör: Emilio Estevez
Genre: Äventyr, drama

När resan till målet är så mycket större än målet i sig.
Slår an på ett brett känsloregister. Vandrarkängor,
ryggsäck och fantastisk natur. En perfekt
söndagsmorgon i soffan helt enkelt.

Huvudmän
Huvudmän av Mönsterås kommun valda
Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Carlsson, Michael

Huvudmän av huvudmännen valda
Mandatperiod

Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Mandatperiod

Mönsterås

2011 2015-2019

Almqvist, Eva-Lotta

Blomstermåla

2005 2016-2020

Holmberg Olofsson, Carina Mönsterås

2015 2015-2019

Ekstam, Gunilla

Blomstermåla

2010 2014-2018

Johansson, Håkan

Blomstermåla

2012 2015-2019

Johansson, Katarina

Ålem

2001 2016-2020

Johansson, Lars

Ödängla

2016 2016-2019

Johansson, Lennart

Ålem

1984 2015-2019

Jägerbrink, Marcus

Blomstermåla

2015 2015-2019

Jonsson, Catharina

Ålem

1982 2015-2019

Jörgensen, Emil

Ålem

2014 2015-2019

Jägerbrink, Åsa

Kalmar

1997 2016-2020

Karlsson, Gunvi

Mönsterås

1996 2015-2019

Lilja, Anders

Ålem

2007 2016-2020

Karlsson, Mikael

Mönsterås

2015 2015-2019

Lindström, Catarina

Timmernabben

2013 2013-2017

Persson, Jimmy

Blomstermåla

2016 2016-2019

Ljungfjärd, Jan-Erik

Ålem

1987 2014-2018

Reise, Christina

Timmernabben

2007 2015-2019

Nyman, Kristina

Timmernabben

2001 2014-2018

Rosell, Åsa

Blomstermåla

2007 2015-2019

Olofsson, Lena

Ålem

2007 2015-2019

Solstad, Renée

Mönsterås

2014 2015-2019

Petersson, Georg

Ålem

1977 2013-2017

Ullström, Sten

Ålem

1993 2015-2019

Petersson, Lars-Erik

Blomstermåla

2007 2013-2017

Quistberg, Thom

Timmernabben

2013 2013-2017

Huvudmän av Nybro kommun valda			

Svensson, Ann-Sofie

Blomstermåla

2012 2015-2019

Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Åkesson, Roland

Ålem

1986 2014-2018

Mandatperiod

Franzén Roger

Läckeby

2011 2015-2019

Ivansson, Örjan

Rockneby

2002 2015-2019

Oskarsson, Anders

Alsterbro

1998 2015-2019
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Donald Bergström

Det är en underhållande film med mycket spänning som
man kan se flertalet gånger.

Företagsrådgivare
WALL STREET (1987)
Regissör: Oliver Stone
Genre: Brott, Drama

Styrelse
Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Revisorer
Mandatperiod

Namn
Ort
Vald
		första
		gången

Åkesson, Roland (Ordf)

Ålem

2002 2015-2018

Revisionsbyrån

Biskop, Maria (v Ordf)

Blomstermåla

2001 2016-2019

Andersson & Co i Växjö AB Växjö

Johansson, Tomas

Ålem

2007 2014-2017

Karlsson, Inger

Blomstermåla

2001 2015-2018

Petersson, Georg

Ålem

1982 2014-2017

Widerström, Sara

Ålem

2007 2016-2019

Petersson, Niclas, VD

Timmernabben			
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Mandatperiod

2008 2016-2020

Roland Åkesson
Ordförande
Född 1953

Maria Biskop
Vice ordförande
Född 1971

Ordförande sedan 2007
Ledamot sedan 2002
Huvudman sedan 1986
Ordförande i bankens kreditutskott
Ordförande i bankens ersättningsutskott

Vice ordförande sedan 2007
Ledamot sedan 2001
Vice ordf i bankens kreditutskott
Ordf i bankens riskutskott
Bosatt i Blomstermåla,
Mönsterås kommun

Bosatt i Ålem,
Mönsterås kommun

Inger Karlsson
Ledamot
Född 1949

Georg Petersson
Ledamot
Född 1949

Tomas Johansson
Ledamot
Född 1953

Ledamot sedan 2001
Ledamot i bankens kreditutskott
Ledamot i bankens riskutskott

Ledamot sedan 1982
Huvudman sedan 1977
Ledamot i bankens kreditutskott
Ledamot i bankens ersättningsutskott

Ledamot sedan 2007
Ledamot i bankens kreditutskott
Ledamot i bankens ersättningsutskott

Bosatt i Blomstermåla,
Mönsterås kommun

Bosatt i Ålem,
Mönsterås kommun

Bosatt i Urshult,
Tingsryds kommun

Niclas Petersson
Verkställande direktör
Född 1967

Sara Widerström
Ledamot
Född 1973

Verkställande direktör sedan 2010
Ledamot sedan 2010
Ledamot i bankens kreditutskott
Ledamot i bankens riskutskott

Ledamot sedan 2007
Ledamot i bankens kreditutskott
Ledamot i bankens riskutskott

Bosatt i Timmernabben,
Mönsterås kommun

Bosatt i Ålem,
Mönsterås kommun

www.alemssparbank.se
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Din personliga bank. Det har varit vårt motto under snart tjugo år. Ett sätt
att uttrycka det har varit vårt sätt att framträda i bankens årsredovisning.
Genom åren har vi bl a styrketränat, läst böcker och medverkat i olika
miljöer vi sponsrar. I år kan du läsa om personalens favoritfilmer. På så vis
får vi en möjlighet att visa upp en personlig sida av våra anställda som varje
dag jobbar för att vi fortsatt ska ha nöjda kunder och en personlig relation.

zamba studio ab

Ålems Sparbank är en fristående sparbank i mellersta Kalmar län. Vi har
under många år fått uppmärksamhet regionalt får vårt sätt att vara och
bemöta kunder. För det har vi också fått uppmärksamhet i de nationella
kundundersökningar som årligen genomförs. Kunder har sökt sig till oss,
vilket var gynnsamt för bankens tillväxt. De många regelverk som införts
och utökats sedan finanskrisen 2008 gör att kunderna nog upplever oss på
banken som mer besvärliga än tidigare. Det är givetvis en stor utmaning att
försöka fortsätta vara – och uppfattas – som kundorienterade i en sådan
regelverksmiljö. Vi hoppas att ni som kunder har respekt för den verklighet
vi lever i samtidigt som vi ska göra vad vi kan för att ni även framöver ska få
en bra upplevelse när ni möter oss.

