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Delårsrapport för första halvåret 2017
Ålems Sparbank, organisationsnummer 532800-6282, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2017-01-01 2017-06-30.
(Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges)
Ålems Sparbank är bygdens bank med huvudkontor beläget i Ålem. Sparbanken bedriver i grunden traditionell bankverksamhet
men erbjuder även, genom särskilda tillstånd, förmedling av försäkringar och värdepapper. Utöver detta erbjuder banken juridiska
tjänster genom egen jurist. Ålems Sparbank är en fristående sparbank som genom ett nära samarbete med Swedbank och övriga
sparbanker kan banken erbjuda ett bredare utbud av tjänster och tekniska lösningar.
2017 är sparbankens 163:e verksamhetsår. Under den gångna perioden har bankrörelsen bedrivits i oförändrad omfattning genom
de fysiska kontoren i Blomstermåla och Ålem.

Sparbankens resultat under första halvåret 2017
Sparbankens rörelseresultat för första halvåret 2017 uppgick till 21 018 tkr (19 063 tkr) vilket är en ökning med 10,3 %.
Räntenettot ökade med 1 030 tkr eller 5,1 % och uppgick per halvåret till 21 300 tkr (20 270 tkr). En viktig orsak till förbättringen är
att volymtillväxten för utlåningen varit god. En räntesänkning på inlåningen i augusti 2016 har medfört något lägre räntekostnader
för första halvåret 2017. Samtidigt har räntenettot hämmats av den negativa reporänta Riksbanken tillämpat, vilket påverkat de
likvida medel banken håller, samtidigt som möjligheten att finna avkastning i kapitalmarknaden varit begränsad sett till de risker
banken är beredd att ta.
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Diagram. Sparbankens räntenetto för första halvåret 2013-2017, tkr. Summan av staplarna visar totala ränteintäkter.

Utdelning på bankens aktieinnehav i Swedbank AB uppgick till 7 248 tkr, vilket innebär en ökning med 1 373 tkr jämfört med
samma period föregående år. Marknadsvärdet på sparbankens innehav i Swedbank AB uppgick per halvårsskiftet 2017 till 113 758
tkr (96 478 tkr). Sparbanken köpte i slutet på maj ytterligare 5 000 aktier i Swedbank AB till ett värde av 1 023 tkr, vilket tillsammans
med en värdeökning på befintligt aktieinnehav har resulterat i aktiepostens ökade värde. Utdelningen på bankens innehav i
Sparbankernas Försäkrings AB uppgick till 29 tkr, en ökning med 13 tkr jämfört med föregående år (16 tkr).
Provisionsintäkterna ökade med 2 007 tkr, från 11 727 tkr till 13 734 tkr. Framför allt utlåningsprovisionerna visar på en klar ökning
på 1 537 tkr, vilken kan härledas till ett aktivt agerande från banken då en större andel av bolånen placerats i Swedbank Hypotek
jämfört med tidigare period. Även värdepappersprovisionerna uppvisar en tydlig ökning med 389 tkr jämfört med samma period
föregående år. Merparten av ökningen kan tillskrivas fortsatt god värdetillväxt inom ramen för den fondförvaltning som sker, bl a
med hjälp av Swedbank Robur AB. Provisionskostnaderna ökade med 67 tkr, från 1 622 tkr till 1 689 tkr.
Nettoresultat av finansiella transaktioner förbättrades med 427 tkr, från 351 tkr till 778 tkr. Orealiserade värdeförändringar på
bankens räntebärande värdepapper ökade med 435 tkr samtidigt som realisationsresultatet ökade med 10 tkr,
valutakursförändringarna minskade med 19 tkr. Marknadsvärdet på bankens räntebärande värdepapper har ökat trots ett
ogynnsamt ränteläge med negativ Stiborränta, vilket har dämpat avkastningen på bankens värdepapper. En generell jakt på
avkastning i dagens lågräntemiljö kan vara en bidragande faktor som har drivit upp efterfrågan på värdepapper och därmed ökat
marknadsvärdet.
De allmänna administrationskostnaderna ökade med 2 960 tkr, från 15 198 tkr till 18 158 tkr. Ökningen beror främst på högre totala
kostnader för löner och sociala avgifter, vilka har ökat med 1 556 tkr jämfört med föregående år. Under första halvåret har banken
tvingats till extra bemanning p.g.a. personalförändringar, planerade ledigheter och längre sjukskrivningar. Vissa organisations-
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förändringar har också bidragit till den högre kostnaden. Gemensamma utvecklingskostnader för sparbankerna har fortsatt att
befinna sig i en stigande trend och är en del av förklaringen till att bankens IT-kostnader har ökat med 620 tkr.
Övriga rörelsekostnader visar även de på en ökning från förra året, från 1 328 tkr till 1 634 tkr (23 %), mestadels inom
marknadssidan.
Kreditförlusterna fortsätter att visa på en positiv trend och uppgick för perioden till 119 tkr jämfört med föregående års kreditförluster
under samma period som uppgick till 545 tkr netto. Kreditförlusterna visar därmed på en minskning med 78 %. I den rådande
lågräntemiljön har såväl hushåll som företag uppvisat god förmåga att hantera sina lån, vilket har hållit nere kreditförlusterna. Det
första halvårets låga kreditförluster anses dock vara lägre än vad som är rimligt att banken ska kunna leverera över en längre
tidsperiod. Bedömningen är därmed att kreditförlusterna kommer att öka något under hösten, bl a till följd av att andra halvåret tar
hänsyn till en period efter årsskiftet i det här avseendet.

Sparbankens ställning
Affärsvolymen, som utgör summan av in- och utlåning i egen portfölj samt förmedlade volymer av i huvudsak fondprodukter och
krediter, har ökat med 388 392 tkr (5,6 %) sedan årsskiftet och uppgick per 30 juni till 7 387 719 tkr.

Inlåning
Inlåningen har ökat med 119 850 tkr från 2 046 843 tkr till 2 166 333 tkr sedan årsskiftet, vilket motsvarar en ökning med 5,9 %.
Sparbanken har under längre tid haft en mycket god inlåningsutveckling, delvis tack vare konkurrenskraftiga räntor.

Annat sparande
Förmedlade volymer till Swedbank Försäkring samt Swedbank Robur uppgick till 796 877 tkr, vilket motsvarar en ökning med 70
114 tkr eller 9,6 % sedan årsskiftet. Förmedlade volymer för kapitalmarknadskonton och värdepappersdepåer har ökat med 20 773
tkr eller 9,4 % och uppgick vid halvårsskiftet till 241 316 tkr.

Utlåning
Utlåningen till allmänheten före avdrag för sannolika kreditförluster uppgick till 2 018 295 tkr, en ökning med 100 533 tkr eller 5,2 %
sedan årsskiftet. Den förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek fortsätter att öka genom ett aktivt val från banken att placera
fler lån i Swedbank Hypotek AB. Genom att öka andelen lån som placerats i hypoteket har banken frigjort likvida medel som har
funnits tillgängliga för förestående propåer på företagssidan, vilka dock inte materialiserats i den omfattning och takt banken
prognosticerade. Hypoteksstocken uppgick per halvårsskiftet till 1 937 945 tkr, vilket motsvarar en ökning med 112 292 tkr eller 6,2
% sedan årsskiftet.

Likviditet
Med anledning av föreliggande propåer har banken agerat och har genom olika aktioner valt att öka likviditeten. Som en följd av
detta ökar kassa och bank från 160 707 tkr vid årsskiftet till 250 562 tkr vid halvårsskiftet, en ökning med 89 855 tkr (55,9 %).
Samtidigt har bankens övriga likvida tillgångar växt med 643 tkr under samma period, från 242 108 tkr per årsskiftet till 242 751 tkr
per 30 juni.

På sidan 7 redovisas uppgifter om bankens närståenderelationer samt kapitalbas och kapitalkrav.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Trots negativ ränta på bankens likvida medel har banken under det första halvåret agerat för att ha ökad tillgång till likvida medel,
vilket har påverkat räntenettot genom högre räntekostnader. I augusti månad 2016 genomförde banken en sänkning av
inlåningsräntorna för att stärka räntenettot, delvis som en motvikt för att motverka effekterna av en negativ ränta. De potentiella
negativa effekterna av sänkningen har uteblivit då banken har haft en fortsatt god inlåningsutveckling. Kreditförlusterna förväntas
öka något under det andra halvåret 2017, då dessa hamnade på en onormalt låg nivå under första halvåret. Risken att införandet
av IFRS 9, som tillämpas fullt ut från och med årsskiftet, ska få en negativ inverkan på kreditförlusterna är en parameter som gör
det svårt att upprätthålla första halvårets låga kreditförluster över tid.
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Not 1

2017

2016

Jan - jun

Jan - jun

Ränteintäkter

26 135

25 623

Räntekostnader

– 4 835

– 5 353

Räntenetto

21 300

20 270

5,08 %

7 277

5 892

23,51 %

Provisionsintäkter

13 735

11 727

Provisionskostnader

– 1 689

– 1 622

778

351

33

38

41 434

36 656

– 18 158

– 15 198

– 505

– 522

– 1 634

– 1 328

– 20 297

– 17 048

21 137

19 608

7,80 %

– 119

– 545

– 78,17%

21 018

19 063

10,26%

0

0

– 3 000

– 2 931

– 160

-43

17 858

16 089

Periodens resultat

17 858

16 089

Övrigt totalresultat
Periodens förändringar i verkligt värde
på finansiella tillgångar som kan säljas

– 8 233

– 6 260

9 625

9 829

tkr

Erhållna utdelningar

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa räntenetto och rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster netto
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner
Skatt på periodens resultat
Uppskjuten skatt

Periodens resultat

Not 3

Rapport över totalresultat,
tkr

Periodens totalresultat
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Förändring

13,03 %

19,06 %

11,00%
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Not 1

tkr

2017-06-30

2016-12-31

2016-06-30

TILLGÅNGAR
Kassa

4 249

2 811

4 145

80 846

80 656

80 443

Utlåning till kreditinstitut

246 313

157 986

125 381

Utlåning till allmänheten

1 996 012

1 948 895

1 888 817

Obligationer

121 904

121 452

131 286

Aktier

114 320

121 530

97 036

Materiella tillgångar

18 618

19 123

19 600

Övriga tillgångar

45 324

42 677

45 459

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 654

9 887

8 848

2 638 240

2 505 017

2 400 385

3 919

3 931

1 934

2 166 333

2 046 843

1 978 507

Övriga skulder

6 193

7 008

5 359

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 166

2 066

6 863

400

565

772

2 184 011

2 060 413

1 993 435

22 453

22 453

18 758

327 444

301 886

301 886

Fond för verkligt värde

86 474

94 707

70 217

Resultat för perioden

17 858

25 558

16 089

431 776

422 151

388 192

2 638 240

2 505 017

2 400 385

100 855

99 542

90 433

148 381

131 088

131 681

Belåningsbara stadsskuldförbindelser

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten

Avsättningar
SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
OBESKATTADE RESERVER
Reservfond

SUMMA EGET KAPITAL
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser
Garantier
Åtaganden
Övriga åtaganden
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Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag 9 kap och FFFS 2008:25 8 kap. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den
senaste årsredovisningen som finns publicerad på sparbankens hemsida, www.alemssparbank.se.
NYA IFRS OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 träder ikraft den 1 januari 2018 och innehåller nya regler för (i) redovisning av förväntade kreditförluster, (ii) klassificering
och värdering av finansiella tillgångar samt (iii) säkringsredovisning. Banken har under delåret fortsatt sitt arbete med att
implementera IFRS 9. Den största förändringen kommer införandet av de nya reglerna för redovisning av förväntade kreditförluster
att medföra. Banken förväntar sig att kreditförlustreserveringarna kommer att öka och därigenom att det redovisade egna kapitalet
temporärt kommer att minska. Detta medför i sin tur en negativ påverkan på bankens kapitalbas. Det finns emellertid långt gångna
förslag till ändring av kapitaltäckningsreglerna som går ut på att den minskning av det redovisade egna kapitalet som de nya
reglerna har ska fasas in i kapitaltäckningen under en period fram till 2022. En betydande del av implementeringen av de nya
reglerna om förväntade kreditförluster utgörs av systemutformning och implementering. Utveckling sker framför allt i samarbete
med Swedbank men även med andra externa leverantörer. Banken kommer att få tillgång till ett anpassat system från
systemleverantören Swedbank under hösten 2017. Banken har därför inte kunnat kvantifiera effekterna av de nya reglerna.
Banken har också bedrivit ett arbete med att kartlägga affärsmodell och analysera kassaflöden i arbetet med implementering av de
nya reglerna i IFRS 9 om klassificering och värdering. Eftersom arbetet inte är slutfört har inte banken kunnat dra några slutsatser
om hur redovisningsprinciperna för 2018 och framåt kommer att påverkas eller om det uppkommer någon påverkan på
kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar.
Banken har inte fattat något beslut om principerna i IFRS 9 om säkringsredovisning ska tillämpas från och med 2018. Bankens
preliminära bedömning är dock att förändringarna inte kommer att påverka redovisade belopp i årsredovisningen eller ha någon
påverkan på kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder träder i kraft den 1 januari 2018. Standarden innehåller en samlad modell för
intäktsredovisning avseende kundkontrakt som inte omfattas av andra standarder. Bedömningen är att standarden förutom utökade
upplysningskrav, inte kommer ha någon väsentlig effekt på bankens finansiella rapporter eller på kapitalkravet, kapitalbasen och
stora exponeringar.
IFRS 16 Leases
IFRS 16 Leases ersätter från och med 2019 existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17
Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Enligt Rådet för finansiell rapportering
behöver IFRS 16 inte tillämpas för redovisning i juridisk person. Eftersom banken bara upprättar finansiella rapporter för juridisk
person och inte koncernredovisning uppkommer ingen påverkan av IFRS 16 på redovisade belopp i de finansiella rapporterna eller
på kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar.
Not 2
Närstående
Till bankens närstående räknas bankens styrelseledamöter inklusive företag där någon av dessa har bestämmande inflytande eller
är en nyckelperson. Utlåning till och inlåning från bankens närstående uppgick per 2017-06-30 till 19,1 mkr respektive 14,1 mkr.
Krediterna har föregåtts av sedvanlig kreditprövning.
Tjänster som köpts in från närstående företag uppgår till 5 tkr för perioden. Tjänsterna avser underhåll av befintliga elektriska
installationer i bankens lokaler.
Not 3
Kapitaltäckning
Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

som

ska

lämnas

enligt

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därtill kan olika
kapitalbuffertar tillkomma och sedan den 2 augusti 2014 ska sparbanken utöver det tidigare kapitalkravet på 8 % även hålla en
kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 %. Sedan den 13 september 2015 gäller även en kontracyklisk buffert som för närvarande ligger
på 2 % (2017-03-19). Dessa kapitalkrav ingår i det så kallade pelare 1-kravet. Sparbanken har därutöver en intern
kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i balansräkningen etc. I den interna
kapitalutvärderingen (IKLU) har banken fastställt ytterligare kapitalkrav för bedömda risker. Upplysningarna nedan om kapitalbas
och kapitalkrav begränsas till kravet enligt 8 kap. 4 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
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kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25), genom ändringsföreskrifterna 2014:18 avseende kapitaltäckningsanalysen,
tillsynsförordning (575/2013/EU) avdelning II om transparens och offentliggörande. Övriga upplysningar enligt dessa föreskrifter
lämnas på sparbankens hemsida, www.alemssparbank.se
Bankens kapitalbas består av kärnprimärkapital som redovisas på nästa sida. Kärnprimärkapitalet brutto består av ackumulerat
resultat och har sedan samma period föregående år ökat med 25 558 tkr till 327 444 tkr. Därutöver tillkommer eget kapital–delen i
obeskattade reserver, vilken ökat genom en ny avsättning vid årsskiftet till 17 513 tkr, samt fond för verkligt värde som per
balansdagen uppgår till 86 474 tkr. Avdrag för densamma har gjorts med 71 346 tkr.
Kapitalbasen har stärkts med 31 252 tkr till 360 085 tkr (328 833 tkr). Det riskvägda beloppet har ökat med 94 091 tkr till 1 534 333
tkr (1 424 849 tkr). Den totala kapitalrelationen har ökat med 0,39 % och uppgick per halvårskiftet till 23,47 % (23,08 %).
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2017-06-30

2016-06-30

327 444
86 474

301 886
70 217

17 513

14 631

Kapitalbas
(tkr)
Kärnprimärkapital
Eget kapital exklusive fond för verkligt
värde
Fond för verkligt värde
Obeskattade reserver (78 %)
Kärnprimärkapital, brutto

431 431

386 734

Avdragspost, kärnprimärkapitalinstrument

– 71 346

– 57 901

Kärnprimärkapital, netto

360 085

328 833

Total kapitalbas netto

360 085

328 833

2017-06-30

2016-06-30

349

625

Exponeringar mot institut

111 515

81 062

Exponeringar mot företag

328 090

264 250

Exponeringar mot hushåll

607 080

609 637

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet

268 604

250 092

17 112

24 672

Riskvägt belopp
(tkr)
Riskvägt belopp för kreditrisk
enligt schablonmetoden
Exponeringar mot stat

Fallerande exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer

5 038

6 062

72 952

65 534

1 410 740

1 301 934

123 593

122 915

1 534 333

1 424 849

2017-06-30

2016-06-30

112 859

104 155

9 887

9 833

122 747

113 988

Buffertkrav (% av totalt riskvägt
belopp)

2017-06-30

2016-06-30

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5 %

38 358

35 621

Kontracyklisk buffert 2 %

30 069

21 373

Summa buffertkrav

68 427

56 994

2017-06-30

2016-06-30

Kärnprimärkapitalrelation

23,47%

23,08%

Primärkapitalrelation

23,47%

23,08%

Total kapitalrelation

23,47%

23,08%

Övriga poster
Totalt riskvägt belopp för kreditrisk
Riskvägt belopp för operativ risk
enligt basmetoden
Totalt riskvägt belopp
Kapitalbaskrav
Kapitalkrav för kreditrisk (schablonmetod)
Kapitalkrav för operativ risk (basmetod)
Summa kapitalbaskrav

Kapitalrelationer
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Granskning
Delårsrapporten har ej granskats av sparbankens revisorer.

Ålem den 25 augusti 2017

På styrelsens uppdrag

Niclas Petersson
Verkställande direktör
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