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VD-ord
2017 – ett fantastiskt år
för Kinda-Ydre Sparbank
Kinda-Ydre Sparbank rider på en framgångsvåg. Det framgår
tydligt att kunderna gillar sin lokala bank och tillströmningen
av nya kunder fortsätter. Affärsvolymen har ökat med drygt en
miljard kronor, den största ökningen i bankens historia. Dessutom är det ekonomiska resultatet det bästa någonsin.
Marknadsmässiga framgångar: Den totala affärsvolymen har

passerat 8 miljarder kronor. Drygt hälften av ökningen är på
sparandesidan och resterande på lånesidan. Våra befintliga
kunder har ökat sitt engagemang hos oss. Dessutom får
vi nya kunder över hela vårt kärnverksamhetsområde, som
omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun.
Även kunder i andra kommuner runt omkring söker sig till
oss. Det gäller både privat- och företagskunder och de kommer framför allt från storbankerna.
Bättre kundbetyg än konkurrenterna: Det faktum att

 inda-Ydre Sparbank har en stark tillväxt beror på att kunderna
K
uppskattar den service och de tjänster som banken erbjuder.
SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda
kunderna är med bankerna visar att Kinda-Ydre Sparbank har
bättre kundbetyg än alla konkurrenter. Det gäller både privat
kunder och företagskunder, och är resultatet av en långsiktig och
målmedveten satsning för att skapa bästa möjliga kundnytta.
Starkt ekonomiskt resultat: Nya direktiv och regelverk från

EU och svenska myndigheter förändrar förutsättningarna för
att driva bank och ställer nya krav på våra arbetssätt. Dessutom har räntemarginalen minskat ytterligare. Trots det har
räntenettot ökat, tack vare ökad affärsvolym. Bankens resultat landar på cirka 43 miljoner kronor, vilket är det bästa som
banken någonsin haft. Förklaringen till resultatet är i huvudsak volymökning, effektivisering av verksamheten samt god
avkastning på bankens eget kapital. Det starka resultatet ger
stabilitet och långsiktig trygghet för våra kunder.
Effektivare organisation: För att effektivisera verksamheten

ytterligare har vi flyttat en del funktioner till S
 partjänster
i Linköping AB, som ägs gemensamt av Kinda-Ydre
Sparbank, Vadstena Sparbank och Åtvidaberg Sparbank.
Fördelarna med Spartjänster är framför allt hög kompetens
och kostnadseffektivitet. Spartjänster är specialiserade på
ekonomifrågor, administration och efterlevnad av regelverk.
Vi tre samarbetande sparbanker delar på kostnaden och har
alla stor nytta av den samlade kompetensen.
Mer tid för personlig rådgivning: Samtidigt som vi effektiviserar bankarbetet försöker vi göra kontakten med kunderna
effektivare med service på ett mer optimalt sätt. Därför har vi

satsat mer resurser och utökat tiden för personlig rådgivning.
Som kund kan man numera boka möte med någon av våra
duktiga rådgivare mellan klockan 7 på morgonen och 19 på
kvällen. Samtidigt har vi justerat och koncentrerat öppet
tiderna för kundtjänst och kontanthantering. För att erbjuda
våra kunder ytterligare alternativ för tillgång till kompetens
och tillgänglighet har vi tillsammans med andra sparbanker
startat telefonbank med personlig service öppen dygnet
runt. Lägg därtill en ökad digitalisering som kommer att ge
kunderna nya möjligheter till snabb hantering av bankärenden
var man än befinner sig. Bland annat kommer vissa kreditärenden att framöver kunna skötas helt digitalt med hjälp av
ett automatiserat flöde.
Välkomnande och miljövänliga lokaler: Bankkontoret i Kisa
har byggts om för att det ska bli mer öppet och inbjudande
jämfört med tidigare. Ambitionen är att skapa en trivsam
atmosfär med det personliga mötet som ledstjärna, en
målsättning som vi har på alla våra bankkontor. Under den
omfattande ombyggnationen har vi samtidigt haft miljö- och
hållbarhetsfrågor i fokus. Vi har byggt om till fjärrvärme i hela
fastigheten. Det känns helt rätt att byta till en mer miljövänlig
och till på köpet lokalproducerad energikälla. De energi
besparande åtgärderna gynnar miljön och är samtidigt en
långsiktigt bra investering ekonomiskt sett.

Jag vill passa på att tacka alla kunder, medarbetare, s tyrelse
och huvudmän för er medverkan till framgångarna och
utvecklingen av banken 2017. Vi har farten uppe och rider
vidare in i 2018 på den framgångsvåg som vi skapat tillsammans. Som fristående lokal sparbank behöver vi inte tänka
på aktieägare, utan kan helt och hållet fokusera på kunderna. Det är en betydande fördel för Kinda-Ydre Sparbank –
kundernas bank.
JOHAN WIDERSTRÖM
vd Kinda-Ydre Sparbank
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Spar Tjänster – en framgångsrik satsning
Satsningen på Spar Tjänster i Linköping AB är en
framgång som fått efterföljare inom sparbanks
världen. På ett rationellt sätt utför de tjänster
åt sina tre ägande sparbanker och har visionen
att vårda deras starka varumärke. Man kan också
konstatera att de 14 kompetenta medarbetarna
aldrig funnits i denna närmast unika konstellation
utan den växande mängd regelverk som satt sin
prägel på bankvärlden.
Spar Tjänster etablerades i Linköping 2010 och ägs i dag gemensamt av de tre fristående sparbankerna Kinda-Ydre Sparbank,
Vadstena Sparbank och Åtvidabergs Sparbank. Dessutom köper
sparbankerna i Vimmerby och Virserum tjänster av bolaget.
När Linköpingsbon Annelie Sigvall axlade VD-uppdraget började hon med att skaffa lokal och rekrytera personal:
– Vid starten var vi sex medarbetare, vilket har ökat markant
under de här åren. Verksamheten har blivit mer och mer komplex
med de specialistfunktioner som krävs.
Affärsidén är att tillhandahålla administrativa tjänster till uppdragsgivarna, det vill säga sparbankerna.
– De är våra kunder. Vi ska känna av och utveckla de tjänster
som bankerna behöver. Deras behov styr vår verksamhet. Vi har i
princip ingen kontakt med slutkunden. Det är sparbankerna och
deras medarbetare vi ska serva, säger Annelie Sigvall.
Spar Tjänster har inget vinstsyfte, utan levererar tjänster till
självkostnadspris. Kostnaderna fördelas utifrån antalet timmar
som de jobbar för respektive bank.
– Det blir mer kostnadseffektivt för sparbankerna att ha de
här tjänsterna i gemensam regi. Alternativet hade varit att köpa
konsulttjänster, om inte var och en av sparbankerna vill ha de här
funktionerna i egen regi. Men det hade varit ekonomiskt oförsvarligt för en bank i den här storleken.
Det faktum att de tre ägarbankerna är relativt lika stora förenklar samarbetet och är närmast en förutsättning för att lyckas.
Anneli Sigvall förklarar att verksamheten är anpassad för den lokala sparbanken och att de många gemensamma nämnarna gör
det enklare att komma framåt.
– Vi ska vara oberoende och inte gynna någon särskild bank. Vi
ska göra det som är bäst för alla tre ägarbankerna. Eftersom ledningen för var och en av bankerna är med i Spar Tjänsters styrelse
har vi ett mycket nära samarbete.
Behovet av compliance (regelansvarig person) och riskkontroll
är ursprunget till Spar Tjänster. Efter att uppdaterade regelverk
om styrning och kontroll av finansiell verksamhet kom 2005 behövdes nya funktioner för att hantera kraven.
– Sedan dess har det ökat på alla håll och kanter. Numera sammanställer vi cirka 40 rapporter i kvartalet på uppdrag av sparbankerna. De nya regelverk som kommit på löpande band har
mestadels sin grund i EU-direktiv. Men där det finns ett mått av
frivillighet – ett spann mellan minsta nivå och max – har Sverige i
princip alltid valt att lägga sig på max. På så vis påverkar Finansin4

Annelie Sigvall, vd för Spar Tjänster i Linköping AB.

spektionen de regelverk vi måste följa och anpassa oss efter.
– Regelverken styr vad vi måste göra, men vi kan välja att göra
det på olika sätt. Det kan vi styra själva. Vi har exempelvis börjat
med bolåneadministration, som ställer höga krav på dokumentation. Vi ska klara regelverkskrav och samtidigt underlätta för
bankmedarbetarna, så att de får mer tid att prata med kunderna.
Annelie Sigvall konstaterar att det är en betydande fördel och
underlättar vid rekrytering att Spar Tjänster ligger i Linköping,
som är en relativt stor stad. De får exempelvis kvalificerade sökande från Stockholm, landets finanscentrum.
– Vi kan framtidssäkra organisationen vid kommande rekryteringar. Det är samtidigt mer attraktivt att komma till en arbetsplats med bred kompetens inom regelverk för bank. Vi som jobbar
på Spar Tjänster har olika kompetenser. Vi lär oss av varandra, på
bredden, vilket är både stimulerande för medarbetarna och gynnsamt för organisationen.
– Vi säkerställer att vi har de nyckelpersoner som vår organisation behöver. Dessutom går vi efter dualitetsprincipen och ser
till att det alltid finns mer än en medarbetare som kan samma sak.
Man står sig annars slätt om en nyckelperson blir sjuk.
Det krävs allt fler specialistfunktioner på Spar Tjänster, däribland säkerhetssamordnare, riskkontrollansvarig, compliance och
verksamhetsstöd för att skriva styrdokument och projektledning.
Dessutom rapporteringsansvarig, ekonomipersonal och administrativ personal.
– Det är väldigt intressant och givande att få vara med och bygga upp Spar Tjänster. Den genuina sparbanksidén, med lokala banker som verkligen bryr sig om orten där de verkar, ger ett mervärde med det här uppdraget. Vi har dessutom ett brett kontaktnät
och samarbetar med andra nyckelpersoner inom Sparbanksgruppen, säger Annelie Sigvall.

Medarbetarna på Spar Tjänster i Linköping AB. Från vänster: Alexandra Holmström, Anna Patriksson, Annelie Sigvall (vd),
Tomas Mirholt, Samuel Nilsson, Sofia Hallberg, Britt-Marie Josefsson, Anki Sjöö Törner, Oscar Lönn, Camilla Strömberg,
Annelie Lindell, Sofie Eriksson och Maria Syd.

Tomas ny ekonomichef
Tomas Mirholt är ny som ekonomichef för
Kinda-Ydre Sparbank.
– Jättespännande och en stor utmaning för mig.
Samtidigt känner jag mig bekväm med uppdraget,
som blir en naturlig övergång mot vad jag gjort
tidigare på Spar Tjänster.

Tomas Mirholt, ny ekonomichef för Kinda-Ydre Sparbank.

Tomas Mirholt har jobbat på Spar Tjänster i Linköping sedan 2011
och har under den tiden varit involverad i bokslut och finansiell
rapportering för de andra bankerna i Spar Tjänster. De två senaste åren har han även skött den finansiella rapporteringen för
Kinda-Ydre Sparbank, som ett första steg i att ta över rollen som
ekonomichef efter Kjell Johansson som går i pension.
– Jag kommer att ägna halva min tid åt att vara ekonomichef åt
Kinda-Ydre Sparbank. Den andra halvan jobbar jag med ekonomi
och rapporter för de andra bankerna som ingår i Spar Tjänster,
säger Tomas som kommer att vara både på kontoret i Kisa och i
Linköping.
Kinda är välbekant för Tomas, som genom sommarboende i
många år känner folk i bygden.
– Kindabygden ligger mig varmt om hjärtat. Likaså den genuina
sparbanksidén som ger åternäring till bygden.
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En spännande resa
med kundernas bank
Eilert Andersson har varit med
om en intressant och spännande
resa som styrelseordförande för
Kinda-Ydre Sparbank. Banken
har utvecklats och förändrats –
hela tiden med kundernas bästa
som ledstjärna.
– Kinda-Ydre Sparbank är kundernas bank.
Några andra ägarintressen finns inte i den
här banken, säger Eilert Andersson.
Den ursprungliga sparbanksidén är
fortfarande rykande aktuell och samtidigt
en framgångsfaktor.
– Ska jag förklara kärnan i sparbanks
idén med ett ord skulle jag säga bygdenära.
Sparbanksidén startade i bygden och vi har
ett ansvar att föra den vidare. Vi är och förblir en bank för bygden och dess invånare
och företag. Det har legat mig varmt om
hjärtat att banken ska finnas kvar på de orter där vi har kontor så långt det är möjligt.
Firandet av Kinda-Ydre Sparbanks 150-
årsjubileum var en höjdpunkt för Eilert
Andersson. Han gladdes särskilt åt att så
många fick del av de fem miljonerna i jubileumsfonden.
– Vi såg till att sprida fondpengarna
över hela bygden, ända ut i ytterhörnen av
Kinda och Ydre. Jag tror att vi fick många
nya kunder tack vare den positiva uppmärksamheten för jubileumsfonden. Jag
har pushat för att vi ska sätta Kinda-Ydre
Sparbank på kartan, visa att vi finns lokalt i
bygden. Det får effekt.
På sparbanksstämman i april 2017 avgick Eilert Andersson efter åtta år i styrelsen, vilket är den tid som stadgas i reglementet som beslutats av huvudmännen i
banken. Han var ordförande under sex av
dessa år.
– Jag har trivts väldigt bra med uppdraget. Jag har jobbat för att ta vara på alla
kunders intressen i den lokala banken, både
i Kinda och Ydre.
När Eilert Andersson valdes in i styrelsen våren 2009 var fusionen mellan Kinda
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På sparbanksstämman 2017 avgick Eilert Andersson som styrelseordförande för Kinda-Ydre
Sparbank. Den 62-årige Ydreföretagaren jobbar sedan flera år i sin byggkonsultfirma med bas
i Rydsnäs, där han också bor.

Sparbank och Ydre Sparbank nyligen genomförd.
– Jag har fått vara med om att dessa
banker vuxit samman och utvecklats till en
gemensam bank i bygden. Det var en viktig
fråga för mig att få alla kontor och medarbetare att jobba som en bank, att få alla att
verkligen känna att man jobbar i samma
bank.
– Jag tror nog att det hjälpte att jag själv
är Ydrebo, för att få med Ydre-sidan på
det gemensamma spåret tillsammans med
Kinda. Min ambition har hela tiden varit
att få ett öppet och positivt arbetsklimat,
något som jag tycker att vi lyckats med.
Eilert Andersson lyfter fram samspelet
mellan styrelse, bankledning, medarbetare
och huvudmän. Ska man lyckas måste alla
dra åt samma håll.
– I min roll som ordförande har jag haft
ett väldigt tajt samarbete med och varit
bollplank för vd Johan Widerström, som
jag var med och rekryterade 2012.

– Vi har jobbat hårt för att höja kompetensen i banken, så att vi kan erbjuda vad
kunderna efterfrågar och klarar alla krav
från myndighetshåll. Regelverken har ständigt utökats. Att vi gick med i Spar Tjänster
i Linköping AB, med den samlade kompetens som finns där, var viktigt för att klara de lagstadgade kraven med riskkontroll
och compliance.
Eilert Andersson poängterar att fokus
alltid varit att driva Kinda-Ydre Sparbank
framåt. Att banken går med vinst är nödvändigt för bankens fortlevnad, för att kunna fortsätta utvecklas och växa.
– Under de här åren i banken har jag fått
vara med om att vi nära på fördubblat affärsvolymen, summan av in- och utlåning.
Vi har jobbat med vår kundbas och haft en
positiv tillströmning av nya kunder, vilket
känns mycket tillfredsställande.

En ljus framtid
med nya utmaningar
för banken
Styrelseordförande Royne Persson ser sig som
en i stafettlaget som fortsätter på resan som
Kinda-Ydre Sparbank började för drygt 150
år sedan. Han är övertygad om att den lokala
fristående sparbanken har en ljus framtid, även
om det finns utmaningar.
– Det känns fantastiskt, ett hedersuppdrag. Jag älskar att få fortsätta driva sparbanksidén, som fungerat i alla dessa år. En hel del
positivt måste det vara som sparbanken levererar eftersom den
uppskattas så mycket av kunderna, säger Royne Persson.
– Den lokala banken har en helt annan närhet till kunderna
jämfört med storbankerna, som har fokus på aktieägarna. Vinstpengar från sparbanken går i stället tillbaka till bygden.
På sparbanksstämman 2017 tillträdde Royne Persson som styrelseordförande för Kinda-Ydre Sparbank. De 16 senaste bankåren har han haft vd-rollen på Vadstena Sparbank. De närliggande
sparbankerna har ett nära samarbete med varandra.
– Det är vårt ansvar som styrelse att förbereda oss inför alla
eventualiteter. Det gäller att även fortsättningsvis, genom goda resultat, vara väl positionerad för att möta kommande utmaningar
och möjligheter.
– Vi måste ha personer i styrelsen som bottnar i och förstår
kärnan i sparbanksidén. Grundtanken är att vi ska vara den lilla
människans bank. Vi ska se till att skapa tjänster så att kunderna
känner sig trygga i banken även i framtiden.
Royne Persson ser digitaliseringen som en naturlig del i utvecklingen och välkomnar den. Men han är samtidigt mycket angelägen om det personliga kundmötet. Rådgivning kring exempelvis
köp av bostad eller kapitalplaceringar kräver personlig kontakt, för
att lösa frågor utifrån vad som är bäst för kunden.
– Bankens kärntjänster som rådgivning levereras bäst av bankens medarbetare, medan vardagsekonomin kan vara digital. Här
finns inget motsatsförhållande. Det måste finnas olika mötesplatser, såväl kontor som digitala tjänster. Den tekniska utvecklingen
ger oss mer tid att sätta oss ner med kunden i de större frågorna,
som varierar beroende på vilken livssituation man är i.
Royne Persson lyfter fram nya möjligheter som digitaliseringen
för med sig. Han ser den som en vitamininjektion för landsbygden.
Tidigare skulle alla flytta in till staden, men med utbyggt bredband
ges nya förutsättningar.
– Den digitala teknikens möjligheter att utföra tjänster och
ärenden var man än befinner sig har bara börjat. Ny teknologi
kommer att få en massiv effekt på vårt samhälle och de flesta verksamheter, däribland den finansiella sektorn.
– Vi kommer att få se många nya innovationer framöver. Digitaliseringen är inget att vara rädd för. Tänk på vilken kundnytta
som öppnar sig. Den äldre generationen kan emellertid behöva

På sparbanksstämman 2017 tillträdde Royne Persson som styrelse
ordförande för Kinda-Ydre Sparbank. Under sin 40-åriga karriär har
61-åringen varit runt på olika banker och samlat på sig gedigen
erfarenhet.

hjälp, vi får se till att erbjuda resurser och alternativ för att få med
dem på resan.
Ordföranden påpekar att det är kundbehoven som kommer att
styra vilken sorts bank man bedriver. Fokusera på att göra det enkelt för kunden. Utveckla det som kunderna efterfrågar.
Royne Persson ser möjligheter att i framtiden även addera sådant som ligger utanför den finansiella sektorn, men som är till
nytta för kunden.
– Se kundens omvärld med en 360 graders vinkel. Kan vi lägga till något användbart när kunden ändå träffar oss? Det skulle
kunna vara vad som helst. Exempelvis går man till banken för att
få billån och till bilhandlaren för att köpa bil. Varför skulle inte
banken även kunna förmedla bilaffären? Kanske visa upp en ny bil
i ett showroom på banken.
Framöver ser han risken med att globala jättar som Apple,
Google, Amazon och Facebook – med enorma finansiella muskler
– utmanar bankbranschens aktörer.
– Vi banker måste vara vaksamma och attrahera våra kunder så
mycket att de inte väljer ett annat alternativ. Sitter vi still i båten
har vi ingen moteld.
Royne Persson avslutar med att tänkvärt beskriva hur snabbt
förändringens vindar blåser:
– Utvecklingen har aldrig gått så fort som nu. I framtiden kommer det inte gå så långsamt som nu…
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– Det har varit ett intressant uppdrag där jag träffat mycket folk och haft mycket diskussioner, säger
Karl-Gunnar Palmgren som fyllt 70 år och därför avgår som huvudman i Kinda-Ydre Sparbank.

Huvudman genom flera decennier
Av de 32 huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank är Karl-Gunnar Palmgren
den som varit med klart längst. Efter 38 år som kundernas representant i
banken är det dags för en yngre förmåga att ta över stafettpinnen.

– Jag har inte missat en enda årsstämma, säger Karl-Gunnar Palmgren, som avtackas i samband med sparbanksstämman i april 2018.
Den plikttrogne huvudmannen har fyllt 70 år och har därmed passerat den åldersgräns som gäller.
– Det tycker jag är helt rätt. Man måste släppa in nya förmågor
och föryngra. För mig har det varit ett hedersuppdrag att få representera kunderna under alla dessa år.
Ydrebon Karl-Gunnar bor på gården Bubbarp, några kilometer
från Rydsnäs åt Eksjöhållet. Han har varit lantbrukare hela livet
och mjölkat kor i 50 år, men har som pensionär arrenderat ut gården.
– Man måste ju ha någonting att göra, så jag har kvar en del
körning med egna maskiner åt andra under vårbruk och vallskörd.
Dessutom är jag jakt- och fiskeintresserad.
Karl-Gunnar är tredje generationen Palmgren som varit huvudman i Kinda-Ydre Sparbank. Hans farfar, Ernst-Hugo Palmgren, valdes in som huvudman i sparbanken i början av 1900-talet.
Pappa Allan var huvudman fram till 1979, då han hastigt gick bort.
– För mig var det självklart att svara ja när jag fick frågan om
jag ville ersätta pappa som huvudman. Vi har alltid haft väldigt bra
relationer med Ydre Sparbank, där vi varit kunder i flera generationer, säger Karl-Gunnar.
– Jag tror inte folk riktigt förstår hur viktigt det är för oss in8

vånare och företagare i kommunen att vi har en väl fungerande
bank. Den behövs för alla affärer som görs, exempelvis för unga
familjer som köper hus, gårdsaffärer eller företag som investerar.
Banken är hjärtat i bygden. På sikt hade kommunen utarmats utan
sin lokala bank.
Karl-Gunnar har varit och är fortfarande engagerad i Ydrebygden i olika sammanhang.
– Jag träffar mycket folk och när de ställer frågor om sådant
som har med banken att göra gäller det att vara uppdaterad. Därför är det viktigt att vara med på de möten som huvudmännen har
med bankledningen, för att få veta vad som beslutats och varför.
– Det har hänt mycket under resans gång. Den största förändringen var sammanslagningen 2008 av Ydre Sparbank och Kinda Sparbank till Kinda-Ydre Sparbank, vilket samtidigt var helt
naturligt. Ydre Sparbank hade inte klarat sig på egna ben, säger
Karl-Gunnar.
Även rollen som huvudman har förändrats, framför allt under
senare år.
– Det är stor skillnad jämfört med tidigare. Vi har fler möten
och man känner sig mer delaktig. Huvudmännen är mer pålästa
och engagerade i dag. Vi har en öppen dialog med bankledningen och kan ställa vilka frågor vi vill. Dessutom vill jag tillägga att
bankpersonalen är fantastisk och kan hjälpa till med vad som helst.

Emma – en ambassadör
för sparbanken
Emma Eriksson Rinlid stortrivs med förtroende
uppdraget som huvudman för Kinda-Ydre
Sparbank. Det innebär samtidigt att hon är
något av en ambassadör för den lokala banken.
– Det faller mig naturligt att ta den rollen. Jag har jobbat länge i ett
socialt yrke. Det är min livsstil, att vara social och gärna ha mycket
folk omkring mig. Jag kommer från en stor familj med sju syskon
och är van vid liv och rörelse.
Tvåbarnsmamman Emma Eriksson Rinlid bor i Kisa och är ett
välkänt ansikte i bygden. Direkt efter studenten för 17 år sedan
började hon som butiksbiträde på Hemköp, där hon i höstas avancerade till butikschef med ansvar för tolv medarbetare.
– Jag jobbar bra i kaos, en bra problemlösare. Det är en av mina
styrkor, säger Emma. Den kundkontakt jag byggt upp genom åren
är trevlig att ha och innebär också ett stort kontaktnät.
Lägg till positiv, driven och kreativ så klarnar bilden av denna
35-åring ytterligare. 2014 valdes hon in som en av de yngsta huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank.

Busar gärna med barnen. Emma Eriksson Rinlid tillsammans med
sina barn Filip, åtta år, och Ida, sex år.

I förtroendeuppdraget som huvudman är Emma Eriksson Rinlid
en av kundernas representanter i Kinda-Ydre Sparbank.

– Det är ett engagemang som kräver att man är genuint intresserad. Man har en roll där man kan påverka. Som en av huvudmännen känner jag en väldigt stor gemenskap och delaktighet i
banken. Vi får den information vi behöver och kan få ännu mer om
vi vill. Det är ett trevligt uppdrag där man lär sig mycket.
Uppdraget som huvudman har sin grund i sparbanksidén.
Bland alla kontoinnehavare utses 32 huvudmän, som i sin tur utser sparbankens styrelse. Det är i själva verket kunderna som genom de valda huvudmännen bestämmer och har inflytande över
banken.
– Folk som sett mig på bild på sparbanken undrar vad jag gör
där. När jag förklarar blir de intresserade och vill veta mer om vad
det innebär. Roligt att få upp ögonen på andra genom att berätta
hur sparbanken är uppbyggd och att man som huvudman representerar kunderna och har viss makt att påverka.
Emma berättar att hon förra året var delaktig i visionsarbetet
för Kinda-Ydre Sparbank.
– Ett intressant uppdrag, där vi spånade idéer och tydliggjorde
bankens vision på ett bättre sätt. Vi stakade ut en tydlig väg framåt
för vår lokala bank.
– Sparbanken vinner mycket på att man är intresserad av att
vara nära sin bygd, att man verkligen bryr sig. Banken är med och
engagerar sig i olika sammanhang. Jubileumsfonden – då fem miljoner kronor delades ut till ett 60-tal lokala projekt – blev väldigt
populär, säger Emma.
Huvudmännen är geografiskt spridda i Kinda, Ydre och Linköpings kommuner, och representerar också olika yrkesområden
så långt det är möjligt. Hälften är privatpersoner och företagare,
medan den andra hälften tillsätts av lokalpolitiker fördelat efter
mandat i kommunfullmäktige. Man väljs för en period av fyra år.
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Kinda-Ydre Sparbanks kontor i Kisa har genomgått en rejäl ansiktslyftning, vilket uppskattas av kunderna. ”Lokalerna känns jättefina
och moderna”, säger samboparet Maria Bodjo och Joachim Svala. Här tillsammans med privatrådgivare Helena Creutz.

Modern mötesplats uppskattas av kunderna
Bankkontoret i Kisa har byggts om under 2017 för att lokalerna ska bli mer öppna och inbjudande
jämfört med tidigare. Samtidigt har miljö- och hållbarhetsfrågor varit i fokus under ombyggnationen.

– Första intrycket är att lokalerna är moderna. Det är ljust och känns jättefint, säger samboparet Maria Bodjo och Joachim
Svala, som är nya kunder i Kinda-Ydre
Sparbank.
– Jag är ursprungligen från Kisa, men vi
bor i Grebo. Vi bytte till sparbanken eftersom vi får ett bättre bemötande här, säger
Maria Bodjo.
– Vi kommer från en storbank, men
där kände vi oss överkörda, säger Joachim
Svala.
Bankkontoret i Kisa har med hjälp av
lokala hantverkare genomgått en omfattande ombyggnation och förvandling för
att få mer ändamålsenliga lokaler. Målsättningen är att det ska vara trivsamt och välkomnande för alla att besöka banken.
– Jättefina och fräscha lokaler! Dessutom är det lugnt när vi sitter i möte här. Vi
fick ett fint intryck av banken, säger Ulla
Carlander.
10

Ulla och maken Hans Carlander, som bor
på Svärdsviks gård mellan Kisa och Boxholm, är nya kunder i Kinda-Ydre Sparbank.
– Efter 32 år har vi bytt bank. Närheten

”Jättefina och fräscha lokaler”, tycker Ulla
och Hans Carlander, nya kunder i Kinda-Ydre
Sparbank efter 32 år på sin gamla bank.

och det personliga mötet betyder mycket
för oss, säger Hans Carlander.
De ombyggda banklokalerna har tio nya
mötesrum, som dessutom är ljudisolerade
för att slippa överhörning. Man kan enkelt
boka träff med sin personliga bankrådgivare. Vid till exempel en husaffär kan man
samtidigt träffa mäklaren och vid behov
även en jurist.
Kinda-Ydre Sparbank vill gärna vara en
mötesplats för alla och för olika ändamål.
Mötesrummen kan även användas för exempelvis affärsmöten eller av någon lokal
förening som vill träffas.
Miljö- och hållbarhetsfrågor har haft en
betydande del i planeringen av den omfattande ombyggnationen. Hela fastigheten
har byggts om till fjärrvärme. Banken har
bytt till en mer miljövänlig och dessutom
lokalproducerad energikälla. Även fläktsystemet har optimerats, för att ytterligare
minska energiförbrukningen.

86

sparbanksår för Kjell och Rainer

Ekonomichefen Kjell Johansson och säkerhetschefen Rainer Strobach har
jobbat hela sina yrkesliv på Kinda-Ydre Sparbank. Efter sammanlagt 86
sparbanksår slutar de med flaggan i topp och går i pension.

– Det har varit en ständig utveckling med nya saker hela tiden,
vilket har gjort jobbet intressant. Genom de fusioner som gjorts
har det också blivit annorlunda, säger Kjell Johansson, som varit
42 år på sparbanken.
– Det är just omväxlingen som varit det roliga. Ingen dag har
varit den andra lik, säger Rainer Strobach, som började med kassatjänst och slutade som säkerhetschef efter 44 bankår.
Ingen av dem har haft någon annan anställning, de har varit
trogna den lokala sparbanken.
– Det har blivit mer och mer ovanligt att man är kvar så länge
på sin arbetsplats, säger Kjell.
Han anställdes 1977 som banktjänsteman på Norra Kinda Sparbank, då en egen bank i Rimforsa. Det var samma år som 100-årsjubileet för den banken. Som minne har Kjell en svartvit bild med
en lång, kostymklädd yngling som sticker ut bland de övriga i bankmannaskaran. En fyra decennier yngre upplaga av honom själv.
Under Kjells tid i Rimforsa fanns där flera banker: Föreningsbanken, Östgötabanken, Postbanken och förstås Norra Kinda
Sparbank. Sedan länge finns bara sparbanken kvar på orten.
– 1979 gick Norra Kinda Sparbank samman med Kinda Härads
Sparbank och blev Kinda Sparbank. Efter det började jag jobba mer
och mer i Kisa och så småningom helt och hållet, men jag bor fortfarande kvar i Rimforsa, säger Kjell.
2008 var de båda bankveteranerna med om den stora sammanslagningen då Kinda Sparbank och Ydre Sparbank gick samman
och blev Kinda-Ydre Sparbank.
Men vi får backa tillbaka i bankhistorien för att få med en del av
de större händelser som Rainer varit med om sedan han anställdes
på Kisakontoret 1973.
– Den stora biten är datoriseringen som tågade in i början av
1970-talet, och på sikt ersatte mycket av det manuella arbetet. Datoriseringen är i högsta grad aktuell än i dag, säger Rainer.
Pengaleveranserna till Kisa sköttes av Posten. Att promenera dit
och hämta pengar innebar förstås en viss säkerhetsrisk.
– Vi gick två och två till postkontoret. Till en början hade vi
en vanlig bandyportfölj. Men på 1980-talet bytte vi till en speciell
säkerhetsväska som måste öppnas med dubbla nycklar. En tid hade
vi dessutom poliseskort, då säkerhetskraven skärptes ytterligare,
säger Rainer.
Den första uttagsautomaten kallades Minuten. En tidig sommarmorgon 2001 sprängdes automaten vid bankkontoret i Kisa.
– Jag hörde smällen. Eftersom jag bor i närheten var jag först
på plats, innan polisen hann dit. Gärningsmännen hann försvinna,
men greps senare, berättar Rainer.
Kraften i sprängningen var enorm och förödelsen stor. Värdeskåpsdörren for rakt genom en vägg, studsade minst tio meter och
hamnade på andra sidan kassan.

– Gärningsmännen hade laddat för hårt. De fick inte med sig
ett skit av värde. Det var bara mos av sedlarna, som dessutom var
färgade, säger Rainer.
Kjell och Rainer har fått sin beskärda del av bankjubileer. 1991
var de med och firade Kinda Sparbanks 125-årsjubileum och under
hela 2016 firades Kinda-Ydre Sparbanks 150-årsjubileum tillsammans med kunderna.

Efter sammanlagt 86 år på Kinda-Ydre Sparbank känns det lagom att
sluta, tycker säkerhetschefen Rainer Strobach och ekonomichefen
Kjell Johansson.
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Omvärldstrender


Bred konjunkturuppgång och långsamt mindre expansiv penningpolitik


 Den globala konjunkturen stärktes under fjolåret och
börserna
steg på bred front, delvis stödd av låga räntor.
Omvärldstrender
KŵǀćƌůĚƐƚƌĞŶĚĞƌ
Under inledningen av 2018 har de globala långräntorna
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REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017
Styrelsen för Kinda-Ydre Sparbank, organisationsnummer 522001-5985, får härmed
avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2017, bankens 152:a verksamhetsår.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Kinda-Ydre Sparbank är en bank som erbjuder heltäckande bankservice. Banken har som verksamhetsområde
Kinda kommun, Ydre kommun och Linköpings kommun.
Sparbankens rörelse avser främst detta verksamhetsområde. Banken har tre kontor inom Kinda kommun och ett
kontor i Ydre kommun, huvudkontoret i Kisa samt kontor
i Österbymo, Rimforsa och Horn.
Banken har som vision:
Att skapa trygghet och förverkliga drömmar för alla
Verksamhetsidé för banken är:
Vi utvecklar vår region och skapar möjligheter för
invånare och företag att växa.
Vi lyssnar till kundernas behov och erbjuder moderna
banktjänster.
Vi står för närhet, enkelhet, kompetens och lokal
kännedom.
Vi är en sparbank med ett stort samhällsengagemang
som investerar vår vinst lokalt.
Vi är en attraktiv arbetsgivare.

Utveckling av sparbankens ställning och
resultat
Inlåning
Inlåningen från allmänheten har ökat med 179.866 tkr,
eller 7,6 % och uppgick vid årsskiftet till 2.551.988 tkr. Ökningen förra året var 120.474 tkr, eller 5,4 %
Värdet av förmedlat fond- och försäkringssparande genom
Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har under året
ökat med 284.824 tkr, eller 21,9 % och uppgick vid årsskiftet till 1.588.072 tkr. Förändringen förra året var en ökning
med 222.991 tkr, eller 20,6 %. Förmedlad förvaltning av
Premiepension till Indecap har ökat med 39.367 tkr, eller
22,9 % och uppgick vid årsskiftet till 211.010 tkr. Där var
ökningen förra året 49.317 tkr, eller 40,3 %.

Utlåning
Sparbankens utlåning till allmänheten, efter reservering
för kreditförluster uppgick vid årsskiftet till 2.286.858  tkr.
Detta innebär en ökning under året med 168.961 tkr, eller 8,0 %. Förändringen förra året var en ökning med
332.054 tkr, eller 18,6 %.
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Förmedlade lån till Swedbank Hypotek uppgår till 822.545
tkr, en ökning under året med 312.626 tkr, eller
61,3 %. Förändringen förra året var en minskning med
15.869 tkr, eller 3.0 %.Utlåning förmedlad till Swedbank
Finans har under året ökat med 6.262 tkr, eller 7,1 % och
uppgick vid årsskiftet till 94.721 tkr. Förändringen förra
året var en ökning med 8.582 tkr, eller 10,7 %.

Sparbankens resultat
Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan intäktsräntor
och kostnadsräntor uppgick till 53.791 tkr, jämfört med
47.815 tkr 2016, en ökning med 12,5 %.
Under erhållna utdelningar redovisas utdelning på aktieinnehav med totalt 21.040 tkr varav Swedbank AB 21.001
tkr, jämfört med 16.555 tkr förra året, varav Swedbank AB
16.533 tkr.
Provisioner netto ökade under året med 20,7 % och uppgick till 17.214 tkr mot 14.262 tkr år 2016.
Nettoresultat av finansiella transaktioner, som till största
delen består av realiserade vinster på räntebärande värdepapper samt värdeökning på andelar i värdepappersfonder uppgick till 1.381 tkr jämfört med 2.761 tkr år 2016.
Övriga rörelseintäkter redovisas till 879 tkr jämför med
572 tkr förra året.
Summa kostnader före kreditförluster minskade med
4,6 % från 55.176 tkr till 52.641 tkr.
Tidigare reserveringar för kreditförluster har under året
kunnat återföras, varmed posten Kreditförluster netto för
2017 redovisas som en intäkt med 1.736 tkr, jämfört med
en intäkt om 2.366 tkr föregående år.
Årets rörelseresultat redovisas härmed till 43.400 tkr jämfört med 29.155 tkr 2016. Efter bokslutsdispositioner och
skatt uppgår årets resultat till 38.455 tkr.
Nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat redovisas under ”Fem år i sammandrag”.

Personal
Vid årets slut var 30 personer anställda i bankarbete varav
17 kvinnor (57 %) och 13 män (43 %). Totalt är 11 personer
(37%) deltidsarbetande. Utbildningskostnader, exkl lönekostnader och resekostnader, uppgår till 101 tkr jämfört
med 149 tkr 2016.

Principer och processer för ersättningar
och förmåner till ledningen.
Upplysningar om berednings- och beslutsprocess för ledande befattningshavares ersättningar lämnas i not 10.

Spar Tjänster i Linköping AB
Kinda-Ydre Sparbank är delägare, med en andel om
33,3 %, i Spar Tjänster i Linköping AB. Bolaget ägs gemensamt med Vadstena Sparbank och Åtvidabergs Sparbank. I bolaget utförs Compliance, Riskkontroll och administrativa tjänster för ägarsparbankerna.

Finansiella instrument och riskhantering
I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som
kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som yttersta ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policyer och instruktioner
för verksamheten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har inom vissa
ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin
tur rapporterar regelbundet till styrelsen.
En betydande risk i sparbankens verksamhet är ränterisk.
Ränterisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på
grund av förändringar i marknadsräntor.
Närmare upplysning om sparbankens finansiella risker
återfinns i not 3.

Information om osäkerhetsfaktorer
Utvecklingen av det allmänna konjunkturläget samt den
därmed sammanhängande utvecklingen av ränteläget är
de framtida faktorer som bedöms ha störst inverkan på
banken, både vad gäller intjäningsförmåga i form av räntenetto och framtida kreditförluster.

Förväntningar avseende den framtida
utvecklingen
Riksbanken beslutade med verkan från 2015-02-18 att
fastställa en negativ repo-ränta och för nuvarande gäller
en repo-ränta på -0,5%. Riksbankens prognos indikerar
att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret 2018.

Utdelning på aktieinnehavet i Swedbank beräknas under
2018 bli lika stor som under 2017.
Vi bedömer att affärsvolym kommer att fortsätta öka även
under 2018, dock inte i samma omfattning som under
2017. Det råder ovisshet om framtida konjunkturläge och
ränteläge.
I bankens budget/prognos för 2018 är antaget ett resultat
före kreditförluster, på något lägre nivå än 2017, dels p g a
ökade IT kostnader och överflyttande och nya funktioner
till Spar Tjänster i Linköping AB.
Postitivt för Kinda-Ydre Sparbanks situation är en god likviditet, en stark soliditet och kapitaltäckning.

Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust
Årets vinst enligt balansräkningen utgör 38.455 tkr. Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:
- Överföring till reservfonden
- Avsättning till allmännyttiga eller därmed
jämförliga ändamål, Sparbankens
nystartade utvecklingsfond

36.955 tkr

1.500 tkr

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt ska ha en
kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade
risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna
kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kärnprimärkapitalrelation uppgår till 21,85 % (föregående år 23,34 %). Kapitalbasen uppgår till 452.224 tkr (föregående år 434.775
tkr) och slutligt minimikapitalkrav (buffertkrav ej inräknat)
till 165.606 tkr (föregående år 149.015 tkr). Specifikation
av posterna framgår av not om kapitaltäckning.
Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra
sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.
Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i
förhållande till verksamhetens omfattning och risk.
Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt,
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.
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Äkta makarna och företagarna Börje och Jenny Andersson
tillsammans med Kinda-Ydre Sparbanks företagsrådgivare
Kjell Åsen. Vallhunden Cap vill också vara med.
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Fem år i sammandrag
Nyckeltal

2017

2016

2015

2014

2013

8 115
14,9

7 060
11,7

6 322
8,9

5 809
5,6

5 501
7,1

21,6

23,5

22,2

23,1

22,6

Summa riskvägt exponeringsbelopp, Mkr
Kärnprimärkapitalrelation

2 070

1 863

1 791

1 629

1 525

Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp

21,85

23,34

22,66

22,13

21,85

23,34

22,66

22,13

17,97

21,85

23,34

22,66

22,13

21,48

1,66

1,59

1,59

1,94

2,05

1,23

1,23

1,29

1,50

1,50

0,57

0,44

0,56

0,72

0,64

1,19

0,88

1,11

1,28

1,38

4,7

3,3

4,1

5,1

4,9

0,56

0,67

0,65

0,58

0,55

0,54

0,64

0,57

0,52

0,57

84

54

60

61

58

0,06

0,38

0,45

0,77

1,15

-0,1

-0,1

-0,4

-0,3

0,1

26,8
4

29,4
4

32,1
4

29,5
4

27,9
4

Volym
Affärsvolym ultimo, Mkr
Förändring under året, %
Av sparbanken förvaltade och f örmedlade kundvolymer

Kapital
Soliditet
Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen

Primärkapitalrelation
Primärkapital i % av riskexponeringsbelopp

Total kapitalrelation
Total kapitalbas i % av riskexponeringsbelopp

Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO1

Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym

Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym

Avkastning på totala tillgångar
Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital

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

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

Osäkra fordringar och kreditförluster
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto

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

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

Övriga uppgifter
Medelantal anställda
Antal kontor

1

MO (Medelomslutning) =12 månaders genomsnitt av balansräkningens omslutning.
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Resultat- och balansräkningar

2017

2016

2015

2014

2013

53 791
17 214
1 381
21 919
94 305

47 815
14 262
2 761
17 127
81 965

45 557
13 863
2 626
17 012
79 058

52 166
12 700
4 706
14 782
83 724

51 986
13 131
702
14 279
80 098

Kreditförluster

-45 361
-7 280
1 736

-46 158
-9 018
2 366

-43 770
-7 551
6 499

-42 703
-6 089
5 304

-38 620
-5 459
-1 885

Summa kostnader

-50 905

-52 810

-44 822

-43 488

-45 964

Rörelseresultat

43 400

29 155

34 236

40 236

34 134

Resultaträkning
Tkr

Räntenetto
Provisioner, netto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter
Summa intäkter
Allmänna administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader1

95

94

95

95

7 387

-5 039
38 455

-2 741
26 508

-3 931
30 400

- 5 750
34 581

-6 419
35 102

5 233

6 758

8 296

6 652

7 161

Bokslutsdispositioner
Skatter

Årets resultat
Balansräkning

Kassa
Utlåning till kreditinstitut

129 155

116 684

145 143

118 715

163 981

Utlåning till allmänheten

2 286 858

2 117 898

1 785 844

1 570 509

1 541 522

495 968
349 025

486 557
362 553

574 398
291 702

764 384
293 694

614 418
255 075

22 691
15 206

15 416
13 627

16 512
96 217

14 612
12 611

15 224
14 920

3 304 136

3 119 493

2 918 112

2 781 177

2 612 301

477

697

433

327

1

In- och upplåning från allmänheten

2 551 988

2 372 122

2 251 648

2 120 432

1 999 633

Övrigt
Avsättningar

10 493
162
2 563 120

11 446
316
2 384 581

16 297
1 850
2 270 228

16 520
1 422
2 138 701

18 375
2 214
2 020 223

1 616
739 400

1 711
733 201

1 805
646 079

1 900
640 576

1 994
590 084

3 304 136

3 119 493

2 918 112

2 781 177

2 612 301

Räntebärande värdepapper

Aktier och andelar
Materiella tillgångar

Övrigt
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut

Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital

Summa skulder, avsättningar
och eget kapital

Inkl avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

1
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
1 januari - 31 december
Tkr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto
Erhållna utdelningar
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not

4
5
6
7
8
9

10
21
11

Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster

2017

2016

58 592
-4 801
53 791

53 016
-5 201
47 815

21 040
21 748
- 4 534
1 381
879
94 305

16 555
18 260
- 3 998
2 761
572
81 965

-45 361
-2 941
- 4 339

-46 157
-2 034
-6 984

-52 641

-55 176

41 664

26 789

Kreditförluster, netto
Rörelseresultat

12

1 736
43 400

2 366
29 155

Bokslutsdispositioner

13

94

94

Skatt på årets resultat

14

- 5 039

- 2 741

38 455

26 508

2017

2016

38 455

26 508

-35 547

62 338

3 291

-1 724

-

-

6 199

87 122

Årets resultat

Rapport över totalresultat
1 januari - 31 december
Tkr

Årets resultat
Övrigt totalresultat som kommer återföras till
resultatet
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella
tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas överfört till årets resultat
Skatt hänförlig till förändring i verkligt värde på
finansiella tillgångar som kan säljas
Årets totalresultat
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Balansräkning
Per den 31 december
Tkr

Not

2017

2016

5 232

6 758

65 844
129 155
2 286 858
430 124
348 347
678

60 907
116 684
2 117 898
425 650
362 065
488

4 677
18 014
2 573

2 811
12 605
3 899

Tillgångar
Kassa
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseföretag
Materiella tillgångar

15
16
17
18
19
20
21

- Inventarier
- Byggnader och mark

Aktuell skattefordran
Övriga tillgångar

22

2 392

1 642

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

23

10 241
3 304 136

8 086
3 119 493

Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Övriga skulder

24
26

477
2 551 988
3 556

697
2 372 122
4 553

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

6 938

6 893

14

161
2 563 120

316
2 384 581

Obeskattade reserver

28

1 616

1 711

Eget kapital

29

489 216
211 729
38 455
739 400
3 304 136

462 708
243 985
26 508
733 201
3 119 493

Skulder, avsättningar och eget kapital
25

Avsättningar
- Uppskjuten skatteskuld

Summa skulder och avsättningar

Reservfond
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

Ingående eget kapital 2017-01-01

Reservfond

Fond för
verkligt värde

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

462 708

243 985

26 508

733 201

Vinstdisposition
-Överföring till reservfonden

26 508

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Utgående eget kapital 2017-12-31

Tkr

Ingående eget kapital 2016-01-01

-26 508
38 455

38 455
-32 256

-32 256
489 216

211 729

38 455

739 400

Reservfond

Fond för
verkligt värde

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

432 308

183 371

30 400

646 079

Vinstdisposition
-Överföring till reservfonden

30 400

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Utgående eget kapital 2016-12-31

-30 400
26 508

26 508
60 614

26 508

733 201

60 614
462 708

243 985

Med två helt nya knatte- och ungdomsbanor och en upprustad seniorbana har Ydre Motorklubb fått ett rejält uppsving.
– De 160  000 kronor vi fick från Kinda-Ydre Sparbanks jubileumsfond var en nyckelförutsättning för att vi skulle
komma dit vi är i dag. Helt fantastiskt av vår lokala bank, säger Linus Lindström, Ydre MK.
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Kassaflödesanalys
(indirekt metod)
Trk

2017

2016

43 400

29 155

2 933
-815
2 941
-1 680
-4 572

1 154
-880
2 034
-2 255
-2 097

42 207

27 111

-167 357
-19 054
179 866
-220
-1 579
143
34 005

-329 881
94 563
120 474
264
82 588
-6 945
-11 826

-11 204
233
-10 449
-21 420

-17 232
-938
-18 170

-1 640

-2 853

10 945
123 443
134 388

-29 996
153 439
123 443

2017
5 233
129 155
134 388

2016
6 759
116 684
123 443

2017
21 040
58 081
-4 841

2016
16 555
51 853
-6 037

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto
- Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner
- Avskrivningar
- Kreditförluster

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av utlåning till allmänheten
Förändring av värdepapper
Ökning av inlåning från allmänheten
Förändring av skulder till kreditinstitut
Förändring av övriga tillgångar
Förändring av övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Utbetalt anslag
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
I likvida medel ingår
Tkr

Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Summa

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

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Motstående sida:
Elin och Peter Torstensson optimistiska nybyggare.
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Noter till de finansiella rapporterna

Not 1

Uppgifter om sparbanken

Årsredovisningen avges per 31 december 2017 och avser Kinda-Ydre Sparbank som
är sparbank med säte i Kisa. Adressen till huvudkontoret är Grönedegatan 6, Kisa.

Not 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) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11, FFFS 2011:54 och FFFS
2013:2, FFFS 2013:24, FFFS 2014:18, FFFS 2015:20 samt
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar
därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses
standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär
att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 19 mars 2018.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioden som presenteras i de
finansiella rapporterna, om inte annat framgår.

Värderingsgrunder vid upprättande av företagets
finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa
finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde til�lämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas
till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella
instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller
finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till
närmaste tusental.
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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. Se not 36.

Ändrade redovisningsprinciper
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som
Sparbanken tillämpar från och med 1 januari 2017. Övriga
ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari
2017 har inte haft någon väsentlig effekt på Sparbankens
redovisning.

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 förtids tillämpas.
Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella
rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller
ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter.
Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka
bankens finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter
IAS 39 Finansiella instrument:
Redovisning och värdering från 2018. Sparbanken p
 lanerar
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 och förändringar av principer för säkringsredovisning bland annat
med syfte att förenkla och att öka samstämmigheten
med Sparbankens interna riskhanteringsstrategier.
När det gäller klassificering och värdering av utlåning har
banken dragit slutsatsen att dessa tillgångar innehas i en
affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar
i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden, samt att
dessa kassaflöden ger vid bestämda tidpunkter upphov
till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Detta
innebär att banken även i fortsättningen kommer att redovisa och värdera utlåning till upplupet anskaffningsvärde.
Sparbankens likviditet placeras till stor del i obligationer.
Dessa redovisas i enlighet med IAS 39 som AFS tillgångar, vilket innebär att de redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Sparbanken bedömer att portföljen för
förvaltning av högkvalitativ likviditetsreserv oftast innehas till förfall, men att försäljning och omplaceringar kan
komma att ske. Baserat på klassificeringen i enlighet med
IFRS 9 medför det att redovisning kommer att fortsätta
ske till verkligt värde via övrigt totalresultat. För Sparbankens portfölj för förvaltning av övrig likviditet, det vill säga
sådan likviditet som inte ur ett rörelse- eller regulatoriskt
perspektiv måste placeras som högkvalitativa obligationer, bedöms att köp och försäljning kan behöva ske frekvent. Baserat på klassificeringen i enlighet med IFRS9,
bedöms portföljen för övrig likviditet bli förändrad, vilket
medför att redovisningen kommer ske till verkligt värde
via resultaträkningen. Denna omklassificering framgår av
tabellen nedan, där den uppskattade effekten blir att fond
för verkligt värde minskar med 2.824 tkr, men samtidigt
ökar det balanserade resultatet med 2.824 tkr.
Sparbanken 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, men till skillnad mot IAS 39
så kommer inte någon omklassificering av tidigare orealiserat resultat från övrigt totalresultat till resultatet att
göras i samband med försäljning och realisation av tidigare orealiserat resultat. Vid försäljning kommer istället en
omföring göras från fond till verkligt värde till balanserat
resultat som en transaktion inom eget kapital.
Sparbanken har ett innehav i onoterade aktier vars verk-

liga 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, då något undantag för
detta inte längre tillåts. Banken har utvecklat rutiner för
att värdera detta innehav till verkligt värde. Effekten av
denna ändring bedöms som begränsad.
För klassificering och värdering av bankens finansiella
skulder så innebär IFRS 9 inte några förändringar jämfört
med IAS 39.
Förväntade kreditförluster
De nya reglerna för nedskrivningar, baserat på förväntade
kreditförluster, förväntas medföra en mindre positiv övergångseffekt på utlåning jämfört med tidigare reservering
som baserats på inträffade förluster. Den förväntade
positiva effekten beräknas uppgå till 623 tkr (se tabellen
nedan). En allmän förväntan är att de nya reglerna dock
kan komma att med före en större volatilitet i reserverna
och därför också i resultat. Ett arbete för att ta fram nya
modeller har gjorts under 2017 för beräkning och reservering av förväntade kreditförluster. Skillnaderna mellan
bankens nuvarande redovisningsprinciper för nedskrivningar och de principer som kommer att tillämpas från
och med 1 januari 2018 är bland annat att:
-

reserveringar för kreditförluster kommer inte längre
bara att redovisas på utlåning utan även på lämnade
lånelöften och på investeringar i skuldinstrument som
redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat,

-

reserveringar för kreditförluster på utlåning inte
längre bara kommer att redovisas för osäkra lån,

-

i samband med att en ny kredit lämnas kommer en
reserv motsvarande 12 månaders förväntad kredit
förlust att redovisas

-

när det inträffat en betydande ökning av kreditrisk
så kommer en kreditförlustreservering att göras
motsvarande de förväntade kreditförlusterna för den
återstående löptiden inte bara på osäkra lån

Upplysningar
IFRS 9 medför följdändringar i upplysningskraven i IFRS
7 Finansiella instrument. Banken genomför för närvarande en gap-analys för att identifiera vilka förändringar som
måste genomföras för att uppfylla dessa krav. Ett arbete
pågår med att anpassa system och rutiner för att uppfylla
dessa krav.
Bedömd effekt av införandet av IFRS 9
på öppningsbalansen 2018-01-01
Banken har genomfört en analys av storleken på de kvantitativa effekterna på bankens egna kapital när IFRS 9 börjar tillämpas 1/1 2018. Dessa framgår i nedan tabell förde25

lat på förväntade kreditförluster samt klassificering och
värdering. De uppskattade effekterna är beräknade med
utgångspunkt i information som till dags dato är känd.
De uppskattade effekterna kan komma att ändras eftersom banken ännu inte

a) fastställt samtliga ändringar i redovisningsprinciper
som följer av IFRS 9
b) slutfört validering av de kvantitativa effekterna från
införandet av förväntade kreditförluster
De uppskattade effekterna enligt nedanstående tabell är
före skatteberäkning.

TABELL Uppskattad påverkan på eget kapital vid övergång till IFRS 9
uppdelad på balanserat resultat och fond för verkligt värde
Utgående balans
31/12 2017

Uppskattad effekt av
tillämpning av IFRS 9,
förväntade kreditförluster

Balanserat resultat

527.671

623

Fond för verkligt
värde

211.729

Belopp i tkr

IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” reglerar hur
redovisningen av intäkter ska ske, och syftar till att ge
användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. IFRS 15 ersätter IAS 18
Intäkter och IAS 11 Entreprenadsavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft 1 januari 2018.
Förtida tillämpning är tillåten. De nya reglerna bedöms
inte påverka banken väsentligt.
IFRS 16 ”Leases”, Standarden kräver att tillgångar och
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Standarden är tillämplig
för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller
senare. Förtida tillämpning är tillåten förutsatt att även
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” tillämpas. Banken har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16 men
bedömningen är att den inte påverkar banken väsentligt.
Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning
förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på
företagets finansiella rapporter.

Intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas samtliga erhållna utdelningar. Utdelningar som överstiger intjänade vinstmedel
efter förvärvet kan indikera ett nedskrivningsbehov.

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
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Uppskattad effekt av
t illämpning av IFRS 9,
klassificering och värdering

Uppskattad 
ingående balans
1/1 2018

2.824

531.118

-2.824

208.905

som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser
som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar
och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas
till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

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.
Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att uppta lån.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras
i resultaträkningen består av:
-

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

-

Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats
som tillgängliga för försäljning

-

Räntor från finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde över resultaträkningen

-

Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas.
För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar
redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt
och för räntederivat som säkrar finansiella skulder
redovisas dessa som en del av räntekostnaderna.

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts. Här ingår även utdelning från intresseföretag och
ägarintressen i andra företag.

Provisions- och avgiftsintäkter
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när

sättningar 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 en viss andel av 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 i de fall som
tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över
ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i
allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas
omedelbart som intäkt.

(a) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
(b) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som
är förknippade med transaktionen kommer att
tillfalla företaget,
(c) färdigställandegraden på balansdagen kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och
(d) 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. Intäktsredovisning
redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket
innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen
Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda
tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:

Provisioner och avgifter som inräknas
i den effektiva räntan
Provisioner och avgifter som är en integrerad del av
effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan
som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är
sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas.

Provisioner och avgifter som är intjänade i takt
med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter
eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att
faciliteten kommer att utnyttjas samt 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 er-

Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån
de inte är att betrakta som ränta, till exempel 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 identifierats till
verkligt värde via resultaträkningen (Fair Value Option)

-

Realisationsresultat från avyttring av finansiella
tillgångar och skulder

-

Realisationsresultat från finansiella tillgångar
som kan säljas

-

Nedskrivningar på finansiella tillgångar som kan
säljas (aktieinstrument och skuldinstrument)

-

Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat
där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.

-

Orealiserade förändringar i verkligt värde på s äkrad
post med avseende på säkrad risk i säkring av
verkligt värde

-

Valutakursförändringar

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här
redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT-, telekom27

munikations-, rese- och representationskostnader samt
kassadifferenser.

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då
underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat
eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som
inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen
inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat.
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 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 och andra egetkapitalinstrument, och obligationsfordringar och
räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder
och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder
samt derivat.
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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 bolaget
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av
en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
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 bolaget förbinder
sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i
balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas
till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs om
löftet är oåterkallerligt och lämnas till en låntagare där ett
nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker sparbankens
upplåningskostnader för att finansiera lånet.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument
klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket
syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur
det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Derivat
Samtliga derivat värderas initialt och löpande till verkligt
värde i balansräkningen. Om säkringsredovisning inte
tillämpas redovisas värdeförändringarna över resultaträkningen och derivaten kategoriseras på grund av reglerna
i IAS 39 som innehav för handelsändamål, även i de fall
som de ekonomiskt säkrar risk men där säkringsredovisning inte tillämpas. Om säkringsredovisning tillämpas

redovisas värdeförändringarna på derivaten och den säkrade posten på sätt som beskrivs nedan.

Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

I denna kategori ingår sparbankens derivat med negativt
verkligt värde med undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i
verkligt värde redovisas i resultaträkningen.

Denna kategori består av finansiella tillgångar som sparbanken initialt valt att placera i denna kategori (enligt den
s k Fair Value Option). Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. I denna grupp ingår
också derivat med positivt verkligt värde med undantag
för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument, det vill säga innehav för handelsändamål. För
finansiella instrument som placerats i denna grupp redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar
i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner.
Sparbanken har till denna kategori valt att vid första redovisningen hänföra andelar i värdepappersfonder som
förvaltas och utvärderas baserat på verkliga värden.

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.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundoch lånefordran redovisas till det belopp som beräknas
inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan
kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Huvuddelen av
innehavet i räntebärande värdepapper liksom innehav av
aktier och andelar redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med periodens
värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat och de
ackumulerade värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital, dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar (se redovisningsprinciper) eller på
valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas
i resultaträkningen. Vidare redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet med effektivräntemetoden i
resultaträkningen likaså utdelning på aktier. För dessa instrument kommer eventuella transaktionskostnader ingå
i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället
och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt värde
att ingå i fond för verkligt värde tills dess att instrumentet
förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i
övrigt totalresultat, i resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, till
exempel leverantörsskulder, ingår i denna kategori.

Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

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.
Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde,
det vill säga i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den finansiella
garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt
IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades
efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.

Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels en ensidig utfästelse från sparbanken att ge ut ett lån med på
förhand bestämda villkor (t.ex. ränta) där låntagaren kan
välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels ett avtal
där både sparbanken och låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i
framtiden. För av sparbanken lämnade lånelöften gäller
att (a) att det inte kan regleras netto, (b) sparbanken har
inte som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöften och (c) låneräntan är inte lägre än marknadsräntan
då lånelöftet lämnas.

Derivat och säkringsredovisning
Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att
säkra de risker för ränteexponeringar som sparbanken är
utsatt för. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning
enligt IAS 39 krävs att det finns en entydig koppling till
den säkrade posten. Vidare krävs att säkringen effektivt
skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumentation
upprättats och att effektiviteten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Säkringsredovisning får bara tillämpas om säkringsrelationen kan förväntas vara mycket effektiv och i
efterhand ha haft en effektivitet som ligger inom spannet
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80-125%. I de fall förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda redovisas derivatinstrumentet till verkligt värde med värdeförändringen via resultat
räkningen.
Samtliga derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen. Ett inbäddat derivat värderas separat från värdkontraktet till verkligt värde om det inte är nära relaterat till
värdkontraktet och om inte hela instrumentet värderas till
verkligt värde där värdeförändringarna redovisas över resultaträkningen. Beroende på om säkringsredovisning til�lämpas eller inte så redovisas värdeförändringarna på derivatet och den säkrade posten på olika sätt enligt nedan.
Sparbankens säkringsinstrument vid säkringsredovisning
utgörs av ränteswappar. De poster som säkras och där
säkringsredovisning tillämpas är fastförräntad utlåning
(portföljsäkring) och fastförräntade obligationer (transaktionsbaserad säkringsrelation).
Den säkrade risken i de ovanstående posterna är risken
för förändring i verkligt värde på grund av förändringar i
swapräntan.

separat rad i balansräkningen (Förändring i verkligt värde på räntesäkrad post i portföljsäkring). Till den del som
säkringen inte varit effektiv redovisas detta i resultaträkningen. Om säkringsrelationen avbryts och den säkrade
posten fortfarande finns i balansräkningen så påbörjas en
periodisering enligt en rätlinjig metod på tidigare bokförda värdejusteringar.

Kassaflödessäkring (transaktionsbaserad
säkringsrelation)
För transaktionsbaserad säkringsrelation tillämpas kassaflödessäkring eftersom den säkrade risken är osäkerhet i
framtida kassaflöden. För säkring används ränteswappar.
Ränteswapparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas räntekupongdelen
löpande som räntekostnad eller ränteintäkt (beroende på
om den säkrade posten är en skuld eller tillgång) och övrig
värdeförändring av ränteswappen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i fond för verkligt värde i eget kapital till den säkringen varit effektiv så länge som kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet är uppfyllda. All
ineffektivitet från säkringen redovisas i resultaträkningen.

Säkring av verkligt värde (portfölj)
När ett säkringsinstrument används för säkring av ett
verkligt värde redovisas derivatet till verkligt värde i balansräkningen och den säkrade tillgången/skulden redovisas också den till verkligt värde avseende den säkrade risken. Risken för förändringar i verkligt värde i sparbankens
redovisning härrör från utlåning med fast ränta, vilket
ger upphov till ränterisk. Värdeförändringen på derivatet
redovisas i resultaträkningen tillsammans med värdeförändringen på den säkrade posten i resultaträkningen under posten Nettoresultat av finansiella poster till verkligt
värde. Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrumenten redovisas bland Nettoresultat av finansiella transaktioner och räntekuponger (såväl upplupen som betald)
bland ränteintäkterna.
Den portföljmetod som tillämpas innebär att lånefordringarna fördelas ut i olika tidsspann utifrån förväntade
ränteomförhandlingstidpunkter. I varje tidsspann har
sparbanken utsett det belopp som utifrån sparbankens
riskhanteringsstrategi är lämpligt att säkra och de anskaffade säkringsinstrumenten fördelas ut i dessa tidsspann.
Månatligen utförs en effektivitetstest av säkringsrelationerna genom en jämförelse förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet med förändringen i verkligt
värde på det säkrade beloppet med avseende på den
säkrade risken (risken för förändring i swapräntan) i varje
tidsspann. Om effektiviteten har varit inom 80-125 % redovisas en justering av värdet på den säkrade beloppet
med den beräknade förändringen i verkligt värde på en
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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 eller grupp av tillgångar 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 eller
gruppen med tillgångar. Objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer
tillgångens innehavare 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, eller
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f) observerbara uppgifter som tyder på att det finns en
mätbar minskning av de uppskattade framtida kassaflödena från en grupp av finansiella tillgångar sedan
dessa tillgångar redovisades första gången, trots att
minskningen ännu inte kan identifieras som hörande
till någon av de enskilda finansiella tillgångarna i gruppen, inklusive
i. negativa förändringar i betalningsstatus för
låntagare i gruppen (exempelvis ett ökat
antal försenade betalningar eller ett ökat
antal kreditkortsinnehavare som nått sin
kreditgräns och som betalar lägsta tillåtna
månadsbelopp), eller
ii. inhemska eller lokala ekonomiska villkor
som har koppling till uteblivna betalningar av
tillgångarna i gruppen (exempelvis en ökning
av arbetslösheten i låntagarnas geografiska
område, en minskning av fastighetspriserna
avseende hypotekslån i berört område, en
nedgång i oljepriserna vid lån till oljeproducenter, eller ogynnsamma förändringar
av branschvillkor som påverkar låntagarna i
gruppen).
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 redovisats
till upplupet anskaffningsvärde
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns
och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis
för alla lån.
En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden mellan det diskonterade nuvärdet av förväntade
framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt i anspråkstagande av pant, även när i anspråkstagande
inte är sannolikt), diskonterade med lånets ursprungliga
effektivränta och lånets redovisade värde. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen.
För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet efter
nedskrivningar beräknas som det sammanlagda diskonterade värdet av framtida kassaflöden, redovisas förändringen av det nedskrivna beloppet som ränta till den
del som ökningen inte beror på om ny bedömning av de
förväntade kassaflödena. Vid en förändrad bedömning av
förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan två bedömningstillfällen skall däremot denna föränd32

ring redovisas som kreditförlust eller återvinning.
För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd 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 mer än 60 dagar försenade
och det inte finns betryggande säkerhet för lånet. 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 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
Om det finns objektiva belägg, se beskrivning under
”Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar”, som indikerar att det finns nedskrivningsbehov på räntebärande
värdepapper utgör beloppet på den ackumulerade förlust
som omklassificeras från eget kapital via övrigt totalresultat i resultaträkningen av skillnaden mellan förvärvskostnaden (efter avdrag för återbetalning av kapitalbelopp och
periodisering) och aktuellt verkligt värde, efter avdrag för
eventuell nedskrivning på den finansiella tillgången som
tidigare redovisats i resultaträkningen
Egetkapitalinstrument som klassificerats som en finansiell tillgång som kan säljas, anses ha ett nedskrivningsbehov och skrivs ner om det verkliga värdet understiger
anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när
värdenedgången varit utdragen. Sparbanken betraktar en
värdenedgång större än 20 % som betydande, och en period om minst nio månader som utdragen.
Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klas-

sificerat som en finansiell tillgång som kan säljas omklassificeras tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust
i eget kapital via övrigt totalresultat till resultaträkningen.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för
beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas
fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av
nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en
minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not.
Nedskrivningar av 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.
Finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde
En nedskrivning av en finansiell tillgång som redovisats till
anskaffningsvärde återförs inte förrän instrumentet avyttrats även om ett nedskrivningsbehov inte längre föreligger.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, vilka
tidigare redovisats i resultaträkningen återförs ej via resul-

taträkningen, utan in övrigt totalresultat. Det nedskrivna
värdet är det värde från vilket efterföljande omvärderingar
görs, vilka redovisas i övrigt totalresultat. Nedskrivningar
av räntebärande instrument, klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, återförs över resultaträkningen om det verkliga värdet ökar och ökningen objektivt kan
hänföras till en händelse 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.

Ianspråktagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas till enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägre
beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet om den övertagna egendomen inte är ett finansiellt
instrument. Ianspråktagen pant som är ett finansiellt instrument värderas och redovisas i enlighet med sparbankens principer för värdering av finansiella instrument.

”Tillsammans är vi starka”, Gun Andersson, företagsrådgivare på Kinda-Ydre Sparbank med entreprenören Niklas Nilsson.
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Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats
på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som andra
intäkter och kostnader i resultaträkningen. För fastigheter som sparbanken övertagit för att skydda en fordran
redovisas hyresintäkter under övriga rörelseintäkter och
driftskostnader under övriga rörelsekostnader.

Avskrivningsprinciper

Materiella tillgångar
Ägda tillgångar

Beräknade nyttjandeperioder:
byggnader, rörelsefastigheter

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång
i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma sparbanken till del
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella
uppskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med
olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas
från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust
redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med tillgången kommer att komma
företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift
läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten
av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella
oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter,
eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med utbytet. Reparationer kostnadsföres
löpande.
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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 anläggningstillgångar anser sparbanken att det inte finns några
separata komponenter med väsentligt olika avskrivningsperioder.

se nedan

inventarier

3-5 år

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

50 år

Installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m.

30 år

Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m.

40 år

Inre ytskikt, mellanväggar i lokaler,
maskinell utrustning m.m.

10 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.

Nedskrivningar av materiella tillgångar
Nedskrivningsprövning
De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas
vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation
på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå
där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar

resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga
till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten
(gruppen av enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning
av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med
en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den
risk som är förknippad med den specifika tillgången.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation
på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund
för beräkningen av återvinningsvärdet.
En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger
det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Ersättningar till anställda
Ersättningar efter avslutad anställning
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK) för BTP2 och Swedbank
Försäkring och SEB Trygg Liv för BTP1. Enligt IAS 19 är
en avgiftsbestämd en plan för ersättningar efter avslutad
anställning enligt vilka företaget 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 de av sparbankens
anställda som är anslutna till SPK har bedömts vara en
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
Sparbanken har dock gjort bedömningen att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är tillämplig
även för sparbankens pensionsplan hos SPK. Sparbanken
saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt

de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas till SPK baserat
på aktuell lön.
Sparbanken har utöver de kollektivavtalade tjänstepensionerna i särskilt avtal utfäst till VD, avgiftsbestämd tjänstepension. Även denna utfästelse är tryggad genom försäkring. Årets kostnader för försäkringspremier framgår
av not 10.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande,
av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning
före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas
som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade
kostnaden för vinstandelsbetalningar när banken har en
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana
betalningar och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

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.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas 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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Not 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 till
exempel återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och
tydliga processer skapar sparbanken förutsättningar för
en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och
sitt ansvar.
I sparbanken finns en samlad funktion för självständig
riskkontroll direkt underställd verkställande direktören
vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt
vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken
inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens
oförmåga att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också
den risk som sparbanken tar på sig när sparbanken ställer
ut finansiella garantier för att garantera en tredje parts
betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella
garantin. Till denna risk räknas också den risk som sparbanken har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek. I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad
till under året intjänad förmedlingsprovision Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett
värdepapper eller ett derivatinstrument.
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Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens
kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion
inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer som regelbundet rapporterar till styrelsen.
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. Trots att kreditrisken
utgör sparbankens största riskexponering är sparbankens
kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym
jämförelsevis små.
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens
kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga till sparbankens verksamhetsområde,
är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens krediter
dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en
god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast
placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast
i värdepapper med hög kreditvärdighet.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna
förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en
gång årligen i styrelsen. För större företagsengagemang
tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning
av kredit och i samband med den årliga omprövningen.
Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd
och risken vid ett eventuellt obestånd.
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera
kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen
sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig.
Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt
koncentrationer med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori av låntagare visas i tabeller nedan.

2017
Kreditriskexponering
brutto och netto

Total kredit
riskexponering
(före ned
skrivning)

Nedskrivning/
Avsättning/
Värdejustering till
marknadsvärde

Redovisat
värde

Värde av
säkerheter

4 884
989 189
79 602
838 528
135 983
74 460
146 502
2 286 858
129 155

4 884
945 976
79 602
832 189
124 538
71 460
7 627
2 083 986

Total kredit
riskexponering
efter avdrag
säkerheter

Krediter1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra näringsfastigheter
Företagsinteckning
Övriga5
Summa
Utlåning till kreditinstitut

4 884
989 209
97 312
838 528
139 489
76 079
149 018
2 294 519
129 155

-20

-3 506
-1 619
-2 516
-7 661

0
43 213
0
6 339
11 445
3 000
138 875
202 872
129 155

Värdepapper
Kommuner/Landsting
-AAA
-AA+

64 859

985

65 844

65 844

137 301
9 985
60 319

849
141
614

138 150
10 126
60 933

138 150
10 126
60 933

218 845

2 070

220 915

220 915

491 309
228 557
107 217
335 774
3 250 757

4 659

495 968
228 557
107 217
335 774
3 247 755

495 968
228 557
2 847
231 404
1 059 399

Andra emittenter efter rating6
-AAA
-A-BBB-/BB+/Ba1
-utan officiell rating

Summa
Åtaganden7
Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering

-3 002

104 370
104 370
2 188 356

Värdepapper utan officiell rating är utgivna av andra nordiska sparbanker eller börsnoterade
företag där kreditkvalitén är bedömd att motsvara mellan A- och BB.

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
6
Rating enligt Standard & Poors eller Moodys
7
För åtaganden som avser outnyttjad del av beviljade räkningskrediter kan säkerheter ej beräknas
1
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2016
Kreditriskexponering
brutto och netto
Krediter1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra näringsfastigheter
Företagsinteckning
Övriga5
Summa
Utlåning till kreditinstitut

Total kredit
riskexponering
(före ned
skrivning)

7 370
1 085 531
79 602
655 665
112 096
64 515
122 524
2 127 303

Nedskrivning/
Avsättning/
Värdejustering till
marknadsvärde

-20

-3 354
-2 628
-3 403
-9 405

Redovisat
värde

7 370
1 085 511
79 602
655 665
108 742
61 887
119 121
2 117 898

116 684

Värde av
säkerheter

Total kredit
riskexponering
efter avdrag
säkerheter

7 370
1 050 666
79 602
651 900
105 732
60 567
2 340
1 958 177

0
34 845
0
3 765
3 010
1 320
116 781
159 721

116 684

116 684

Värdepapper
Kommuner
10 143
50 139

-52
677

10 091
50 816

10 091
50 816

-BBB+/BBB

126 798
9 979
80 428

-108
92
-132

126 690
10 071
80 296

126 690
10 071
80 296

-utan officiell rating

207 702

890

208 592

208 592

485 189
201 813
98 513
300 326
3 029 502

1 367

486 556
201 813
98 513
300 326
3 021 464

486 556
201 813
1 368
203 181
971 542

-AAA
-AA+

Andra emittenter efter rating6
-AAA
-A/A-

Summa
Åtaganden7
Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering

-8 038

97 145
97 145
2 055 322

Värdepapper utan officiell rating är utgivna av andra sparbanker eller nordiska börsnoterade
företag där kreditkvalitén är bedömd att motsvara mellan A- och BB.

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
6
Rating enligt Standard & Poors eller Moodys
7
För åtaganden som avser outnyttjad del av beviljade räkningskrediter kan säkerheter ej beräknas
1
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Kreditkvalitet
2017

Lånefordringar, kreditkvalitet
tkr

2016
% av total

tkr

% av total

Företagssektor
Låg till medel risk
Högre risk
Privatpersoner och övriga
Låg till medel risk
Högre risk
Lånefordringar

595 695
64 282

26,0
2,8

453 738
51 234

21,4
2,4

1 605 445
21 436
2 286 858

70,2
1,0
100,0

1 589 822
23 103
2 117 898

75,1
1,1
100,0

Klassificeringen är gjord enligt Swedbank/sparbankernas interna system för riskklassificering. Risken
uttrycks i 23 klasser där klass 0 uttrycker störst risk för fallissemang och klass 21 representerar lägst
risk, samt klassen ”F” för krediter i fallissemang. I tabellen ovan redovisas klass 6-21 som låg till medel
risk. Klass ”F” och 0-5 redovisas som högre risk, där sannolikhetsrisken för fallissemang är beräknad
till högre än 5 %.

Oreglerade och osäkra fordringar
2017

Tkr

2016

Lånefordringar per kategori av låntagare
Lånefordringar, brutto
- offentlig sektor
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare
- övriga

Summa lånefordringar brutto

4 714
321 028
1 940 032

7 071
258 916
1 846 584

1 047 879

931 677

28 745
2 294 519

14 655
2 127 226

-5 625
-2 036
- 1 095

-7 464
-1 941
-1 151

4 714
315 403
1 937 996

7 071
251 452
1 844 643

Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare

Lånefordringar, nettoredovisat värde
- offentlig sektor
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare
- övriga

Summa
Värdeförändring till följd av säkringsredovisning till verkligt värde
Summa redovisat värde lånefordringar

1 046 784

930 526

28 745
2 286 858
2 286 858

14 655
2 117 821
77
2 117 898
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Osäkra lånefordringar

2017

2016

6 819
2 254

13 046
4 410

974

813

-5 625
-2 036

-7 464
-1 941

1 194
218
1 412

5 582
2 469
8 051

2017
-

2016
-

-

-

2017

2016

0
0
57
93
150

0
52
77
49
178

Osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor

Varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor

Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar
- företagssektor
- hushållssektor

Osäkra lånefordringar, nettoredovisat värde
- företagssektor
- hushållssektor

Summa osäkra lånefordringar nettoredovisat värde
Tkr

Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar
för vilka ränta intäktsförs
Osäkra lånefordringar som återfått status av normal lånefordran
Åldersanalys, oreglerade1 men ej nedskrivna lånefordringar
Tkr

Fordringar förfallna
Fordringar förfallna
Fordringar förfallna
Fordringar förfallna
Summa

> 60 dgr - 90 dgr
> 90 dgr - 180 dgr
> 180 dgr - 360 dgr
> 360 dgr

Av de oreglerade men ej nedskrivna lånefordringarna täcks 29 tkr (föregående år 129 tkr) av
säkerheter/fullgod borgen, medan 121 tkr (föregående år 49 tkr) är krediter utan säkerheter.
De faktorer sparbanken beaktar, för att bestämma om tillgången är osäker och om det finns
nedskrivningsbehov, är beskrivna i not 2 Redovisningsprinciper.

Kvittningsavtal
Sparbanken ingår i derivatavtal under International Swaps
and Derivatives Association (ISDA) master netting-avtal.
Avtalen innebär att när en motpart inte kan reglera sina
åtaganden enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet
och alla utestående mellanhavanden skall regleras med
ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för
kvittning i balansräkningen. Detta beror på att kvittning
enligt ISDA-avtalen endast är tillåten om motparten eller

Med oreglerade fordringar avses fordringar som förfallit till betalning > 60 dagar

1
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banken inte kan reglera sina åtaganden. Därtill är det inte
heller motpartens eller bankens avsikt att reglera mellanhavanden på nettobasis eller vid samma tidpunkt.
Sparbanken har i övrigt inte tecknat några avtal som möjliggör nettoredovisning. Vidare har banken inte kvittat
några tillgångar och skulder mot varandra.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med sina
finansiella skulder. Likviditetsrisk kan även uttryckas som
risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till
följd av att sparbankens betalningsåtaganden inte kan
fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar
och skulder inklusive derivatinstrument har olika löptider.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att
placeringar av likviditet endast görs i likvida värdepapper,
det vill säga värdepapper som handlas på en fungerande
marknad. Likviditeten bevakas löpande och stresstester
utförs för olika scenarios.

Bestämmelser om likviditetsreserv i sparbanken, i form
av definierade högkvalitativa likvida tillgångar, finns dels
i Finansinspektionens föreskrifter i FFFS 2010:7 och dels
i EU-regelverken om Liquidy Coverage Ratio (LCR). Banken har beslutat att ha en likviditetsreserv till ett belopp
som ger en LCR-kvot på lägst 120 %. Per 2017-12-31 var
LCR-kvoten 241 % (föregående år 238 %). Utöver de
värdepapper som medräknas i likviditetsreserven har
sparbanken likviditetsberedskap i form av räntebärande
värdepapper och fondandelar motsvarande 13 % (föregående år 14 %) av inlåning.
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.

Odiskonterade kassaflöden – kontraktuellt återstående löptid
2017
Löptidsinformation
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt
förväntad tidpunkt
för återvinning

Tillgångar
Kassa
Belåningsbara statsskuld
förbindelser mm
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Derivat

På anfordran

Längre än
3 mån men
högst 1 år

Högst
3 mån

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan löptid

5 233

129 155
48 189

82

247

51 409

15 322

51 858

109 632

453 178

2 553 965

1 075

36 563

394 842

10 132

4 903

177 406

10 241
63 257

151 345

899 429

477
2 517 307

18 082

9 385

7 570

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Avsättningar
Summa skulder

2 517 307

Utfärdade finansiella garantier
Lånelöften
Total skillnad

-107 217
-44 624
-2 492 219

2 579 419

376 949

442 613
349 025
22 691
4 965
10 241
4 247 805

477
2 552 344

3 556

3 556

6 938
28 576

5 233
67 060
129 155
3 216 822

349 025
22 691
62

Summa
nominella
kassaflöden

9 385

161
161

7 570

6 938
161
2 563 476
-107 217

34 681

141 960

891 859

44 624
2 624 043

376 788

1 577 112
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Odiskonterade kassaflöden – kontraktuellt återstående löptid
2016
Löptidsinformation
Kontraktuellt återstående
löptid (odiskonterat värde)
samt förväntad tidpunkt
för återvinning

På anfordran

Längre än
3 mån men
högst 1 år

Högst
3 mån

Längre än
1 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan löptid

Summa
nominella
kassaflöden

Tillgångar
Kassa
Belåningsbara statsskuld
förbindelser mm
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Avsättningar
Summa skulder
Utfärdade finansiella garantier
Lånelöften
Total skillnad

6 759

116 684
40 028

76

228

61 795

50 736

93 739

401 376

2 492 598

1 064

3 192

392 118

43 117

62 099
116 684
3 078 477

362 553
15 416
5 541

156 712

697
2 247 485

8 086
59 962

102 701

855 289

59 764
25

55 013
127

10 499

2 535 715

384 728

8 086
4 095 107

4 553

6 893
71 235

55 140

10 499

-11 273

47 561

844 790

44 528
2 580 243

316
316

6 893
316
2 385 372
-98 513

384 412

1 611 222

Förväntade tidpunkter för återvinning av skulder och tillgångar beräknas till samma som kontraktuella förutom
för inlåning från allmänheten där de erfarenhetsmässigt beräknas kvarstå i balansräkningen.
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439 492
362 553
15 416
5 541

697
2 372 761
152

4 553

2 248 182
-98 513
-44 528
-2 234 511

6 759

Marknadsrisk

Ränterisk

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns
tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste
marknadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I sparbankens fall utgör ränterisken och
aktiekursrisk de övervägande marknadsriskerna.

Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på
grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan således dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk,
dels förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebindningstider motverkar kassaflödesrisken men ökar prisrisken. Kortare räntebindningstider
motverkar prisrisken men ökar kassaflödesrisken.

Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i
samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer.
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, det vill säga risken för att räntenettot
försämras i ett förändrat ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på
grund av förändringar i valutakurser.
Den valutarisk sparbanken är exponerad mot avser köp
och försäljning av resevaluta. Denna verksamhet i förhållande till bankens övriga verksamhet är av mindre omfattning. Värdet av resevalutalagret var 7 tkr per 2017-1231 jämfört med 512 tkr 2016-12-31. En förändring av 10
procentenhet av valutakursen, alla andra förutsättningar
oförändrade, förändrar således marknadsvärdet med ca
0,7 tkr (föregående år 51 tkr). De valutakursförändringar
som sparbankens lager av resevaluta varit utsatt för ingår
i det redovisade resultatet för valutatransaktioner under
”Nettoresultat av finansiella transaktioner”.
Vid övriga transaktioner, finansiella instrument och exponeringar i utländsk valuta sker riskavtäckning mot Swedbank med automatik per omgående. Valutainlåning från
allmänheten uppgick till 3.439 tkr per 2017-12-31 jämfört
med 2.719 tkr föregående år.

I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de
finansiella riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär detta till exempel att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga
ramar. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den så
kallade gap-analys, som återfinns nedan, som visar ränte
bindningstiderna för sparbankens tillgångar och skulder
i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. Analysen visar att vid en förändring av marknadsräntan med en procentenhet, alla andra förutsättningar
oförändrade, ökar/minskar räntenettot för kommande

12-månadersperiod med 2.503 tkr jämfört med 1.165 tkr
föregående år.
Enligt finanspolicyn är målsättningen för sparbankens ränteanknutna exponeringar att värdeförändringsrisken vid
en plötslig och uthållig förskjutning av avkastningskurvan
med +/- 2 % får uppgå till högst +/- 8 % av kapitalbasen.
Derivatinstrument som exempelvis ränteswapkontrakt
kan används för att hantera ränterisken. I redovisningen
tillämpas säkringsredovisning när en effektiv koppling
finns mellan säkrat lån och ränteswap. Se vidare i not om
redovisningsprinciper. Per den 31 december 2017 var värdeförändringsrisken -7,21 / +7,84 % av kapitalbasen (f.å.
-6,91 / +7,66 %).
Per den 31 december 2017 hade sparbanken ränteswapar med ett kontraktsvärde på 0 tkr (f.å. 5.000 tkr).
Swaparnas verkliga värde netto exkl. upplupna räntor
uppgick den 31 december 2017 till 0 tkr (f.å. -77 tkr) bestående av skulder om 0 tkr (f.å. 77 tkr).
Beräkningarna i känslighetsanalysen för ränterisk är före
skatt och inga andra förutsättningar har antagits ändrade
utöver förskjutningen i räntekurvan.
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2017
Räntebindningstider för
tillgångar och skulder –
Ränteexponering, tkr

Tillgångar
Kassa
Belåningsbara stats
skuldförbindelser mm
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten3
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar
Summa
Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från
allmänheten
Övriga skulder4
Eget kapital5
Summa skulder
och eget kapital
Differens tillgångar
och skulder
Ränteswap,
rörligt ränta erhålls6
Ränteswap,
fast ränta erläggs7
Differens tillgångar
och skulder
inkl. ränteswapar
Kumulativ exponering

Högst
1 mån

4
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Längre än
1 år men
högst 3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
ränta

5 233
5 188
129 155
811 614

1 260 311

79 265

161 445

1 020 035

1 426 944

10 656

10 656

12 299

12 299

50 598

10 058

119 872

70 106

2 000

40 938

148 475

160 810

269 179

12 058

2 517 957

Totalt
5 233
65 844
129 155
2 286 858

386 922
392 155

477

430 124
386 922
3 119 416

477
14 246

5 163

4 199

7 013

270

3 140
10 655

2 551 988
10 655

741 016

741 016

754 811

3 119 416

2 518 434

14 246

5 163

4 199

7 013

270

-1 498 399

1 412 698

5 493

8 100

153 797

268 909

12 058

-362 656

-1 498 400
-1 498 400

1 412 698
-85 701

5 493
-80 208

8 100
-72 108

153 797
81 689

268 909
350 598

12 058
362 656

-362 656
0

Värde före säkringsredovisning
Värde exkl ränteswap för utlåning
5
Inkl obeskattade reserver
6
Nominellt värde
7
Nominellt värde
3

Längre än Längre än Längre än
6 mån
1 mån men
3 mån
högst men högst men högst
1 år
3 mån
6 mån

2016
Räntebindningstider för
tillgångar och skulder –
Ränteexponering, tkr

Tillgångar
Kassa
Belåningsbara stats
skuldförbindelser mm
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten8
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar
Summa
Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från
allmänheten
Övriga skulder9
Eget kapital10
Summa skulder
och eget kapital
Differens tillgångar
och skulder
Ränteswap,
rörligt ränta erhålls11
Ränteswap,
fast ränta erläggs12
Differens tillgångar
och skulder
inkl. ränteswapar
Kumulativ exponering

Längre än
1 mån men
högst
3 mån

Högst
1 mån

Längre än
3 mån men Längre än Längre än
högst
6 mån men 1 år men
6 mån
högst 1 år högst 3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre
än 5 år

Utan
ränta

Totalt
6 759

10 091
116 684
1 002 685

933 965

91 070

156 892

1 210 439

1 100 948

50 816
42 422

42 422

20 670

20 670

73 639

42 440

2 000

10 416

124 370

42 902

84 055

217 625

44 902

60 907
116 684
2 117 821

391 596
398 355

697
2 255 934

6 759

425 650
391 596
3 119 416

697
47 406

33 828

21 179

7 928

2 810

2 256 631

47 406

33 828

21 179

7 928

2 810

-1 046 192

1 053 542

8 594

-510

76 757

214 815

44 902

3 667
11 762

2 372 122
11 762

734 835

734 835

750 264

3 119 416

-351 909

5 000

5 000
-5 000

-5 000

-1 046 192

1 058 542

8 594

-5 510

76 757

214 815

44 902

-351 909

-1 046 192

12 350

20 944

15 434

92 192

307 007

351 909

0

Räntenettorisk - genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-nedgång på 1 procentenhet på balansdagen utgör +/- 597 tkr (f.å. -/+ 947 tkr).

Värde före säkringsredovisning
Värde exkl ränteswap för utlåning
10
Inkl obeskattade reserver
11
Nominellt värde
12
Nominellt värde
8
9
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Aktiekursrisk

Operativa risker

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

Med operativ risk avses risken för förluster till följd av
icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer
för rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa
händelser. Definitionen inkluderar bl.a. legal risk, IT-risker,
fysisk säkerhet samt risker som sammanhänger med
bristande regelefterlevnad.

Den aktiekursrisk som sparbanken är exponerad mot är
innehavet av aktier i Swedbank AB. Dessa är klassificerade som Finansiella tillgångar som kan säljas. Kursförändringen på dessa redovisas mot eget kapital, fond för verkligt värde, eller om nedskrivningsbehov enligt principerna
redovisade i not 2, i resultaträkningen. En förändring med
10 procentenheter av aktiekursen, alla andra förutsättningar oförändrade, beräknas påverka marknadsvärdet
med 31.486 tkr (f.å.34.039 tkr). I Fond för verkligt värde
finns 207.071 tkr avsatt för aktieinnehavet (föregående år
242.618 tkr).

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 inlånings
system med inbyggda maskinella avstämningar och
kontroller,

-

behörighetssystem,

-

interna informations- och rapporteringssystem för
att bl a tillgodose ledningens krav på information om
exempelvis sparbankens riskexponering, samt

-

informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att
skydda sparbankens och kundernas tillgångar.

Derivat och säkringsredovisning
2016
Derivat
Tkr

Inom 1 år

>1 år – 5 år

>5 år

Total

Positiva
marnadsvärden

Negativa
marknadsvärden

Derivat för verkligtvärdesäkringar
Ränterelaterade kontrakt
Swapar för utlåning till allmänheten
Summa

-

-

2016
Derivat
Tkr

Inom 1 år

>1 år – 5 år

>5 år

Total

-

Positiva
marknadsvärden

Negativa
marknadsvärden

Derivat för verkligtvärdesäkringar
Ränterelaterade kontrakt
Swapar för utlåning till allmänheten
Summa

5 000
5 000

5 000
5 000

Säkring av verkligt värde
Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till -77 tkr
(f. å. -82 tkr) och på säkringsinstrument (derivat) till 77 tkr (f.å 82 tkr).
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Not 4

Räntenetto
2017

Tkr

2016

Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut

7

4

Utlåning till allmänheten

51 727

47 504

6 876

5 094

-19

-106

-

-

0

520

58 591

53 016

58 610

53 122

901

901

449

304

4 332

4 887

1 915

1 930

-

-

19

10

0

0

4 800

5 201

4 800

5 201

53 791

47 815

Räntebärande värdepapper
Derivat
- säkringsredovisning utlåning till allmänheten (netto)
- säkringsredovisning räntebärande värdepapper (netto)

Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR
ränteintäkt från osäkra fordringar

Räntekostnader
Skulder och utlåning till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Varav: kostnad för insättningsgaranti

Stabilitetsavgift
Resolutionsavgift
Övriga
Summa
Varav: räntekostnad från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR

Summa räntenetto
%

2017

Räntemarginal

2016
1,62

1,54

1,66

1,59

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

Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO

Not 5

Erhållna utdelningar

Tkr

2017

2016

Aktier
-Swedbank AB
-Sparbankernas Försäkrings AB

Summa

21 001

16 533

39

22

21 040

16 555

47

Not 6

Provisionsintäkter

Tkr

2017

Not 7
Tkr

2017

2016

3 166
860
508
4 534

2 788
746
464
3 998

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Tkr

2017

Räntebärande värdepapper
Andra finansiella instrument
Valutakursförändringar
Summa
Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen,
Fair Value Option
Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas
Valutakursförändringar
Förändring i verkligt värde på derivat som är säkringsinstrument i
en säkring av verkligt värde
Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på den
säkrade risk i säkringar av verkligt värde
Summa
Nettoförlust/vinst på finansiella tillgångar som
kan säljas som redovisats i övrigt totalresultat

Not 9

4 253
287
5 270
614
111
6 262
1 463
18 260

Provisionskostnader

Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

Not 8

2016

4 421
309
6 823
562
144
7 807
1 682
21 748

Betalningsförmedlingsprovisioner
Avgifter från betal- och kreditkort
Utlåningsprovisioner
Inlåningsprovisioner
Provisioner avseende utställda finansiella garantier
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

2016

439
751
191
1 381
2017

1 724
852
185
2 761
2016

815
439
191

852
1 724
185

-

82

-64
1 381

-82
2 761

-32 256

60 614

Övriga rörelseintäkter

Tkr

Intäkter från rörelsefastigheter
Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar
Övriga rörelseintäkter
Summa

2017

2016
272
232
375
879

295
277
572

Motstående sida:
Madeleine van Nigtevecht är en av de aktiva medlemmarna i Växtkraft
Björkfors som kan glädjas åt de 40 000 kronor föreningen mottagit ur
jubileumsfonden och som räckte till inköp av en avancerad kopiator, ett
photoshop-program och diverse nya möbler till sin möteslokal.
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Not 10

Allmänna administrationskostnader

Tkr

2017

2016

Personalkostnader
- löner och arvoden
- sociala avgifter

16 295

16 387

5 261

5 315

- kostnad för pensionspremier inkl. löneskatt

3 451

5 840

- avsättning till resultatandelssystem inkl. löneskatt

1 047

531

- övriga personalkostnader

1 246

726

27 300

28 799

508

794

Summa personalkostnader
Övriga allmänna administrationskostnader
- porto och telefon
- IT-kostnader

8 982

6 555

- konsulttjänster

4 040

4 617

- revision

1 062

935

905

912

- hyror och andra lokalkostnader

943

1 562

1 621

1 984

Summa övriga allmänna administrationskostnader

18 061

17 359

Summa

45 361

46 158

- fastighetskostnader
- övriga

Löner, pensioner och sociala kostnader
2017
Styrelse
och Verkställande
ledning
4 628

Huvud
män
213

1 523

64

2016

Övriga
anställda
11 454

Styrelse
och Verkställande
ledning
4 374

Huvudmän
226

Övriga
anställda
11 787

3 674

1 436

64

3 815

244

458

239

Pensionspremier

1 005

1 744

987

Summa

7 400

17 330

7 036

Tkr

Löner och arvoden
Sociala kostnader
Särskild löneskatt pensionspremier

277

905
3 709
290

20 216

Avgångsvederlag

Rörliga ersättningar

För VD finns ett avtal som innebär att från sparbankens
sida gäller en uppsägningstid på tolv månader och från
VD:s sida sex månader. Förutom lön under uppsägningstid, utgår vid uppsägning från bankens sida lön och pensionsförmåner under ytterligare sex månader.

Rörlig ersättning utgörs i banken av resultatandels
system. Förutsättningarna för utfall fastställs årligen av
styrelsen. Avsättningar sker för alla anställda, utom VD
och övriga i verkställande ledning, till Stiftelsen Guldeken.
Till stiftelsen överlämnade medel bildar en gemensam
fond i vilken respektive anställd äger en mot anställningsoch tjänstgöringstid svarande individuell andel. Utbetalning av resultatandel ur Guldeken sker tidigast efter fem
års fondering, Övriga förmåner avser bilförmån och ränte
förmån.

Pensioner
Bankens pensionsåtagande täcks genom premieinbetalning till SPK, Swedbank försäkring och övriga försäkringsavtal. VD har avgiftsbestämd tjänstepension. Pensionerna till övriga anställda är förmånsbestämda eller
avgiftsbestämda. Samtliga pensioner är oantastbara, det
vill säga ej villkorade av framtida anställning.
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Några andra rörliga ersättningar förekommer inte.

Ledande befattningshavares ersättningar

Lön och arvoden

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör och övriga i verkställande ledning beslutas av styrelsen. Ersättningar till styrelsen beslutas av sparbanksstämman efter förslag av
valberedningen.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode samt timarvode enligt
sparbanksstämmans beslut. Arbetstagarrepresentanter
erhåller inte styrelsearvode. Ersättning till verkställande
direktören och övriga i verkställande ledning utgörs av
grundlön, övriga förmåner samt pension. Övriga förmåner är bilförmån och ränteförmån.
Ersättning till verkställande direktören och övriga i verkställande ledning för 2017 har beslutats av styrelsen.

Ersättningar och övriga förmåner 2017 (kostnadsförda belopp)
Tkr

Styrelsens ordförande
Eilert Andersson t o m mars 2017
Royne Persson fr o m april 2017

Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensions
kostnad

Summa

193
230

193
230

51
133
127
149
175
162
173

51
133
127
149
175
162
173

Styrelseledamot
Leif Schill t o m mars 2017
Camilla Axelsson fr o m april 2017
Lars Järnland fr o m april 2017
Tommy Johansson
Hans-Christian Renström
Kristin Samuelsson
Ylva Wall
Verkställande direktör

1 478

80

438

1 996

Övr. i verkställande ledning (2 pers)

1 757

109

567

2 433

Summa

4 628

189

1 005

5 822

Ingen ersättning eller förmån har lämnats till tidigare styrelseledamöter, suppleanter
eller ledande befattningshavare.
Ersättningar och övriga förmåner 2016 (kostnadsförda belopp)
Tkr

Styrelsens ordförande
Eilert Andersson

Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensions
kostnad

Summa

365

365

111
43
166
153
154
186

111
43
166
153
154
186

Styrelseledamot
Tommy Johansson
Håkan Källåker
Hans-Christian Renström
Kristin Samuelsson
Leif Schill
Ylva Wall
Verkställande direktör

1 428

81

438

1 947

Övr. i verkställande ledning (2 pers)

1 768

97

549

2 414

Summa

4 374

178

987

5 539
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Lån till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavares lån i företaget

2017

2016
-

-

Styrelseledamöter och ersättare

10 713

9 384

Summa

10 713

9 384

Verkställande direktör

Lånevillkoren överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning
till allmänheten. Personalrepresentanter får ha lån till personalvillkor.

Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5, 11 kap. lämnas på
sparbankens hemsida www.kindaydresparbank.se

Medelantalet anställda

2017

2016

29

31

- varav kvinnor

19

20

- varav män

10

11

Totalt i sparbanken

Könsfördelning i ledningen

2017

2016

Styrelsen
- varav kvinnor

3

2

- varav män

6

6

- varav kvinnor

1

1

- varav män

2

2

Övriga ledande befattningshavare, verkställande ledning

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2017

2016

Ernst & Young AB
- Externrevision

629

508

- Övriga tjänster

24

-

409
-

42720

1062

955

KPMG AB
- Internrevision
- Övriga tjänster

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.
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Övriga rörelsekostnader

Tkr

2017

2016

Avgifter till centrala organisationer

928

1 106

Försäkringskostnader

309

389

Säkerhetskostnader

455

279

Övriga köpta tjänster

180

126

2 439

5 045

27

39

4 338

6 984

Marknadsföringskostnader m m
Övriga rörelsekostnader
Summa

Not 12 Kreditförluster, netto
Tkr

2017

2016

Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (+)
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som
i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster (-)

62

553

-53

-550

Årets nedskrivning för kreditförluster (+)

317

377

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster (-)

-54

-111

-2 008

-2 635

-

-

-1 736

-2 366

2017

2016

Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster (-)
Årets nettokostnad för ansvarsförbindelser
Årets nettokostnad för kreditförluster

Not 13 Bokslutsdispositioner
Tkr

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan

94

94

Camilla Ydrestrand vänder ostar på Brostorps Gårdsmejeri tillsammans med, från vänster Anita, Bo och Magnus.
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Not 14 Skatter
Redovisat i resultaträkningen
Tkr

2017

2016

Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad

5 901

4 604

Summa aktuell skattekostnad

5 901

4 604

Förändring uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

- 862

-1 863

Totalt redovisad skattekostnad

5 039

2 741

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt

Avstämning av skatt
Tkr

2017 (%)

2017

2016 (%)

2016

43 494

Resultat före skatt
22,0 %

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

29 249

9 569

22,0 %

6 435

0,3 %

99

0,9 %

266

-10,7 %

-4 664

-13,0 %

-3 811

2,0 %

900

5,8 %

1 688

Förändring uppskjuten skatt

-2,0 %

-862

-6,4 %

-1 863

Skatt hänförlig till tidigare år

-%

-3

0,1 %

27

11,6 %

5 039

9,4 %

2 741

Skattemässigt avdragsgilla kostnader och värdeförändringar

Summa aktuell skattekostnad

Redovisat i balansräkningen
Redovisad uppskjutna skattefordringar och skulder
Uppskjutna skatteskulder hänför sig till följande
Tkr

Uppskjuten
skattefordran
2017

Uppskjuten skatteskuld

2016

-161

Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas

2017

1 025

2017

2016
-316

301

Pensionskostnader

1 033

1 051

Summa

2 058

1 352

-162

Netto

-316

2016

-161

-316

1 025

301

1 033

1 051

1 896

1 036

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt i Resultaträkning.

Förändring av uppskjutna skattefordringar och skulder
Tkr

Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas

Balans per
1 jan 2017
-316
301

Redovisat över
resultaträkningen
155

Balans per
31 dec 2017
-161

724

1 025

Pensionskostnader

1 051

-18

1 033

Summa

1 036

861

1 742

Tkr

Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas
Pensionskostnader
Summa

Balans per
1 jan 2016
-424
-1 426

Redovisat över
resultaträkningen
108
1 727

Balans per
31 dec 2016
-316
301

1 023

28

1 051

-827

1 863

1 036
Motstående sida:
Dekaltrim AB, ett färgglatt företag i Rydsnäs.
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Not 15 Belåningsbara statsskuldförbindelser med mera
Tkr

2017

Andra belåningsbara
värdepapper

2016
Verkligt
värde

Redovisat
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Emitterade av offentliga organ
- svenska kommuner

65 844

65 844

64 859

60 907

60 907

60 282

Summa

65 844

65 844

64 859

60 907

60 907

60 282

Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden

2 907

2 844

Negativ skillnad till följd av att
bokförda värden understiger
nominella värden

Not 16 Utlåning till kreditinstitut
2017

Tkr

2016

Swedbank
- svensk valuta
- utländsk valuta
Ålandsbanken
Summa

65 670

113 915

3 485

2 769

60 000

-

129 155

116 684

Not 17 Utlåning till allmänheten
Tkr

Utestående fordringar, brutto
-svensk valuta

2017
2 294 519

2 127 226

9 073

17 456

-7 661

-9 405

-

77

2 286 858

2 117 898

Varav: osäkra

Avgår: individuell nedskrivning (specifikation se nedan)
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster
i utlåning till allmänheten
Redovisat värde, netto

Förändring av nedskrivningar, tkr
Ingående balans

2017

Utgående balans

Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster
i utlåning till allmänheten, tkr
Ingående balans
Årets värdeförändring
Utgående balans

56

2016

9 405

12 211

317

377

-2 008

-2 634

-53

-549

7 661

9 405

Årets nedskrivning för kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som
i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster

2016

2017

2016
77

159

-77

-82

0

77

Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Tkr

2017

Emitterade av andra låntagare
än offentliga organ

2016

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

138 150
201 304
13 149
77 521

138 150
201 303
13 149
77 521

137 301
199 602
13 000
76 547

126 690
166 888
5 044
127 028

126 690
166 888
5 044
127 028

126 798
166 068
5 000
127 041

Summa obligationer och andra
räntebärande värdepapper

430 124

430 124

426 450

425 650

425 650

424 907

Varav noterade

430 124

-

svenska bostadsinstitut
svenska icke finansiella företag
svenska banker
utländska emittenter

425 650

Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden

13 234

10 203

-90

-533

Negativ skillnad till följd av att
bokförda värden understiger
nominella värden

Not 19 Aktier och andelar
Tkr

2017

Finansiella tillgångar
som kan säljas

Antal

Aktier
- Swedbank AB

Verkligt
värde

- Sparbankernas Försäkrings AB
- Indecap AB

Antal

Verkligt
värde

Redovisat
värde

314 859

1 545 100

92

92

92

92

611

683

660

743

1 591 000

- Sparbankernas Kort AB

2016
Redovisat
värde

314 859

340 385

1 053

1 053

-

-

31 660

31 660

20 845

20 845

3

Andelar i värdepappersfonder

340 385

362 065

348 347

Summa aktier och andelar

Aktierna i Swedbank AB är noterade på börs och övriga aktier är onoterade.

Not 20 Aktier och andelar i intresseföretag
2017

Tkr

2016

Övriga onoterade intresseföretag

678

488

Summa

678

488

2017

Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden,
intresseföretag
Vid årets början

2016

488

488

Inköp

190

-

Utgående balans 31 december

678

488

Tkr

Intresseföretag
Spar Tjänster i Linköping AB,
Org nr 556824-4122

2017
Eget
kapital

Kapital
andel

2 358

33,3%

2016
Antal

200

Redovisat
värde
678

Eget
kapital

Kapital
andel

2 286

25%

Antal

150

Redovisat
värde
488

57

58

Not 21 Materiella tillgångar
Tkr

Inventarier samt byggnader och
mark för den egna rörelsen

2017

2016

Inventarier

Byggn.
och mark

Inventarier

Byggn.
och mark

13 750

26 730

40 480

16 162

26 730

3 793

6 659

10 452

938

-2 052

-3 350

33 389

48 780

13 750

Totalt

Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Förvärv
Avyttringar

-2 052

Utgående balans

15 491

42 892
938
-3 350

26 730

40 480

Uppskrivningar
Ingående balans

927

927

959

959

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-32

-32

-32

-32

Utgående balans

895

895

927

927

-10 939

-15 052

-25 991

-13 157

-14 182

-27 339

-1 691

-1 218

-2 909

-1 132

-870

-2 002

1 816

3 350

-10 814

-16 270

-27 084

-10 939

-15 052

-25 991

4 677

18 014

22 691

2 811

12 605

15 416

Avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans
Redovisade värden

1 816

3 350

Uppskrivningar har initialt bokats mot Reservfonden.
Avskrivningar utöver plan redovisas bland obeskattade reserver
under rubriken ”Ackumulerade överavskrivningar”.

Not 22 Övriga tillgångar
Tkr

Uppskjuten skattefordran

2017

1 352

-

1

Förfallna räntefordringar

61

85

273

204

2 392

1 642

Skattekonto
Övriga tillgångar
Summa

2016

2 058

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tkr

2017

2016

Förutbetalda kostnader

569

617

Upplupna ränteintäkter

3 967

3 456

Övriga upplupna intäkter

5 705

4 013

10 241

8 086

Summa

Not 24 Skulder till kreditinstitut
Tkr

Övriga

2017
477

2016
697

Motstående sida:
Sommens skärdgårdslandskap vid Torpön.
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Not 25 Inlåning från allmänheten
Tkr

2017

2016

2 548 549

2 369 403

Allmänheten
- svensk valuta

3 439

2 719

Summa

- utländsk valuta

2 551 988

2 372 122

Inlåningen per kategori av kunder

2017

2016

Offentlig sektor

99 525

45 877

Företagssektor

332 008

309 950

Hushållssektor

2 056 096

1 935 060

Varav: enskilda företagare

Övriga
Summa

641 054

592 376

64 359

81 235

2 551 988

2 372 122

2017

2016

Not 26 Övriga skulder
Tkr

Negativ värde på derivatinstrument
Upplupna räntekostnader på
derivatinstrument

77

-

25

Skatteavdrag räntor/utdelningar

664

476

Anställdas källskattemedel
Jubileumsfond, avsättning
allmännyttiga ändamål

566

581

507

2 147

Övriga skulder

1 819

1 247

Summa

3 556

4 553

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Tkr

2017

Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader

302

341

6 501

6 401

135

151

6 938

6 893

Förutbetalda intäkter
Summa

2016

Not 28 Obeskattade reserver
Tkr

2016

2017

Ackumulerade avskrivningar
utöver plan:
Fastigheter
Ingående balans
Årets avskrivningar utöver plan

1 711

1 805

-94

-94

Utgående balans

1 617

1 711

Summa obeskattade reserver

1 617

1 711

60

Not 29 Eget kapital
För specifikation av förändringar i eget kapital se Rapport över förändringar i eget kapital.

Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat
2017

Tkr

2016

Fond för verkligt värde, Verkligtvärdereserv
Redovisat värde vid periodens ingång
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas överfört till årets resultat

243 985

183 371

-35 547

62 338

3 291

-1 724

211 729

243 985

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Redovisat värde vid periodens utgång

Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt
för täckning av förlust.

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.

Not 30 Eventualförpliktelser
Tkr (nom belopp)

Ansvarförbindelser

2017

2016

Garantier
- Garantiförbindelser - krediter
- Garantiförbindelser - övriga
Summa

102 748

97 241

4 469

1 272

107 217

98 513

Not 31 Åtaganden
Tkr (nom belopp)

- Outnyttjad del av beviljade
räkningskrediter
- Lånelöften
Summa

2017

2016

183 933

157 285

44 624

44 528

228 557

201 813
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Not 32 Närståenderelationer
Som närstående betraktas Styrelse, Verkställande ledning, deras nära familjemedlemmar
samt de företag som dessa kontrollerar och som är kunder i banken. Krediterna har föregåtts av sedvanlig kreditprövning. Ränta och övriga transaktioner är prissatt med marknadsmässiga villkor. Beloppen är ej väsentliga för sparbankens ställning eller resultat.

Till sparbanken närstående personer och företag
Tkr

2017

2016

Utlåning till allmänheten

17 019

10 992

Inlåning från allmänheten

21 346

27 804

289

142

15

11

344

242

2 568

1 883

Ränteintäkter
Räntekostnader
Intresseföretag Spar Tjänster i Linköping AB
Försäljning av tjänster till intresseföretag
Inköp av tjänster från intresseföretag

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

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

Not 33 Intäkternas geografiska fördelning
Intäkterna är hänförliga till Sverige.

Erik Berg och Helena Olsson
bygger sig ett nytt hus och
liv på landet. Företagsråd
givare Christina Hjalmarsson,
i mitten, är deras personliga
kontaktperson på Kinda-Ydre
Sparbank. Huset förses med
en gammaldags vedspis för
bästa matlagning, enligt Erik.
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Not 34 Finansiella tillgångar och skulder
2017-12-31
Tkr

Lånefordringar
och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Andra finansiella skulder

Derivat som
används i
säkrings
redovisning

Summa redovisat värde

Verkligt värde

5 233

5 233

Kassa
Belåningsbara statsskuld
förbindelser m m

5 233

65 844

65 844

Utlåning till kreditinstitut

129 155

129 155

129 155

2 286 858

2 286 858

2 286 858

430 124

430 124

430 124

346 519

346 519

346 519

Utlåning till allmänheten
Förändring i verklig värde på
räntesäkrade poster
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

65 844

Aktier och andelar
Derivat
Upplupna intäkter

9 640

9 640

9 640

334

334

334

3 273 707

842 487

477

477

477

2 551 988

2 551 988

2 551 988

Övriga skulder

2 353

2 353

2 353

Upplupna kostnader

6 803

6 803

6 803

2 561 621

2 561 621

2 561 621

Övriga tillgångar
Summa
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten

2 431 220

842 487

Derivat

Summa

Elever på Liljeholmens
folkhögskola
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2016-12-31
Tkr

Lånefordringar
och
kundfordringar

Kassa
Belåningsbara statsskuld
förbindelser m m

Derivat som
används i
säkrings
redovisning

Andra finansiella skulder

Summa redovisat värde

Verkligt värde

6 759

6 759

60 907

60 907

116 684

60 907

116 684

116 684

2 117 821

2 117 821

2 117 821

77

77

77

425 650

425 650

425 650

362 553

362 553

362 553

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Förändring i verklig värde på
räntesäkrade poster
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Aktier och andelar
Derivat

-

Upplupna intäkter
Övriga tillgångar
Summa

7 469

7 469

7 469

290

290

290

3 098 210

849 110

2 249 100

849 110

Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten

697

697

697

2 372 122

2 372 122

2 372 122

Derivat

77

77

Övriga skulder

3 192

77

3 192

3 192

Upplupna kostnader

6 741

6 741

6 741

2 382 829

849 110

2 382 752

Summa

77

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde
I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som
värderas till verkligt värde i balansräkningen, samt där upplysning lämnas om verkligt värde. 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

Verkligt värde för finansiella instrument som värderas
till verkligt värde i balansräkningen
2017
Tkr

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

65 844

65 844

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

430 124

430 124

Aktier och andelar

346 519

346 519

Summa

842 487

842 487

Derivat

-

Summa

-
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2016
Tkr

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

60 907

60 907

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

425 650

425 650

Aktier och andelar

361 230

361 230

Summa

847 787

847 787

Derivat

-77

Summa

-77

Verkligt värde för finansiella instrument som inte värderas
till verkligt värde i balansräkningen
2017
Tkr

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Utlåning till allmänheten

2 286 858

2 286 858

Inlåning från allmänheten

2 551 988

2 551 988

2016
Tkr

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Utlåning till allmänheten

2 118 503

2 118 503

Inlåning från allmänheten

2 372 241

2 372 241

Ett bidrag på 96  500 kronor från Kinda-Ydre Sparbanks jubileumsfond
gjorde det möjligt för Rimforsa Jaktskytteklubb att förverkliga planerna på ett nytt system med digitala tavlor. Pengarna räckte även till nya
lerduvekastare som används vid en nyanlagd tredje lerduvebana.

Laddade för luftgevärsskytte. Några av de aktiva ungdomarna i
föreningen. Från vänster: Emil Johansson, Evelina och Gustav
Glemhorn, Hugo Björkhammar och Ivar Hilbrand. I bakre raden
syns Stella Hjärtsjö, Molly Nådin och Rasmus Johansson.
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Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som
främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som redovisas i tabellen ovan.

Finansiella instrument noterade på en
aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv
marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan til�lägg för transaktionskostnader (till exempel courtage) vid
anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas
som noterat på en aktiv marknad om noterade priser
med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare,
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller
aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa
priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor.
Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt
värde utifrån noterade säljkurs. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den största delen av företagets finansiella instrument åsätts ett
verkligt värde med priser som är kvoterade på en aktiv
marknad.

Finansiella instrument som inte är noterade
på en aktiv marknad
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där verkligt värde beräknats med hjälp
av en värderingsmodell som är etablerad på marknaden
för värdering av den typ av derivatinstrument som det är
fråga om. Det verkliga värdet för ränteswappar baseras
på en diskontering av beräknade framtida kassaflöden
enligt kontraktets villkor och förfallodagar med utgångspunkt i marknadsräntan.
Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuella
marknadsräntor på balansdagen. I de fall diskonterade
kassaflöden har använts, beräknas framtida kassaflöden
på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den
diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad
ränta på liknande instrument på balansdagen. Då andra
värderingsmodeller har använts är indata baserade på
marknadsrelaterade data på balansdagen.
Innehavet i Sparbankernas Kort AB, Sparbankernas Försäkrings AB och Spar Tjänster i Linköping AB redovisas
till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde ej
kan fastställas.
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Verkligt värde på lånefordringar med återstående räntebindningstid > 3 månader har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella internräntan, som
tillämpas för motsvarande räntebindningstid, på balansdagen. Motsvarande beräkning har gjorts för fastförräntad inlåning.
För kundfordringar och leverantörsskulder som har en
kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses
det redovisade värdet reflektera verkligt värde.

Not 35 Händelser efter balansdagen
Inga händelser av väsentlig betydelse för bedömning av
sparbankens finansiella ställning har inträffat efter årsskiftet.

Not 36 Viktiga uppskattningar
och bedömningar
Viktiga bedömningar vid tillämpning av
sparbankens redovisningsprinciper
Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Säkringskvalifikationer
Avgörande för att finansiella instrument ska kvalificera
som säkringsrelation är att sparbanken förväntar sig säkringen ska vara högst effektiv över säkringsinstrumentets
löptid.

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedskrivningar för kreditförluster
Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en
individuell bedömning och baseras på ledningens bästa
uppskattning av nuvärdet av kassaflöden som förväntas
erhållas. Vid uppskattning av dessa kassaflöden görs en
bedömning av motpartens finansiella situation och realisationsvärdet på varje underliggande säkerhet. Varje osäker fordran bedöms på dess meriter och strategin med
avseende på uppskattade kassaflöden som bedöms återvinningsbara godkänns av behörig instans. Nedskrivningar godkänns av styrelsen.

Bankteam på företagsbesök. Syskonen och delägarna Johan och Eva-Lotta Andersson visar gärna upp Horns Industriservice.
De har ett nära samarbete med Kinda-Ydre Sparbank, som jobbar i team: Här med Sofia Sestorp, affärschef, Annelie Höglind
och Juha Kivimäki, affärsstöd, samt Gun Andersson, kundansvarig företagsrådgivare.
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Vi finns där du finns

JOHAN WIDERSTRÖM

SOFIA SESTORP

KJELL JOHANSSON

TOMAS MIRHOLT

Verkställande direktör

Affärschef

Finanschef

Ekonomichef

JÖRGEN PETERSSON

FADIL SADIKU

ULLA SUNDLING

Placerings- och
försäkringsspecialist

Kreditchef

Kreditgranskning

GUN ANDERSSON

TOBIAS FAHLSTRÖM

KJELL ÅSEN

KENNET FRANSSON

Företagsrådgivare

Företags- och
privatrådgivare

Företagsrådgivare
Skog och lantbruk

Företagsrådgivare
Skog och lantbruk
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ANNELIE HÖGLIND

JUHA KIVIMÄKI

HELÉN ANDERSSON

Affärsstöd

Affärsstöd

Affärsstöd

CHRISTINA
HJALMARSSON
Företagsrådgivare
Skog och lantbruk

HELENA CREUTZ

AGNETA MOBERG

CHRISTINA KALLSTRÖM

LEIF IHRESKOG

Privatrådgivare

Privatrådgivare

Privatrådgivare

Marknadskordinator

CARINA ANDERSSON

EVELINA LARSDOTTER

Privatrådgivare

Privatrådgivare

MARGARETA CARLFORS

PIRJO JOHANSSON

LENA BERGQUIST

MARCUS THELL

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst

HELÉNE APPELQUIST

MARTINA ISAXON

MARI JAKOBSSON

Intern kontroll

Marknadsansvarig

Jurist
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Not 37 Kapitaltäckning
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
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 finansierings
möjligheter, samt
• 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 har valt att i denna årsredovisning endast
lämna 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) och CRR (575/2013/
EU). Övriga upplysningar om kapitaltäckning lämnas på
sparbankens hemsida www.kindaydresparbank.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.
Upplysning om internt bedömt kapitalbehov lämnas på
sparbankens hemsida www.kindaydresparbank.se

Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav med mera enligt
gällande regelverk.

Kapitalbas
2017

2016

Reservfond

489 216

462 708

Fond för verkligt värde

211 729

243 985

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

700 945

706 693

-2 058

-1 352

-245 818

-269 717

-845

-849

-248 721

-271 918

Kärnprimärkapital13

452 224

434 775

Summa Primärkapital

452 224

434 775

Kapitalbas

452 224

434 775

Trk

Kärnprimärkapital:

Kärnprimärkapital, Lagstiftningsjusteringar
Uppskjutna skattefordringar
Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken
inte har en väsentlig investering
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital

13

Begreppet kärnprimärkapital finns endast för innevarande år på grund av ändrade kapitaltäckningsregler
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Kapitalrelationer, buffertar med mera
2017
Summa riskvägt exponeringsbelopp

2016

2 070 081

1 862 676

Kärnprimärkapitalrelation

21,85%

23,34%

Primärkapitalrelation

21,85%

23,34%

Total kapitalrelation

21,85%

23,34%

Kapitalkrav

8,00%

8,00%

Buffertkrav, Kapitalkonserveringsbuffert

2,50%

2,50%

Buffertkrav, Kontracyklisk buffert

1,93%

1,41%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

9,42%

11,43%

Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken
inte har en väsentlig investering, belopp under tröskelvärdet på 10,00 procent

70 094

70 669

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
2017

Trk
Kreditrisk enligt schablonmetoden

2016

Riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Exponeringar mot institut

2 366

29 571

2 168

27 103

Exponeringar mot företag

71 481

893 511

59 965

749 559

Exponeringar mot hushåll

42 940

536 755

38 505

481 311

Exponeringar med säkerhet i fastighet

25 371

317 139

26 488

331 096

112

1 399

1 075

13 440

Exponeringar i form av säkerställda obligationer

1 113

13 920

1 021

12 761

Exponeringar i form av andelar i fonder

2 533

31 660

1 668

20 845

Aktieexponeringar

5 816

72 703

5 759

71 992

Övriga poster

2 086

26 070

1 421

17 759

153 818

1 922 728

138 069

1 725 866

11 780

147 253

10 945

136 809

Fallerande exponeringar

Summa kapitalkrav för kreditrisker
Summa för operativ risk enligt basmetoden
Summa för kreditvärdighetsjustering
Summa kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Not 38

8

100

0

0

165 606

2 070 081

149 014

1 862 675

Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen

Sparbanken har ett betydande samarbete med Swedbank AB. Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal
som för närvarande gäller till och med 2020-06-30.
Avtalet omfattar bland annat förmedling av utlåning till
Swedbank hypotek och Swedbank Finans samt förmedling av fond- och försäkringssparande. Sparbanken har
per 2017-12-31 förmedlat hypoteksutlåning till Swedbank
hypotek till en total volym på 822.545 tkr (föregående år
509.919 tkr). För detta har sparbanken erhållit en provisionsersättning för 2017 på 5.060 tkr (föregående år 3.618
tkr), som redovisats som utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock till Swedbank
Hypotek avräknas dessa från utbetalda provisioner från
Swedbank hypotek upp till ett maximalt belopp av inne-

varande års provisioner. Till Swedbank Finans uppgår förmedlad utlåning per 2017-12-31 till 94.721 tkr (föregående år 88.459 tkr). Från Swedbank Finans har sparbanken
för 2017 erhållit 1.287 tkr (föregående år 1.186 tkr) i provisionsersättning. För krediter förmedlade till Swedbank
Finans har sparbanken lämnat garantiåtagande. Förmedlat fondsparande per 2017-12-31 uppgår till 1.277.439 tkr
( föregående år 1.046.891 tkr) och försäkringssparande
310.633 tkr (föregående år 256.357 tkr). För detta har
sparbanken erhållit 6.777 tkr (föregående år 5.213 tkr)
respektive 1.247 tkr (föregående år 1.063 tkr) i provision.
Fondprovisionen redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisionen som övriga provisionsintäkter. Provision för både fond och försäkring beräknas
utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.
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Styrelsens underskrift
Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed
för sparbank. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och
ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken
som skapats av årsredovisningen.

Kisa den 19 mars 2018

Royne Persson

Hans-Christian Renström

Tommy Johansson

Ordförande

Vice ordförande

Kristin Samuelsson

Lars Järnland

Ylva Wall

Johan Widerström

Fadil Sadiku

Camilla Axelsson

Verkställande direktör

Personalrepresentant

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 19 mars 2018.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2018.
Ernst & Young AB

Damir Matesa
Auktoriserad revisor
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Kinda-Ydre Sparbanks styrelse

Kinda-Ydre Sparbanks styrelse övre raden från vänster: Royne Persson, Johan Widerström, Hans-Christian Renström, Lars Järnland
och Camilla Axelsson. Främre raden: Fadil Sadiku, Kristin Samuelsson, Tommy Johansson och Ylva Wall.

Styrelsens närvaro 2017
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Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Kinda-Ydre Sparbank, org nr 522001-5985

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kinda-Ydre
Sparbank för år 2017. Bankens årsredovisning ingår på sidorna
14-72 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av bankens finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
s övriga delar.
Vi tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för banken.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har
överlämnats till bankens styrelse i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till banken enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits den
granskade banken eller, i förekommande fall, dess moderföretag
eller dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns
ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa områden. Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats
för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen. Utfallet av vår granskning och de granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de områden som
framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse.

Utlåning till allmänheten och reserveringar
Beskrivning av området

Hur detta område beaktades i revisionen

Utlåning till allmänheten redovisas till 2 286 858 tkr i bankens
balansräkning per 31 december 2017, och består av utestående
fordringar brutto till ett belopp om 2 294 519 tkr med avdrag för
individuell nedskrivning för kreditförluster om 7 661 tkr. Reservering för kreditförluster sker utifrån en individuell bedömning
och baseras på ledningens bästa uppskattning av nuvärdet av
kassaflöden som förväntas erhållas. Vid uppskattning av dessa
kassaflöden görs en bedömning av motpartens finansiella situation och realisationsvärdet på varje underliggande säkerhet.

Vi har granskat bankens process för att bevilja nya krediter och
förlänga befintliga krediter med inriktning på att utvärdera ändamålsenligheten i bankens kontroller för att säkerställa att de
krediter som accepteras inte medför en oönskad kreditrisk. Vi har
också granskat bankens kontroller i processen för att identifiera
krediter med ökad kreditrisk, samt kontrollerna i processen för
att beräkna eventuellt reserveringsbehov. Vi har granskat och
bedömt enskilda krediters värdering utifrån tillgänglig information om det enskilda engagemanget och tillhörande säkerheter.
Urvalet av krediter som har bedömts i revisonen har utgått från
bankens bevakningsprocess som bygger på såväl intern som extern information om kredittagarna. För fullständigheten av bevakningsengagemang har vi även granskat ett urval krediter som av
banken inte har bedömts vara bevakningsengagemang mot tillgänglig information om det enskilda engagemanget och tillhörande säkerheter.

Utlåning till allmänheten uppgår till väsentliga belopp. Detta
innebär att ledningens identifiering av osäkra krediter och uppskattning av belopp för nedskrivning har betydande påverkan
på bankens resultat och ställning. Därför har vi ansett redovisningen av utlåning till allmänheten vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen.

Vi har även bedömt huruvida upplysningar i årsredovisningen avseende kreditreserveringar och osäkra fordringar är ändamålsenliga.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-13 och 73-88. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
1|3
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I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bankens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera banken, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bankens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda
riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de
för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
2|3
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Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Kinda-Ydre Sparbank för
år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bankens
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till banken enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bankens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bankens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bankens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bankens organisation och förvaltningen
av bankens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bankens ekonomiska situation, och att
tillse att bankens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bankens 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 bankens bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bankens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bankens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med sparbankslagen
och reglementet.
Ernst & Young AB, Box 393, 541 28 Skövde, utsågs till KindaYdre Sparbanks revisor av sparbanksstämman den 26 april 2017
och har varit bankens revisor sedan 23 maj 2012.
Skövde 19 mars 2018
Ernst & Young AB

/Damir Matesa/
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
banken.
på något annat sätt handlat i strid med sparbankslagen,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bankens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med sparbankslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot banken, eller att ett
förslag till dispositioner av bankens vinst eller förlust inte är
förenligt med sparbankslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
3|3
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Korvgrillning med Friluftsfrämjandet i Kinda. Friluftsfrämjandet
i Kinda fick 40 000 kronor ur jubileumsfonden. Pengarna räckte
till två stora tält och två kajaker.
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Kinda-Ydre Sparbanks huvudmän

CHARLOTTE ANDERSSON

ANNA EKLUND

MATS HAMMARSTRÖM

MIKAEL LINDELL

ERIK BORG

MONA DAMM

ANNA LINDSTEDT

JAN-ANDERS JOHANSSON

MAJA WILOW

PETER STERNE

JAN-ÅKE JOHANSSON

EMMA ERIKSSON RINLID

NICKOLAUS TATARIDIS

KATLA KINDESTAM NILSSON

HANS WOLF

PER-ANDERS LINDH
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ANN-CHARLOTTE PETRI

PONTUS KILEBRAND

ANN JOHANSSON

PIERRE LÄNDELL

BJÖRN MORELL

ANDERS ANDERSSON

LOUISE BERGQUIST

KARL-GUNNAR PALMGREN

NIKLAS NÅBO

KRISTINA BENGTSSON

ANDERS OLAISON

MALIN SVENSSON

TOMAS JOHANSSON

CHARLOTTE STORCKENFELDT

LEIF JOHANSSON

Saknas på bild gör
Roger Rydström
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Sparbankens huvudmän, styrelse och revisor
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse.
Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är ”att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i
sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”
Som representanter för insättarna har sparbanken 32 huvudmän. Av dessa väljs av 10 av Kinda kommun,
5 av Ydre kommun och 1 av Linköpings kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva.
Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande o
 rgan.
Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av huvudmän, styrelse och revisorer för sparbanken med
ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Personalrepresentant utses genom val av
sparbankens personal.
Förteckning över sparbankens huvudmän och styrelseledamöter, utvisande deras mandatperioder samt
revisorer, framgår av nedanstående uppställning.

Sparbankens huvudmän
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2019
VALDA AV KINDA KOMMUNFULLMÄKTIGE 		
		
Damm, Mona
Eklund, Anna
Lindell, Mikael
Ländell, Pierre
Morell, Björn
Olaison, Anders
Rydström, Roger
Svensson, Malin
Tataridis, Nickolaus
Wolf, Hans

Tjärstad
Kisa
Kisa
Hycklinge
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Hägerstad

Valda första
gången år
2015
2014
2015
2015
2011 (2003)
2011
2007
2015
2015
2007

VALDA AV YDRE KOMMUNFULLMÄKTIGE
Bergquist, Louise
Hammarström, Mats
Petri, Ann-Charlotte
Sterne, Peter
Johansson, Leif

Sund
Sund
Svinhult
Torpa
Sund

2015
1991
2008
2017
2017

Landeryd

2015

VALDA AV LINKÖPINGS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Nåbo, Niklas

VALDA AV HUVUDMÄNNEN		
Valda första
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2018		gången år
Andersson, Anders
Torpa
2008
Borg, Erik
Horn
2012
Eriksson Rinlid, Emma
Kisa
2014
Palmgren, Karl-Gunnar
Västra Ryd
1980
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Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2019
Johansson, Jan-Åke
Johansson, Tomas
Lindstedt, Anna
Storckenfeldt, Charlotte

Kisa
Sund
Tjärstad
Kisa

2008 (1998)
2011
2015
1997

Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2020
Johansson, Ann
Kindestam Nilsson, Katla
Kilebrand, Pontus
Lindh, Per-Anders

Kisa
Kisa
Sund
Hycklinge

2006
2016
2016
2016

Kisa
Kisa
Norra Vi
Rimforsa

2013
2013
1982
2017

Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2021
Andersson, Charlotte
Bengtsson, Kristina
Johansson, Jan-Anders
Wilow, Maja

Sparbankens styrelse
ORDINARIE LEDAMÖTER, VALDA AV HUVUDMÄNNEN:		
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2018:
Renström, Hans-Christian, vice ordförande

Västra Ryd

2012

Tidersrum
Motala

2011
2017

Asby
Västra Eneby

2016
2012

Mönsterås
Torpa

2017
2017

Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2019:
Samuelsson, Kristin
Persson, Royne, ordförande
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2020:
Johansson, Tommy
Wall, Ylva
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2021:
Järnland, Lars
Axelsson, Camilla
ORDINARIE LEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Widerström, Johan			

2012

ORDINARIE LEDAMOT, PERSONALREPRESENTANT
Mandatperiod t o m sparbanksstämman 2018:
Sadiku, Fadil		
ERSÄTTARE, PERSONALREPRESENTANT

2015

Mandatperiod t o m sparbanksstämman 2018:
Fransson, Kennet		

2012
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Sparbankens revisor		

Valda första
		
gången år
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2018:		
Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor
Matesa, Damir, Auktoriserad revisor
Skövde
2017

Sparbankens valberedning		
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2018:
Johansson, Jan-Åke

Kisa

2012

Tjärstad

2016

Sund

2011

Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2019:
Lindstedt, Anna
Mandatperiod t o m sparbanksstämma 2020:
Johansson, Tomas, ordförande
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HUVUDKONTOR

KISA
BESÖKSADRESS Grönedegatan 6, Kisa
POSTADRESS

Box 93, 590 40 Kisa

TELEFON

0494-794 00

TELEFAX

0494-717 78

Uttagsautomat och insättningsautomat

Kinda-Ydre Sparbanks huvudkontor.

AVDELNINGSKONTOR

ÖSTERBYMO

RIMFORSA

BESÖKSADRESS Kisavägen 2

BESÖKSADRESS Skolvägen 2

Österbymo

HORN
BESÖKSADRESS Gamlebyleden 7

Rimforsa

Horn

POSTADRESS

Box 34
570 60 Ydre

POSTADRESS

Skolvägen 2
590 43 Rimforsa

POSTADRESS

Box 93
590 40 Kisa

TELEFON

0381-66 16 60

TELEFON

0494-794 00

TELEFON

0494-794 00

TELEFAX

0381-601 25

TELEFAX

0494-213 76

TELEFAX

0494-304 42

Uttagsautomat

Uttagsautomat och insättningsautomat

www.kindaydresparbank.se

|

e-post: info@kindaydresparbank.se

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum onsdag den 25 april 2018.

www.kindaydresparbank.se

