ÅTVIDABERGS SPARBANK

Delårsrapport för januari - juni 2018

Allmänt om verksamheten
Det första halvåret 2018 kännetecknas av en fortsatt stabil tillväxt i affärerna.
Kreditefterfrågan har varit relativt stor på privatmarknaden, främst boendefinansieringar.
Kreditefterfrågan bland företag kan beskrivas som normal. Tillväxten på inlåning i banken har
varit svag under det första halvåret.
Banken har haft fortsatt låga räntemarginaler under det första halvåret, vilket är en effekt av
de negativa marknadsräntorna i landet. Vi har kunnat kompensera det med ökade volymer.
Sparbankens resultat
Åtvidabergs Sparbank fortsätter att visa ett stabilt resultat. Resultat före kreditförluster första
halvåret 2018 uppgick till 9,8 Mkr (8,1 Mkr). Resultatutvecklingen är bra med tanke på
ränteläget. Räntenettot, och provisionsnettot har förbättrats mot föregående år. Kostnaderna
är något lägre jämfört med 2017, främst p g a firandet av bankens 150årsjubileum förra året.
Kreditförluster redovisas fr o m 1 januari enligt nytt regelverk, IFRS 9, och uppgår till 2,2 Mkr.
Banken bedömer att en större, faktisk, kreditförlust kommer att uppstå under hösten 2018, till
följ av en kommande konkurs i ett kundföretag.
Räntenettot ökade med 9 % och uppgick till 18,1 Mkr (16,5 Mkr).
Provisionsintäkterna har ökat med 0,7 % till 11 Mkr (10,9 Mkr). Ökning har främst skett av
provisionsintäkter från Swedbank Hypotek och från förmedlade fonder.
Utdelning på sparbankens innehav av Swedbankaktier har erhållits med 2,4 Mkr (2,5 Mkr).
De totala rörelsekostnaderna uppgick till 20,8 Mkr (21,1 Mkr), vilket är en minskning med
1 %. Personalkostnaderna har ökat med 0,5 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående
år och uppgår till 9,2 Mkr (8,7 Mkr). Kostnader för marknadsföring har med anledning av
jubileet 2017 minskat med 2,3 Mkr. Övriga kostnader, t ex IT och köpta tjänster och har ökat
med ca 1,6 Mkr.

Sparbankens ställning
Inlåning
Bankens inlåning från allmänheten har sedan årsskiftet minskat med 10 Mkr eller -1 % och
uppgick vid halvårsskiftet till 1 673 Mkr. Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna
till Robur Fonder, exkl PPM, och Swedbank Försäkring uppgick till 1 288 Mkr, vilket är en
ökning med 88 Mkr sedan årsskiftet.
Utlåning
Utlåningen till allmänheten, efter avdrag för beräknade kreditförluster, har sedan årsskiftet
ökat med 21 Mkr eller 1 %. Sparbankens låneportfölj i egen balans uppgick därmed vid
periodens slut till 1 555 Mkr. Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek och
Swedbank Finans har ökat med 130 Mkr sedan årsskiftet och uppgår till 1 157 Mkr.
Affärsvolym
Den totala affärsvolymen (av sparbanken förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid
periodens slut till 6 351 Mkr, vilket är en ökning med 212 Mkr eller 3 % sedan årsskiftet.
Likviditet
Bankens bokförda värde av kassa och banktillgodohavande uppgick 2018-06-30 till 222 Mkr.
eller 11 % av balansomslutningen. Till bankens likviditet kan även medräknas placeringar i
räntebärande värdepapper till ett värde av 63 Mkr samt innestående medel på skattekontot om
83,5 Mkr. Likviditeten får anses som betryggande.
Kapitaltäckning
Bankens kärnprimärkapitalrelation per 2018-06-30 är 25,24 %.
Affärsområden
Spara och Försäkra
Området Spara och Försäkra har haft en svagt positiv utveckling under årets första halvår.
Inlåning från svenska hushållen har minskat med 10 Mkr till 1 673 Mkr. Det är en procentuell
minskning med 1, % under året. Sedan motsvarande period förra året har inlåningen minskat
med 11 Mkr eller -0,7 %.
Under året har det varit ett inflöde av sparande i ränte- och aktiefonder. Köp av fonder har
gjorts med 55 Mkr, medan uttag/inlösen av fonder uppgick till 50 Mkr. Det innebär att
nettoinflödet blev 5 Mkr. Marknadsvärdet på kundernas fondtillgångar har stigit med omkring
57 Mkr. Kundernas samlade tillgångar i bankens fonder uppgick den 30 juni till 974 Mkr exkl
PPM.
Under året har kundernas sparande i försäkringar hos Swedbank Försäkring ökat. Köp av
försäkringar har gjorts med 17 Mkr och utflödet har varit ca 7 Mkr. Detta innebär att

nettoinflödet har varit ca 10 Mkr. Förmögenhetsvärdet på kundernas försäkringar är per 30
juni 315 Mkr.
Låna
Kreditefterfrågan på främst bolån har varit kraftig under perioden. Utlåningen har ökat med
152 Mkr eller 6 % sedan årsskiftet. Den totala utlåningen uppgår till 2 712 Mkr, fördelade på 1
555 Mkr i den egna portföljen, 1 134 Mkr förmedlat till Swedbank Hypotek samt 23 Mkr i
förmedlad volym till Swedbank Finans.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
I Åtvidabergs Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker såsom kredit-, likviditets-,
marknads- och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten
har bankens styrelse fastställt policies 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.
Den största risken i bankverksamhet är kreditrisken. Sparbankens kreditpolicy fastställer att
sparbanken ska ha en väl diversifierad kreditportfölj med låg riskprofil. I Finanspolicyn
regleras risknivåer på sparbankens värdepappersplaceringar.
De operativa riskerna motverkas genom god intern kontroll.
I sparbanken finns en separat funktion för riskkontroll vars uppgift är att analysera
utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.
Denna riskkontrollfunktion är gemensam med sparbankerna i Vadstena och Kinda-Ydre.
I den interna kapitalbedömningen (IKLU) gör Åtvidabergs Sparbank kontinuerligt en
bedömning av bankens risknivå i förhållande till det egna kapitalet.

Resultaträkning i sammandrag
1 januari - 30 juni 2018
Tk r

Not Jan-juni 2018 Jan-juni 2017

Ränteintäkter

19 605

Räntekostnader
Räntenetto

2

Erhållna utdelningar

18 180

-1 508

-1 650

18 097

16 530

2 557

2 733

Provisionsintäkter

3

10 994

10 919

Provisionskostnader

4

-1 180

-1 155

Nettoresultat av finansiella transaktioner

5

128

67

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader

-17

31

12 482

12 595

-18 030

-15 828

-315
-2 464

-293
-4 952

-20 809

-21 073

9 770

8 052

-2 253

204

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto
Rörelseresultat
Skatt på periodens resultat

5

7 517

8 256

-1 223

-1 215

6 294

7 041

Övriga skatter
Periodens resultat

Rapport över totalresultat i sammandrag 1
Tk r
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens
resultat
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via övrigt totalresultat
Skatt hänförliga till poster i övrigt totalresultat
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

Jan-juni 2018 Jan-juni 2017
6 294

7 041

-1 048

-2 817

0
-1 048

0
-2 817

5 246

4 224

Balansräkning i sammandrag
Tk r
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseföretag
Materiella tillgångar
- Inventarier
Tecknat ej inbetalt kapital
Aktuell skattefordran
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder, avsättningar och eget kapital
In- och upplåning från allmänheten
- Inlåning
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
- Övriga avsättningar
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Reservfond
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Not

30 juni 2018

30 juni 2017

6

1 607
32 128
220 656
1 554 885
31 090
37 949
678

2 541
32 235
256 595
1 484 426
30 043
40 480
678

1 918

1 751

10 534
84 106
10 794
1 986 345

8 834
128 760
7 258
1 993 601

1 673 204
2 354
6 612

1 684 274
5 417
5 785

953
1 683 123
340

1 695 476
389

273 046
26 225
-2 683
6 294
302 882
1 986 345

261 754
28 941
7 041
297 736
1 993 601

Not 1

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 9 kap. och FFFS 2008:25 8 kap samt Rådet
för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2.

Under räkenskapsåret har sparbanken förändrat sina principer för klassificering och värdering samt
nedskrivningar av finansiella tillgångar till följd av att IFRS 9 trädde ikraft per den 1 januari 2018.

Klassificering och värdering
Sparbankens nya principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en
bedömning av både företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella tillgångar, och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.
Följande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde på grund av att tillgångarna
innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att
inkassera avtalsenliga kassaflöden samt att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda
tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet;
-

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten

Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.
Följande finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat på grund av att de
finansiella tillgångarna innehas enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in
avtalsenliga kassaflöden och sälja tillgångarna samt att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger
vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är betalningar av kapitalbelopp och ränta på
det utestående kapitalbeloppet;
-

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Dessa tillgångar klassificeras som högkvalitativ likviditetsreserv redovisades till verkligt värde via övrigt
totalresultat även enligt tidigare principer.
Om Sparbanken ändrar affärsmodell så kommer en omklassificering genomföras och redovisas.
Sådana förändringar förväntas dock inträffa mycket sällan. Sådana ändringar fastställs av företagets
verkställande ledning till följd av yttre eller inre förändringar och måste vara betydande för företagets
verksamhet och påvisbara för externa parter.
Sparbanken har klassificerat sina långsiktiga strategiska investeringar i noterade och onoterade aktier
(egetkapitalinstrument) till att oåterkalleligt vara redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat.
Denna värderingsprincip innebär liksom tidigare att orealiserade värdeförändringar redovisas i övrigt
totalresultat, men skiljer sig åt från tidigare principer genom att
-

Realisationsresultat redovisas som en omföring mellan fond för verkligt värde till balanserat
resultat, och inte som tidigare som en omklassificering från övrigt totalresultat till resultatet.
Vissa aktier som tidigare redovisades till anskaffningsvärde på grund av att verkligt värde inte
ansågs kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt nu värderas till verkligt värde.
Nedskrivningar inte längre redovisas.

Nedskrivningar
De nya redovisningsprinciperna innebär att även förväntade kreditförluster redovisas, istället för som
tidigare då bara inträffade kreditförluster i osäkra lån redovisades. De nya redovisningsprinciperna
innebär att förlustreserveringar inte bara görs för utlåning till allmänheten utan på alla poster i
balansräkningen som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Vidare redovisas även
förlustreserveringar på räntebärande värdepapper som redovisas till verkligt värde via övrigt
totalresultat (se ovan) samt på off-balance exponeringarna lämnade låneåtagande (t.ex. outnyttjade
checkräkningskrediter) och utställda finansiella garantier.
Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till allmänheten
Beräkningar av förlustreserver görs med utgångspunkt från data som genererats i befintliga interna
riskklassificeringsmodeller. Förlustreserverna beräknas utifrån tillgångarnas kontrakterade
kassaflöden. För varje tidpunkt i respektive kassaflöde beräknas sedan nuvärdet av den förväntade
kreditförlusten genom att multiplicera den förväntade exponeringen vid fallissemang (”Exposure at
default” - EAD) med risken för fallissemang (”Probability of Default” – PD) och förlust givet
fallissemang (”Loss given default” - LGD). Även om dessa parametrar har samma benämningar som
vid tillämpning av intern rating modeller för kapitaltäckningsändamål så har parametrarna bestämts på
ett annat sätt för redovisningsändamål så att de återspeglar neutrala och objektiva antaganden om
kassaflöden och förväntade förluster. Som diskonteringsränta används exponeringens ursprungliga
effektivränta om exponeringen löper med fast ränta, och om exponeringen löper med rörlig ränta så
används exponeringens aktuella rörliga ränta. Parametrarna är framåtblickande och baseras på en
sammanvägning av minst 3 olika möjliga makroekonomiska scenarier. Vilken typ av makroparameter
som används bestäms av vilken typ av exponering som beräkningen avser. Exempel på använda
makroparametrar är arbetslöshet, fastighetspriser och räntenivå.
Sparbanken redovisar i samband den initiala redovisningen nuvärdet av de statistiskt förväntade
kreditförlusterna för de kommande 12 månaderna (stadie 1). Om det inträffat en betydande ökning av
kreditrisken sedan den initiala redovisningen så kommer förlustreserven för exponeringen istället att
beräknas och redovisas för den förväntade återstående löptiden (stadie 2). En betydande ökning av
kreditrisk anses ha uppkommit sedan den initiala redovisningen av krediten när kunden är 30 dagar
sen i betalningar eller när den aktuella interna kreditratingen är sämre än den ursprungliga enligt
internt beslutade kriterier. Om den interna ratingen i ett senare skede har förbättrats tillräckligt mycket
så att en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger vid jämförelse med rating vid initial
redovisning, kommer krediten att återföras till stadie 1.
Liksom tidigare kommer en förlustreserv att redovisas för den återstående löptiden för
kreditförsämrade exponeringar (tidigare benämnda osäkra lån) när en eller flera händelser som har en
negativ inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången har inträffat
(stadie 3). Ett lån anses vara kreditförsämrat utifrån samma förutsättningar som enligt tidigare
principer vid definitionen av osäkert lån dvs. när det är 90 dagar sent i betalningar eller när det finns
andra belägg i form av observerbara uppgifter om följande händelser:
a) Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller låntagaren.
b) Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade betalningar.
c) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller avtalsmässiga skäl som sammanhänger med
låntagarens ekonomiska svårigheter, beviljat en eftergift till låntagaren som långivaren annars inte
skulle överväga.
d) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion.

Redovisning av förväntade kreditförluster – räntebärande värdepapper
Sparbanken redovisar också förlustreserver på de räntebärande värdepapper som redovisas till
verkligt värde i balansräkningen. Bankens grundläggande metodik för beräkning av förlustreserver för
räntebärande värdepapper är den samma som för utlåning till allmänheten. Källorna till information om
de använda parametrarna PD, LGD och EAD skiljer sig dock åt. När det gäller PD, så härleds utifrån
den externa rating som värdepapperna har och den externt tillgängliga information från ratinginstituten
Moody´s och Standard and Poor´s som finns om risk för fallissemang som denna rating är förknippad
med. LGD-faktorn bestäms av om värdepapper är säkerställt, annan förmånsrätt samt typ av motpart.
Eftersom tillgänglig statistik på fallissemang och förluster vid fallissemang hos den typ av motparter i
vars värdepapper som sparbanken gjort investeringar i är högst begränsad, bestäms LGD-faktorn
utifrån en expertbedömning med en kombination av uppgifter från Swedbank och ratinginstitutet
Moody’s. Vid den initiala redovisningen, redovisas den statistiskt förväntad förlust över de kommande
12 månaderna (stadie 1) En betydande ökning av kreditrisk sedermera anses ha ägt rum när det skett
en försämring av den externa ratingen samt 30 dagars försenad betalning av kapitalbelopp eller ränta,
och kreditförluster redovisas då för den återstående löptiden (stadie 2). Om den externa ratingen i ett
senare skede har förbättrats tillräckligt mycket så att en betydande ökning av kreditrisk inte längre
föreligger vid jämförelse med ratingen vid initial redovisning, kommer värdepappret att återföras till
stadie 1.
Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till kreditinstitut
Även sparbankens utlåning till kreditinstitut är inom tillämpningsområdet för redovisning av förväntade
kreditförluster. Eftersom all utlåning till kreditinstitut är återbetalningsbar på anfordran och utlåning
bara sker till svenska kreditinstitut med god rating, så uppgår de förväntade kreditförlusterna till endast
obetydliga belopp.
Redovisning av ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas på basis av tillgångarnas nettoredovisade värde i stadie 3 och på
bruttoredovisat värde (dvs. exklusive förlustreserv) för tillgångar i stadierna 1-2. Detta innebär en
ändring av redovisningsprincip och innebär att tidigare inte upptagna ränteintäkter på osäkra
fordringar redovisas nu som tillgång i balansräkningen och påverkar eget kapital positivt.
Redovisning i resultat- och balansräkning
Förlustreserverna redovisas på följande sätt i balansräkningen;
-

För tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde; som nedskrivningar av tillgångarnas
redovisade värde
För låneåtaganden och utställda finansiella garantier; på balansraden Avsättningar
För placeringar skuldinstrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat; direkt mot
Fond för verkligt värde

Förändringar i förlustreserver redovisas i resultaträkningen på raden Kreditförluster netto, förutom för
räntebärande värdepapper redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat där förändringarna i
förlustreserver redovisas i nettoresultat av finansiella transaktioner.

Upplysningar
IFRS 9 har medfört följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella instrument som gäller
upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen. Ändringarna kommer att medföra att ett antal av
tidigare upplysningar inte längre behöver lämnas samt att ett antal nya upplysningar om främst
förväntade kreditförluster behöver lämnas.
Kvantitativ påverkan av införandet av IFRS 9
Övergången till redovisning enligt IFRS 9 har genomförts i öppningsbalansen till räkenskapsåret 2018.
Några jämförelsetal har inte räknats om. När det gäller vilken kvantitativ påverkan som de nya
redovisningsprinciperna fått, se nedan tabell.
Omräkning av balansräkning 2017-12-31 vid övergång från IAS 39 till IFRS 9

IAS 39 bokfört värde
31 decem ber 2017

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Aktier och andelar
Derivat
Upplupna intäkter
Övriga finansiella tillgångar
Icke-finansiella tillgångar
Totala tillgångar

IFRS 9 bokfört
värde 1 januari 2018

Omvärdering
Förväntade
Klassificering kreditförluster

Tk r
1 714
32 213
263 235
1 533 518

-3 117

1 714
32 213
263 235
1 530 401

31 016

31 016

39 770

39 770
0
0
0
88 379
1 986 728

88 379
1 989 845

Skulder
Avsättningar
Övriga skulder
Totala skulder

0
1 689 526
1 689 526

Eget Kapital
Skulder och eget Kapital

300 319
1 989 845

-3 117

288

0

288

288
1 689 526
1 689 814

-3 405
-3 117

296 914
1 986 728

IFRS 15 har inte inneburit några förändringar i redovisningsprinciper för intäktsredovisning.

Not 2 Räntenetto
Tk r

Jan-juni 2018 Jan-juni 2017

Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Räntebärande värdepapper
Övriga
Summa

32
19 584
-11
0
19 605

54
18 134
-8
0
18 180

Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga
Summa

-280
-1 200
-28
-1 508

-200
-1 440
-10
-1 650

Summa Räntenetto

18 097

16 530

Not 3 Provisionsintäkter
Tk r
Betalningsförmedlingsprovisioner
Utlåningsprovisioner
Inlåningsprovisioner
Provisioner avseende utställda finansiella garantier
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

Jan-juni 2018 Jan-juni 2017
1 878
4 222
166
84
3 391
1 253
10 994

1 922
4 083
175
69
3 190
1 480
10 919

Not 4 Provisionskostnader
Tk r
Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

Jan-juni 2018 Jan-juni 2017
-1 012
-43
-125
-1 180

-961
-82
-112
-1 155

Not 5 Kreditförluster, netto
Tk r
Lån till upplupet anskaffningsvärde
Förändring reserveringar - stadie 1
Förändring reserveringar - stadie 2
Förändring reserveringar - stadie 3
Summa
Periodens nettokostnad för konstaterade förluster
Periodens nettokostnad för modifieringar
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster
Summa
Kreditförluster avseende lån till upplupet
anskaffningsvärde
Låneåtaganden och finansiella garantiavtal
Förändring reserveringar - stadie 1
Förändring reserveringar - stadie 2
Förändring reserveringar - stadie 3
Summa
Kreditförluster avseende låneåtaganden och
finansiella garantiavtal
Summa kreditförluster

1 jan - 30
juni 2018
-228
-2 999
1 612
-1 615
-213
91
-122
-1 737

-44
-279
-193
-516
-516
-2 253

2017
Tk r
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
Årets nedskrivning för kreditförluster
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för
kreditförluster
Årets nettokostnad för kreditförluster

1 jan -30
juni 2017

-112
1
-58
91
282
204

Not 6 Utlåning till allmänheten
Tk r
Redovisat bruttovärde
Redovisat bruttovärde per 1 januari 2018
Redovisat bruttovärde per 30 juni 2018
Reserveringar
Ingående balans per 1 januari 2018
Ökning hänförliga till nya lånefordringar
Minskning hänförliga till borttagna lånefordringar
Förändring hänförliga till förändring av kreditrisk
Övrigt
Reserveringar per 30 juni 2018
Bokfört värde
Öppningsbalans per 1 januari 2018
Utgående balans per 30 juni 2018

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

Totalt

1 384 064
1 361 877

145 236
187 010

8 132
14 651

1 537 432
1 563 538

-1 229
-446
63
-700
856
-1 456

-2 437
-41
127
-573
-2 513
-5 437

-3 309
129
920
500
-1 760

-6 975
-487
319
-353
-1 157
-8 653

1 385 293
1 360 421

147 673
181 573

11 441
12 891

1 544 407
1 554 885

Not 7 Finansiella tillgångar och skulder
30 juni 2018

Verkligt
värde

Redovisat värde

Tkr

Upplupet
anskaffnin
gsvärde

Verkligt värde

Verkligt
värde
(tvingande)

Initialt
identifierade
till verkligt
värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Verkligt värde via
övrigt totalresultat
Eget
Skuldkapitalinstrum en
instrum en
t
t

1607

1607

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

32128

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Aktier och andelar

220656

220656

1554885

1554885

Övriga tillgångar

94640

Upplupna intäkter

10794

31090

31090

38627

38627
94640
10794

1882582
In- och upplåning från allmänheten

32128

101845

1984427

1673204

1673204

Övriga skulder

1056

1056

Upplupna kostnader

1572

1572

1675832

1675832
Verkligt
värde

Redovisat värde

30 juni 2017
Tkr
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker
Belåningsbara
statsskuldförbindelser mm
Utlåning till kreditinstitut

Innehav för
handelsändamål

Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar

Initialt
identifierade
till verkligt
värde

Derivat som är
säkringsinstrument

InvesterLåne- och
ingar som
kundhålles till
fordringar
förfall

Finansiella
tillgångar
som kan
säljas

Övriga
skulder

2541

Totalt

2541
32235

32235

256595

256595

1484426

1484426
30043

Övriga tillgångar

41158

41158

137594

137594

Upplupna intäkter
1743562

30043

7258

7258

248288

1991850

In- och upplåning från allmänheten

1684274 1684274

Övriga skulder

1205

1205

Upplupna kostnader

1546

1546

1687025 1687025

Not 8 Närstående
Tk r
Spar Tjänster i Linköping AB

Kostnader - Inköp av administrativa tjänster

Transaktionsvärde för de sex
månader som avslutades

Utestående mellanhavanden

30 juni 2018

30 juni 2017

30 juni 2018

30 juni 2017

2 641

1 840

395

304

Alla utestående mellanhavanden med dessa närstående kommer att regleras i kontanter inom sex månader från balansdagen.

Not 9 Kapitaltäckning
Kapitalbas
Tk r
Kärnprimärk apital: instrument och reserver
Reservfond
Balanserat resultat efter övergång till IFRS9 (netto efter skatt)
Fond för verkligt värde
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

30 juni 2018

30 juni 2017

273 044
-2 683
26 225
296 586

261 754
28 941
290 695

Kärnprimärk apital: lagstiftningsjusteringar
Värdejustering på grund av kraven för försiktig värdering
Uppskjutna skattefordringar
Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i
vilken sparbanken inte har ett väsentligt innehav, delbelopp över
tröskelvärdet på 10%
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital
Kärnprimärkapital

-8 208

-11 432

-8 309
288 277

-11 432
279 263

Summa Primärkapital

288 277

279 263

-

-

288 277

279 263

30 juni 2018

30 juni 2017

25,2%
25,2%
25,2%
4,50%
2,50%
2,00%

25,5%
25,5%
25,5%
4,50%
2,50%
2,00%

17,20%

17,50%

Supplementärk apital: Instrument och avsättningar
Supplementärt kapital
Kapitalbas
Kapitalrelationer, buffertar mm

-101
0

Summa riskvägt exponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation
Buffertkrav
varav k apitalk onserveringsbuffert
varav k ontracyk lisk k apitalbuffert
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
30 juni 2018
Kreditrisk enligt schablonmetoden

Kapitalkrav

Exponeringar mot nationella regeringar och
centralbanker
Exponeringar mot delstatliga eller lokala
självstyrelseorgan och myndigheter
Enheter inom den offentliga sektorn
Exponeringar mot institut
Varav motpartsrisk
Exponeringar mot företag
Exponeringar mot hushåll
Säkrade genom panträtt i fast egendom
Fallerade exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Exponeringar mot institut eller företag med kortfristig
rating
Aktieexponeringar
Övriga poster
Summa för exponeringar som redovisas enligt
schablonmetoden
Marknadsrisk
Operativ risk enligt basmetoden
Kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt schablonmetoden
Summa riskvägt exponeringsbelopp och
kapitalkrav
Kapitalkonserveringsbuffert
Kontracyklisk buffert
Totalt internt bedömt kapitalbehov

30 juni 2017

Riskvägt
exponeringsbelo

Riskvägt
Kapitalkrav exponeringsbelop

3 629

45 367

4 201

52 509

25 952
29 976
20 323
1 014
249

324 399
374 706
254 033
12 670
3 112

23 700
29 184
19 181
188
240

296 254
364 796
239 765
2 355
3 004

2 525
315

31 559
3 937

2 478
477

30 970
5 962

83 983

1 049 783

79 649

995 615

0
7 386
11

0
92 322
138

0
8 042
20

0
100 529
250

91 380

1 142 243

87 711

1 096 394

28 556
22 845

27 410
21 928

112 381

115 111

Åtvidaberg i augusti 2018

Ronny Mårtensson
VD

Delårsrapporten har inte granskats av Sparbankens revisorer

