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OMSLAGET:
Piteå Summer Games – Sveriges
näst största ungdomsturnering.
Sommaren 2013 slog Piteå
Summer Games rekord i antal
lag, 811 lag från 19 nationer.
Under 2014 firar Piteå Summer
Games 25-årsjubileum.
Sparbanken Nord har varit med
från start som samarbetspartner.
Foto: Maria Fäldt
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VD-KOMMENTAR

Foto: Maria Fäldt

En stark regional bank

Verksamhetsåret 2013 har inneburit
många glädjeämnen och en fortsatt förstärkning av Sparbanken Nord som en stark
regional bank med påtaglig och tydlig lokal
förankring. Vi kan uppvisa förbättringar i
ökade provisionsintäkter och höjd kostnadseffektivitet samt minskade kreditförluster
och en realtillväxt gällande ut- och inlåning.
Tillsammans med ökad utdelning på bankens
innehav i Swedbank AB kan detta sedan
summeras till ett ekonomiskt resultat på
nästan 211 Mkr eller en resultatförbättring
på cirka 30 %.
Med en stark tillväxt av balansräkningen
från cirka 8 miljarder 2007 till 16 miljarder
kronor i december 2013 känns det nödvändigt
och tryggt att kunna uppvisa det höjda rörelseresultatet.
Sparbanken Nord har den sista december
ett eget kapital på 1 405 Mkr och primärt
kapital på cirka 1 252 Mkr. Tillväxten i detta
avseende har mycket stor betydelse för att vi
ska kunna fullgöra uppgiften som en aktiv,
stark och framåtriktad bank. Vår uppgift är att
utvecklas och växa i takt med våra kunder så
att vi kan vara en aktiv finansiell partner.
Norrbotten har under året fortsatt att uppvisa höga tillväxttal även om länet blivit ekonomiskt allt mer tudelat avseende olika kommunalekonomiska förutsättningar.
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Samhällets värderingar genomgår
ständiga förändringar och vi kan idag
notera att det i många avseenden råder
”Sparbankstider”. Med det menar jag att den
allmänna inställningen i företag och familjer
är att prioritera sparande och långsiktighet.
Det lokala och regionala samhället efterfrågar
också finansiell kunskap och här kan vi i
Sparbanken Nord fylla ett verkligt behov. Det
är uppenbart att om Sparbanken Nord lyckas
växa i rimlig omfattning och utveckla vår speciella affärsmodell finns alla möjligheter att vi
även i framtiden kan ha en unik roll på marknaden. Sett från ett allmännyttigt perspektiv
kan Sparbanken Nord vara ett konkurrenskraftigt alternativ med en annan vinkling och
framtoning än storbankernas. Vi ska vara den
bank där relationerna till det lokala och regionala samhället står i fokus och där de lokala
och regionala företagen står i centrum. När
vi kopplar detta till ett genuint intresse och
kunnande om privatpersoner och familjers
ekonomi finns en fortsatt stark bas för framtiden.
Kreditkapaciteten har varit god under
året och alla välgrundade ansökningar med en
god och balanserad kundrelation har kunnat
beviljas med välvilja och glädje.
Sparbanken Nord ska vara en inkluderande
och välkomnande bank där modern teknik är en

tillgång men inte en förutsättning för att vara
kund. Vårt jobb blir att använda rätt kunskap
och rätt teknik till rätt kundgrupp.
Vårt annorlunda sätt att bedriva bank
intresserar många kunder och när vi betonar
vikten av hög marknadspenetration så avviker
vi kraftfullt från många storbankers sätt att
segmentera marknaden och endast arbeta
aktivt med vissa kundsegment.
För Sparbanken Nord är det en livsnerv att
aktivt bejaka de bygder och orter som är bankens verksamhetsområde och att genom hög
finansiell kompetens, god service, närhet till
kunden och genom FramtidsBankens framåtriktade arbete skapa förutsättningar för en
bank under utveckling. Precis som vi gjort
under bankens mer än 160-åriga historia.
En utmaning för framtiden är de stora förändringar som sker på skilda plan när det gäller
att driva bank. Statsmakterna lämnar direktiv
avseende kapital- och likviditetsregler, regler
om rådgivning gentemot konsument och hur
styrning av verksamheten skall utformas samt
hur nuvarande och förväntade risker skall
beräknas och hanteras. När kundernas beteende och kontaktytor mot sin bank förändras
gäller det för Sparbanken Nord att ligga i framkant vad gäller Online-banking, kvalificerad
rådgivning och andra för kunderna viktiga
områden.
Avslutningsvis kan jag med glädje notera
att 2013 varit ett mycket bra år för Sparbanken
Nord och att styrelsens förslag till avsättning
till FramtidsBanken innebär nya nivåer då
17 miljoner kronor avsätts till många lokala och
regionala insatser; stora som små. Med detta
vill jag tacka alla våra kunder för förtroendet
då hela vår verksamhet utgår från kundernas
relation med vår bank.
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Den globala konjunkturen ljusnade under
2013 men bilden är mixad mellan olika länder.
USA, Storbritannien och Tyskland tillhörde de
stora ekonomier som överraskade mest positivt under året medan utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. EMUländerna lämnade recessionen bakom sig och
visade under hösten allt fler tecken på att
återhämtningen fortsätter, om än i en långsam takt. Trots finanspolitiska åtstramningar
och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska ekonomin
fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets
andra halvår med 3,7 % uppräknat i årstakt,
en uppgång från 1,8 % halvåret före. Den
starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed) beslutade
strax före jul att minska obligationsköpen med
10 miljarder USD till 75 miljarder dollar per
månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014 om ekonomin tillåter, varför
inkommande data kommer att vara avgörande
hur snabbt Fed kommer att minska obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska
penningpolitiken satte press på valutorna i ett
flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien,
Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt
som den kinesiska tillväxten bromsade in.
Långränteuppgången under våren och
sommaren kom av sig under senare delen av
förra året, trots Feds beslut att dra ned på
likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och
Europa har långräntorna haft en nedåtgående
trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en
lätt stigande inflation talar dock för att de
globala långräntorna kommer att stiga under
2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU, inte minst på grund av en
låg inflation och hög arbetslöshet.
I eurozonen förväntas BNP fortsätta
att stiga om än från en låg nivå. Stigande
konfidens både för hushåll och företag pekar
på att återhämtningen kommer att fortsätta
de närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande råvarupriser och hög
arbetslöshet bidrog till att inflationstakten
i euroområdet sjönk till 0,9 % i december,
nivåer som är väsentligt lägre än europeiska
centralbankens (ECB) uppsatta inflationsmål
som är under 2 %. I november sänkte ECB
styrräntan från 0,5 % till 0,25 % i kölvattnet
av de låga inflationssiffrorna och oron för att
hamna i en deflationistisk utveckling.
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Ljusare men splittrad
omvärldskonjunktur

Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns
I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler
från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar.
Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8 % i genomsnitt jämfört med
motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan
(konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det
gällde i synnerhet investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 % i
årstakt och vi förutser en fortsatt stark ökning under 2014 på basis av att fler
bostadsbyggen påbörjas.
Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den
modesta tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 % jämfört med 2012 vilket
motsvarar en sysselsättningsökning på 50 000 personer. Arbetslösheten sjönk
men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande
tillgångspriser (aktier, huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens
höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och socialförsäkringarna
kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala
tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och
en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad.
Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och
fallande råvarupriser pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna
väsentligt mindre än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen
i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar
inom hotell & restaurang som pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1 % i december 2013, vilket är långt under Riksbankens
inflationsmål på 2 %. Den låga svenska inflationen och ECB:s räntesänkning i
november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta från 1 % till 0,75 %, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflations- och reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet 2015. Räntebeslutet
togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån.
Under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd
via en mer expansiv finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar
de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där
bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer
gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i
början av 2015 innan Riksbanken börjar höja styrräntan.
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Foto: Michael Renström

Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt,
årlig procentuell förändring

Norrbotten

Ränteutvecklingen i Sverige

Börsutvecklingen
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År 2013 blev fortsatt ett gynnsamt arbetsmarknadsår för Norrbotten. Lediga platser har
ökat och fler personer har gått ut i arbete.
Medan arbetslösheten minskade med 0,2 %
för hela Sverige minskade arbetslösheten i
Norrbotten med 0,8 %. Totalt har Norrbotten
8,7 % inskrivet arbetslösa som andel av den
registerbaserade arbetskraften mellan 16-64 år
vilket är samma som riket i helhet. Lägsta
arbetslösheten i länet återfinns i Kiruna.
Andel ungdomar utan arbete i Norrbotten
uppgår till 18,9 % av den registerbaserade
arbetskraften mellan 18-24 år. Motsvarande
siffra för riket uppgår till 17,2 %. Glädjande
för länet är att ungdomsarbetslösheten
minskar i högre takt än för riket som helhet.
Skillnaderna inom länet är stora, där Kiruna
har lägsta ungdomsarbetslösheten (runt 8 %)
medan Haparanda har den högsta, 31,6 %.
Antalet lagda varsel under 2013 minskade
väsentligt i Norrbotten jämfört med 2012.
Varselnivåerna är väsentligen bättre än efter
finanskrisen 2009.
Under 2013 tillhörde Norrbotten en skara
av sju län där företagskonkurserna minskade.
För landet som helhet ökade företagskonkurserna med 5 % medan konkurserna minskade
med 17 % i Norrbotten. Inom Norrbotten är
skillnaderna dock relativt stora. Sammantaget
i de 10 av 14 kommuner som Sparbanken
Nord verkar i minskade konkurserna med 21 %
jämfört med 2012.
Gruvnäringen i Norrbotten har en stor
betydelse för länets konjunkturutveckling. En
viktig parameter som banken löpande bevakar
är spot-priset för järnmalm (62 % FE CFR
Tianjin port). En kraftig prisuppgång inledde
2013 men därefter föll priset tillbaka något
och stabiliserades därefter. Viss prisoro kan
noteras för 2014 då beroendet av den något
svagare kinesiska stålmarknaden är stort.
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Småföretagskonjunkturen

Boindex

Småföretagskonjunkturen i Norrbotten
försvagades marginellt enligt höstens
Småföretagsbarometern från Företagarna,
Swedbank och sparbankerna. Nivån indikerar
dock en fortsatt god tillväxt och länet ligger
högre än riksgenomsnittet. Tillväxten väntas
fortsätta i samma takt även kommande år.
Sysselsättningstillväxten i länet ökade
avsevärt sedan vårens mätning. Tillväxttakten väntas dock mattas under kommande år.
Orderingången har dämpats något för
länets småföretag jämfört med vårens siffror.
Tillväxten dras av industrisektorn som växer
snabbare än landet i stort, medan motsatsen
gäller för tjänsteföretagen. Tillväxten väntas
fortsätta i något snabbare takt också kommande år. Omsättningstillväxten ligger
kvar på samma goda ökningstakt som i våras.
Även i detta fall väntas tillväxten fortsätta i
ungefär samma takt även kommande år.
Tillväxten av lönsamheten ökar i Norrbotten. Utvecklingen i industrisektorn är den
näst bästa i landet, medan ökningen i tjänstesektorn varit svagare än riksgenomsnittet.
Cirka 65 % av Norrbottens småföretag uppger
att det finns goda expansionsutsikter på
sikt.
Det främsta tillväxthindret för småföretagen är bristen på lämplig arbetskraft. Därefter
följer arbetskraftskostnaden.

Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med husköp.
Boindex har tagits fram för riket som helhet, storstadsregionerna och medelstora kommuner med fler än 75 000 invånare samt gruppen övriga kommuner och
för ett urval av enskilda kommuner (minst 25 småhusköp). Boindex är 100 när
hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader.
När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.
Boindex uppgick till 141,0 fjärde kvartalet för riket. Piteå har en av landets
högsta husköpkraft med ett boindex på 291,1. Det betyder att hushållen i Piteå
har goda marginaler när de köper hus. Ingen annan kommun i vårt verksamhetsområde särredovisas i Swedbank Boindex, utan tillhör gruppen övriga kommuner. Medianpriset för ett småhus i Piteå var 858 000 kronor, den månatliga
räntekostnaden 2 817 kronor och den årliga medianinkomsten 655 966 kronor.
Enligt Boindex beräkningar krävs en inkomst på minst 225 339 kronor för att ha
råd med sitt hus i Piteå att jämföra med Stockholm där det krävs en inkomst på
951 813 kronor.

Befolkningsutveckling
Enligt SCB ökade folkmängden i Norrbotten med 799 personer under år 2013.
Inom vårt verksamhetsområde ökade folkmängden med 230 personer. Kiruna
och Piteå visar både ett positivt födelseöverskott och inflyttningsnetto. Övriga
kommuner som visar ett positivt inflyttningsnetto är Arvidsjaur, Gällivare,
Jokkmokk, Pajala och Älvsbyn.

befolkningsutveckling i vår region
Kommun

Folkmängd
2011

Folkmängd
2012

Folkmängd
2013

Förändring
2013

Arjeplog

3 114

3 054

2 980

-74

Arvidsjaur

6 494

6 467

6 471

4

18 326

18 307

18 339

32

Gällivare
Jokkmokk
Kiruna

5 066

-20

23 196

224

6 270

6 279

6 299

20

Piteå

40 942

41 078

41 278

200

Älvsbyn

8 253

8 200

8 168

-32

Överkalix

3 549

3 497

3 436

-61

Totalt
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5 086
22 972

Pajala

Övertorneå

6

5 119
22 967

4 810

4 772

4 709

-63

119 844

119 712

119 942

230
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REGI ONENS EGEN BANK

Banken startade sin verksamhet 3 april
1852 i Piteå. Behovet av ekonomisk trygghet
är lika stort idag som när banken startade för
162 år sedan. När kunderna behöver oss finns
vi där vad det än gäller. Alla beslut tas här
bland bankens kontor i de tio kommunerna:
Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk,
Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och
Övertorneå.
Sparbanken Nord skiljer sig från andra
banker eftersom banken inte styrs av aktieägare utan av valda huvudmän som representerar det lokala samhället.
Förutom att vi erbjuder finansiell service
och kompetens inom såväl bank som försäkring engagerar vi oss i vår regions framtid och
utveckling. Det unika med Sparbanken Nord
är att vi arbetar långsiktigt och att vinsten
stannar kvar i banken och gör nytta på de
orter där vi finns och där våra kunder lever
och verkar. På det sättet lever Sparbanken Nord
i samklang med det lokala samhället. Går det
bra för våra kunder går det bra för oss.

Sparbanken Nord
är regionens
egen bank

Foto: Maria Fäldt

Foto: Nicklas Öderyd

Grattis Charlotte Kalla. Vi gratulerar vår kollega och
ambassadör till de fantastiska framgångarna i Sotji.
Vi är otroligt stolta att Charlotte jobbar för vår region.
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FramtidsBanken

Sparbanken Nords ledarskapsstipendium delades ut för första gången i samband
med vårt deltagande på HR och ledarskapsmässan i Piteå. Stipendiet gick till Anna
Borgeryd, ordförande och Karin Bodin, vd för
Polarbröd, brödföretagare i femte generationen. De driver Polarbröd med inriktning på
såväl social som ekologisk hållbarhet. Ett
exempel på deras långsiktighet och mod är
investeringen i ett eget energibolag som
producerar förnybar energi på ett miljövänligt
och hållbart sätt.
Polarbröd har uppmärksammats från fler
håll. De har tilldelats Unionens utmärkelse
Guldnappen och utsetts till årets föräldravänligaste arbetsplats och de har fått Umeå kommuns jämställdhetspris. Karin Bodin och Anna
Borgeryd blev dessutom årets entreprenörer
i region Norr i tävlingen EY Entrepreneur of
the year.
Några andra av Norrbottens framgångsrika
företag har fått topplaceringar under året.
Det internationella priset ”TRIP Global Award”
delades ut till Icehotel på Svenska Turistgalan
som den ”Den bästa upplevelsen i Sverige”.
Aurora Sky Station i Abisko kom på delad
tredje plats. Bakom utmärkelsen står Reseoch Turistnäringen i Sverige. Årets
Gasellföretag i Norrbotten blev Artic Road
AB, Junosuando.

Varje år tar vi en del av vinsten och satsar på sånt som är bra för regionens
utveckling. Via FramtidsBanken avsätter vi cirka 10 % till olika insatser inom
kultur, idrott, forskning och näringsliv. Runt om i vår region finns människor och
föreningar som brinner för sina projekt. Dessa eldsjälar och deras projekt vill vi
stötta och ge dem förutsättningar att utveckla sin bygd och dess omgivningar.
På så sätt känner vi att vi kan verka som en positiv kraft på de orter där våra
kunder bor. FramtidsBanken har genom de förtroendevalda ett starkt lokalt
inflytande i de lokala grupperna.
Charlotte Kalla är anställd som ambassadör för FramtidsBanken. Genom sitt
engagemang och nätverk bidrar hon till att stärka bilden av vår region till övriga
världen. Hon välkomnar alla kunder som ringer till oss.
De unga människorna betyder mycket för våra kommuners utveckling och
framtid. Vi vill behålla dem som har viljan, kunskapen och förutsättningen att
bidra till en positiv utveckling av norra Sverige. Under året avslutades KNUFF
(karriär- och nätverksprogram för unga för framtiden) för ensamkommande
flyktingungdomar i Piteå. Tillsammans med Piteå Kommun, Arbetsförmedlingen,
Rotary och OK har ungdomarna fått möjligheter att bygga en trygg framtid med
ett socialt nätverk, arbetsliv och fritid. KNUFF har uppmärksammats på nationell nivå och bland annat har vi haft ett samarbete med Fryshuset.
Exempel på andra projekt är mentorsprogram, Ung Företagsamhet,
Checkpoint Young, ledar- och eldsjälsstipendier, sjöräddningen, Pite
Hockeydamer, traineeprogram inom besöksnäringen samt visionsarbetet i
Kiruna inför den omfattande och unika omvandlingen som Kiruna står inför.
Kulturpriset gick till musikföreningen Tusen Toner i Kiruna. Tusen Toner
har genom sin roll som samordnare för musikintresserade i alla åldrar haft en
mycket stor betydelse för utvecklingen av ett rikt kulturliv i Kiruna. Föreningen
som har funnits i 25 år och har cirka 300 medlemmar erbjuder en arena för både
etablerade artister och unga lokala musiker som får chansen att utveckla idéer
och pröva sina vingar.

Till vänster:
Kulturpriset gick till
musikföreningen
Tusen Toner, Kiruna.
Priset togs emot av
Sten Nylén och Ludvig
Nilsson.

Foto: Anette Larsson

Foto: Icehotel / Martin Smedsén

Till höger:
Icehotel tilldelades
priset ”TRIP Global
Award” på Turistgalan
som den bästa upplevelsen i Sverige.

Till vänster:
Arctic Road AB blev
årets Gasellföretag i
Norrbotten.
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Till höger:
Sparbanken Nords
ledarstipendium gick
till Anna Borgeryd,
ordförande och Karin
Bodin, vd, Polarbröd.
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REGI ONENS EGEN BANK

Vår nya ungdomssajt ung.sparba

nkennord.se

Frihet med Mobilt BankID.

Kundmöten och affärer

Nya mötesplatser

Kontoren är viktiga mötesplatser för personliga besök, spontana eller bokade. De flesta av
kontoren har därför generösa öppettider;
10-16 fyra dagar i veckan och 10-18 en dag i
veckan. Utöver det har vi rådgivning före eller
efter bankens normala öppettider.
I kundmötet skapas relationer och kunskap
om våra kunders vardag. Det är grunden för att
vi ska kunna ge råd om kundens ekonomiska
vardag och bidra till att skapa långsiktig trygghet för familjer och företag. Bankens rådgivare
har under året genomfört drygt 20 300 kvalificerade rådgivningsmöten med privat- och
företagskunder.
I slutet av december stängde vi vårt kontor
i Roknäs. Verksamheten och personalen flyttades till Piteå och Öjebyn. Uttagsautomaten
finns kvar i Bankomat AB:s regi.
Vår egen Telefonbank med personlig service är också en viktig mötesplats för personliga kontakter. Här kan kunderna få kvalificerad
rådgivning mellan 8 och 20 på vardagarna och
mellan 16 och 20 på söndagar. Cirka 47 300
kunder är anslutna till Telefonbanken personlig
service. Telefonbanken har dessutom en automatisk service som är öppen dygnet runt för
enklare ärenden.

Sociala medier har blivit en del i människors liv och därför finns banken där
nära våra kunder. Nu finns vi på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.
För att nå våra unga kunder har vi under året lanserat en speciell sajt:
ung.sparbankennord.se som anpassar formatet till den enhet som används.
Där samlar vi upp flöden på Twitter och Instagram. Där finns våra appar samlade och filmsnuttar som beskriver de olika mobiltjänsterna. Där finns råd och tips
på vardagstjänster för unga.

s pa r b a n k e n n o r d

Vardagstjänster
Kunderna använder i allt högre grad mobila enheter för att förenkla sin vardag.
Vi ser det tydligt genom en ökad tillströmning av bankens mobila tjänster och
att kunderna använder Mobilbanken mer än internetbanken. Sedan förra våren
är Mobilbanken också öppen för företag och för ungdomar. Privatkunder skickar
och tar emot pengar via mobilnumret på ett par sekunder med betaltjänsten
Swish. E-legitimationen BankID finns för mobila enheter och används flitigt för
bankaffärer i mobilen och internet, deklarationer, pensionsplanering och ärenden via Försäkringskassan. För att handla på nätet eller i butiken använder
kunderna bankkort eller betal- och kreditkortet. Sina transaktioner kan de enkelt
följa via mobilbanken eller via vår Betalkortsapp. Där finns också erbjudanden
om hotell, resor och rabatt på bensin.
Nya uttagsautomater har installerats under året genom samarbetet med
Bankomat AB som ägs av Swedbank, sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea och SEB. I samband med bytet tar också Bankomat AB över
ansvaret och skötseln. Fördelarna för kunderna är att de kan ta ut kontanter i
samtliga ovanstående bankers automater runt om i Sverige. De kan se saldo och
kontoutdrag på deras konton i Sparbanken Nord samt byta PIN-kod till sitt kort.
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Kunderbjudande
Helkundskonceptet Nyckelkund har rönt stor
succé bland våra kunder. Det innehåller många
bankprodukter och tjänster med miljöprofil.
Som Nyckelkund får man rabatter på banktjänster som till exempel sakförsäkringar, årlig
inbjudan till rådgivning samt nyhetsbrev med
tips och råd.

Populärt sparande
Sparbanken Nord har en fortsatt stark marknadsposition gällande inlåning från hushåll.
Inlåningen har växt med ca 800 miljoner.
I slutet av 2013 uppgick bankens marknadsandel till drygt 0,75 % av all hushållsinlåning
i Sverige, vilket är större än vår relativa andel
av hela bankmarknaden.
Vårt mest populära konto är fasträntekontot. Kontot finns i olika löptider upp till
maximalt 5 års löptid. Kapitalet är bundet
under löptiden till en känd ränta som utbetalas vid löptidens slut. Totala saldot på kundernas fasträntekonton i banken har fortsatt
växa med ca 7 % under 2013. Löptider upp till
ett år är det vanligaste kundvalet.
Glädjande nog har fondsparandet tagit
ny fart under 2013. Börsuppgången under
2012 och 2013 har sannolikt väckt spararnas intresse för aktiemarknaden. Inflödet till
bankens sortiment av fonder är det största
på 10 år. Parallellt har värdet på de flesta av
kundernas värdepappersfonder fått en välbehövlig uppgång under 2013.

Bolåneaffären

Trygga försäkringar
Privatekonomin kan drabbas hårt om man
plötsligt råkar ut för olycksfall, sjukdom eller
dödsfall. Vi kan nu erbjuda ett heltäckande
sortiment av såväl hem- och fordonsförsäkringar som trygghetsförsäkringar för privatpersoner och företag. Försäkringar är ett relativt nytt affärsområde för banken men där vi
börjar få en stark position på marknaden.
Över 6 000 kunder har skaffat minst en av
våra försäkringar.

Vardagsjuridik
Juridiska avdelningen erbjuder tjänster inriktade mot ekonomisk familjejuridik. I dessa tjänster ingår även upprättande av kompanjonavtal riktat mot företagskunder. Under 2013
ökade inkomna ärenden och av de totalt drygt
730 ärendena utgjordes en tredjedel av testamentsärenden. Övriga ärenden var boupp-
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Foto: Maria Fäldt

En av våra kärnaffärer är bolån och där behåller vi vår starka ställning i regionen. Under
året har Sparbanken Nord finansierat 50 % av
de mäklade husaffärerna i regionen.

teckningsärenden, arvskiften och bodelningsärenden.
Genom webbaserad videoteknik har avdelningen möjlighet att ta emot kunder från
samtliga kontor. Denna tjänst är mycket uppskattad av våra kunder och under 2013 har
antalet genomförda distansmöten ökat rejält.
I vårt utbud av juridiska tjänster ingår även
fri juridisk rådgivning, ca 20 till 30 min. Detta
är en service som vi erbjuder våra kunder
främst för att se över vilka behov de har av
att trygga sig själva juridiskt i sin nuvarande
livssituation.

Kundaktiviteter
Under året har kontoren genomfört flera välbesökta och uppskattade kundaktiviteter,
bland annat tjejkvällar och träffar med olika
teman som till exempel jakt och skog. Banken

har även anordnat träffar om sparande och
placeringar, trygghetsförsäkringar samt
e-bokföring för företagare.
Vi har medverkat på en utbildnings- och
rekryteringsmässa för gymnasieelever och
på en seniormässa i Piteå. I Kiruna bjöd vi in
ungdomar och pratade mobila tjänster. På
flera orter har vi medverkat i näringslivsgalor
och uppmärksammat duktiga företagare med
priser från FramtidsBanken. Aktiviteterna har
mynnat ut i kundmöten och meraffärer. Vi har
också provat lite nya aktiviteter på de sociala
medierna som till exempel Instagramtävlingar.
Året avslutades med en festlig och en
mycket välbesökt Sparbanksdag på samtliga 13 kontor. Vi bjöd på julmarknad, gott
julfika och roliga presenter. I anslutning till
Sparbanksdagen delade vi ut pengar från
FramtidsBanken i alla tio kommuner.

s pa r b a n k e n n o r d
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Redovisning för
verksamhetsåret 2013
Styrelsen för Sparbanken Nord 598800-4817 får härmed avge årsredovisning
för sparbankens verksamhet 2013, bankens 162:a verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Bankens vision är att vi ska vara regionens egen bank och finnas mitt i
människornas och företagens verklighet. Vi ska göra goda affärer och vara
det naturliga och mest fördelaktiga bankalternativet. Den starka lokala
anknytningen ger oss en naturlig närhet till våra kunder; hushåll, mindre
och medelstora företag, kommuner och organisationer.
Huvuddelen av vinsten återinvesteras i
banken för att trygga kundnyttan, bankens
soliditet och framtida utveckling. En fortsatt
expansion av exempelvis företagsutlåningen
kräver hela tiden att banken ökar sitt egna
kapital. Förenklat kan man säga att banken
måste växa minst i takt med våra kunder och
då speciellt våra företagskunder. I bokslutet
avsättes cirka 10 % av det framskattade
rörelseresultatet till verksamhet som banken
finner angelägen och som ingår i begreppet
FramtidsBanken. I årets vinstdisposition föreslås en avsättning på 15 Mkr. Därtill kommer
anslag till bankens två stiftelser på 2 Mkr.

Verksamhetsområde

Foto: Anette Larsson

De tio kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur,
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå,
Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå utgör
bankens huvudsakliga verksamhetsområde.
Det nu gällande reglementet för banken fastställdes av Finansinspektionen 2009-12-23.

s pa r b a n k e n n o r d

Bankledning
Bankledningen består av vd Erik Hägglöv,
vice vd/chef affärsutveckling och samhälle
Kjell-Åke Nilsson och vice vd/rörelsechef Jan
Nygren.
I affärsledningen (ledningsgruppen) ingår
vd Erik Hägglöv, vd-assistent Iriam Bjuhr,
redovisningschef Maria Hansson, personalchef Eva Lidén, kreditchef Mattias Lundqvist,
chef affärsutveckling och samhälle Kjell-Åke
Nilsson, privatmarknadschef Alf Nordlund,
rörelsechef Jan Nygren, finanschef Mattias
Sandberg, marknadschef Christina Sandsten.
Sekreterare är vd-assistent Anna Karlsson.
Bankens affärsråd, som till ledningsgruppen bereder frågor som härrör sig till bankverksamheten, består av Jan Nygren (ordf.),
Anna Karlsson, Mattias Lundqvist, Kjell-Åke
Nilsson, Alf Nordlund, Mattias Sandberg och
Christina Sandsten.
För principer och processer för ersättningar
och förmåner till ledningen hänvisas till
not 10.
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Utveckling av sparbankens verksamhet,
resultat, ställning och övriga förhållanden
Resultat
Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående år med 48 322 tkr till 210 994 tkr
eller med 29,7 %. Resultatökningen kan huvudsakligen förklaras av ökad utdelning på aktierna i Swedbank och minskade kreditförluster.
Räntenettot – skillnaden mellan intäkts och kostnadsräntor – uppgick till
323 772 tkr (328 343 tkr), en minskning med 1,4 %.
Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster och avskrivningar uppgick till
204 826 tkr (206 523 tkr), en minskning med 0,8 %. I kostnaderna ingår årets
avsättning till resultatandelssystem för personalen med 6 230 tkr (5 655 tkr)
inklusive löneskatt.
Uppgifter om nyckeltal – fem år i sammandrag – som beskriver verksamheten,
ställning och avkastning redovisas på sidan 18-19.

Eget kapital
Det sammanlagda beskattade egna kapitalet uppgår till 1 405 122 tkr efter
föreslagen vinstdisposition. I det egna kapitalet ingår 9 731 tkr i fond för
verkligt värde. Motsvarande siffror för 2012 var 1 232 132 tkr i eget kapital
och 9 883 tkr i fond för verkligt värde.

Inlåning
Inlåningen från allmänheten ökade under året med 769 Mkr eller 5,9 % och uppgick vid årsskiftet till 13 809 Mkr (13 040 Mkr). Allmänheten gottgjordes räntor
med 148 Mkr. Marknadsvärdet på den totalt förmedlade stocken till Swedbank
Robur uppgick vid årsskiftet till 5 201 Mkr (4 269 Mkr), en ökning med 21,8 %.

Utlåning
Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till 13 037 Mkr (11 793 Mkr),
en ökning med 1 244 Mkr eller 10,5 %. Krediter har dessutom förmedlats och
lyfts av till Swedbank Hypotek. Totalt uppgår den förmedlade lånestocken till
Swedbank Hypotek till 2 908 Mkr (3 254 Mkr), en minskning med 10,6 %.

Affärsvolym
Det samlade värdet av kundernas sparande, placeringar och lån i sparbanken,
Swedbank Hypotek och Swedbank Robur uppgick vid årsskiftet till 39 187 Mkr.
Motsvarande volym 2012 uppgick till 36 122 Mkr. Räknat efter affärsvolym
är Sparbanken Nord den 4:e största sparbanken i landet ansluten till
Sparbankernas Riksförbund. Om en jämförelse görs med alla sparbanker och
alla sparbanksaktiebolag i landet oavsett om de är anslutna till Sparbankernas
Riksförbund eller ej så är Sparbanken Nord 5:e största bank.

Förändring

Effekt på rörelseresultatet, tkr

Marknadsräntan

+/- 1,0 %

3 167

Placeringsmarginal

+/- 0,1 %

15 402

Antal anställda

+/- 10 st

6 832

Löneförändring

+/- 1,0 %

1 150

Övriga rörelsekostnader

+/- 1,0 %

898

Kreditförlustnivå

+/- 0,1 %

11 870
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Känslighetsanalys
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Allianser och partners
Företrädare för Sparbanken Nord har under
året varit aktiva inom ramen för det samarbete som sker mellan landets olika fristående
och delägda sparbanker. Erik Hägglöv är sedan
maj 2011 ordförande i Sparbankernas
Riksförbund och samordnar därmed många
frågor av gemensamt intresse för sparbankerna i landet.
Gusten Granström, bankens ordförande,
ingår som ledamot i Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank AB. Föreningen,
bestående av 66 medlemmar i Riksförbundet
som är ägare av Swedbankaktier. Föreningens
syfte är att tillvarata medlemmarnas särskilda
intresse med sitt ägande i Swedbank AB.
Folksam Liv och Folksam Sak samt sparbanker
och sparbanksstiftelser som äger aktier i
Swedbank AB enades i december 2009 om
en gemensam förklaring och avsikt och målsättning med ägandet i banken. Sammanlagt
innehar dessa ägare cirka 21 % av aktierna i
Swedbank.
Jan Nygren, Kjell-Åke Nilsson, Mattias
Sandberg, Inga-Britt Tjäder, Johan Johansson,
Lennart Wiklund samt Christina Sandsten
har inom förbundets ram arbetat med skilda
projekt och/eller olika affärsråd.

Swedbank
Sparbanken har ett omfattande och långsiktigt samarbete med Swedbank och dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank
Finans och Swedbank Robur. Banken tecknade
år 2010 ett flerårigt samarbetsavtal med
Swedbank.

Övriga samarbeten

Foto: Anette Larsson

Foto: Anette Larsson

Under 2008 inleddes ett samarbete med Tre
Kronor som omfattar förmedling av försäk-

Stiftelser
Vid bankfusionen mellan dåvarande
Pitedalens Sparbank och Nova Sparbank
kom styrelserna i respektive bank överens
om bildandet av stiftelser med ändamål som
främjar utvecklingen inom Jokkmokks kommun. Stiftelserna erhåller kapital från
Sparbanken Nord och i årets bokslut föreslås
en utbetalning under år 2014 på 2 Mkr innebärande att därefter återstår utbetalningar
på totalt 12 Mkr. För utbetalningarna gäller
den restriktionen att de måste vara i överensstämmelse med gällande regelverk avseende
bankens möjligheter att disponera överskott i
verksamheten. Den nu gällande utbetalningsplanen fastställer att banken ska utbetala
2 Mkr per år under åren 2014 till och med
2015. Därefter skall ny överenskommelse
träffas.

Foto: Anette Larsson

Sparbankernas Riksförbund
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beslutsfattare i näringsliv, politik, förvaltning,
fackliga organisationer och medier. Ordförande för SNS i Piteå/Skellefteå är Jan Nygren.
Regionens egen bank – under denna
devis arbetar vi tillsammans med många
regionala företag. Vi har ett givande och
framgångsrikt samarbete i flera kommuner
i vårt verksamhetsområde med t ex LKAB,
Norrbottens Handelskammare, Norrlandsfonden, Norrbottens läns landsting (NLL), Luleå
tekniska universitet (LTU), Centek, UF Norrbotten, Connect Norr, Partnerinvest Norr AB,
ALMI, Övre Norrlands Kreditgarantiförening,
Norrbottensmusiken, Norrbottens Fotbollsförbund.
Under året har ett nytt avtal tecknats med
Nordiska Investeringsbanken avseende
förmedling av miljövänliga krediter till mindre
och medelstora företag. Banken har ett
speciellt intresse av de investeringar som sker
norr om polcirkeln.

ringar avseende villahem, fritidshus, bostadsrätter, bil, övriga fordon samt vissa personförsäkringar. Det har visat sig vara ett mycket
lyckosamt samarbete. Vid årsskiftet uppgick
bankens förmedlade försäkringsstock till cirka
11 000 försäkringar. Utöver förmedling till
Tre Kronor har vi under 2013 tecknat 5 000
personförsäkringar hos Swedbank
Försäkring. Att ha ett starkt utbud av trygghetsprodukter är värdehöjande i våra kundrelationer samtidigt som vi ser betydelsen av
stockprovisioner som långsiktig intäkt.
Genom ett avtal med Folksam kan banken
förmedla traditionella pensions- och kapitalförsäkringar. Under året har även produkten
Traditionell Liv tillkommit. Det är en av kunder
efterfrågad produkt för långsiktigt sparande.
Flexibla Bostäder Nord AB – Sparbanken
Nord har under året bildat ett bostadsbolag
tillsammans med Inlandsinnovationer AB
och Partnerinvest Norr AB. Banken äger för
närvarande 37,5 % av bolaget.
Syftet med verksamheten är att etablera
attraktiva boenden, främst i vår egen region,
riktat mot nya och befintliga kommuninnevånare. Målet är att inflyttarna ska mantalsskriva sig för att skapa välfärd i de aktuella
kommunerna.
Flexibla Bostäder Nord AB ska också så
långt det är möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv verka för att fler arbetstillfällen skapas i regionen. Konceptet ska kunna tillämpas
i kommuner som har behov av nya bostäder.
Konceptet har rönt stort intresse från olika
intressegrupper i landet. Bl a lyfter Boverket
fram detta i sin rapport till regeringen som ett
gott exempel på hur samverkan kan ske för att
åstadkomma ökad riskspridning mellan flera
aktörer.
SNS – Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle – är för banken en naturlig samarbetspartner. SNS är en brobyggare mellan
samhällsekonomisk forskning och samhällets
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Händelser av väsentlig betydelse som
inträffat under räkenskapsåret eller
efter dess slut
Svenskt Kvalitetsindex
Kunderna fortsätter att ha förtroende för oss, dock ger de oss lägre betyg 2013
än tidigare år. Företagskunderna ger oss betydligt lägre betyg än de tre senaste
åren. I 2013 års mätning redovisas indextalet 69,9 (100 är högsta värdet) att
jämföra med 75,5 i 2012 års mätning. Även Privatkunderna är mindre nöjda
med oss. Index ligger på 74,9 att jämföra med 2012 då index låg på 76,8. Trots
att vi har fått lägre betyg så ligger vi bättre till än branschgenomsnittet. Rent
allmänt får hela bankbranschen kritik av sina kunder. Kunderna ställer allt högre
krav på sin bank när det gäller råd och service. Banken tar mätningen av kundnöjdhet på stort allvar och fokuserar nu på att förbättra kundernas nöjdhet och
förtroende.

Finansiella instrument och riskhantering
I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har Sparbanken Nords styrelse som ytterst ansvarig
för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för
kreditgivningen, den övriga finansverksamheten samt övrig riskhantering.
Vad gäller hanteringen av finansiella risker se vidare not 3.

Klagomål
Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter
och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål
på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som
särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och
sakligt utreda vad som hänt. Banken har under år 2013 liksom tidigare år haft
få klagomål och de har rört sig om mycket små belopp.
Foto: Maria Fäldt

Uttagsautomater

Foto: Michael Renström

Samtliga uttagsautomater har under året övertagits av Bankomat AB som ägs
av Swedbank/sparbankerna, SHB, Nordea, SEB och Danske Bank.
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Medarbetare och miljö
Miljö och hållbar utveckling
Hälsa och friskvård
Gemensamma aktiviteter som stärker både
hälsan och samhörigheten har genomförts i
banken. Kontoren har i flera fall gemensamma
träningsaktiviteter t ex innebandy, vattengymnastik och olika motionslopp samt
Sparbanken Nord-klassikern, där medarbetaren genomför flera motionsutmaningar under
året.
Företagshälsovården genomför regelbundet hälsokartläggningar av anställda i banken.
Resultaten från undersökningarna ligger till
grund för de aktiviteter vi genomför med
målsättningen att främja vår hälsa. Den totala
sjukfrånvaron för året ligger på 3,3 %.

Rekrytering
Under året har vi genomfört 18 rekryteringar
till tillsvidareförordningar varav 12 tillsattes
internt. Merparten av anställningarna har varit
för att ersätta pensionsavgångar.

Utbildning
Under året har samtliga av bankens 145 rådgivare förvärvat Swedsecs nya rådgivarlicens
inklusive sakförsäkringar. Tre grupper rådgivare har genomgått rådgivarutbildning
(f d certifiering) under året, 17 privatrådgivare
och 19 företagsrådgivare. Våra interna grundutbildningar i kreditgivning har genomförts.
Bankens kontorschefer har vidareutbildats i
säljledning och nya chefer har introducerats.
Under slutet av 2013 påbörjades en utbildning i Hjärtstartare och första hjälpen för alla
medarbetare.
Alla medarbetare i banken har erbjudits
genomgång av ekonomiska samband och
kontorschefer och företagsrådgivare har på
Företagsdagar gått igenom kreditprocessen
och de instruktioner som styr den.

s pa r b a n k e n n o r d

Miljö och hållbar utveckling
Sparbanken Nord ska bidra till en hållbar utveckling i regionen, en uthållig
lönsamhet och ett stärkt varumärke. Sedan hösten 2007 är Sparbanken Nord
en miljöcertifierad bank. Att vara miljöcertifierad enligt ISO 14001 innebär att
ständigt driva ett förbättringsarbete.
Under 2013 genomfördes en omcertifieringsrevision av miljöledningssystemet med godkänt resultat.
Vi arbetar aktivt med att minska negativ miljöpåverkan både internt och via
våra kunder.
Den största förändringen som skett under senare år är att kommunikationen
med våra kunder alltmer sker digitalt. Ökad kortanvändning gör också att
kontanterna minskar i samhället och därigenom penningtransporterna. På så
sätt bidrar vi och kunderna till en minskning av koldioxidutsläppen.
Under året har vår nya kontantsmarta tjänst Swish stått i fokus. Vår kampanj
under oktober blev lyckad och ledde till 1 687 nya anslutningar och 16 870 kr
till Barncancerfonden i Umeå.
För att ytterligare slå ett slag för ett kontantfritt samhälle startade vi i
december en tävling i att vara kontantsmart som gick ut på att vara utan
kontanter i 1 månad. 54 personer deltog.
Vi forsätter med en rad nationella och lokala miljöaktiviteter som till exempel
Earth Hour, Gröna gårdar (kvalité och uthållig miljö i kretslopp) samt
miljö- och naturpärmen till skolorna från årskurs 4-6. En nyhet
på lånesidan är att vi har valt att teckna ett 7-årigt
låneavtal med Nordiska Investeringsbanken
(NIB) genom att bevilja lån till vissa
miljöförbättrande samt produktivitetshöjande åtgärder.
Under hösten var vi medarrangörer till en klimatföreläsning på Luleå tekniska universitet
med klimatforskaren Laurence C.
Smith som bl a berättade att Norden är
nästa ”Hot spot” . Våra kunder och miljöinspiratörer blev inbjudna att delta.
Förutom detta så omfattar hållbar utveckling även ett socialt ansvarstagande. Detta sker
lokalt på alla orter där vi har vår verksamhet.
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Förväntningar avseende framtida utveckling
År 2014 har börjat bra för Sparbanken Nord. Banken har en god finansiell
beredskap, en stabil nivå på räntenettot som är bankens viktigaste intäktskälla
och en förväntad god aktieutdelning på vårt innehav av Swedbankaktier.
(Styrelsen i Swedbank har föreslagit en utdelning på 10:10 kronor per aktie
vilket för Sparbanken Nord kan komma att innebära ett belopp på 50 747 tkr.)
Resultatet för 2014 förväntas bli på samma nivå som 2013. Bankens soliditet
förväntas vara betryggande. En central uppgift för banken är att under 2014
stärka sina marknadspositioner inom de kommuner där kontor förvärvades
under 2009. En hög marknadspenetration kombinerad med en trygg och långsiktig vinstnivå borgar för en god framtid för Sparbanken Nord.
Sparbanken Nord engagerar sig med både ekonomiska och personella resurser i den pågående samhällsutveckling inom gruvnäring och biltestverksamhet
som sker i vår region.

Förslag till disposition beträffande
bolagets vinst
Årets resultat enligt balansräkningen

Foto: Maria Fäldt

Förslag till vinstdisposition
190 142 tkr

Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:
- FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål)
- Anslag till stiftelser
- Överföring till reservfonden

15 000 tkr
2 000 tkr
173 142 tkr
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Foto: Maria Fäldt

Gällande regelverk t o m år 2013 för kapitaltäckning och stora exponeringar
innebär att Sparbanken vid varje tidpunkt skall 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 kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till
1,76 (1,55). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 1 251 601 tkr
(1 087 686 tkr) och slutligt minimikapitalkrav till 711 613 tkr (701 872 tkr).
Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning.
Under året har det på EU-nivå och nationellt fattats beslut om nya regelverk
avseende kapitalkraven för banker. De nya regelverken träder ikraft per 2014-01-01
och innebär ett totalt kapitalkrav (inklusive kapitalbevarande buffert) om 10,5 %.
Banken räknar att kapitalkravet kommer att öka ytterligare från och med år
2015 genom införande av så kallade kontracykliska buffertkrav. När och i vilken
takt de utökade kraven kommer bestäms av Finansinspektionen. Vid fullt införda
buffertkrav uppgår det totala kapitalkravet till 13 %. Bankens kapitaltäckningsgrad utifrån de data som rapporteras i not om kapitaltäckning uppgår till 14,1 %
och kommer enligt beräkningar enligt det nya regelverket att öka ytterligare.
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 ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Fem år i sammandrag
nyckeltal
2013

2012

2011

2010

2009

13 037

11 793

11 369

10 699

10 064

10,6

3,7

6,3

6,3

16,0

13 809

13 040

11 906

10 888

9 994

Volymutveckling
Utlåning till allmänheten, Mkr
förändring under året, %
Inlåning från allmänheten, Mkr
förändring under året, %
Medelomslutning (MO), Mkr
förändring mot föregående år, %
Affärsvolym, Mkr
förändring mot föregående år, %

5,9

9,5

9,3

8,9

27,4

15 402

14 395

12 956

12 070

10 552

7,0

11,1

7,3

14,4

20,2

39 187

36 122

34 677

34 161

32 233

8,5

4,2

1,5

6,0

33,0

9,45

9,00

8,96

8,94

8,99

Soliditets- och kapitaltäckningsmått
Soliditet 1)
Kapitaltäckningskvot

1,76

1,55

1,37

1,44

1,36

Primärkapitalrelation

14,07

12,40

10,98

11,03

10,21

2,10

2,28

2,42

1,93

2,15

Resultatmått
Placeringsmarginal
Rörelseintäkter/genomsnittlig affärsvolym

1,29

1,31

1,26

1,07

1,15

Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym

0,56

0,46

0,46

0,31

0,44

Intjäningsförmåga

1,62

1,57

1,48

0,96

1,37

Avkastning på totalt kapital

1,37

1,13

1,21

0,83

1,20

Räntabilitet på eget kapital

11,49

9,84

9,87

6,86

9,43

0,49

0,51

0,55

0,67

0,72

0,56

0,65

0,63

0,71

0,77

P/P-tal

83

80

87

91

92

R/P-tal

271

281

285

219

224

51,68

KI-tal före kreditförluster

1)

KI-tal efter kreditförluster 1)

Osäkra fordringar och kreditförluster
68,25

74,14

65,27

64,37

Andel osäkra fordringar

Reserveringsgrad för osäkra fordringar

0,45

0,39

0,42

0,37

0,71

Kreditförlustnivå

0,32

0,55

0,32

0,15

0,21

187

190

190

189

175

13

14

16

16

16

Övriga uppgifter
Medeltal anställda
Antal kontor

Definitioner av nyckeltalen ovan finns i slutet av årsredovisningen		
1) Beräkning exkl. nedskrivning finansiella tillgångar.
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Resultat- och balansräkningar
2013–2009
2013

2012

2011

2010

2009

323 772

328 343

314 022

232 911

227 222

99 266

94 129

95 597

97 134

93 174

9 106

12 576

3 003

18 588

9 276

Resultaträkning tkr
Räntenetto
Provisioner netto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter

52 581

27 889

16 032

2 202

1 610

Summa intäkter

484 725

462 937

428 654

350 835

331 282

Allmänna administrationskostnader

-187 905

-185 723

-184 748

-175 466

-174 449

Övriga rörelsekostnader 1)

-47 268

-51 167

-51 924

-59 331

-62 515

Kreditförluster

-38 558

-63 375

-34 725

-15 354

-18 054

-

-

-

-

50 426

-273 731

-300 265

-271 397

-250 151

-204 592

210 994

162 672

157 257

100 684

126 690

Nedskrivning finansiella tillgångar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner netto
Skatter
Årets resultat

18 801

-36 876

-38 978

-8 712

6 300

-39 653

-24 183

-27 551

-21 072

-24 400

190 142

101 613

90 728

70 900

108 590

36 868

69 352

79 160

91 312

73 959

Balansräkning tkr
Kassa
Utlåning till kreditinstitut

1 046 194

1 118 917

910 914

549 161

883 363

Utlåning till allmänheten

13 037 321

11 793 139

11 368 513

10 699 414

10 063 725

1 435 444

1 519 696

834 681

655 064

29 898

23 265

13 292

26 761

31 896

47 491

271 279

271 279

271 279

222 991

248 651

41 925

44 736

34 081

34 861

37 414

Räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Aktier i intresseföretag
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Avsättningar
Efterställda skulder
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

132 024

172 442

194 786

232 565

248 949

16 024 320

15 002 853

13 720 175

12 517 264

11 633 450

246 832

145 401

150 037

133 197

167 119

13 870 996

13 086 146

11 957 785

10 946 588

10 051 473

170 661

198 250

196 505

142 640

194 031

5 745

2 159

49

344

1 105

190 000

190 000

160 000

160 000

160 000

14 484 234

13 621 956

12 464 376

11 382 769

10 573 728

117 964

136 765

99 889

60 911

52 198

1 422 122

1 244 132

1 155 910

1 073 584

1 007 524

16 024 320

15 002 853

13 720 175

12 517 264

11 633 450

1) Inkl. avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.
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Resultaträkning
tkr

Not

2013

2012

Förändring
i procent

Ränteintäkter

4

505 925

566 200

-10,6

Räntekostnader

4

-182 153

-237 857

-23,4

323 772

328 343

-1,4

Räntenetto
Erhållna utdelningar

5

49 973

26 675

87,3

Provisionsintäkter

6

121 300

114 824

5,6

Provisionskostnader

7

-22 034

-20 695

6,5

Nettoresultat av finansiella transaktioner

8

9 106

12 576

-27,6

Övriga rörelseintäkter

9

Summa rörelseintäkter

2 608

1 214

-

484 725

462 937

4,7

Allmänna administrationskostnader

10

-187 905

-185 723

1,2

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

11

-30 347

-30 367

-0,1

Övriga rörelsekostnader

12

-16 921

-20 800

-18,6

-235 173

-236 890

-0,7

249 552

226 047

10,4

-38 558

-63 375

-39,2

210 994

162 672

29,7

14

18 801

-36 876

-

15, 29

-39 653

-24 183

64,0

190 142

101 613

87,1

2013

2012

Förändring
i procent

190 142

101 613

87,1

4 301

9 897

-56,5

-3 867

-9 178

-57,9

-586

-2 110

-72,2

-152

-1 391

-89,1

189 990

100 222

89,6

Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster netto

13

Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Rapport över totalresultatet
tkr

Not

Årets resultat
Periodens resultat redovisat över resultaträkningen
Övrigt totalresultat
Poster som har omförst eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillg. som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas överfört till årets resultat
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat

20
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Balansräkning
tkr

Not

2013

2012

Förändring
i procent

Utlåning till kreditinstitut

16

36 868

69 352

-46,8

1 046 194

1 118 917

-6,5

Utlåning till allmänheten

17

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

18

13 037 321

11 793 139

10,6

1 435 444

1 519 696

Aktier och andelar

-5,5

19

23 265

13 292

75,0

Aktier i intressebolag

20

271 279

271 279

-

Immateriella anläggningstillgångar

21
79 124

105 475

-25,0

16 569

18 487

-10,4

Tillgångar
Kassa

- Goodwill
Materiella tillgångar

22

- Inventarier

25 356

26 249

-3,4

Övriga tillgångar

- Byggnader och mark
23

12 910

23 756

-45,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

39 990

43 211

-7,5

16 024 320

15 002 853

6,8

25

246 832

145 401

69,8

26

13 808 829

13 040 174

5,9

62 167

45 972

35,2

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
- Inlåning
- Upplåning
Övriga skulder

27

92 506

111 169

-16,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

78 155

87 081

-10,3

- Avsättning för uppskjuten skatt

29

2 745

2 159

27,1

- Garantier

30

3 000

-

-

31

190 000

190 000

0,0

14 484 234

13 621 956

6,3

117 964

136 765

-13,7

20

20

-

1 222 229

1 132 616

7,9

Avsättningar

Efterställda skulder
Summa skulder
Obeskattade reserver

32

Grundfond
Reservfond

9 731

9 883

-1,5

190 142

101 613

87,1

1 422 122

1 244 132

14,3

16 024 320

15 002 853

6,8

Inga

Inga

34

176 614

177 618

-0,6

35

1 463 204

1 328 770

10,1

Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa eget kapital

33

Summa skulder och eget kapital
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
- Garantier och borgensförbindelser
Åtaganden
- Övriga åtaganden

s pa r b a n k e n n o r d

årsredovisning 2 0 1 3

21

Rapport
över förändringar i eget kapital
tkr

Grundfond

Ingående eget kapital 2012-01-01

20

Reservfond

1 053 888

Fond för
verkligt
värde
11 274

- Årets resultat
- Årets övrigt totalresultat

-1 391

Årets totalresultat (not 33)

-1 391

Periodens
resultat

Totalt
eget
kapital

90 728

1 155 910

101 613

101 613

101 613

100 222

-1 391

Vinstdisposition
- Överfört till reservfonden

78 728

-78 728

- FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål)
Utgående eget kapital 2012-12-31

tkr

20

Grundfond

Ingående eget kapital 2013-01-01

20

1 132 616

Reservfond

1 132 616

9 883

Fond för
verkligt
värde
9 883

- Årets resultat
- Årets övrigt totalresultat

-152

Årets totalresultat (not 33)

-152

-12 000

-12 000

101 613

1 244 132

Periodens
resultat

Totalt
eget
kapital

101 613

1 244 132

190 142

190 142

190 142

189 990

-152

Vinstdisposition
- Överfört till reservfonden

89 613

-89 613

- FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål)
Utgående eget kapital 2013-12-31
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1 222 229

9 731

-12 000

-12 000

190 142

1 422 122
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Kassaflödesanalys
tkr

Not

2013

2012

210 994

162 672

+

30 347

30 367

- Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto

-/+

485

1 061

- Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner

-/+

-

432

- Reavinst/reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

-/+

-20

-185

- Reavinst/reaförlust finansiella tillgångar

-/+

-2 886

-9 213

+

40 504

64 510

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
- Av-/och nedskrivningar materiella och immaterella tillgångar

- Kreditförluster
- Övriga poster
Inkomstskatt

-/+

-

-360

-

-39 653

-24 183

239 771

225 101

-1 288 791

-489 136

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder
Förändring i rörelsekapital
Ökning av utlåning till allmänheten
Ökning/minskning av värdepapper

-/+

118 134

-676 486

Ökning av in- och upplåning från allmänheten

+

784 850

1 128 361

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut

+/-

101 431

-4 636

Förändring av övriga tillgångar

+/-

14 067

-3 986

Förändring av övriga skulder

+/-

-27 589

1 745

-58 127

180 963

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar

+

4 975

18 710

Förvärv av finansiella tillgångar

-

-15 000

-4 971

Försäljning av materiella tillgångar

+

8 292

301

Förvärv av materiella tillgångar

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 347

-14 808

-5 080

-768

Finansieringsverksamheten
Utbetalda anslag

-

-12 000

-12 000

Emission av onoterade förlagslån

+

-

30 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-12 000

18 000

Årets kassaflöde

-75 207

198 195

1 158 269

960 074

1 083 062

1 158 269

-75 207

198 195

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Årets kassaflöde
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NOTER

Noter till de
finansiella rapporterna
1 – Uppgifter om Sparbanken
Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Sparbanken Nord
598800-4817 som är sparbank med säte i Piteå. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 43, 941 28 Piteå.

2 – Redovisningsprinciper
(a) 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 inkl. ändringsföreskrifter) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Sparbanken 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 6 mars
2014. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 10 april 2014.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat
framgår.
(b) Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella
rapporter
Redovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden. Värdering av
finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde (se not 38) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består
av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella
tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas.
(c) 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.
(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS
kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och
gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande
års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 40.
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(e) Ändrade redovisningsprinciper
Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar
från och med 1 januari 2013. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från
och med 2013 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning.
Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändringen innebär att
poster inom ”Övrigt totalresultat” har delats upp i två kategorier; dels poster
som har omförts eller kan omföras till årets resultat, dels poster som inte
kan omföras till årets resultat. Poster som har omförts eller kan omföras är
omräkningsdifferenser och vinster/förluster på kassaflödessäkringar. Poster
som inte kan omföras är omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner och omvärderingar enligt omvärderingsmetoden för immateriella och
materiella tillgångar. Jämförelsesiffrorna har rubricerats om enligt den nya
uppställningen.
Ändrad IFSR 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Ändringen avser nya
upplysningskrav för kvittning av finansiella tillgångar och skulder. Ändringen
ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare med
retroaktiv tillämpning.
IFRS 13 Värdering till verkligt värde. En ny enhetlig standard för mätning
av verkligt värde samt förbättrade upplysningskrav. Ändringen ska tillämpas
framåtriktat på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare. De
nya upplysningskraven framgår av not 38.
Sparbanken har utöver de nyheter som trätt i kraft i år valt att förtidstillämpa ändringen i IAS 36 Nedskrivningar, vilket tar bort kravet att upplysa om
återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter till vilka goodwill
allokerats, som infördes i samband med införandet av IFRS 13. I och med att
sparbanken förtidstillämpar denna ändring blir det ingen påverkan på de
upplysningar som lämnas om nedskrivningsprövning av goodwill.
(f) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella
rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kommande
räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs
de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen
av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella
rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens
finansiella rapporter.
IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument:
Redovisning och värdering. Datum för obligatorisk första tillämpning har
inte beslutats, men IASB har beslutat att detta inte kommer att bli innan den
1 januari 2017. IASB har publicerat de tre första delarna av vad som kommer
att utgöra den slutliga IFRS 9. Den första delen behandlar klassificering och
värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella tillgångar
som finns i IAS 39 ersätts i IFRS 9 av två kategorier, där värdering sker till
verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde
används för instrument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla
de kontraktuella kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp
och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella
tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa ’fair value
option’ som i IAS 39 förändras. Förändringar i verkligt värde ska redovisas i
resultatet, med undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument
som inte innehas för handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säkringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas tillsvidare i
enlighet med IAS 39.
IASB publicerade i oktober 2010 även de delar av IFRS 9 som berör klassificering och värdering av finansiella skulder. Merparten av principerna för
klassificering och värdering av finansiella skulder enligt IFRS 9 överrensstämmer med principerna i IAS 39 förutom när det gäller hur förändringar i verkligt
värde på finansiella skulder som frivilligt värderas till verkligt värde enligt
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den sk ”Fair Value Option” ska redovisas. För dessa skulder ska värdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet
respektive på förändringar i referensränta. Företaget har ännu inte gjort
någon utvärdering av effekterna av IFRS 9 och har inte heller kunnat besluta
om de nya principerna ska börja tillämpas i förtid eftersom IFRS 9 ännu inte
godkänts för tillämpning inom EU.
IASB publicerade i november 2013 principerna och reglerna i IFRS 9 som
hanterar förutsättningarna för säkringsredovisning. Det nya regelverket
syftar till att redovisningen ska återspegla resultatet av företagets riskhantering. I jämförelse med dagens regelverk så införs bl a (i) förenklingar av
effektivitetstester, (ii) utökningar av vad som är tillåtna säkringsinstrument
och säkrade poster samt (iii) att kostnader för säkring (tidsvärden i förvärvade
optioner, räntekomponenten i terminer samt valutabasis spread i valutabasis
spread i valutaderivat), med avseende på orealiserade vinster och förluster
ska redovisas i övrigt totalresultat.
Ändrad IAS 39 Finansiella instrument. Novation of Derivatives and
Continuation of Hedge Accounting. Ändringen innebär att företag kan fortsätta med säkringsredovisning trots att motparten i derivatkontraktet har
ändrats på grund av lagstiftning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår
som inleds 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning.
IFRIC 21 Levies. Tolkningsuttalandet innehåller regler över hur olika
former av avgifter som myndigheter påför företag och vid vilken tidpunkt en
förpliktande händelse uppstår som föranleder skuldredovisning. Ändringen
ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med
retroaktiv tillämpning. Efter genomförd utredning har det visat sig finnas
grunder för svenska banker att fortsätta periodisera stabilitetsavgiften på
samma sätt som tidigare, vilket medför att IFRIC 21 inte väntas få någon
påverkan på sparbankens finansiella rapporter.
(g) Rörelseförvärv
Rörelseförvärv som avser inkråmsförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebär att förvärvet betraktas som en transaktion varigenom
företaget direkt förvärvar det andra företagets nettotillgångar och redovisar
förvärvade tillgångar samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser.
Anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till
förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för rörelsen, dels
det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar
samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Anskaffningsvärdet för
rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för
erlagda tillgångar och uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade
egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade
nettotillgångarna, samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till
förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt ansvarsförbindelser,
redovisas skillnaden som goodwill.
(h) Intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet
för innehav i intresseföretag. Som intäkt redovisas samtliga erhållna utdelningar. En erhållen utdelning är dock en möjlig indikation på ett behov av
nedskrivningsprövning.
Efter en utredning gjord av Sparbankernas Riksförbund och avstämning
med Finansinspektionen har det konstateras att innehavet kan redovisas som
aktier i intresseföretag i enlighet med IAS 28 och banken har tillämpat denna
metod sedan 2009.
(i) Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk
valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger
på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i resultaträkningen.
(j) 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
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redovisade värdet av fordran eller skulden.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen
består av:
• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för
försäljning
• 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. Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten
Nettoresultat av finansiella transaktioner.
• I räntekostnader ingår kostnader för insättningsgaranti och stabilitetsavgift.
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar”
när rätten att erhålla betalning fastställts. Här ingår även utdelning från
intresseföretag.
(k) Provisions- och avgiftsintäkter
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och
(iv) 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.
(l) Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att
betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter
och avgifter till UC.
(m) 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 tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen
• Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder
• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post med avseende
på säkrad risk i säkring av verkligt värde
• Valutakursförändringar
(n) Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive
löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala
avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser.
(o) Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.
(p) 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.
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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 skattepliktigt resultat. Vidare
beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och
intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
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.
(q) 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, obligationer och andra räntebärande värdepapper samt derivat.
Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuldoch egetkapitalinstrument, låneskulder samt derivat.
(i) 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 fordran
tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för
motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. 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.
(ii) 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.
Denna kategori består av derivat med positivt verkligt värde med undantag
för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. För dessa
finansiella instrument redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner.
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. Kund- och
lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag
för osäkra fordringar.
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Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar
som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar
som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier
och andelar som inte redovisas som dotterföretag, intresseföretag eller
joint ventures redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med 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 till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. Vid
avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare
redovisats i eget kapital, i resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder,
ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
(r) Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) 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 (ii) 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 reglernas 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. I
det fall som lånelöftet lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov
identifieras redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte
täcker långivarens upplåningskostnader redovisar sparbanken en avsättning beräknad som det diskonterade värdet av framtida förväntade betalningar om detta belopp är större än det periodiserade värdet av eventuellt
mottagna avgifter för det lämnade lånelöftet.
(s) Derivat och säkringsredovisning
Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra 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 80-125 %. I
de fall förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda
redovisas derivatinstrumentet till verkligt värde med värdeförändringen via
resultaträkningen.
Sparbanken tillämpar säkringsredovisning för de ekonomiska säkringsrelationer där resultateffekten enligt sparbankens uppfattning skulle bli
alltför missvisande om säkringsredovisning inte tillämpas.
Samtliga derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen.
Sparbankens säkringsinstrument vid säkringsredovisning utgörs av
ränteswappar och räntetak. De poster som säkras och där säkringsredovisning tillämpas är:
1. ett belopp av fastförräntad utlåning (portföljsäkring)
2. ett belopp av utlåning med räntetak (portföljsäkring)
Den säkrade risken i de ovanstående posterna är:
a) risken för förändring i verkligt värde på grund av förändringar i
swapräntan (1)
b) risken för förändring i verkligt värde av att räntan överstiger
kundens lånetak (2)
(i) 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
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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.
För säkringsrelationerna 1-2 tillämpas säkring till verkligt värde. 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 av 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 det säkrade beloppet med den beräknade förändringen
i verkligt värde under balansposten utlåning till allmänheten, särredovisat i
not 17 (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.
(t) Metoder för bestämning av verkligt värde
(i) Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms
verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid
anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en
aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs,
hos en 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
noterad säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv marknad återfinns i
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 noterade på en aktiv marknad.
(ii) Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De
använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på
marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad
som möjligt. Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken och prövar dess giltighet genom att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner
i samma instrument. Värderingstekniker används för följande klasser av
finansiella instrument; räntebärande värdepapper (när prisnoteringar på en
aktiv marknad inte finns tillgängliga), aktier (när kursnoteringar på en aktiv
marknad inte finns tillgängliga), andra räntebärande tillgångar och skulder
samt derivatinstrument (OTC-derivat). De tillämpade värderingsmodellerna kalibreras så att verkligt värde vid första redovisningen uppgår till
transaktionspriset och förändring i verkligt värde redovisas sedan löpande
utifrån de förändringar som inträffat i de underliggande marknadsriskparametrarna.
Aktier och räntebärande värdepapper
Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument
beräknas (i) med referens till finansiella instrument som i allt väsentligt
är likadana eller till nyligen genomförda transaktioner i samma finansiella
instrument alternativt om sådana uppgifter inte finns tillgängliga till (ii)
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
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har använts är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen.
Innehav i onoterade aktier redovisas till anskaffningsvärde i de fall när
ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Skälet till att de inte kunnat
värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt är att det enligt företagsledningen råder alltför stor osäkerhet i de framtida kassaflödena samt den
riskjustering som behöver göras på diskonteringsräntan. Företaget har ingen
avsikt att avyttra de onoterade aktierna i någon nära framtid. Det redovisade
värdet på onoterade aktier vars verkliga värden inte kunna fastställas på ett
tillförlitligt sätt uppgår till 20 865 tkr (10 892 tkr).
(u) Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
(i) Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar sparbanken om det finns objektiva belägg
som tyder på att en finansiell tillgång är i behov av nedskrivning till följd av
att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången
redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på
de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången. Objektiva belägg för
att en finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara
uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del angående följande typer
av förlusthändelser:
a) betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenär,
b) ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor
eller kapitalbelopp,
c) beviljade av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift
som långivaren annars inte hade övervägt,
d) det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan
finansiell rekonstruktion,
e) upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av
finansiella svårigheter.
Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och
som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en
investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som
kan säljas.
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som är väsentliga.
Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen.
En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden mellan det
diskonterade nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt i anspråktagande av pant, även när i anspråktagande
inte är sannolikt), diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta och
lånets redovisade värde. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i
resultaträkningen. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.
Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet
är klassat som osäkert räknar sparbanken i allmänhet betalningar som är
mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva belägg kan vara information
om betydande finansiella svårigheter som kommit sparbanken till kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på
annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i sparbankens system och rutiner för att hantera
kreditrisk. Eftergifter till sparbankens låntagare som görs på grund av att
låntagaren har finansiella svårigheter kan också utgöra objektiva belägg om
att lånet är osäkert.
Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
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 9 månader som
utdragen.
Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat som
en finansiell tillgång som kan säljas omföres tidigare redovisad ackumulerad
vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen.
(ii) 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
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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 13.
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.

perioder. Nyttjandeperioderna har bedömts variera mellan 10-100 år på
dessa komponenter. Den redovisningsmässiga skillnaden mellan att tillämpa
olika avskrivningsperioder för fastigheternas beståndsdelar i förhållande
till avskrivning enligt tidigare redovisningsregler är emellertid försumbar.
Sparbanken har därför valt att tillämpa avskrivning av fastigheten på 50 år,
vilket överensstämmer med det skatterättsliga avdraget.
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. Avskrivning som avviker från
plan betraktas som en bokslutsdisposition under rubriken Skillnad mellan
bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan

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 resultaträkningen, utan i 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.

(x) Immateriella anläggningstillgångar

(iii) 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.
(v) Materiella tillgångar
(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma
sparbanken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med
tillägg för eventuella uppskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader.
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
(ii) Leasade tillgångar
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.
(iii) 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.
(iv) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark
skrivs inte av.
- byggnader, rörelsefastigheter
se nedan
- maskiner och inventarier
3 – 5 år
Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjande-
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(i) Goodwill
Goodwill (inkråmsgoodwill) utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar,
övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med
tillägg för eventuella uppskrivningar.
(ii) Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningsbara immateriella
tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning.
Den beräknade nyttjandeperioden för inkråmsgoodwill är anpassad till
förvärvskalkylen och uppgår till 8 år.
Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan.
(y) Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt
andelar i intresseföretag
(i) 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. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En
nedskrivning belastar resultaträkningen.
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.
(z) Ersättningar till anställda
(i) Ersättningar efter avslutad anställning
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK).
Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan, en plan för ersättningar efter
avslutad anställning enligt vilka 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 sparbankens anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som
omfattar flera arbetsgivare. Sparbanken har dock gjort bedömningen att
UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är tillämplig även för
sparbankens pensionsplan hos SPK. Sparbanken saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar
därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad
i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört
tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas till SPK baserat på
aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår av not 10.
(ii) 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
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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.
(iii) 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 vinstandelar när banken har en
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till
följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas
tillförlitligt.
(å) 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.
Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade
med skulden.
(ä) Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

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. Inom styrelsen finns inrättat ett risk- och revisionsutskott
(RRU) med särskilt ansvar för bl a riskhantering, intern kontroll och finansiell
rapportering. Styrelsen har i särskilda instruktioner delegerat ansvaret till
olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen
eller RRU.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de
risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga
begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna
bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicies
och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att
dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar
sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår
sin roll och sitt ansvar.
I sparbanken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt
underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

s pa r b a n k e n n o r d

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.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret
till olika kreditdelegationer. Centrala kreditkommittén rapporterar regelbundet 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 håller sig sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym inom en rimlig nivå.
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning, som
utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga i allt väsentligt till
sparbankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För
att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens krediter dessutom
säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter.
Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och
motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar
inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet.
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och
ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För i princip alla 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.
För privatkrediter tillämpas kreditscoring (värderar kundens återbetalningsförmåga).
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. För kriterier för nedskrivningsprövning se not 2 (u).
Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer
med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori av låntagare
visas i tabeller nedan.
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Kreditriskexponering brutto och netto
A	B	C	
D
E	F	G
efter gjorda reserveringar
KreditriskKreditriskKreditriskVärdet av
Värdet av
Totalt
Kreditrisk		
exp. i
exp. utom
exp. brutto
säkerheter
säkerheter
värde av
exp. netto
		
balansräkn
balansräkn
(A + B)
avs. poster
avs. poster
säkerheter
(C – F)
		
(bokf.v.)
(verkl. v.)		
i BR
utom BR			
Krediter 1) mot säkerhet av:							
Statlig och kommunal borgen 2)
1 065 067
10 000
1 075 067
1 065 067
10 000
1 075 067
0
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter 3)
5 764 618
1 396
5 766 014
5 591 433
1 231
5 592 664
173 350
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter 4)
707 739
67
707 806
694 652
67
694 719
13 087
Pantbrev i jordbruksfastigheter
780 649
1 071
781 720
756 570
1 071
757 641
24 079
Pantbrev i andra näringsfastigheter
1 577 346
9 668
1 587 014
1 509 686
9 596
1 519 284
67 730
Företagsinteckning
1 061 252
46 211
1 107 463
1 034 145
42 686
1 076 831
30 632
Övriga 5)
2 080 650
108 201
2 188 851
67 342
89 643
156 985
2 031 866
- varav kreditinstitut svarar
3 301
88 025
91 326
3 301
82 253
85 554
5 772
Summa

13 037 321

176 614

13 213 935

10 718 895

154 296

10 873 191

2 340 744

Positioner i värdepapper m. m:							
(utlåning till kreditinstitut samt
obligationer och andra räntebärande värdepapper)
Emittent/motpart							
Övriga företag			
- icke finansiella
32 008
32 008
32 008
- finansiella
2 449 630
2 449 630
2 449 630
Summa
Lånelöften 6)
Total kreditriskexponering

2 481 638

-

2 481 638

-

-

-

-

435 751

435 751

-

369 538

369 538

2 481 638
66 213

15 518 959

612 365

16 131 324

10 718 895

523 834

11 242 729

4 888 595

2012-12-31
Kreditriskexponering brutto och netto
A	B	C	
D
E	F	G
efter gjorda reserveringar
KreditriskKreditriskKreditriskVärdet av
Värdet av
Totalt
Kreditrisk		
exp. i
exp. utom
exp. brutto
säkerheter
säkerheter
värde av
exp. netto
		
balansräkn
balansräkn
(A + B)
avs. poster
avs. poster
säkerheter
(C – F)
		
(bokf.v.)
(verkl. v.)		
i BR
utom BR			
Krediter 1) mot säkerhet av:							
Statlig och kommunal borgen 2)
573 374
10 000
583 374
573 374
10 000
583 374
0
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter 3)
5 091 906
1 034
5 092 940
4 938 819
969
4 939 788
153 152
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter 4)
675 917
0
675 917
658 747
0
658 747
17 170
Pantbrev i jordbruksfastigheter
707 681
901
708 582
668 863
901
669 764
38 818
Pantbrev i andra näringsfastigheter
1 397 361
13 323
1 410 684
1 324 409
13 323
1 337 732
72 952
Företagsinteckning
1 155 292
44 669
1 199 961
1 125 505
42 852
1 168 357
31 604
Övriga 5)
2 191 608
107 691
2 299 299
83 446
82 474
165 920
2 133 379
- varav kreditinstitut svarar
7 057
82 253
89 310
7 057
82 253
89 310
0
Summa

11 793 139

177 618

11 970 757

9 373 163

150 519

9 523 682

2 447 075

Positioner i värdepapper m. m:							
(utlåning till kreditinstitut samt
obligationer och andra räntebärande värdepapper)
Emittent/motpart							
Övriga företag			
- icke finansiella
31 801
31 801
31 801
- finansiella
2 606 812
2 606 812
2 606 812
Summa
Lånelöften 6)
Total kreditriskexponering

2 638 613

-

2 638 613

-

-

-

-

318 950

318 950

-

271 108

271 108

2 638 613
47 842

14 431 752

496 568

14 928 320

9 373 163

421 627

9 794 790

5 133 530

1) Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen,

exempelvis, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering.
2) inklusive krediter till stat och kommun
3) inklusive bostadsrätter
4) inklusive bostadsrättsföreningar
5) inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
6) värdet av säkerheten beräknas schablonmässigt till 85 % av utställt lånelöfte
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Kreditkvalitet

Kvittningsavtal

Bankens företagskrediter har ett centraliserat riskklassificeringsverktyg
som är inbyggt i kreditberedningssystemet. Fyra gånger per år följer banken
upp och rapporterar företagsengagemangen enligt särskilda riktlinjer för
att säkerhetsställa kreditkvaliteten i banken.
På privata engagemang används ett scoringsystem anpassat för att
säkerställa kvaliteten på nybeviljade krediter. Även här följer banken upp och
rapporterar fyra gånger per år för att säkerställa kreditkvaliteten.

Sparbanken ingår i derivatavtal under International Swaps och Derivatives
Association (ISDA) master nettingavtal. Avtalen innebär att när en motpart
inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga transaktioner avbryts
avtalet och alla utestående mellanhavanden ska regleras med ett nettobelopp. ISDA-avtalet och alla utestående mellanhavanden ska 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 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 sparbanken inte kvittat några tillgångar och skulder mot
varandra.

Oreglerade och osäkra fordringar
Åldersanalys, oreglerade men ej
nedskrivna lånefordringar
Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr
Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr
Fordringar förfallna > 360 dgr
Summa

2013
3 755
6 113
5 916
1 832

2012
2 792
3 266
1 307
6 113

17 616

13 478

Lånefordringar per kategori av låntagare		
Lånefordringar, brutto
2013
- offentlig sektor
158 507
- företagssektor
4 911 291
- hushållssektor
8 043 284
varav enskilda företagare
2 021 286
- övriga
49 363

2012
76 757
4 461 886
7 333 357
1 898 989
53 622

2013-12-31
Brutto- Nettobelopp	Finansiella
		
belopp
i balans- instrument *
			
räkningen
Derivattillgångar
Derivatskulder
-12 030
-12 030
2012-12-31
Brutto- Nettobelopp	Finansiella
		
belopp
i balans- instrument *
			
räkningen
Derivattillgångar
Derivatskulder
-28 122
-28 122
-

Nettobelopp
-12 030
Nettobelopp
-28 122

Summa

13 162 444 11 925 622
* Belopp som ofattas av ramavtal för nettning eller liknande avtal.
Varav:		
Oreglerade lånefordringar som ingår
i osäkra lånefordringar		
- företagssektor
41 407
63 661
- hushållssektor
25 801
29 125
- övrigt
3 959
Osäkra lånefordringar		
- företagssektor
131 861
128 425
- hushållssektor
47 160
45 828
- övriga
4 319
4 439
		
Avgår:		
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar		
- företagssektor
92 519
97 522
- hushållssektor
29 604
31 961
- övriga
3 000
3 000
		
Lånefordringar, nettoredovisat värde		
- offentlig sektor
158 507
76 757
- företagssektor
4 818 772
4 364 364
- hushållssektor
8 013 680
7 301 396
varav enskilda företagare
1 997 319
1 876 244
- övriga
46 363
50 622
Summa

s pa r b a n k e n n o r d

13 037 321 11 793 139
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Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får svårigheter att fullgöra
åtaganden som är förenade med sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan
även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till
följd av att sparbankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid.
Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder inklusive derivatinstrument har olika löptider.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser
och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida
värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad.
Sparbankens likviditetsberedskap regleras i sparbankens finanspolicy med

ett fastställt lägsta belopp av likvida medel. Underskrids detta belopp skall
en fastställd beredskapsplan följas.
För information avseende likviditetsrisk enligt FFFS 2007:5,
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av
information om kapitaltäckning och riskhantering, 10 kap om likviditetsrisk
hänvisas till Sparbankens hemsida www.sparbankennord.se.
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.

2013-12-31
Likviditetsexponering
På
Högst
Längre än
Längre än
Längre än	Utan
Totalt
Varav förKontraktuellt återstående
anfordran
3 mån
3 mån
1 år
5 år
löptid
redovisat
väntad tidlöptid (redovisat värde) 			 men högst
men högst 			
värde
punkt för
samt förväntad tidpunkt 			
1 år
5 år				 återvinning
för återvinning								
längre än 1 år
Tillgångar								
Kassa
36 868
36 868
Utlåning till kreditinstitut
1 046 194
1 046 194
Utlåning till allmänheten
923 023
270 457
695 804
2 966 508
8 181 529
13 037 321 11 148 037
Obligationer och andra								
räntebärande värdepapper
130 091
162 483
1 142 870
1 435 444
1 142 870
Aktier och andelar
23 265
23 265
Aktier i intresseföretag
271 279
271 279
Immateriella anläggnings-								
tillgångar
79 124
79 124
Materiella tillgångar
41 925
41 925
Övriga tillgångar
12 910
12 910
Förutbetalda kostnader 								
och upplupna intäkter
39 990
39 990
Summa tillgångar

2 006 085

400 548

858 287

4 109 378

8 181 529

468 493 16 024 320

Skulder								
Skulder till kreditinstitut
-96 832
-50 000
-100 000
-246 832
-100 000
In- och upplåning från								
allmänheten
-10 687 343
-1 428 425
-1 592 444
-162 014
-770
- -13 870 996
-162 784
Övriga skulder
-92 506
-92 506
Upplupna kostnader och								
förutbetalda intäkter
-78 155
-78 155
Avsättningar
-5 745
-5 745
Efterställda skulder
-120 000
-70 000
-190 000
-190 000
Summa skulder

-10 784 175

-1 428 425

-1 642 444

-382 014

-70 770

Kreditgarantier

-76 686

-

-

-

-

-

-76 686

-8 854 776

-1 027 877

-784 157

3 727 364

8 110 759

292 087

1 463 400

Total skillnad

-176 406 -14 484 234

Bankens bedömning är fortsatt inlåningstillväxt, därför bedömer vi att vår
inlåningsportfölj kommer att ha längre löptid än ett år.
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2012-12-31
Likviditetsexponering
På
Högst
Längre än
Längre än
Längre än	Utan
Totalt
Varav förKontraktuellt återstående
anfordran
3 mån
3 mån
1 år
5 år
löptid
redovisat väntad tidlöptid (redovisat värde) 			 men högst
men högst 			
värde
punkt för
samt förväntad tidpunkt 			
1 år
5 år				 återvinning
för återvinning								
längre än 1 år
Tillgångar								
Kassa
69 352
69 352
Utlåning till kreditinstitut
1 088 917
30 000
1 118 917
30 000
Utlåning till allmänheten
895 625
286 717
680 711
2 485 900
7 444 186
11 739 139
9 930 086
Obligationer och andra								
räntebärande värdepapper
200 385
1 319 311
1 519 696
1 319 311
Aktier och andelar
13 292
13 292
Aktier i intresseföretag
271 279
271 279
Immateriella anläggnings-								
tillgångar
105 475
105 475
Materiella tillgångar
44 736
44 736
Övriga tillgångar
23 756
23 756
Förutbetalda kostnader 								
och upplupna intäkter
43 211
43 211
Summa tillgångar

2 053 894

286 717

881 096

3 805 211

7 474 186

501 749

15 002 853

Skulder								
Skulder till kreditinstitut
-95 401
-50 000
-145 401
In- och upplåning från								
allmänheten
-10 114 376
-1 131 752
-1 713 891
-126 127
- -13 086 146
-126 127
Övriga skulder
-111 169
-111 169
Upplupna kostnader och								
förutbetalda intäkter
-87 081
-87 081
Avsättningar
-2 159
-2 159
Efterställda skulder
-120 000
-70 000
-190 000
-190 000
Summa skulder

-10 209 777

-1 131 752

-1 763 891

-246 127

-70 000

Kreditgarantier

-76 865

-

-

-

-

-

-76 865

-8 232 748

-845 035

-882 795

3 559 084

7 404 186

301 340

1 304 032

Total skillnad

-200 409 -13 621 956

Bankens bedömning är fortsatt inlåningstillväxt, därför bedömer vi att vår
inlåningsportfölj kommer att ha längre löptid än ett år.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i
marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk
och andra prisrisker. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I sparbankens
fall utgör ränterisken och aktiekursrisk de övervägande marknadsriskerna.
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens
fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av ränterisk
är inkomstrisken, d v s risken för att räntenettot försämras i ett förändrat
ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska
valuta storleksmässigt inte överensstämmer.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker
till följd av samhällsekonomiska faktorer.

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

s pa r b a n k e n n o r d

I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna
i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär detta t ex
att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste
hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. För att säkra sig mot
ränterisken i sparbankens fastförräntade utlåning har sparbanken i stor
utsträckning ingått ränteswapavtal, dvs avtal enligt vilka sparbanken betalar
fast ränta och erhåller rörlig ränta. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är
den s k gap-analys, som återfinns nedan, som visar räntebindningstiderna
för sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför
balansräkningen. Analysen visar att vid en förändring av marknadsräntan
med en procentenhet minskar/ökar räntenettot för kommande 12-månadersperiod med 3 167 tkr (4 887 tkr).
Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär
att den centrala finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera
denna exponering.
Enligt finanspolicyn får inte portföljen bundna lån överstiga 40 % av den
totala utlåningen. Med räntebundet lån avses lån med en längre löptid än 1
år. Derivatinstrument som exempelvis ränteswapkontrakt används för att
hantera ränterisken. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när en
effektiv koppling finns mellan säkrat lån och ränteswappen se vidare i not 2
om redovisningsprinciper. Banken har ränteswappar med ett kontraktsvärde
på 1 573 160 tkr (952 010 tkr). Swapparnas verkliga värde netto uppgick till
-12 030 tkr (-28 122 tkr).
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Högst
1 mån
Räntebindningstider för 		
tillgångar och skulder 		
– Ränteexponering		

Längre
än 1 mån
men
högst
3 mån

Längre
än 3 mån
men
högst
6 mån

Längre
än 6 mån
men
högst
1 år

Längre
än 1 år
men
högst
3 år

Längre
Längre	Utan
än 3 år
än
ränta
men
5 år
högst		
5 år			

Totalt

Tillgångar
Kassa
36 868
36 868
Utlåning till kreditinstitut
1 046 194
1 046 194
Utlåning till allmänheten
4 979 305
4 125 037
273 936
507 532 1 919 850 1 217 800
13 861
- 13 037 321
Obligationer och andra									
räntebärande värdepapper
85 301
1 350 143
1 435 444
Övriga tillgångar
468 493
468 493
Summa tillgångar
6 110 800
5 475 180
273 936
507 532 1 919 850 1 217 800
13 861
505 361 16 024 320
									
Skulder									
Skulder till kreditinstitut
-246 814
-18
-246 832
Inlåning från allmänh.
-11 041 185
-1 012 415
-749 518
-842 926
-128 927
-33 088
-770
- -13 808 829
Upplåning från allmänh.
-62 167
-62 167
Efterställda skulder
-120 000
-70 000
-190 000
Övriga skulder
-176 406
-176 406
Eget kapital
- -1 540 086 -1 540 086
Summa skulder
och eget kapital
Differens tillgångar
och skulder

-11 287 999

-1 012 415

-749 518

-842 926

-33 088

-70 770

-1 778 677 -16 024 320

-5 177 199

4 462 765

-475 582

-335 394 1 670 923 1 184 712

-56 909

-1 273 316

0

-

1 573 160

-

0

-5 177 199

858 726

383 144

Räntederivat,
fast ränta erläggs 7)
Kumulativ exponering

-16 200

-248 927

-931 460

-12 000

-

31 550 1 088 973 1 342 225

-613 500

1 273 316

0

7) Nominellt värde

Räntenettorisk - genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-nedgång på
1 procentenhet på balansdagen utgör -/+ 3 167 tkr.

2012-12-31

Högst
1 mån
Räntebindningstider för 		
tillgångar och skulder 		
– Ränteexponering		

Längre
än 1 mån
men
högst
3 mån

Längre
än 3 mån
men
högst
6 mån

Längre
än 6 mån
men
högst
1 år

Längre
än 1 år
men
högst
3 år

Längre
Längre	Utan
än 3 år
än
ränta
men
5 år
högst		
5 år			

Totalt

Tillgångar
Kassa
69 352
69 352
Utlåning till kreditinstitut
1 088 917
30 000
1 118 917
Utlåning till allmänheten
5 345 325
3 062 072
242 249
528 966 1 690 760
818 166
105 571
- 11 793 139
Obligationer och andra									
räntebärande värdepapper
185 566
1 334 130
1 519 696
Övriga tillgångar
501 749
501 749
Summa tillgångar
6 619 808
4 426 202
242 279
528 966 1 690 760
818 166
105 571
571 101 15 002 853
									
Skulder									
Skulder till kreditinstitut
-145 027
-374
-145 401
Inlåning från allmänh.
-10 489 606
-710 549
-741 637
-972 254
-60 331
-65 797
- -13 040 174
Upplåning från allmänh.
-45 972
-45 972
Efterställda skulder
-120 000
-70 000
-190 000
Övriga skulder
-200 409
-200 409
Eget kapital
- -1 380 897 -1 380 897
Summa skulder
och eget kapital
Differens tillgångar
och skulder

-10 634 633

-710 549

-741 637

-972 254

-60 331

-185 797

-70 000

-1 627 652 -15 002 853

-4 014 825

3 715 653

-499 358

-443 288 1 630 429

632 369

35 571

-1 056 551

0

-

922 010

-86 000

-578 660

-69 500

-

0

-4 014 825

622 838

37 480

-522 458 1 036 771 1 090 480

1 056 551

0

Räntederivat,
fast ränta erläggs 8)
Kumulativ exponering

-116 650

-71 200

8) Nominellt värde

Räntenettorisk - genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-nedgång på
1 procentenhet på balansdagen utgör -/+ 4 887 tkr.
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Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från
ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser.
Sparbanken är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan
bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instrument, kund- eller
leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd transaktionsexponering. De ovanstående riskerna
hanteras via Swedbank och Sparbankens enda valutakursrisk är i handeln
med resevaluta. I Sparbankens resultaträkning ingår valutakursdifferenser
med 2 747 tkr (2 411 tkr) i nettoresultat av finansiella transaktioner.
Tillgångar och skulder
2013
2012
fördelat på
EUR	USD
Övriga Summa
EUR	USD
Övriga
väsentliga valutor			
valutor				
valutor
Tillgångar				
Utlåning till kreditinstitut
7 880
7 214
7 328 22 422
Utlåning till allmänheten
4 809
639
5 448
Övriga tillgångar
2 263
398
1 248
3 909

Summa

7 711
4 880
1 698

13 374
303

4 168
1 180

25 253
4 880
3 181

14 289

13 677

5 348

33 314

								
In- och upplåning från								
allmänheten
12 730
7 084
7 325 27 139
12 636
13 246
4 128
Övriga skulder inkl. eget kapital
21
21
18

30 010
18

Summa tillgångar

Summa skulder och
eget kapital

14 952

12 730

7 612

7 084

9 215

7 346

31 779

27 160

12 636

13 246

4 146

30 028

Aktiekursrisk
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 den aktien
eller dess emittent, eller faktorer som påverkar alla liknande finansiella
instrument som handlas med på marknaden).
Sparbankens största aktieplacering är i Swedbank AB. Innehavet är
bokfört till anskaffningsvärde (271Mkr). Marknadsvärdet på balansdagen
uppgår till 909 Mkr. Detta innebär att även mycket stora förändringar i
aktiekursen inte påverkar resultat och ställning. I övrigt finns inga
marknadsnoterade innehav.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner
leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan
exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller
teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt,
ingår i den operativa risken.
De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet
av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i sparbanken, som
bl a omfattar
- kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner,
- klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna,
- IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda
maskinella avstämningar och kontroller,
- behörighetssystem,
- interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodose
ledningens krav på information om exempelvis sparbankens riskexponering, samt
- informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens
och kundernas tillgångar.

Derivat och säkringsredovisning
Sparbanken innehar derivat för säkring av verkligt värde med nominella
belopp och återstående löptider enligt tabellen avseende ränteexponering.
Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till -28 679 tkr (-6 585 tkr) och på säkringsinstrumentet
(derivat) till +28 679 tkr (+6 585 tkr).
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Noter till resultaträkning, tkr
4 – Räntenetto	
		
Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Räntebärande värdepapper
Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt från osäker fordran

2013

2012

8 862
468 205
28 712
146

13 358
514 046
38 725
71

505 925

566 200

7 930

7 746

8 – NETTORESULTAT AV
FINANSIELLA TRANSAKTIONER
		
Räntebärande värdepapper
Aktier och andra finansiella instrument
Valutakursförändringar
Orealiserad värdeförändring säkringsinstrument
Orealiserad värdeförändring säkrad post
Summa

2013
2 705
3 654
2 747
28 679
-28 679

2012
1 384
8 781
2 411
6 585
-6 585

9 106

12 576

		
Räntekostnader		
Nettovinst/förlust uppdelat per värderingskategori		
Skulder till kreditinstitut
-4 493
-5 055
Finansiella tillgångar värderade till verkligt
Inlåning från allmänheten
-159 086
-216 083
värde via RR
1 503
- varav kostnad för insättargarantin
-11 682
-11 607
Finansiella tillgångar som kan säljas
4 856
Efterställda skulder
-13 205
-11 514
Valutakursförändringar
2 747
Övriga
-5 369
-5 205
Förändring i verkligt värde på derivat som är		
- varav kostnad stabiliseringspaketet
-4 836
-4 829
säkringsinstrument
28 679
Förändring i verkligt värde på säkrad post
-28 679
Summa
-182 153 -237 857
Summa
9 106
Summa räntenetto
323 772
328 343
Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som
Varav: räntekostnad för derivat
17 497
20 912
kan säljas som redovisats i övrigt totalresultat
434
Förutom för derivat härrör samtliga ränteintäkter och
		
kostnader från finansiella tillgångar eller finansiella
9 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER		
skulder som inte värderas till verkligt värde via
resultaträkningen.
		
2013
Räntemarginal
1,98 %
Totala ränteintäkter i % av MO minus totala
räntekostnader i % av MO exkl. genomsnittligt
eget kapital och obeskattade reserver		

2,12 %

Placeringsmarginal
2,10 %
Räntenetto i % av MO		

2,28 %

Medelränta på utlåningen under året inkl. kostnad
för låneskydd uppgår till
Medelränta på inlåningen under året inkl. kostnaden
för insättargarantin uppgår till
		

Summa

3,75 %

4,44 %

1,20 %

1,73 %

2013
49 743
230

2012
26 630
45

49 973

26 675

		

6 – PROVISIONSINTÄKTER		
		
Betalningsförmedlingsprovisioner
Utlåningsprovisioner
Inlåningsprovisioner
Garantiprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

2013
29 636
22 415
12 538
1 685
36 536
18 490

2012
32 645
22 477
10 555
1 607
31 529
16 011

121 300

114 824

7 – PROVISIONSKOSTNADER		

Summa
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12 576
719

Intäkter från rörelsefastighet
Reavinst vid avyttring av materiella tillgångar
Övriga

230
591
1 787

2012
233
186
795

Summa

2 608

1 214

		

		
2013
2012
Personalkostnader		
Löner och arvoden
75 277
72 775
Sociala avgifter
27 143
26 146
Kostnad för pensionspremier
12 608
12 222
Kostnad för vinstandelsstiftelse inkl. löneskatt
6 230
5 655
Övriga personalkostnader
4 367
5 909
Summa personalkostnader

125 625

122 707

		
Övriga allmänna administrationskostnader		
Hyror och andra lokalkostnader
7 132
IT-kostnader
36 126
Konsulttjänster
1 198
Revision
1 454
Porto och telefon
3 209
Fastighetskostnader
4 500
Övriga
8 661

8 149
36 295
1 349
1 411
3 545
3 250
9 017

Summa övriga allmänna
administrationskostnader
Totalt

62 280

63 016

187 905

185 723

Delposten ”kostnad för pensionspremier” ovan
avser premier för i tjänst varande personal.			

		

		
Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner

6 585
-6 585

10 – ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

5 – ERHÅLLNA UTDELNINGAR		
		
Swedbank AB (intresseföretag)
Övriga aktier

-432
10 597
2 411

2013
15 108
4 314
2 612

2012
13 767
3 966
2 962

22 034

20 695
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2013
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Till nuvarande och tidigare styrelse, vd och vice vd		
- Löner och andra ersättningar
4 109
- Sociala kostnader
3 208
varav pensionskostnader
1 757
Till övriga ledande befattningshavare		
- Löner och andra ersättningar
3 928
- Sociala kostnader
2 661
varav pensionskostnader
1 274
Till övriga anställda		
- Löner och andra ersättningar
72 254
- Sociala kostnader
35 097
varav pensionskostnader
9 577

2012

Ersättningar till ledande befattningshavare		
Principer

3 101
2573
1 481
4 759
3 369
1 694
69 466
33 530
9 047

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt sparbanksstämmans beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode.
Pensioner och övriga förmåner utgår som en del av den totala ersättningen.
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning
i bankens resultatandelssystem utgår enligt samma principer som övrig
personal. Till vd och vice vd utgår dock inga rörliga ersättningar.
Med andra ledande befattningshavare avses de 6 (7) personer som utöver
vd och vice vd ingår i bankledning och ledningsgrupp.			
				
				

Ersättningar och förmåner under året 2013
		Grundlön/
		
styrelse		
arvode

SammanÖvriga PensionsVinstträdes- förmåner
kostnad
andelsarvode			
stiftelse

Övrig
Summa
ersätt-		
ning

Styrelsens ordförande, Gusten Granström
199
91
55
2
347
Övrig styrelse exkl. personalrepresentant							
- Caroline Trapp
85
68
5
158
- Göran Eriksson
28
67
2
97
- Jan Jonsson
28
53
2
83
- Lena Jatko
28
50
14
92
- Leif Öhlund
28
46
10
84
- Mikael Reinholdsson
28
53
12
93
- Monica Wollmén
28
48
8
84
- Sven-Erik Svensson
28
62
11
101
Vd, Erik Hägglöv
1 160
68
993
2 221
Vice vd, Jan Nygren
1 134
77
468
1 679
Vice vd, Kjell-Åke Nilsson
731
41
296
1 068
Andra ledande befattningshavare
3 765
108
1 274
163
5 310
Ersättningar och förmåner under året 2012
		Grundlön/
		
styrelse		
arvode

SammanÖvriga PensionsVinstträdes- förmåner
kostnad
andelsarvode			
stiftelse

Övrig
Summa
ersätt-		
ning

Styrelsens ordförande, Gusten Granström
122
60
54
2
238
Övrig styrelse exkl. personalrepresentant							
- Caroline Trapp
56
50
3
109
- Göran Eriksson
22
49
7
78
- Jan Jonsson
22
39
3
64
- Lena Jatko
20
25				
6
51
- Leif Öhlund
22
35
8
65
- Mikael Reinholdsson
22
39
14
75
- Monica Wollmén
22
46
17
85
- Sven-Erik Svensson
22
50
9
81
Vd, Erik Hägglöv
1 175
73
1 008
4
2 260
Vice vd, Jan Nygren
1 116
72
473
14
1 675
Andra ledande befattningshavare
4 542
215
1 694
193
24
6 668
Kommentarer till tabellen
- Styrelseledamot Leif Öhlund erhåller ett årligt arvode om 50 000 kronor som
ordförande för Sparbanken Nords stiftelser i Jokkmokk.
- Vinstandelsstiftelse avser ersättning från resultatandelssystem.
-	Övriga förmåner avser tjänstebil och ränteförmån.
-	Övrig ersättning avser reseersättning.		
Pensioner
Vd har traditionell avtalspension med förhöjd premie kopplad till löneavstående.
Vice vd samt övriga befattningshavare i ledningsgruppen har också traditionell
avtalspension. Nio personer har förhöjd premie. För två av dessa är förhöjningen
kopplad till löneavstående.
Avgångsvederlag
För vd gäller att vid uppsägning från bankens sida skall banken utge ett
avgångsvederlag som motsvarar två årslöner vid tidpunkten för uppsägningen.
Motsvarande för vice vd utgör en årslön.

Rörlig ersättning
2011-03-01 har nya föreskrifter och allmänna råd trätt ikraft gällande om hur
ett kreditinstitut ska mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som
ett ersättningssystem kan medföra. Mot den bakgrunden har styrelsen i mars
2011 beslutat om en ersättningspolicy och anpassat berednings- och beslutsprocessen därefter.
Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker dels utifrån en
aktivitetsbaserad del som står för 67 % (80 %) av ersättningen och en resultatbaserad del som står för 33 % (20 %) av ersättningen. Samtlig personal,
exklusive vd och vice vd, omfattas av systemet med rörlig ersättning. Rörlig
ersättning är maximerad till ett prisbasbelopp.
För en mer utförlig beskrivning av bankens resultatandelssystem och
övrig information enligt FFFS 2007:5 och FFFS 2011:1 hänvisas till bankens
hemsida.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsens presidium (ordf och vice ordf) bereder och lämnar förslag till styrelsen
i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd och vice vd.
Vd fastställer bankledningens lönevillkor i enlighet med riktlinjer som beslutas
av styrelsen.
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Ledande befattningshavares
Lån
lån i banken 2013		

Av banken
ställda säkerheter

Av banken ingångna
ansvarsförbindelser

3 139
4 690

-

-

Ledande befattningshavares
Lån
lån i banken 2012		

Av banken
ställda säkerheter

Av banken ingångna
ansvarsförbindelser

276		
5 877
-

-

Verkställande direktör
Vice verkställande direktör
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Verkställande direktör
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Lånevillkoren överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.
ÖVRIG PERSONALINFORMATION
13 – KREDITFÖRLUSTER (netto)		
		
2013
2012
		
2013
Antal arbetade timmar
Specifikt nedskrivning för individuellt
Totalt i sparbanken
324 344
328 078
värderade lånefordringar		
Medelantal anställda		
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster 44 864
Sparbanken
187
190
Återförda
tidigare gjorda reserveringar för befarade		
- varav kvinnor
139
142
kreditförluster som i årets bokslut redovisas som		
- varav män
48
48
konstaterade förluster
-33 552
Könsfördelning i ledningen		
Årets befarade kreditförluster
40 907
Styrelsen		
Influtet
på
tidigare
konstaterade
förluster
-1 946
- antal kvinnor
5
5
Återförda ej längre erforderliga reserveringar för 		
- antal män
7
7
befarade kreditförluster
-14 715
Andra ledande befattningshavare, inkl. vd och vice vd		
Årets nettokostnad för infriande av garantier
3 000
- antal kvinnor
3
3
- antal män
6
7
Årets totala kreditförluster netto
38 558
				
Arvode och kostnadsersättningar
till revisorer
14 – BOKSLUTSDISPOSITIONER		
		
2013
2012
		
2013
KPMG 		
Avsättning periodiseringsfond
- revisionsuppdrag
Återföring av periodiseringsfond
34 918
- internrevision
990
436
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning		
Ernst & Young
enligt plan på:		
- revisionsuppdrag
464
975
- inventarier och goodwill
-16 337
- revisionsuppdrag utöver revisionsuppdraget
- byggnader
220
- skatterådgivning
Summa
18 801
- övriga tjänster
Summa

1 454

1 411

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.
Operationella leasingavtal där sparbanken är leastagare
Banken har inte annat än i obetydlig utsträckning tecknat operationella
leasingavtal.

		
2013
Avskrivningar enligt plan		
Inventarier
3 102
Byggnader och markanläggningar
894
Goodwill
26 351
Summa

30 347

2012
3 143
894
26 330
30 367

12 – ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER		
		
Avgifter till centrala organisationer
Försäkringskostnader
Säkerhetskostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa

38
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2013
3 328
4 286
4 429
4 043
835

2012
3 594
4 292
6 525
4 929
1 460

16 921

20 800

22 677

-13 540
67 115
-1 135
-11 742
63 375

2012
-30 606

-6 490
220
-36 876

15 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT		
		
Skatt avseende tidigare år
Aktuell skatt
Summa
Avstämning av
effektiv skatt

11 – AVSKRIVNING PÅ MATERIELLA OCH
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2012

2013 (%)

2013

2013
77
39 576

2012
35
24 148

39 653

24 183

2012 (%)

2012

Resultat före skatt		 229 795		 125 796
Skatt enligt gällande
skattesats
-22,00 % -50 555
-26,30 % -33 084
Skatt på ej avdragsgilla
kostnader
-0,15 %
-349
-0,31 %
-389
Skatt på ej skattepliktiga
intäkter
5,00 %
11 483
7,50 %
9 434
Skatt hänförlig till
tidigare år
-0,03 %
-77
-0,03 %
-35
Schablonränta
periodiseringsfond
-0,07 %
-155
-0,09 %
-109
Redovisad effektiv
skatt

-17,26 %

-19,23 %

-24 183

Skatt hänförligt till
övrigt totalresultat		
2013 		

2012

Uppskjuten skatt hänförlig
till finansiella tillgångar 		
som kan säljas		

-39 653

-586		

-2 110
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Noter till balansräkning, tkr
16 – utlåning till kreditinstitut		

19 – Aktier och andelar	

		
2013
2012
Swedbank AB		
- svensk valuta
1 018 644 1 060 876
- utländsk valuta
22 422
25 253
Övriga
5 128
32 788

		
2013
Finansiella tillgångar som kan säljas		
- FSR Holding AB
- Indecap AB
1 344
- Sparbankernas Försäkrings AB
4 210
- Sparbankernas Kort AB
310
- Bostadsrätt Mässen
2 400
- Flexibla Bostäder Nord AB
15 000
- Medlemsinsats OK Piteå ekonomiska förening
1

Summa
Varav: intresseföretag
efterställda tillgångar

1 046 194 1 118 917
1 041 066
-

1 086 129
30 000

Summa aktier och andelar

17 – UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN		
		
2013
2012
Utestående fordringar brutto		
- svensk valuta
13 156 996 11 920 742
- utländsk valuta
5 447
4 880
Summa
Avgår reservering för sannolika
kreditförluster
Nettobokfört värde

13 162 443 11 925 622
-125 122

-132 483

13 037 321 11 793 139

Varav: förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring
15 566
34 127
		
Förändring av nedskrivningar på individuellt 			
värderade osäkra lånefordringar
Ingående balans
-132 483
-90 648
Årets nedskrivning för kreditförluster
-40 907
-70 197
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar			
för kreditförluster
14 715
14 824
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar
för kreditförluster som i årets bokslut redovisas
som konstaterade förluster
33 552
13 540
Utgående balans

-125 122

-132 483

18 – Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

Varav: Noterade värdepapper
Onoterade värdepapper

2012
4 266
1 344
4 971
310
2 400
1

23 265

13 292

23 265

13 292

			 Marknads-	Bokfört
Företag
Antal
värde
värde
Aktier
- Flexibla Bostäder Nord AB
15 000
15 000
- Sparbankernas Försäkrings AB
3 750
4 210
- Sparbankernas Kort AB
510
310
- Indecap AB
6
1 344
Övriga			
- OK Piteå ekonomiska förening
1
1

20 – AKTIER I INTRESSEFÖRETAG	

		
2013
2012
Swedbank AB		
502017-7753 med säte i Stockholm		
Antal aktier
5 024 500
5 024 500
Ägd andel
0,46 %
0,46 %
Resultat
10 238 000
7 070 000
Eget kapital
64 383 000 64 505 000
Sparbankens kapitalandel
296 162
296 723
Marknadsvärde
909 434
637 709
Bokfört värde
271 279
271 279
		
Anskaffningsvärden		
Vid årets början
271 279
271 279

2013
2012
		
Verkl.	Bokf.
Verkl.	Bokf.
		
värde
värde
värde
värde
Emitterade av andra
låntagare				
- Svenska
bostadsinstitut
1 403 436 1 403 436
1 483 263 1 483 263
- Övriga icke
finansiella företag
32 008
32 008
36 433
36 433

Utgående balans 31 december

Anskaffningsvärde vid årets slut

419 306

419 306

Summa obligationer
och andra räntebärande
värdepapper
1 435 444 1 435 444

		
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar

-313 831
-26 351

-287 501
-26 330

-340 182

-313 831

79 124
-79 009

105 475
-63 198

115

42 277

1 519 696 1 519 696

Samtliga värdepapper är, enligt definitionen i not 38, noterade.

271 279

21 – Immateriella anläggningstillgångar
		
2013
Goodwill rörelseförvärv		
Anskaffningsvärde vid årets början
419 306

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
		
Planenligt restvärde vid årets slut
Ackumulerade överavskrivningar
Nettobokvärde

s pa r b a n k e n n o r d

271 279

2012
419 306
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22 – Materiella tillgångar	
		
2013
2012
Anläggningstillgångar		
Inventarier
16 569
18 487
Byggnader, mark och markanläggningar
25 356
26 249
Summa materiella anläggningstillgångar

41 925

44 736

		Byggnader, mark
	Inventarier
och
		markanläggningar
		
Anskaffningsvärde vid årets början
Förvärv under året
Avyttringar/utrangeringar under året

2013
108 209
3 347
-58 949

2012
94 192
14 808
-791

2013
45 766
-

2012
45 766
-

Anskaffningsvärde vid årets slut

52 607

108 209

45 766

45 766

				
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
-89 722
-87 254
Avyttringar/utrangeringar under året
56 786
675
Årets avskrivning enligt plan
-3 102
-3 143

-19 517
-894

-18 623
-894

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-89 722

-20 411

-19 517

				
Planenligt restvärde vid årets slut
16 569
18 487
Ackumulerade överavskrivningar
-3 319
-2 792

-36 038

25 355
-5 030

26 249
-5 251

Nettobokvärde

15 695

20 325

20 998

Taxeringsvärde			

29 442

24 052

13 250

23 – ÖVRIGA TILLGÅNGAR		
		
Räntecappar
Förfallna räntefordringar
Fordran aktuell skatt
Övrigt
Summa

26 – INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN		
2013
3 573
407
8 930

2012
6 112
684
7 890
9 070

12 910

23 756

24 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
		
2013
Förutbetalda kostnader
3 287
Upplupna ränteintäkter
16 443
Upplupna provisionsintäkter
20 160
Övriga förutbetalda kostnader och		
upplupna intäkter
100
Summa

39 990

2012
3 665
20 993
18 190
363
43 211

		

25 – SKULDER TILL KREDITINSTITUT		
		
2013
Swedbank AB		
- utländsk valuta
Övriga
246 832
Summa
Varav: intresseföretag
Beviljad limit hos Swedbank AB
- varav kontokredit
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2012
145 401

246 832

145 401

800 000
800 000

800 000
800 000

		
2013
2012
Allmänheten		
- svensk valuta
13 781 690
13 010 164
- utländsk valuta
27 139
30 010
Summa

13 808 829

13 040 174

Inlåningen per kategori av kunder		
- offentlig sektor
635 147
- företagssektor
2 681 157
- hushållssektor
10 059 574
varav företagarhushåll
2 356 007
- övrigt
432 951

479 693
2 608 844
9 715 134
2 422 442
236 503

Summa

13 808 829

13 040 174

		

27 – ÖVRIGA SKULDER		
		
Upplupna räntekostnader på swappar
Derivatinstrument, negativt värde
Preliminärskatt räntor
Anställdas källskattemedel
Bankens skatteskuld
Leverantörsskulder
Övrigt
Summa

2013
1 703
15 566
17 045
2 108
7 537
4 045
44 502

2012
1 405
34 127
25 165
2 096
7 453
40 923

92 506

111 169
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28 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH			
FÖRUTBETALDA INTÄKTER			
		
Upplupna räntekostnader
Semesterlöneskuld, inkl. sociala kostnader
Vinstandelar
Sociala kostnader
IT-kostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

2013
46 954
8 268
5 014
6 448
2 989
8 117
365

2012
58 499
7 949
4 551
6 175
3 225
6 287
395

78 155

87 081

29 – AVSÄTTNING FÖR UPPSKJUTEN SKATT
	Uppskjuten skatteskuld
Balanspost
2013
2012
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2 745

2 159

Netto uppskjuten skatteskuld

2 745

2 159

Avser uppskjuten skatt för poster vars värdeförändring till verkligt värde sker i övrigt totalresultat.		
Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag		
		Balans per
		
1 jan 2013

Redovisat över Redovisat i övrigt	Balans per
resultaträkning.
totalresultat
31 dec 2013

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

-2 159

-

-586

-2 745

Summa

-2 159

-

-586

-2 745

		Balans per
		
1 jan 2012

Redovisat över Redovisat i övrigt	Balans per
resultaträkning.
totalresultat
31 dec 2012

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

-49

-

-2 110

-2 159

Summa

-49

-

-2 110

-2 159

+ avser fordran/intäkt, - avser skuld/kostnad

30 – AVSÄTTNINGAR		
		
Övriga avsättningar
- Garantier

2013

2012

3 000

-

Summa

3 000

-

31 – Efterställda skulder
		
Valuta
Nom.
Räntesats	Förfallodag
						
Förlagslån 1
Förlagslån 2
Förlagslån 3
Förlagslån 4
Förlagslån 5

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Summa		

110 000
10 000
40 000
10 000
20 000

7%
6%
8%
5%
6%

Bokfört värde
2013
2012

2015-01-30
2015-01-30
2020-01-31
2019-01-30
2023-01-31

110 000
10 000
40 000
10 000
20 000

110 000
10 000
40 000
10 000
20 000

190 000			

190 000

190 000

Förlagslån 3 löper med 8 % ränta fram till och med 2015-01-30. Därefter höjs räntan med 1% årligen fram till förfallodagen.
				

32 – obeskattade reserver
		
Ackumulerade överavskrivningar
- inventarier, leasingobjekt och goodwill
- byggnader och markanläggningar
Periodiseringsfond taxering 2012
Periodiseringsfond taxering 2013
Summa

33 – EGET KAPITAL			
2013

2012

82 328
5 030
30 606

65 990
5 251
34 918
30 606

117 964

136 765

			

För spec. av förändringar av eget kapital se rapport över förändringar
i eget kapital.
Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat
Ingående värde 1 januari
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella
tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas överfört till resultat vid avyttring
Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat
Utgående värde 31 december

2013
9 883

2012
11 274

4 301

9 897

-3 867
-586

-9 178
-2 110

9 731

9 883

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.			
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Poster inom linjen
34 – ANSVARSFÖRBINDELSER			

36 – SPECIFIKATIONER TILL KASSAFLÖDESANALYS

		
2013
2012
		
Garantier			
Likvida medel
Garantiförbindelser – krediter
76 686
76 865
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Garantiförbindelser – övriga
99 928
100 753
Kassa och tillgodohavanden i centralbanker
Borgensförbindelser, övriga
Utlåning till kreditinstitut, exkl förlagslån
till kreditinstitut
Summa
176 614
177 618
Summa
			

35 – ÅTAGANDEN			
		
Andra åtaganden
Lånelöften
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter
Summa

2013

2012

434 751
1 028 453

318 950
1 009 820

1 463 204 1 328 770

2013

2012

36 868

69 352

1 046 194

1 088 917

1 083 062 1 158 269

		
2013
2012
Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår			
i kassaflödet från den löpande verksamheten		
Erhållen ränta
513 452
569 832
Erlagd ränta
176 880
198 538
Erhållen utdelning
49 973
26 675

Kommentarer till kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida
medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt
indirekt metod och delas in i utbetalningar från den löpande verksamheten,
investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten.
		
Den löpande verksamheten		
Kassaflödet från den löpande verksamheten utgår från årets rörelseresultat. Justering görs för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens
kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten
såsom ut- och inlåning från allmänheten och kreditinstitut och som inte är
att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheten.

37 – NÄRSTÅENDE
		Förs. av 	Inköp av	Utdelning,	Fordran per
Skuld till
2013
tjänster
tjänster ränta, netto
31 december
31 december
Närståenderelation
Intresseföretag					
Swedbank AB
-42 939
-38 200
1 041 066
-2 653
Andra närstående					
FSR Holding
Summa

-

-42 939

-38 200

1 041 066

-2 653

		Förs. av 	Inköp av	Utdelning,	Fordran per
Skuld till
2012
tjänster
tjänster ränta, netto
31 december
31 december
Närståenderelation
Intresseföretag					
Swedbank AB
-42 638
-15 661
1 086 130
-2 763
Andra närstående					
FSR Holding
-438
Summa

-

-42 638

-15 661

1 086 130

-3 201

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. I angivet belopp för fordran
Swedbank AB ingår saldo på bankräkningen. Dotterbolag till Swedbank AB räknas ej som närstående.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 10.
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38 – FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
2013-12-31	Finansiella tillgångar

Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Övriga finansiella tillgångar
Upplupna intäkter

värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen*
-

Låne-	Finansiella
Övriga
fordringar
tillgångar
skulder
och kundsom kan		
fordringar
säljas		
36 868
1 046 194
13 037 321
1 435 444
23 265
125
16 501
-

Derivat som
Summa
Verkligt
används i
redovisat
värde
säkringsvärde
redovisning			
36 868
36 868
1 046 194
1 046 194
13 037 321
13 037 321
1 435 444
1 435 444
23 265
23 265
3 573
3 698
3 698
16 501
16 501

Summa

-

14 137 009

1 458 709

-

3 573

1 559 291

15 599 291

Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Efterställda skulder

-

-

-

246 832
13 870 996
4 045
48 678
190 000

15 566
-

246 832
13 870 996
19 611
48 678
190 000

246 832
13 870 996
19 611
48 678
190 000

Summa

-

-

-

14 360 551

15 566

14 376 117

14 376 117

* Avser finansiell tillgång som bestäms tillhöra denna kategori.		

2012-12-31	Finansiella tillgångar

Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Övriga finansiella tillgångar
Upplupna intäkter
Summa

värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen*
4 632
-

Låne-	Finansiella
Övriga
fordringar
tillgångar
skulder
och kundsom kan		
fordringar
säljas		
69 352
1 118 917
11 793 139
1 515 064
13 292
2 344
21 047
-

Derivat som
Summa
Verkligt
används i
redovisat
värde
säkringsvärde
redovisning			
69 352
69 352
1 118 917
1 118 917
11 793 139
11 793 139
1 519 696
1 519 696
13 292
13 292
6 112
8 456
8 456
21 047
21 047

4 632

13 004 799

1 528 356

-

6 112

14 543 899

14 543 899

Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Efterställda skulder

-

-

-

145 401
13 086 146
7 453
59 922
190 000

34 127
-

145 401
13 086 146
41 580
59 922
190 000

145 401
13 086 146
41 580
59 922
190 000

Summa

-

-

-

13 488 922

34 127

13 523 049

13 523 049

* Avser finansiell tillgång som bestäms tillhöra denna kategori.		

s pa r b a n k e n n o r d

årsredovisning 2 0 1 3

43

NOTER

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till
verkligt värde i årets resultat		
Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som handlas på en
aktiv marknad baseras på noterade priser. För övriga finansiella instrument använder sig bolaget av andra värderingstekniker. Banken använder
observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella instrument
där handeln inte är frekvent och det verkliga värdet därför mindre objektivt,
krävs i varierande utsträckning att banken gör bedömningar beroende
på likviditet, koncentrationer, osäkerheter beträffande marknadsfaktorer,
prisantaganden och andra risker som påverkar ett specifikt instrument.
Verkliga värden kategoriceras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte

2013-12-31

Nivå 1

Nivå 2

inkluderas i nivå 1. Denna kategori inkluderar instrument som värderas
baserat på noterade priser på aktiva marknader för liknande instrument,
noterade priser för identiska eller liknande instrument som handlas på
marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där all väsentlig indata är direkt och indirekt observerbar på marknaden.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna
kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken innefattar indata
som inte baseras på observerbar data och där den har en väsentlig påverkan
på värderingen.
Ytterligare information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt
värde liksom kvantitativa upplysningar om värderingar till verkligt värde
framgår nedan. I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt
värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde
i balansräkningen eller där upplysning lämnas om verkligt värde.

Nivå 3

Summa

Tillgångar				
Utlåning till kreditinstitut
1 046 194
1 046 194
Utlåning till allmänheten
13 037 321
13 037 321
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
1 435 444
1 435 444
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
15 566
15 566
Summa

1 435 444

14 099 081

-

15 534 525

Skulder				
Skulder till kreditinstitut
246 832
246 832
In- och upplåning från allmänheten
13 870 996
13 870 996
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
15 566
15 566
Efterställda skulder
190 000
190 000
Summa
2012-12-31

-

14 323 394

-

14 323 394

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Tillgångar				
Utlåning till kreditinstitut
1 118 917
1 118 917
Utlåning till allmänheten
11 793 139
11 793 139
Obligationer och andra räntebärande				
värdepapper
1 519 696
1 519 696
Förändring i verkligt värde på ränte-				
säkrade poster i portföljsäkring
34 127
34 127
Summa

1 519 696

12 946 183

-

14 465 879

Skulder				
Skulder till kreditinstitut
145 401
145 401
In- och upplåning från allmänheten
13 086 146
13 086 146
Förändring i verkligt värde på ränte-				
säkrade poster i portföljsäkring
34 127
34 127
Efterställda skulder
190 000
190 000
Summa

-

13 455 674

-

13 455 674

Några förflyttningar mellan nivå 1 och 2 har inte skett.
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Värdering till verkligt värde - värderingstekniker
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts
för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som redovisas i
tabellen ovan.			
			
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad		
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms
verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en
aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs,
hos en 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
noterad säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv marknad återfinns
i balansposten 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 (Swedbank AB) 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.		
Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av
förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den
aktuella utlåningsräntan som tillämpas. 		
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd
på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt
värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex
månader diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs.
Verkligt värde på upplåning beräknas utifrån aktuella marknadsräntor där
upplåningens ursprungliga kreditspread har hållits konstant om det inte
finns tydliga bevis för att en förändring av sparbankens kreditvärdighet
har lett till en observerbar förändring av sparbankens kreditspread. Verkligt
värde på ut- och inlåning har beräknats med en diskontering av förväntade
framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella
ut- eller inlåningsränta som tillämpas. Verkligt värde på en skuld som inte är
inlösenbar på anfordran tas emellertid inte upp till ett lägra belopp som ska
erläggas vid anfordran, diskonteras från det första datum när betalningen
av detta belopp skulle kunna krävas.
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39 – EKONOMISKA ARRANGEMANG SOM INTE
REDOVISAS I BALANSRÄKNINGEN
Sparbanken har ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till och med
2017-06-30.
Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank
Hypotek och förmedling av fond och försäkringssparande till Robur Fond
och Försäkring.
Sparbanken har per 2013-12-31 förmedlat hypoteksutlåning till
Swedbank Hypotek till en total volym på 2 908 (3 254) Mkr. För detta
har Sparbanken erhållit en provisionsersättning för 2013 på 15 (15) Mkr,
som redovisas under utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i
förmedlad kreditstock avräknas dessa från utbetalade provisioner upp till
ett maximalt belopp om innevarande års provisioner.
Till Robur Fond och Försäkring har Sparbanken förmedlat fondsparande
på 5 201 (4 269) Mkr och försäkringssparande på 1 350 (1 175) Mkr. För
detta har Sparbanken erhållit 31 (27) Mkr respektive 8 (7) Mkr i provision.
Fondprovisionen redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisionen som övriga provisionsintäkter. Provisionen för både fond och
försäkring beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.

40 – Viktiga uppskattningar och bedömningar
Sparbankens ledning har med risk- och revisionsutskottet diskuterat
utvecklingen, valet och upplysningarna avseende sparbankens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer
och uppskattningar.
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. Vid redovisning av derivat som kassaflödessäkringar ska den säkrade kassaflödesexponeringen hänföra sig till
högst sannolika framtida kassaflöden.
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedskrivningar för kreditförluster
Nedskrivning 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. Varje osäker fordran bedöms på dess meriter och
strategin med avseende på uppskattade kassaflöden som bedöms återvinningsbara godkänns av den oberoende riskkontrollen.
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41 – Kapitaltäckning

Supplementärt kapital

Kapital och kapitaltäckning
För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
För sparbankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka sparbankens
motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens
kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska täcka dels de föreskrivna
minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav
för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens
kapitalutvärderingspolicy.
Sparbanken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års
sikt (kapitalplan) som baseras på
• sparbankens riskprofil,
• identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
• s k stresstester och scenarioanalyser,
• förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
• ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.
Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med sparbankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov 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 3 kap 1-2 §§ och 4 kap.
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av
information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på sparbankens hemsida
www.sparbankennord.se.
Sparbankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras på följande sätt med specifikationer enligt
nedan följande avsnitt;
		
Primärt kapital
Supplementärt kapital
Kapitalbas netto
Summa kapitalkrav kreditrisk enl.
schablonmetoden
Kapitalkrav för operativa risker
Summa kapitalkrav
Kapitaltäckningskvot

2013

2012

1 251 601
-

1 087 686
-

1 251 601 1 087 686

658 751
52 862

649 010
52 862

711 613

701 872

1,76

1,55

Orealiserade värdeförändringar redovisade i fond
för verkligt värde
Förlagslån 2)
Avräkning av aktier i Swedbank AB
Summa supplementärt kapital
Total kapitalbas

2013

2012

9 731
94 000
-103 731

9 883
118 000
-127 883

-

-

1 251 601 1 087 686

Kapitalkrav
Kreditrisk enligt schablonmetoden

2013

2012

1. Exponeringar mot administrativa organ, icke-		
kommersiella företag samt trossamfund
117
2. Institutsexponeringar
24 045
3. Företagsexponeringar
226 570
4. Hushållsexponeringar
207 614
5. Exponeringar med säkerhet i fastighet
179 395
6. Oreglerade poster
2 753
7. Säkerställda obligationer
8 951
8. Övriga poster
9 306

132
24 860
216 780
253 670
133 451
1 778
9 717
8 622

Summa kapitalkrav för kreditrisker
Operativa risker
Basmetoden 3)
Summa kapitalkrav för operativa risker
Totalt minimikapitalkrav

658 751

649 010

52 862

52 862

52 862

52 862

711 613

701 872

1) I Eget kapital ingår bankens totala egna kapital inklusive fond för verkligt
värde med avdrag för styrelsens förslag till anslag.
2) 		Bankens förlagslån har ett nominellt värde av 190 miljoner kronor. Förlagslån
med en återstående löptid som understiger fem år tillgodoräknas det supplementära kapitalet till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av det nominella
värdet för varje helt år som återstår till förfall.
3) 		Basmetoden innebär att man beräknar medelvärdet av de tre föregående
verksamhetsårens intäkter exklusive räntenetto och avsätter 15 procent av
detta för operativa risker.

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

Kapitalbas
I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition.
Primärt kapital
1)

Eget kapital
Periodiseringsfond (78 % därav)
Avgår: orealiserade värdeförändringar
redovisade i fond för verkligt värde
immateriella anläggningstillgångar
Avräkning av aktier i Swedbank AB
Summa primärt kapital
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2013

2012

1 405 122
23 873

1 232 132
51 109

-9 731
-116
-167 547

-9 883
-42 277
-143 395

1 251 601 1 087 686
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Företagsstyrning
Sparbank som associationsform
kännetecknas av att verksamheten bedrivs
utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga
ägare. Det 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.”
Med hänsyn till Sparbankens karaktär av
publikt företag och med en verksamhet som
i stor utsträckning bygger på förtroende har
utformningen av Sparbankens rutiner för
styrning och kontroll av verksamheten skett
med den svenska koden för bolagsstyrning
som förebild i tillämpliga delar.

Tillsättning av huvudmän, styrelse,
revisorer och verkställande direktör
Som representanter för insättarna har
Sparbanken 50 huvudmän. Hälften av dessa
är politiskt valda av verksamhetsområdets
kommuner, medan återstoden valts av
huvudmännen själva. Successivt, i takt med
att ledamöter avgår, görs val av nya huvudmän. Huvudmännen utövar sitt inflytande
på sparbanksstämman, som är Sparbankens
högsta beslutande organ. Sparbanksstämman
genomfördes detta år i Kiruna. I oktober 2013
genomfördes en utbildnings- och informationsdag för bankens huvudmän i Piteå.
Uppgifter om de personer som valts till
huvudmän i Sparbanken och mandattider för
dessa återfinns på sidan 52-53. Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse
och revisorer för Sparbanken med ledning av
förslag som Sparbankens valberedning tagit
fram. Valberedningen är sparbanksstämmans
organ för beredning av stämmans beslut i
tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av
huvudman Harry Karlsson som sammankallande samt huvudmännen Christer Lindström,
Maria Lundberg och Erika Sundström. Suppleanter är Lars V Granberg, Lars Nilsson och Mats
Taaveniku. Det är valberedningens uppgift att
komma med förslag till ledamöter i styrelsen
och huvudmän, samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
Det är sparbanksstämmans uppgift att årligen
välja styrelseordförande. Styrelsen utser
verkställande direktör som under styrelsens
inseende ska leda verksamheten i Sparbanken.

Styrelsens sammansättning
och arbete
Sparbankens styrelse, som utses vid
sparbanksstämman, består av 10 ledamöter
inklusive vd. Därutöver ingår bankens två vice
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vd:ar som suppleanter, 2 personalrepresentanter och 2 suppleanter för dessa. Av styrelsens
14 ledamöter är 5 kvinnor. Uppgifter om de
personer som ingår i Sparbankens styrelse och
mandattider för dessa återfinns på sidan 53.
Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner
och pensionskostnader inklusive principerna
för detta avseende styrelsen och vd lämnas i
not 10 till posten Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Under året har arbetsordningen anpassats till Finansinspektionens remissförslag
angående styrning, riskhantering och kontroll.
Arbetsordningen reglerar rollfördelningen
mellan styrelseordföranden och verkställande
direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen,
delegering samt utvärdering av styrelsens och
verkställande direktörens arbete.
Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för
att styrelsens arbete är väl organiserat och
bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör
sina uppgifter. Ordföranden ser bl a till att
styrelsen får tillfredsställande information
och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att
styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och
vd:s arbete. Utöver detta gör ordföranden en
egen utvärdering genom samtal med övriga
styrelseledamöter. De ärenden som behandlas i
styrelsen följer i huvudsak sparbankslagen och
styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta
uppgifter, förutom att utse vd, är att fastställa
Sparbankens strategi, verksamhetsplan och
prognos inklusive kapitalbehov, följa den
ekonomiska utvecklingen, fastställa års-/delårsbokslut, fastställa/ompröva policies/instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar
för den interna kontrollen och riskhanteringen
vid varje styrelsemöte behandla kapital- och
riskfrågor. Införandet av den digitala styrelsewebben har gett effektivare möten och bättre
förutsättningar för styrelsen att fullgöra sina
uppgifter.
Under 2013 har styrelsen träffats vid 9
tillfällen och därtill vid möten vid Sparbanksstämman med bankens huvudmän och
höstens utbildningsdag där riskchef Lennart
Wiklund presenterade de nya regelverkens
(GL 44) konsekvenser för banken. För
styrelsen har Lennart Wiklund och bankens
kreditchef Mattias Lundkvist genomfört en
riktad kreditutbildning där riskfrågor särskilt
har belysts. Styrelsen har även inlett ett
visionsarbete som kommer att redovisas för
bankens huvudmän vid Sparbanksstämman
2014-04-10 och därefter kommer, under året,
implementering och fördjupning göras med

bankens ledningsgrupp, kontorschefer och
personal.
Vid styrelsesammanträdena har bl a
behandlats års- och delårsbokslut, riskanalys,
styrelsens strategidokument, verksamhetsplan tre år framåt inklusive kapitalbehov,
prognos för kommande år, policies inom olika
riskområden, delegeringsinstruktioner, större
kreditengagemang, revisionsrapporter etc.
Under året har särskild vikt lagts på nationella
och internationella myndighetskrav gällande
bankens kapitalkrav utifrån nya och kommande regelverk. Även Finansinspektionens
kreditgranskning har inneburit en del förändringar och förbättringar i bankens regelverk.
Bankens vd-assistent, Iriam Bjuhr, är styrelsens
sekreterare.

Risk- och revisionsutskott
Risk- och revisionsutskottet är ett beredande
organ som genom sitt arbete ger styrelsen
ökade möjligheter till information om förslag
på åtgärder i rutiner och organisation utifrån
styrning, riskhantering och kontroll samt
tillförlitligheten och effektiviteten i den
finansiella rapporteringen. Risk- och revisionsutskottet består av styrelsens vice ordförande
Caroline Trapp, styrelseledamöterna Sven-Eric
Svensson, Göran Eriksson, vd Erik Hägglöv och
riskchef Lennart Wiklund som föredragande
och sekreterare.

Framtidsutskottet
Framtidsutskottet som via FramtidsBanken
bidrar till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling genom att främja näringsliv,
forskning, ledarskap, ungdomsverksamhet,
utbildning, idrott och kultur inom Sparbanken
Nords verksamhetsområde. Framtidsutskottet består av ordförande Gusten Granström,
styrelseledamoten Monica Wollmén, vd Erik
Hägglöv, vice vd Kjell-Åke Nilsson, verkställande tjänsteman, samt Iriam Bjuhr som
sekreterare.
Förutom Framtidsutskottet finns för att få
delaktighet även fem lokala utskott bemannade med styrelseledamöter, huvudmän, den
verkställande tjänstemannen och bankens
kontorschefer. De lokala utskotten är: Arjeplog/
Arvidsjaur, Gällivare/Malmberget, Kiruna,
Pajala/Överkalix/Övertorneå och Piteå/Älvsbyn.

Internrevision
Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag
och granskar Sparbankens interna styrning
och kontroll. Dess granskning omfattar även
att verksamhetens omfattning och inriktning
överensstämmer med interna regler samt
utvärderar Sparbankens organisation och
arbetsprocesser.

s pa r b a n k e n n o r d

Foto: Maria Fäldt

Styrelsen

Styrelsen samlad i bankens historiska rum.

Styrelsen i Sparbanken Nord
Stående från vänster:
Kjell-Åke Nilsson, vice vd
Göran Eriksson
Lena Jatko
Mikael Reinholdsson
Monica Wollmén
Leif Öhlund
Jan Nygren, vice vd
Caroline Trapp, vice ordförande
Sven-Eric Svensson
Iriam Bjuhr, sekreterare
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Sittande från vänster:
Jan Jonsson
Erik Hägglöv, verkställande direktör
Gusten Granström, styrelseordförande
Elisabeth Stenberg, personalrepresentant
Inger Fjällström, personalrepresentant
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Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, årsredovisningen är upprättad i
överensstämmelse med god redovisningssed för sparbank. De lämnade uppgifterna
stämmer med faktiska förhållanden i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av sparbanken som skapats
av årsredovisningen.
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den
6 mars 2014. Sparbankens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse
på årsstämman den 10 april 2014.

Piteå den 6 mars 2014

Gusten Granström

Caroline Trapp

styrelseordförande

vice ordförande

Göran Eriksson

			
Lena Jatko
Jan Jonsson
Mikael Reinholdsson

Sven-Eric Svensson

Monica Wollmén

Leif Öhlund			

Elisabeth Stenberg

Inger Fjällström

Erik Hägglöv

personalrepresentant

personalrepresentant

verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Sparbanken Nord
Org nr 598800-4817

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanken Nord för
år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisning
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra förordningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Sparbanken Nord för år 2013.

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

Revisorernas ansvar

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
sparbanken upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i sparbankens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av sparbankens vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med sparbankslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i sparbanken för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med sparbankslagen, lag om bank- och finansieringsrörelse, lag om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Skellefteå den 12 mars 2014

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sparbanken Nord:s
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Uttalanden
Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ernst & Young AB

Micael Engström
auktoriserad revisor

Av huvudmännen utsedd revisor
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Huvudmän, styrelse,
bankledning och revisorer
I enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns, som
företrädare för insättarna, huvudmän som
skall övervaka sparbankens förvaltning och
utse styrelse för sparbanken. De utses dels av
kommunfullmäktige i respektive kommun dels
av huvudmännen själva.

Följande huvudmäns mandatperiod
utgår och omval/nyval ska äga rum för:
Mandatperioden utgår för av huvudmännen
valda: Rolf Hjärtberg, Harry Karlsson, Monica
Lind, Maria Lundberg, Lars Nilsson, Helene
Röckner och Mats Taaveniku.

Följande ordinarie styrelseledamöters
mandatperiod utgår och omval/nyval
ska äga rum för:
Jan Jonsson och Sven-Eric Svensson.

Huvudman Stephan Jansson har av
Sparbanken Nord under år 2013 anställts som
kontorschef i Arjeplog. Därför ska fyllnadsval
göras med en huvudman i Arjeplog.

Huvudmän
Förteckning över förtroendevalda
Vald
första
gången
år

Mandatperiod per
årssammanträde

2009

2011-2015

Kommunfullmäktige Arjeplog

Karlberg Aina

2010
2011
2007
2011
2003

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

2011

2011-2015

Kommunfullmäktige Kiruna		

Johansson Lind Mikaela
Niva Mirja
Stålnacke Kenneth
Wideholm Per
Viklund Tord

2011
2011
2011
2011
2011

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

Kommunfullmäktige Pajala		

Niska Bengt

2011

2011-2015

Kommunfullmäktige Piteå		

Christoffersson Anette
Hylander Gunnel
Lindström Christer
Lundgren Mikael
Nilsson Andreas
Poromaa Tore
Stenberg Tommy
Stenlund Jonas

2007
2011
2006
2007
2008
2011
2007
2011

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

2011
2005

2011-2015
2011-2015

Kommunfullmäktige Älvsbyn

Danielsson Magnus
Lundberg Jan
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2011

2011-2015

Kemppainen Roland

2011

2011-2015

2003
2010
2011
2011
2007
2006
2010
2012
2012
2002
2010
2006
2009
2012
2008
2010
2012
2012
2011
2006
2011
2004
2010
2006
2013

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2012-2016
2013-2017
2010-2014
2012-2015
2012-2016
2010-2014
2010-2014
2010-2014
2011-2015
2012-2016
2013-2017
2010-2014
2012-2016
2012-2016
2011-2015
2010-2014
2011-2015
2013-2017
2010-2014
2012-2016
2013-2017

Av huvudmännen valda

Kommunfullmäktige Jokkmokk		

Markusson Claes

Persson Birgitta
Kommunfullmäktige Övertorneå

Kommunfullmäktige Gällivare		

Alriksson Eva
Eriksson Gunnel
Nyman Dagmar
Öqvist Frank

Mandatperiod per
årssammanträde

Kommunfullmäktige Överkalix

Kommunfullmäktige Arvidsjaur 		

Ask Nina

Vald
första
gången
år

Andersson Kajsa, Malmberget
Bleikvassli Aina, Övertorneå
Danielsson Lina, Piteå
Granberg Lars V, Norrfjärden
Gårding Anna, Älvsbyn
Hedin Sture, Jokkmokk
Hjärtberg Rolf, Lovikka
Jansson Stephan, Arjeplog
Johansson Kjell Anders, Piteå
Karlsson Harry, Gällivare
Lind Monica, Kiruna
Lundberg Maria, Piteå
Lundgren-Björnström Eva, Malmberget
Lundmark Stefan, Piteå
Lundström Irene, Vuollerim
Nilsson Lars, Överkalix
Nilsson Ulrika, Piteå
Ramnek Mari, Piteå
Risberg Eva, Piteå
Röckner Helene, Piteå
Sundström David, Piteå
Sundström Erika, Älvsbyn
Taaveniku Mats, Kiruna
Ternert Barbro, Arvidsjaur
Thelin Peter, Öjebyn
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Ordinarie ledamöter

Bankledning

valda av huvudmännen
Vald
första
gången
år

Mandatperiod per
årssammanträde

2004
2004
2012
2011
2009
2002
2003
2009
2007
2000

2012-2015
2013-2016
2012-2015
2011-2014
2012-2015
2011-2014
2012-2015
2012-2015
2013-2016

Styrelse, ordinarie ledamöter

Eriksson Göran, Piteå
Granström Gusten, Piteå, ordförande
Jatko Lena, Pajala
Jonsson Jan, Piteå
Reinholdsson Mikael, Arvidsjaur
Svensson Sven-Eric, Gällivare
Trapp Caroline, Piteå, vice ordförande
Wollmén Monica, Kiruna
Öhlund Leif, Jokkmokk
Hägglöv Erik, Piteå, vd
Nilsson Kjell-Åke,
vice vd, styrelsesuppleant
Nygran Jan, Skellefteå,
vice vd, styrelsesuppleant
Fjällström Inger, Piteå, personalrepr.
Stenberg Elisabeth, Piteå, personalrepr.

Verkställande direktör
Vice vd/chef affärsutveckling och samhälle
Vice vd/rörelsechef

Revisorer
Vald
första
gången
år

Mandatperiod per
årssammanträde

2011

2013-2017

2000

2013-2017

Vald av huvudmännen, Ordinarie:

Engström Micael,
auktoriserad revisor, Skellefteå
Suppleant:

Boström Mikael,
auktoriserad revisor, Piteå

2013
2011
1999
1999

2013-2014
2013-2014

suppleanter , valda av personalen

Nordlund Eva, Piteå
Sandström Marianne, Älvsbyn

Hägglöv Erik, Piteå
Nilsson Kjell-Åke, Piteå
Nygren Jan, Skellefteå

2000
2010

2013-2014
2013-2014

Valberedning

Kontorsförteckning
Arjeplog

Pajala

Öjebyn

Arvidsjaur

Piteå

Överkalix

Gällivare

Norrfjärden

Övertorneå

Jokkmokk

Rosvik

Kiruna

Älvsbyn

Harry Karlsson, sammankallande, Christer Lindström, Maria Lundberg
och Erika Sundström.
Suppleanter: Lars V Granberg, Lars Nilsson och Mats Taaveniku

Närvaro
vid styrelsens 9 sammanträden, varav två med utbildning, under 2013
Gusten Granström
Caroline Trapp
Göran Eriksson
Lena Jatko
Jan Jonsson
Mikael Reinholdsson
Sven-Eric Svensson
Monica Wollmén
Leif Öhlund
Erik Hägglöv
Kjell-Åke Nilsson
Jan Nygren
Elisabeth Stenberg
Inger Fjällström
Eva Nordlund, suppl
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9
9
9
9
8
9
8
8
8
9
2
9
9
8
1
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Definitioner
Affärsvolym
Av sparbanken förvaltade och förmedlade
kundvolymer.
Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i förhållande till
utlåning till allmänheten.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat i relation till medelomslutningen.
Derivatinstrument
Riskhanteringsinstrument som kan härledas
till ett underliggande värdepapper, t ex ränteswap. En ränteswap är ett avtal om byte av
räntebetalningar från fast till rörlig räntesats
och vice versa.
Intjäningsförmåga
Rörelseresultat exklusive kreditförluster i
förhållande till MO.
Kapitalbas
Kapitalbasen är summan av primärt och
supplementärt kapital minus avdragsposter
enl. 2 kap. 7§ lagen om kapitaltäckning. Med
primärt kapital avses eget kapital minus
78 % av nettobokfört värde på goodwill samt
78 % av obeskattade reserver. Med supplementärt kapital avses tidsbundna
förlagslån, efter viss reduktion om den återstående löptiden understiger fem år.
Kapitaltäckningsgrad
Kapitalbasen i förhållande till riskvägt belopp.
K/I-tal
Summa kostnader i förhållande till summa
intäkter. K/I-talet beräknas exklusive och
inklusive kreditförluster.

54

årsredovisning 2 0 1 3

Kreditförluster, netto
Årets konstaterade och befarade förluster
med avdrag för återförda reserveringar och
återvinningar avseende lånefordringar samt
årets nettokostnad för infriande av garantier
och andra ansvarsförbindelser.
Kreditförlustnivå, netto
Kreditförluster i förhållande till ingående
balans för utlåning till allmänheten och
kreditgarantier.
Medelomslutning, MO
Medeltal av de senaste 12 månadernas
balansräkningar.
Omstrukturerade fordringar
En fordran anses omstrukturerad om långivaren har beviljat någon form av eftergift
beroende på att låntagarens finansiella ställning har försämrats eller på grund av att
låntagaren fått andra finansiella problem.
Oreglerade fordringar
Fordringar som är förfallna till betalning mer
än 60 dagar.
Osäkra fordringar
Fordringar som är förfallna till betalning mer
än 60 dagar samt krediter där andra omständigheter medför osäkerhet om deras värde
och för vilka säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och
upplupen ränta.
P/P-tal
Provisionsnetto i förhållande till personalkostnader exklusive avsättning till resultatandelssystemet.

Placeringsmarginal
Räntenetto i förhållande till medelomslutning.
Primärkapitalrelation
Primärkapital i förhållande till riskvägt belopp.
R/P-tal
Räntenetto i förhållande till personalkostnader exklusive avsättning till resultatandelssystemet.
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Reservering för befarade kreditförluster i
förhållande till osäkra fordringar brutto.
Riskvägt belopp
Summa tillgångar i balansräkningen och
åtaganden utanför balansräkningen värderade och riskvägda enligt gällande kapitaltäckningsföreskrifter. Volymerna vägs med
hänsyn till bedömd risk så att de kommer att
ingå i den riskvägda volymen till 0 %, 20 %,
50 % eller 100 %.
Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat efter schablonskatt i relation
till genomsnittligt eget kapital.
Räntenetto
Totala ränteintäkter i förhållande till MO
minus totala räntekostnader i förhållande
till MO.
Soliditet
Summa beskattat eget kapital och 78 % av
obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.
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Regionens egen bank
Den 3 april 1852 öppnades Norrbottens första sparbank
i Piteås rådhus efter beslut av Hushållningssällskapet.
Syftet var att ge människorna en möjlighet att spara
en slant för sämre tider.
Första dagen strömmade pigor, drängar och
lärgossar in till banken för att sätta in pengar.
Under de två timmar banken var öppen hade
totalt 131 insättare besökt banken och satt
in 828 riksdaler och 8 skilling Banco.
Sedan dess har banken vuxit och
utvecklats till en regional bank
med stark lokal profil.

Välkommen till Sparbanken Nord
Arjeplog
Storgatan 15

Kiruna
Lars Janssonsgatan 18

Älvsbyn
Storgatan 12

Arvidsjaur
Storgatan 15 B

Norrfjärden
Tullnäsvägen

Öjebyn
Öjagatan 33

Piteå
Storgatan 43
Box 735, 941 28 Piteå

Gällivare
Storgatan 5

Pajala
Myntgatan 2

Överkalix
Storgatan 42

Telefonbanken/Kundcenter
0771-23 00 23

Jokkmokk
Berggatan 9

Rosvik
Handelsgränd

Övertorneå
Matarengivägen 27

sparbankennord.se
facebook.com/sparbankennord

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Huvudkontor

