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Kommentar från vd
Staketen rivs.
Den digitala utvecklingen går rasande fort inom i princip alla branscher. Om man skulle boka en resa, låt
säga kring millenniumskiftet, så kontaktades sannolikt en resebyrå. Väl i kontakt med resebyrån
diskuterades resmål, transportsätt till resmålet, hotell på resmålet, eventuella aktiviteter på resmålet och
så vidare.
Idag ordnar vi allt detta själv via dator, läsplatta eller vår smarta telefon dygnet runt. Vi är vår egen
resebyrå.
Inom den finansiella sektorn och hos oss i Sala Sparbank sker samma utveckling. Våra kunder hittar
information kring makroekonomi eller privatekonomi överallt och denna information är oerhört aktuell och
samtidigt tillgänglig för alla oavsett om man är kund eller rådgivare på banken. Våra kunder kan när som
helst på dygnet, via dator, läsplatta eller smarta telefon också se över sin egen ekonomi samtidigt som man
alltså kan se vad olika experter har för syn på framtiden. Denna utveckling ställer givetvis nya krav på oss
som bank och på våra rådgivare.
Staketen rivs inom många sektorer och branscher. Nya aktörer med nya erbjudanden och med andra
prismodeller ställer helt nya krav på oss i Sala Sparbank om vi ska vara fortsatt intressanta för våra kunder
men även när vi ska attrahera nya. När bondens staket rivs kan han/hon bara hoppas att djuren stannar
kvar. När våra staket rivs vill vi givetvis att våra kunder stannar kvar hos, inte för att de måste, utan för att
de vill.
Jag kan lova er att vi ser ödmjukt på den nya konkurrensen. Exakt hur framtiden kommer att se ut vet jag
givetvis inte men jag vet att vi kommer ha ett fortsatt fokus på rådgivning till våra kunder men att
formerna för hur detta sker sannolikt kommer att förändras. Vi kommer sannolikt träffa kunder på nya sätt
och vid nya tidpunkter och vi har alla möjligheter att bli ett unikt kompetenscenter på vår lokala marknad.
Sala den 9 mars 2015

Christer Eklind
Vd

2

Kommentar från styrelseordförande
Det är fantastiskt roligt att få vara styrelseordförande i Sala Sparbank. Jag tror att företagsformen
”sparbank” upplevs som mer ”rätt” än någonsin. Allt fler människor värdesätter att företag tar
samhällsansvar och agerar utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Allt fler talar om vikten av
ekonomisk, ekologiskt och social hållbarhet. Det här ger medvind åt vår bank som sedan lång tid utövar
bankverksamhet utifrån dessa kvaliteter.
Allt fler människor gör i vardagen medvetna val på mikronivå för att bidra till ett samhälle med mindre
resursslöseri. Det märks till exempel i utbudet av second hand-butiker och den ökade efterfrågan på
lokalproducerade livsmedel. Jag har det senaste året mött många politiker, företagare och vanliga
människor bosatta i Stockholm, Västerås eller andra orter där det saknas en sparbank som visat stort
intresse för sparbanksmodellen. De flesta utomstående har en vag uppfattning om vad företagsformen
”sparbank” innebär. När de sedan får klart för sig hur konceptet fungerar så blir reaktionen nästan alltid
densamma: de vill också ha en lokalt verksam sparbank.
Sparbanksformen skiljer sig från aktiebolagsformen genom att det yttersta inflytandet utövas av
huvudmän. Det är inte möjligt, som i bolagsformen, att via fullmakt överlåta sin rösträtt till annat ombud.
Företagsformen sparbank innebär att det lokala samhället, via huvudmannakåren, möts för att utvärdera
om sparbanken drivs och utvecklas i önskad riktning. Det kräver engagerade huvudmän som har bankens
och det allmännas bästa i fokus.
Styrelsen genomförde i november en utvärdering av 2014 i form av en risk- och sårbarhetsanalys. Två
riskområden identifierades som viktiga att ta hand om.
För det första ser styrelsen att banken fortsatt utsätts för ett stort förändringstryck till följd av alla nya
regelverk inom den finansiella sektorn. Under 2014 har de flesta styrelseledamöter genomgått individuellt
anpassade utbildningsupplägg. Styrelsen bedömer att utbildningsbehovet är fortsatt stort och kommer
inför 2015 fortsatt prioritera individuellt anpassade utbildningar.
För det andra så finns i styrelsen en oro för att huvudmannauppdraget inte upplevs som tillräckligt
intressant. Styrelse, valberedning och huvudmän behöver hjälpas åt för att fortsätta utveckla
huvudmannauppdraget och hitta mötesformer som känns meningsfulla och spännande.
Riskanalyser fokuserar på det som behöver stärkas och inte det som är bra. Jag vill därför poängtera att
styrelsen bedömer att läget i banken är mycket gott. Bankens medarbetare gör ett utomordentligt fint
arbete som bekräftas av nöjda kunder och en växande affärsvolym.
Jag vill på hela styrelsens uppdrag rikta ett stort och varmt tack till vår vd Christer Eklind och till alla övriga
medarbetare i Sala Sparbank för alla förtjänstfulla insatser som tillsammans skapar en stabil, modern och
utvecklingsorienterad lokal sparbank.
Sala den 9 mars 2015

Helena Larsson
Styrelseordförande
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Omvärldsanalys
Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna medan
återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten
var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör
mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen.
Även om den amerikanska BNP-tillväxten varvade ned till 2,6 % i det fjärde kvartalet 2014 från närmare
5 % i det tredje kvartalet är den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) positiv om den amerikanska
ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserv i begrepp att höja sin
viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande
inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning.
I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av
Ukraina-krisen och sanktionerna gentemot Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska
konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog
till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05 % i höstas.
ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljarder euros fram till
september 2016 var ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten.
Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna föll ytterligare inom
EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron har påtagligt
försvagats mot dollarn.
Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under 2014. Den kinesiska tillväxten växlade
ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3 % i årstakt vilket är den lägsta takten på
flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande
obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret
medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats.

Hushållen driver svensk ekonomi
Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk
osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2 % under fjolårets tre första kvartal och drevs av en
ökad inhemsk efterfrågan där privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av
uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad
sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte
med dryga 3 % i årstakt under 2014. För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den
svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och
medioker exportutveckling.
Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med
0,2 % jämfört med 2013. Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiskt låga noll procent. Den
låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter
ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna nå
inflationsmålet på 2 %. Under inledningen av 2015 fattade Riksbanken det historiska beslutet om negativ
reporänta. Riksbankens räntesänkningar samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden
har lett till en svagare krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron vilket på
sikt kan stödja svensk exportindustri.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sala Sparbank får härmed avge årsredovisning för 2014, bankens 186:e verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Sala Sparbank är en självständig sparbank. Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner
och erbjuder, med långsiktig inriktning, våra kunder personlig och kompetent service. Vi lyssnar på våra
kunder och anpassar vår verksamhet och våra erbjudanden därefter.
Bankens kunder är i första hand privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbruk, kommuner och
kommunala bolag samt organisationer. Banken tillhandahåller såväl egna som förmedlade produkter till
dessa kundgrupper avseende sparande, placeringar, utlåning, betalningsförmedling samt försäkringar.
Bankens fortsatta framgång bygger på en stark förankring i vår bygd. Vid val av samarbetspartners och
leverantörer försöker vi i möjligaste mån välja lokala entreprenörer.
Vi utmärker oss och skiljer oss från affärsbanker genom att:
 Bankens överskott stannar kvar i vårt verksamhetsområde.
 Kundnöjdheten är hög vilket bland annat beror på våra medarbetares positiva attityder till sina
arbeten.
 Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp i banken. Vi strävar efter långsiktighet i vår rådgivning
samt att vi genom ett kontinuerligt miljöarbete (certifierade enligt ISO 14001 och klimatneutrala
sedan 2010) bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden.

Strategi 2015
Vår vision lyder:

”Sala Sparbank, vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder”
En viktig drivkraft i bankens arbete är att en del av överskottet kommer bygden till del, för en bättre
framtid. Kunder i Sala Sparbank bidrar därmed till bygdens tillväxt och utveckling.
Vi ska vara en självständig bank med god lönsamhet. Vi följer marknaden och anpassar vår verksamhet och
våra erbjudanden därefter. Sala Sparbank växer genom att våra kunder och medarbetare växer.
Banken står ständigt inför nya utmaningar. Världen urbaniseras, överallt sker en inflyttning mot städerna.
Tekniken har nu också kommit in i en fas där allt som kan digitaliseras, också förväntas digitaliseras. Det
ändrar våra förväntningar på hur saker kan och kanske borde göras, det förändrar vårt sätt att arbeta, vårt
sätt att se på världen och vårt sätt att leva. Världen befann sig i ett ekonomiskt chocktillstånd efter
Lehmankraschen 2008. Händelsen ledde till att hela interbanksystemet stannade av och likviditet blev över
en natt en bristvara. Efter detta har kriserna i exempelvis Baltikum, Grekland, Irland och Spanien satt
eurons konstruktion under lupp.
Det finns idag undersökningar som konstaterar att fördelningen av världens resurser är ohållbar. Skillnaden
i tillväxt mellan olika regioner och länder fortsätter att öka. Sju av tio människor lever i länder där de
ekonomiska klyftorna har ökat under de senaste 30 åren. Världens 85 rikaste individer äger lika mycket
som den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammans. Ekologi och miljö är två andra viktiga
områden som innebär utmaningar för oss alla.
Det finns idag fler finansiella aktörer på den svenska marknaden än för några år sedan samt att
branschglidningen ökar. Vi ser aktörer som inte räknas som traditionella banker börja konkurrera med
finansiella produkter och tjänster.
När vi tidigt under 2013 sammanställde de yttre och de inre kraven på vår bank växte strategin för att nå
visionen fram kring fyra fokusområden.
1. Förtroende
Sala Sparbank ska karaktäriseras av ett högt förtroende bland alla de intressenter vi vänder oss till. Vårt
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förtroende är utgångspunkten för allt som vi gör och grundstenen i det som brukar kallas vårt varumärke.
2. Erbjudandet i centrum
Handlar om det vi måste göra för att behålla vår position som den ledande banken i Sala/Heby.
3. Kompetens och förhållningssätt
Handlar om hur vi gör vårt arbete och vilka förutsättningar som måste vara på plats för att det ska bli bra.
4. Effektiva arbetssätt
Vi måste gå med vinst för att kunna skapa växtkraft och fortsätta vara en självständig bank. Vi måste
således ha en god intjäning samt vara kostnadseffektiva. Våra kunder uppskattar också att vi är
kostnadseffektiva då detta skapar förutsättningar att vi kan följa vår ambition att hjälpa bygden att växa.
Vi ser hur omvärlden ständigt förändras men i vår strategi har vi förberett oss för olika scenarior varför vi
även fortsättningsvis kommer att jobba enligt vår fastställda strategi. Styrelsen följer kontinuerligt
bankens arbete enligt strategi 2015 och kommer efter sommaren 2015 påbörja arbetet med bankens
strategiska inriktning och mål för perioden efter 2015.

Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ställning
Banken är mycket stark på den lokala marknaden. Det grundar sig bland annat i en mycket hög
kundnöjdhet, störst lokal marknadsandel inom såväl privat- som företagssegmentet och en stabil
ekonomisk grund att stå på.
Kapitalbasen för banken har ökat till 600 mkr (få 544 mkr). Kapitalkravet före buffertkravet uppgår till 221
mkr (213 mkr) och inkl. buffertkrav (2,5 %) till 290 mkr. Kärnprimärkapitalrelation uppgår till 21,71 %.
Aktiviteten, exempelvis antalet kundmöten, var hög under föregående år. Affärsläget har fortsatt varit
positivt under 2014. Den totala affärsvolymen i banken har utvecklats mycket positivt under året. Detta
beror till största del på fortsatt ökat inflöde av inlåning och fondsparande från allmänheten, förutom detta
så har utlåningen ökat betydligt mer än tidigare år.
Den förmedlade volymen motsvarar mer än hälften av det totala sparandet. Kundernas sparande i fonder,
försäkringar och värdepapper uppgår till 4 213 mkr (3 656 mkr). Den totala förmedlade sparavolymen
ökade med 557 mkr (497 mkr). Ökningen är som tidigare år en effekt av ökat sparande och en mycket
positiv börsutveckling. Lån förmedlade till Swedbank Hypotek har under 2014 ökat med 141 mkr
(115 mkr). Detta innebär att den förmedlade utlåningsstocken ökade med 3,9 % under 2014.

Resultat
Rörelseresultatet uppgår till 41,3 mkr (41,2 mkr). Rörelseresultatet, före kreditförluster och
värdeförändring på övertagen egendom, ökade med 5,8 mkr och uppgår till 56,9 mkr (51,1 mkr). Ökningen
av resultatet beror i första hand på totalt lägre kostnader, dessa sjönk med 5,2 mkr eller 4,8 %, minskning
av räntenetto med 3,7 mkr samt summa intäkter, exklusive räntenetto, som 2014 ökade med 4,3 mkr eller
6,7 %. Bankens intjäning i form av räntenetto minskade med 3,9 % under året. Marknadsräntorna sjönk
kraftigt under 2014, dessa påverkades i hög grad av Riksbankens sänkning av reporäntan med totalt -0,75
procentenheter till 0,0 % under 2014. Räntenettot uppgick till 91,3 mkr (95 mkr).
Aktieutdelning erhölls med 10,7 mkr från Swedbank AB samt med 79 tkr från Sparbankernas Försäkrings
AB.
Provisionsintäkter netto, ökade under året med totalt 4,3 mkr och uppgick till 55,8 mkr (51,5 mkr) och
utgör 34,8 % (32,2 %) av bankens intjänande. Förmedlingen av utlåning till Swedbank Hypotek AB och
Swedbank Finans AB genererade en provisionsökning med 2,1 mkr. Värdepappersprovisioner från
Swedbank m.fl. ökade med 2,1 mkr (1,8 mkr).
Nettoresultat av finansiella transaktioner, bestående av realiserade kursvinster och säkringsinstrument
värderade till verkligt värde samt valutakursförändringar, förändrades 2014 till 0,1 mkr (-0,9 mkr).
Banken har inget handelslager och genomförde ingen egen värdepappershandel under 2014. De köp som
har skett har varit räntesäkringsinstrument i form av swap och cap, som används för låneprodukterna
fastränte- och räntetaklån.
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Övriga rörelseintäkter minskade till 2,3 mkr (3,6 mkr), beroende på mindre uppdrag utförda inom
Sparbankernas Riksförbund och mindre sålda tjänster till andra sparbanker.
Bankens totala kostnader minskade till totalt 103,4 mkr (108,7 mkr). Kostnadsminskningarna inom
allmänna administrationskostnaderna blev -4,8 mkr (7,8 mkr), som i huvudsak avser minskade kostnaderna
för lokaler och konsulttjänster. Bankens IT-utvecklingskostnader har ökat något, vilket är enligt
förväntningarna.
Kreditförluster, bestående av konstaterade, befarade och återvunna, ökade med 2,7 mkr under 2014 till
12,6 mkr (9,9 mkr), för mer information, se not kreditförluster, netto. Dessutom har banken gjort en
nedskrivning i form av orealiserad värdeförändring på övertagen egendom, -3,1 mkr.

Affärsvolym
Bankinlåningen ökade med 76 mkr (257 mkr) och uppgick vid årsskiftet till 3 778 mkr (3 702 mkr).
Bankinlåningen utgör 47 % (50 %) av det totala sparandet, dvs. inklusive förmedlade volymer.
Nettoinsättningarna till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB ökade under året med 148 mkr
(71 mkr) och marknadsvärdet ökade under året med 419 mkr (303 mkr). Sparandet i fonder uppgick till 2
054 mkr (1 728 mkr) och försäkringssparandet till 800 mkr (707 mkr). Övriga förmedlade volymer, såsom
premiepensionssparande, strukturerade produkter och depåer med mera har under året ökat med 139 mkr
(213 mkr) och uppgår nu till 1 359 mkr (1 220 mkr).

18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

Utlåningsvolym

8 000

Sparandevolym

6 000
4 000
2 000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Den totala utlåningen ökade under 2014 med 402 mkr (100 mkr) och uppgick vid årsskiftet till 7 590 mkr
(7 188 mkr). Av den totala utlåningen, dvs. inklusive förmedlade krediter, utgör Swedbank Hypotek 50 %
(51 %) och uppgår vid årets slut till 3 766 mkr (3 625 mkr).
Bankens totala affärsvolym inklusive samtliga förvaltade och förmedlade kundvolymer ökade med 7,7 %
(6,3 %) till 15,6 mdr (14,5 mdr).

Likviditet
Bankens likviditet följs och rapporteras var femte dag till bankens finanskommitté. Under året har bankens
likviditet minskat beroende på bl.a. ökad utlåning i egen portfölj. Definitionen av likviditet är summan av
kassa och kortfristig utlåning till kreditinstitut med avdrag av skulder till kreditinstitut. Likviditeten uppgick
på balansdagen till 695 mkr (814 mkr). Ränteplaceringar hos andra banker var per årsskiftet 100 mkr (149
mkr). Förutom detta så finns placeringarna i säkerställda obligationer kvar sedan 2013 och uppgick till 304
mkr (303 mkr). Under 2014 hade banken ingen beviljad limit i Swedbank AB. Med anledning av den utökade
utlåningstrenden så har banken ansökt om en limit på 100 mkr och erhållit den för att stärka likviditeten
under det kommande verksamhetsåret 2015.

7

En beskrivning av bankens hantering av likviditetsrisk och aktuell likviditetssituation finns på bankens
hemsida, www.salasparbank.se där informationen uppdateras kvartalsvis.

Bankens organisation 2014
Bankens verksamhet är fokuserad i Sala och Heby kommuner med huvudkontor i Sala och lokalkontor Heby,
Tärnsjö och Östervåla. På huvudkontoret finns förutom ett privatmarknadskontor även sparbankens
administrativa enhet, företagskontor, telefonbank samt private banking.
Riskkontroll och compliance är sedan 2011 direkt underställd vd.
Inga mer omfattande organisationsförändringar finns att rapportera för 2014. Sala Sparbanks organisation
utvecklas och förändras dock ständigt för att vi ska nå våra mål och vår vision. Vi ser ständigt över våra
verksamheter och vår struktur för att anpassa oss till kundernas och lagstiftarens krav. Under
arbetsnamnet ”Effektiva arbetssätt ” har vi sedan 2013 arbetat för att bli mer kostnadseffektiva.
Under 2014 konstaterades att kundernas beteende förändrats. Privatkunder hanterar i allt större
utsträckning sina bankaffärer genom nya digitala lösningar. Vi vill möta bankkundernas förändrade
beteende och förväntningar avseende tillgänglighet samt utifrån bankens perspektiv bedriva vår
verksamhet mer effektivt genom att vara mer precisa i våra möten, identifiera kundens behov och alltid
eftersträva möten som innebär ett högt värde för såväl kund som för bank. Vidare måste vi se över vår
telefonilösning vilket resulterade i ett beslut om att införa IP-telefoni. Bankens företagskontor är i behov
av att renovera och anpassa sina lokaler och vill samtidigt se över möjligheten att hitta lösningar där man
fysiskt kommer närmare privatmarknadskontoret i Sala. Swedbank och flera sparbankskollegor har
effektiviserat kreditprocessen. Vi tror att det även för oss finns effektivitetspotential och vill därför se över
kreditprocessen i banken.
För att på ett strukturerat och effektivt sätt hantera dessa frågor skapades i slutet på 2014 ”Projekt EFF”.
Syftet med projektet är att med bibehållen kundnöjdhet effektivisera vår verksamhet för att långsiktigt
upprätthålla vårt sparbanksuppdrag och skapa hållbar växtkraft för bygden och våra kunder. Projektet
kommer att drivas agilt (lättrörligt/flexibelt) då lösningarna på projekten inte är färdigbestämda. Projekten
kommer att behöva anpassas vart efter beslut tas för olika vägval och kommer prägla organisationen under
hela 2015.
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Nedan visas en organisationsöversikt för banken.

Viktiga händelser under 2014
SKI
Generellt har allmänheten lågt förtroende för bankbranschen men högt förtroende för den egna banken.
Bankkunder har blivit nöjdare under 2014 och branschen har återhämtat sig från fjolårets nedgång. Särskilt
har företagskunderna blivit mer nöjda med sina banker. Sparbankerna som grupp får återigen höga betyg
av sina kunder. Starka betyg på service, bemötande och det lokala engagemanget uppskattas varmt av
kunderna. Vi gläds i banken framförallt åt en mycket positiv höjning av kundnöjdheten på företagssidan.
Från förra årets mätning, som visade på ett index om 69,1, höjdes företagskundernas kundnöjdhetsindex
till hela 74,2. Ett fokuserat arbete sedan mätningen 2013 har verkligen gett resultat och även om hela
branschen ser en förbättring av kundnöjdheten på företagssidan så är vår förbättring väsentligt mycket
högre än för branschen. På privatsidan har vi en mindre minskning, från 74,4 till 73,7 men detta är ändå
väsentligt högre än branschen och även bättre än snittet för jämförbara sparbanker.
Aktiviteter i affärsrörelsen
Under 2014 fortsatte vi att fokusera på att träffa många av våra kunder i förberedda möten. Vi
genomförde ca 6 000 kvalificerade möten med privat- och företagskunder. Vi såg en stegrande efterfrågan
på mobila banktjänster och anslutningen till dessa ökade med 44 %. Vi tror att denna trend kommer att
fortsätta vara stark under kommande år. Flera nya mobila tjänster lanserades under året, bland annat
”Utgiftskollen”, ett automatiserat verktyg som ger en överblick över inkomster och utgifter. Från väldigt
höga nivåer forsätter antalet kortköp att öka. Under 2014 genomförde Sala Sparbanks kunder ca
6 300 000 kortköp, en ökning med 5,5 % jämfört med 2013.
I och med de låga ränteläget har intresset för andra sparformer än kontosparande ökat. Våra kunders
nettoinsättningar i fond och försäkringslösningar ökade med ca 150 Mkr under 2014 vilket var en
fördubbling jämfört med 2013. Intresset för investeringssparkontot (”ISK”) fortsatte att öka och våra
kunder öppnade 800 nya konton under året. Private Banking, vår avdelning som genomför kvalificerad
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ekonomisk rådgivning till kunder med komplexa behov, fortsatte att växa. Vid årets slut hade ca 500
kunder anslutit sig till Private Bankings olika koncept och det förvaltade kapitalet översteg 1,3 mdkr.
Styrelsens arbete
De skärpta kraven på styrelse och verkställande ledning är naturligtvis en direkt konsekvens av 2008 års
finanskris. Som ett resultat har en mängd nya lagar och föreskrifter sköljt över finansindustrin.
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
(2014:1) behandlar styrelsens ansvar. Den nya (2014-08-02) lagen om förstärkt kapitaltäckning
(2013/14:228) som beslöts av Riksdagen den 25 juni 2014 är omfattande men även här återfinns en hel
del förändringar kring “Nya krav på styrelsen och verkställande direktör”.
Under 2014 har styrelsen fortsatt det intensiva arbetet med att anpassa och förändra bankens policys och
instruktioner kopplat till förändrade regelverk. Styrelsen har, i princip, diskuterat dessa frågor i någon form
på varje styrelsemöte under året. Detta har givetvis inneburit längre och fler styrelsemöten men
ledamöterna har också fått bra inblick och kunskap i det nya regelverkets uppbyggnad och påverkan på
banken. Tidigt under 2014 genomfördes även en utbildning för hela styrelsen genom KPMG som specifikt
fokuserade på just intern styrning och kontroll. Viktiga delar i denna heldagsutbildning var styrelsens
ansvar och sammansättning, företagsstyrning i praktiken och risk management. Efter denna utbildning
uppdrog styrelsen till FCG – The Financial Compliance Group AB att genomlysa den interna styrningen och
kontrollen i banken med särskilt fokus på funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad. FCG
analyserade den befintliga situationen avseende intern styrning och kontroll jämfört mot de krav som följer
av relevanta regler, rekommendationer och branschpraxis. De brister och förbättringsmöjligheter – så
kallade gap – som identifierades har banken beaktat och åtgärdat. De flesta styrelseledamöterna har även
genomgått externa utbildningar. Totalt har sju ledamöter genomgått endera en fördjupningsutbildning
kring styrelsens riskhantering eller fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete. Styrelsens
ordförande har dessutom certifierats i styrelseakademins högre styrelseutbildning.
Då lantbrukssektorn är en stor och viktig sektor för banken inbjöds Swedbanks segmentsansvarige för
Skog och Lantbruk, Per Skargren, till styrelsemötet i maj för att informera styrelsen kring hur han ser på
nuläget men framförallt framtiden för denna sektor. Styrelsens utbildningsinsatser, såväl interna som
externa, fortsätter i oförminskad omfattning även under 2015.
Miljonen samt Miljonen 2 när branden kom
Som en viktig del i bankens arbete med att skapa växtkraft i bygden har vi sedan 2003 delat ut en miljon
kronor till så kallade allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. Totalt under dessa år har banken delat
ut hela 11 mkr fördelat på 237 olika projekt/initiativ. Styrelsen lade till stämman 2014 fram ett förslag att
utöka dessa samhällsnyttiga satsningar med ytterligare en miljon kronor som kom att få arbetsnamnet
Miljonen 2. Således avsatte stämman, av 2013 års resultat, en miljon kronor till den, sedan många år,
etablerade Miljonen samt då alltså ytterligare en miljon kronor till Miljonen 2. Miljonen 2 skiljde sig dock en
del mot Miljonen då denna inte var av karaktären att invånare i Sala och Heby kunde söka medel till egna
projekt/initiativ utan här hade stämman, på styrelsens förslag, beslutat kring tre huvudområden som dessa
medel skulle användas till. Dessa tre områden var Digidel, Bokraft och Friska företag. Arbetet med två av
områdena, nämligen Digidel och Bokraft, hade banken kommit en bra bit på väg när branden startade i
månadsskiftet juli/augusti. Redan under de första dagarna bidrog banken med en mindre summa pengar till
förnödenheter för att underlätta arbetet för alla som deltog i släckningsarbetet under den första helgen. Så
snart Civilförsvarsförbundet öppnat ett så kallat 90-konto bidrog banken med ytterligare 10 000 kr samt
informerade alla andra Sveriges sparbanker om möjligheten att bidra till hjälpinsatsen. Under några
efterföljande dagar fick Civilförsvarsförbundet in närmare 500 000 kr från sparbankerna.
Den 11 augusti hade bankens styrelse ett extra styrelsemöte enkom kring branden och om/hur banken
ytterligare kunde bidra till stöd för de drabbade i brandområdet. Styrelsen beslutade på detta styrelsemöte
att omfördela en del av Miljonen 2 till ”växtkraft efter branden”. Visserligen hade kontakter tagits kring det
tredje området i Miljonen 2, nämligen Friska Företag, men det mesta var ändå i ett planeringsstadium för en
tänkt uppstart under tidig vinter samt att inga kostnader var intecknade. Styrelsen utsåg också, inom sig,
en arbetsgrupp som fick till uppdrag att via kontakter med kommun, räddningstjänst, boende, huvudmän i
brandområdet, länsstyrelsen och civilförsvarsförbundet se över inom vilket eller vilka områden som banken
kunde göra mest nytta. Styrelsen tog senare på septembermötet beslut att, enligt arbetsgruppens förslag,
stödja det arbete som Svartådalens Bygdeutveckling planerade genomföra i området efter branden. Totalt
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bidrog banken, ur Miljonen 2, med 240 000 kr som stöd till Svartådalens Bygdeutveckling att användas till
arbete med:





att ta fram underlag till ansökan om Lokala naturvårdsmedel avsedda för att upprätta ett Natur- &
Kulturcentrum i bygden och som även omfattar branden.
att ta hand om utformningen för att kunna möta ”brandturism” på kort sikt.
att fånga upp bygdens behov av fortsatt utvecklingsarbete utifrån nya förutsättningar som
branden ger.
att samla in och upprätta grund för kort och långsiktig information om branden.

Med projekt Digidel vill banken minska det digitala utanförskapet genom att utbilda och hjälpa invånarna i
Sala och Heby kommuner att våga, vilja och kunna vara delaktiga i den digitala världen. Här har banken
samarbetat med Arbetsförmedlingen och anställt tre ungdomar som under sammanlagt ca 10 månader ska
stödja våra kommuners invånare som fortfarande inte använder internet eller är osäkra användare av
exempelvis mobila tjänster. Våra ”Digidelare” besöker våra kontor där de möter kunder men är även
frekventa besökare på biblioteken i kommunerna samt olika idrottsevenemang, handelsevenemang, mässor
samt hos olika föreningar.
Projekt Bokraft syftar till att stödja arbetet med att få fler att flytta till våra kommuner vilket innebär att
fler bostäder behöver byggas. Ett flertal kontakter har tagits med företrädare från såväl Heby- som Sala
kommuner. Arbetet fortsätter under 2015.
Bankens huvudmän och valberedningen
Sedan några år tillbaka har banken och huvudmännen sökt en struktur för att huvudmännen ska få bättre
förståelse för sin roll och ansvaret som följer med huvudmannarollen. Här har givetvis banken ett stort
ansvar. Inför sparbanksstämmorna 2011 och 2012 diskuterades detta på två seminarier strax innan
stämman. Arbetet resulterade i att huvudmännen utsåg tre huvudmän som tillsammans med två
styrelserepresentanter numera bildar huvudmännens egna kreativitetsgrupp. Denna kreativitetssgrupp
planerar och genomför aktiviteter för huvudmännen i syfte att stärka banden mellan banken och
huvudmannakåren samt att huvudmännen nu har en grupp att vända sig till om man vill lyfta specifika
frågeställningar kopplat till bankens verksamhet eller verksamhetsområde.
Under januari 2014 genomfördes ett seminarium där Dan Hjalmarsson, generaldirektör för Tillväxtanalys,
redogjorde för utmaningar för mindre kommuner i allmänhet och motsvarande utmaningar för Sala och
Heby kommuner i synnerhet. Han resonerade även kring Sala Sparbanks roll i detta sammanhang. Några
veckor före stämman i april genomfördes också, på huvudmännens önskan, ett seminarium kring hur man
tolkar bankens balans- och resultaträkning i årsredovisningen samt bankens interna kapitalutvärdering IKU.
Under december inbjöds även huvudmännen till en information om branden i Västmanland med
efterföljande julbord.
I takt med att lagar och föreskrifter som påverkar banker och finansiella bolag under Finansinspektionens
tillsyn förändras, höjs kraven på styrelsens kompetens. Det i sin tur kräver att valberedningarna är rätt
rustade och utbildade för att kunna rekrytera och gallra fram rätt styrelseledamöter. Strax innan
sommaren inbjöds därför huvudmännens valberedning till banken för en utbildning. Utbildningen
genomfördes av Peter Melbi som är konsult inom områdena kapitalanskaffning, organisationsutveckling,
compliance- och regelfrågor inom bankområdet. Utbildningen innehöll avsnitt om valberedningens
sammansättning, valberedningens uppgift, dess utmaningar samt arbetsprocessen under året.

Miljö & hållbarhet
Bankens miljöpolicy:

Sala Sparbank är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde genom ett
kontinuerligt miljöarbete som bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden.
Det innebär att vi ska:


I våra kundmöten hantera möjligheter och risker utifrån ett miljöperspektiv samt ta hänsyn till
miljöaspekter vid utveckling och översyn av befintliga och nya produkter/tjänster.
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Ha ett nära samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.



Minska vår egen direkta miljöpåverkan och arbeta för en ständig förbättring.



Ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.



Följa de lagar och övriga krav som finns för verksamheten så att vi främjar en hållbar utveckling.

Att vara en lokalt förankrad bank innebär att vi måste värna om framtiden i vårt verksamhetsområde
genom ett kontinuerligt miljöarbete som bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden. Sala Sparbank finns
här och vill utvecklas här.
Miljöengagemanget har ökat väsentligt i samhället under de tretton år som vi varit miljöcertifierade.
Klimat-, hållbarhet- och CSR-frågor diskuteras i de flesta verksamheter. Det är ytterligare ett bevis på hur
viktigt det är att vi fortsätter att arbeta med ständiga förbättringar inom miljö- och hållbarhet. Som ett
klimatneutralt företag mäter vi koldioxidutsläppen från vår verksamhet samt de transporter som våra
leverantörer gör till och från banken. Leverantörernas arbete med miljö- och klimatfrågor är då viktigt för
oss liksom våra kunders val av tjänster/produkter eftersom det påverkar koldioxidutsläppen. Vi har ett stort
ansvar i att informera våra kunder/leverantörer, andra intressenter om vårt miljö- och hållbarhetsarbete
och vad vi tillsammans kan göra för att få bäst ekonomi, minst miljö/klimatpåverkan och en positiv inverkan
på samhället med de produkter/tjänster som vi har och de inköp vi gör.
Vi har god kontroll på våra direkta miljöaspekter, såsom pappersförbrukning, energiförbrukning, avfall och
våra egna transporter. Mål- och åtgärdsplaner upprättas för att minska vår egen klimat- och miljöpåverkan.
Att vara ett Klimatneutralt företag innebär också att upprätta en speciell åtgärdsplan för
klimatförbättringar.
Våra prioriterade områden 2014:

Att fortsätta vara en av de bästa sparbankerna på att öka andelen elektroniska transaktioner genom
att informera om, och utbilda våra kunder i de nya digitala tjänsterna.

Att minska energiförbrukningen ytterligare 7 % under året.

Att fortsätta klimatrapporteringen och vara ett klimatneutralt företag.
Vad gäller andelen elektroniska transaktioner, jämfört med andra sparbanker har vi en fortsatt hög andel,
(93 %) och ligger bland de sparbanker med högst andel kort- och internetbankstransaktioner. Det innebär
minskade transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Vi har även minskat vår elförbrukning med 9 %
jämfört med förra året. Vår klimatrapport visade på direkta koldioxidutsläpp på 38 ton och indirekta utsläpp
på 93 ton, en minskning på ca 40 ton CO2.
Under 2014 har vi bland annat gjort följande för att minska vår miljö- och klimatpåverkan:

Utbildning i energieffektivisering för all personal, Vett & Watt.

Uppmärksammade Earth Hour i mars.

Uppmärksammade Världsmiljödagen den 5 juni.

Är ett klimatneutralt företag och har kompenserat vår egna direkta klimatpåverkan genom ett
bidrag till energieffektiva vedspisar i Indien. Vår indirekta klimatpåverkan (godstransporter, t.ex.
kontanttransporter) har vi kompenserat lokalt genom bidrag till laddstolpar för elbilar i Sala. Detta är
ett pågående projekt i kommunen.

Genom Miljonen bidragit till ett antal miljöprojekt.

Frukost för alla medarbetare med enbart Fair Trade eller Kravmärkta produkter för att öka
medvetenheten kring dessa produkter.

Minskat värmeförbrukningen genom byte av termostater på värmeelement på kontoret i Sala.

Timer på belysningen i trapphuset på kontoret i Sala.

Ny elektronisk tjänst, Swish Företag.

Ny produkt, Fiberlån, till de som vill dra in fibernät till sin fastighet.

Digidel, som ska hjälpa till att minska det digitala utanförskapet genom att utbilda och hjälpa
invånarna i Sala/Heby kommuner att våga, vilja och kunna vara delaktiga i den digitala världen.
Pågår även under 2015

Delaktiga i länsstyrelsens projekt, Klimat och lönsamhet.
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Samhällsnytta, minskad klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan, bättre ekonomi. Alla dessa aktiviteter har
bidragit till förbättringar och dessutom har vi våra aktiva medarbetare som kontinuerligt informerar våra
kunder och engagerar sig i miljöarbetet.
Ständiga förbättringar kräver lite arbete också därför har vi utifrån miljöaspektsbedömningen tagit fram
några nya områden, men även återkommande områden som kan förbättras
Våra prioriterade områden 2015:
 Mitt Egna miljömål (kan vara kopplat till arbetet eller privat).
 Minska elförbrukningen ytterligare 7%.
 Minska klimatpåverkan genom ecodriving.
 Öka antalet kunder som har mobilbank och Swish företag.
Vi har ett spännande år framför oss med ett antal nya regelverk inom många områden, bland annat en ny
version av standarden ISO14001. Sala Sparbank utvecklas och förändras i linje med
omvärldsförändringarna, men vi är fortfarande en lokal bank som vill utvecklas hållbart, alltså med ett
ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt ansvar i vårt samhälle. Det är viktigt för oss att våra kommuner växer,
att våra kunder växer, att miljörisker minimeras och hänsyn tas till kommande klimatförändringar för att få
en hållbar utveckling för framtiden.
Vi behöver ständigt förbättra oss och då är synpunkter från medarbetare och kunder oerhört viktiga. Varmt
välkommen med åsikter och frågor kring vårt miljö- och hållbarhetsarbete. På så vis hjälps vi åt i
förbättringsarbetet för att skapa hållbar växtkraft i samhället.

Personal
Bankens personalidé är integrerad med vår affärsidé och vision. Personalidén utgår från vår tro på
medarbetaren som vår viktigaste konkurrensfördel, vilket innebär att varje medarbetare:
•
•
•
•

Bör ha god grundläggande kunskap om och intresse av ekonomi.
Bör ha en stark vilja och förmåga att växa.
Bör ha hög social förmåga i mötet och samarbete med människor.
Ska stödja bankens vision och värderingar.

Cheferna ska fokusera på att coacha och stötta sina medarbetare, genom att erbjuda omväxlande och
utvecklande arbetsuppgifter, samt utbildning anpassad till arbetet i banken.
Bankens verksamhet kännetecknas av de grundläggande värderingar som har en central funktion i vårt
förhållningssätt och vårt agerande emellan och med kunder.
Vår värdegrund:
• Ärlighet
Jag är öppen och uppriktig mot mig själv och andra i tanke, ord och handling.
• Glädje
Jag har en positiv attityd och bjuder på mig själv samt tillåter mig och andra att ha kul.
• Ansvar
Jag utför mina uppgifter, jag är delaktig och motiverad samt står för mina handlingar.
• Respekt
Jag ser, jag lyssnar och jag försöker förstå mig själv och andra.
• Engagemang
Jag har ett äkta intresse och en stark vilja att göra mitt bästa och jag agerar med omtanke om
andra.
Kollektivavtal
Banken jobbar utifrån kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och
Finansförbundet, samt BAO och SACO. Medarbetarna är i huvudsak anslutna till Finansförbundet. Vid årets
slut har banken en medarbetare som är ansluten till SACO-avtalet.
Antal anställda
Antalet medarbetare i banken uppgick vid årets slut till 91 personer varav i banktjänst 90 st (94 st), av
dessa har 1 st (0 st) provanställning och 5 st (7 st) är visstidsanställda. Medelantalet anställda i banktjänst
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har under året varit 75 personer (77). Av bankens medarbetare är 68 % (67 %) kvinnor och 32 % (33 %)
män.
Utbildning
Sammanlagd tid för utbildning har under året uppgått till 1 815 timmar. Det innebär drygt 1 % av den
kontrakterade tiden, det är en ökning från föregående år (1 368 timmar). Alla medarbetare i banken
genomförde under våren en utbildning i förtroendefullt samarbete. Vårt syfte med den var att tydliggöra,
stärka och utveckla vår samarbetskultur och effektivisera vår verksamhet. Det var en bra investering som
har gett positiva effekter utifrån vårt syfte. Utbildning i hjärt- lungräddning (HLR) har också erbjudits
under året och genomfördes tillsammans med räddningstjänsten.
Sjukfrånvaro/långtidsfriska
Den totala sjukfrånvaron i banken vid årets slut var 3,2 % av kontrakterade timmar vilket innebär en
minskning från föregående år (3,7 %). Vi har dock under året valt att fokusera på att mäta långtidsfriska
medarbetare. Med långtidsfrisk menar vi max fem sjukfrånvarodagar under den senaste 12 månadersperioden. Banken har ett mål på 70 % långtidsfriska. Vid årets början låg nivån på 69 %, densamma som vid
årets slut men det har under årets gång i huvudsak legat över måltalet 70 %.
Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är en naturlig del i bankens arbete inom allt fler områden och framförallt som en
naturlig del i bankens riktlinjer kring lönesättning. Detta arbete har varit i fokus de senaste tre åren då det i
gällande kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet lagts stort fokus och särskilt arbete kring att
åtgärda osakliga löneskillnader. Det har gjorts stora insatser att identifiera och komma tillrätta med
osakliga löneskillnader inom lika arbete där vi nu inte ser några osakliga löneskillnader i banken.
Rörliga ersättningar
I banken förekommer inga rörliga ersättningar förutom resultatandelar i stiftelsen ”Guldeken” som
omfattar samtliga anställda i banken. Resultatandelar tilldelas utifrån var och ens genomsnittliga
sysselsättningsgrad under året. Inga resultatandelar tillfaller dock de befattningar som tillhör ”särskilt
reglerad personal”, för övriga ledande befattningshavares tilldelning hänvisas till not 10.
Upplysningar om ersättningar som skall lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter
FFFS 2011:1 lämnas på bankens hemsida, www.salasparbank.se

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Sparbanker är egna juridiska personer som bedriver och utvecklar sin framgångsrika verksamhet inom de
lokala marknader som de verkar inom. Styrkan ligger inom respektive område där sparbanken är verksam
genom mycket goda kontakter med såväl lokalt näringsliv som med beslutsfattare.
Sala Sparbanks verksamhetsområde är Sala och Heby kommuner. Utvecklingen för kommuner och
näringsliv inom dessa båda orter påverkar bankens utveckling starkt. Näringslivets struktur i båda
kommunerna karaktäriseras av många små och några medelstora företag. Det är också en diversifierad
branschtillhörighet för orternas företag vilket minskar risken för omfattande varsel på grund av enstaka
branschs svårigheter.
Riksbankens så kallade reporänta steg 2010 och 2011 från 0,25 % till 2,00 % som högst. Sedan 2012 har
reporäntan sjunkit för att vid årsskiftet ligga på 0 % och efter det har även Riksbanken ytterligare sänkt
räntan till den unika nivån om -0,10 %. Ett högre framtida ränteläge påverkar naturligtvis
företagskundernas räntekostnader och kan i förlängningen också komma att påverka bankens
kreditförluster. Banken har dock, i likhet med branschstrukturen i våra kommuner, en diversifierad
kreditportfölj.
Inom privatsektorn har IMF (Internationella valutafonden) pekat på ett område där Sverige sticker ut och
som kan vara ett potentiellt riskområde, nämligen att den svenska bomarknaden har en för hög
belåningsgrad. Inom detta område har även nya regelverk tillkommit under 2014 för att begränsa denna
risk. Över riket är variationerna stora och områdesvis är priserna högt upptrissade och bankkunderna högt
belånade. I vårt område ser vi inte dessa problem men banken är givetvis inte immun om arbetslösheten
stiger kraftigt samtidigt som räntorna åter vänder uppåt.
Banken startade redan under 2010 ett arbete för att anpassa verksamheten till de nya kapital- och
likviditetskrav som ställs på banksektorn. Arbetet har därefter fortsatt och kommer även fortsätta under
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2015. Inom styrelsen arbetas det koncentrerat för att styrelsen i alla delar säkerställer att banken har en
ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten vilket säkerställer en tillförlitlig
finansiell rapportering och att banken lever efter tillämpliga lagar, förordningar och andra regler. En viktig
del i detta arbete är att bankens kontrollfunktioner ges tillräcklig bemanning, systemstöd och tillgång till
den information som behövs för att utföra ett effektivt arbete. Styrelsen har även under året fastställt
riskaptiter, riskindikatorer och risklimiter inom ett antal områden vilket kontinuerligt följs upp och
rapporteras av riskkontroll och compliance.

Riskhantering
Banken har på övergripande nivå en låg riskbenägenhet. Detta är delvis kopplat till vårt begränsade
verksamhetsområde och vikten av högt förtroende från allmänhet och kunder. Vidare är bankens
möjligheter till kapitalanskaffning mycket begränsande vilket ytterligare understryker vikten av låg
riskbenägenhet.
Inom banken har en integrerad och sund övergripande riskkultur utvecklats och som är baserad på en
förståelse för vilka risker som banken kan exponeras för och hur dessa tas om hand. Riskkulturen tar
hänsyn till av styrelsen beslutad riskaptit och därtill hörande risklimiter. Ett led i en sådan sund riskkultur är
att löpande informera och utbilda personalen så, att varje anställd har en relevant kunskap om bankens
riskhanteringsramverk och förstår sitt ansvar för bankens riskhantering, inom de ramar som gäller för
respektive anställd.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskexponering och att hantering och uppföljning av risker i
verksamheten är tillfredsställande. Styrelsen sätter ramarna för bankens riskhantering och
riskrapportering genom fastställande och tillsyn av bankens strategiska mål, riskaptit samt styrande
dokument. Vidare har styrelsen ansvar för att banken är tillräckligt kapitaliserad för att möta identifierade
risker och ansvarar för framtagande av bankens IKU.
Vd ansvarar för bankens löpande verksamhet inkluderande styrning, hantering och kontroll av bankens
risker samt resurstilldelning till riskhantering och riskkontroll. Vd ansvarar för att säkerställa en löpande
uppföljning och återrapportering på beslutade riskindikatorer per riskkategori. Vd ska därtill se till att
styrelsen får relevant information om bankens aktuella riskexponering.
Funktionen för riskkontroll ansvarar för att självständigt löpande identifiera, värdera samt följa upp och
utvärdera såväl riskerna som riskhanteringen i syfte att tillse att risktagande sker kontrollerat och inom
fastställda ramar. Funktionen för riskkontroll är direkt underställd VD och funktionens uppdrag framgår av
instruktion för riskkontrollfunktionen som beslutas av styrelsen.
Funktionen för compliance ansvarar för att självständigt, på en övergripande nivå, identifiera, övervaka,
bedöma och kontrollera regelefterlevnadsrisker samt rapportera om sådana risker till styrelsen, Vd och
funktion för riskkontroll. Funktionen är direkt underställd Vd och funktionens uppdrag framgår av
instruktion för compliancefunktionen som beslutas av styrelsen.
Internrevisionen ansvarar för att regelbundet utföra en oberoende utvärdering av riskhanteringssystemet
och är underställd styrelsen. Funktionens uppdrag framgår av instruktion för internrevisionsfunktionen
vilken beslutas av styrelsen.
Varje anställd i banken ska vara fullt medveten om dennes ansvar för riskhantering. Affärsmannaskap
innebär att på ett övervägt sätt ta risker och är en grundläggande funktion i all bankverksamhet. Inom
ramen för riskstyrningen sker avvägda affärsbeslut som syftar till att skapa värde samtidigt som risk alltid
ska vägas mot förväntad affärsnytta. Basen i all riskhantering är att varje medarbetare har kännedom om
sin kund eller motpart och fullt ut förstår varje enskild affär samt kan förklara dess riskinnehåll.
Affärsverksamheten baseras på långsiktiga relationer mellan banken och dess kunder. Att tillsammans med
kunden identifiera och förstå risken i varje affär gör det möjligt att fatta rätt beslut – både för kunden och
för banken. Kvantitativa metoder för riskvärdering kan inte ersätta erfarenhet och gott omdöme. God
riskkultur skapas genom en gemensam värdegrund, bra mätmetoder, effektiv riskhantering men framförallt
genom gott föredöme från alla medarbetare och chefer.
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Tillväxten tappade överraskande fart från mitten av 2014, i såväl omvärlden som i Sverige.
Exportefterfrågan hölls tillbaka av inte minst svagare efterfrågan från eurozonen, medan den amerikanska
uppgången inte är av lika stor vikt för svenska företag. Arbetsmarknaden fortsätter att präglas av ett
växande utbud och trögrörlig arbetslöshet. Inflationstrycket försvagades ytterligare och Riksbanken har i
stort sett uttömt de konventionella åtgärderna. Utsikterna för svensk ekonomi de kommande två åren är
dock förhållandevis goda, men inte utan risker. Hushållens roll minskar samtidigt som företagen via export
och investeringar i allt högre grad bidrar till aktiviteten. Finanspolitiken blir fortsatt åtstramande, inte
minst via skattehöjningar i kommunerna, medan trycket på Riksbanken att bli mer expansiv stiger
ytterligare efter ECB:s beslut att köpa statsobligationer.
Om vi ser framåt har vi anledning att tro på en fortsatt stark arbetsmarknadsutveckling under inledningen
av 2015. Sysselsättningen har förbättrats inom såväl industrin som i tjänstesektorn. Trots denna
sysselsättningsökning så har arbetslösheten svårt att sjunka i Sverige.
I våra kommuner har vi dock en mer positiv utveckling av arbetslösheten. Antalet öppet arbetslösa har i
december 2014 minskat rejält jämfört med motsvarande period föregående år.
Största utmaningen för arbetsförmedlingen lokalt just nu är att få tag på arbetskraft till vissa yrken. Enligt
arbetsförmedlingen lokalt är det stor brist på sjuksköterskor och kvalificerade undersköterskor samt inom
hantverksyrkena och på ingenjörssidan,
I Heby har antalet öppet arbetslösa minskat med 31 % på ett år, från 279 till 193. Närheten till Uppsala
påverkar denna utveckling positivt då Uppsala har den lägsta arbetslösheten i landet och man får då söka
arbetskraft även i kringliggande kommuner. I Sala är minskningen 15 %, från 488 till 415.
Givetvis är det glädjande att vi har en positiv utveckling av sysselsättning med minskad arbetslöshet i såväl
Sala som Heby. Samtidigt är det också viktigt att våra företag lyckas attrahera den kompetens man
behöver rekrytera. Ränteläget hjälper naturligtvis våra kunder att klara såväl amorteringar som
räntebetalningar även om man kortsiktigt drabbas av arbetslöshet. Vår relation och närhet till kunderna
gör att vi tillsammans med kunden snabbt kan agera när betalningssvårigheter inträffar vilket är till fördel
för alla inblandade parter.
2014 innebar, trots ett kraftigt minskat räntenetto, ett bättre resultat än vad vi budgeterat. Detta beror
framförallt på en bättre provisionsintjäning från vår fond- och hypoteksaffär. Vi lyckades även minska våra
kostnader enligt plan vilket påverkat resultatet positivt. Kreditförlusterna ökade jämfört med 2013 men
undantaget några enskilda engagemang ser vi en mycket positiv utveckling av bankens kreditförluster.
Vi har idag ett negativt ränteläge vilket givetvis är unikt i Sverige. Vi förväntar oss fortsatt mycket låg
ränta under hela 2015 varför vi räknar med ett fortsatt kraftigt minskat räntenetto för kommande år. Vi
räknar även med minskade provisionsintäkter jämfört med 2014. Under året kommer vi sannolikt
genomföra en omfattande upprustning av taket på bankens fastighet i Sala samt genomföra anpassningar
av våra lokaler kopplat till vårt projekt EFF. Dessa investeringar kommer givetvis öka våra kostnader
jämfört med 2014 men exklusive dessa engångskostnader så räknar vi med fortsatt minskade kostnader,
Sammantaget räknar vi med ett betydligt lägre resultat för 2015 jämfört med 2014.
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Fem år i sammandrag
Nyckeltal
VOLYM
Affärsvolym ultimo, Mkr
förändring under året, %
Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer
KAPITAL
Kärnprimärkapitalrelation 1
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp
Primärkapitalrelation 2
Primärkapital i procent av riskvägda placeringar
Total kapitalrelation 2
Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp
RESULTAT
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO
Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig
affärsvolym
Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym
Avkastning på totala tillgångar
Årets nettoresultat i % av genomsnittlig
balansomslutning
Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat efter schablonskatt i % av
genomsnittligt eget kapital
K/I-tal före kreditförluster
Summa kostnader exkl kreditförluster och
värdeförändringar på övertagen egendom i relation
till räntenetto + rörelseintäkter
K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och
värdeförändringar på övertagen egendom i relation
till räntenetto + rörelseintäkter
OSÄKRA FORDRINGAR OCH KREDITFÖRLUSTER
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra
fordringar brutto
Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till
allmänheten och kreditinstitut (exkl banker)
Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning
till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker)

2014

2013

2012

2011

2010

15 582
7,7

14 474
6,3

13 616
1,4

13 426
-1,6

13 643
4,3

21,7

18,9

18,5

17,8

17,4

21,7

20,4

19,0

17,8

17,4

2,0

2,2

2,6

2,8

2,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,8

0,9

0,6

0,9

0,8

4,2

4,6

4,7

5,6

4,6

0,64

0,68

0,64

0,66

0,70

0,74

0,74

0,75

0,72

0,76

53

52

56

62

80

1,2

1,3

1,0

0,7

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

0,2

75

77

80

81

82

4

4

4

4

4

21,7

ÖVRIGA UPPGIFTER
Medelantal anställda
Antal kontor

1)

2014 beräknad enligt de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel 3). Finns inga jämförelsetal för tidigare år.

2)

2014 beräknad enligt de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel 3) och de övriga åren enligt de tidigare kapitaltäckningsregler (Basel 2).
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Resultat- och balansräkning

2014

2013

2012

2011

2010

Räntenetto

91 253

94 966

103 754

106 311

78 745

Provisioner, netto

55 814

51 498

47 568

46 700

45 766

148

-922

140

-1 031

17 357

13 166

14 223

7 848

4 249

1 342

160 381

159 765

159 310

156 229

143 210

-93 540

-98 336

-90 552

-93 036

-91 275

-9 903

-10 331

-10 985

-10 339

-9 465

-15 670

-9 906

-18 653

-9 625

-8 436

-119 113

-118 573

-120 190

-113 000

-109 176

41 268

41 192

39 120

43 229

34 034

982

9 167

-8 687

-275

-763

Skatter

-8 067

-10 305

-6 832

-10 869

-4 818

Årets resultat

34 183

40 054

23 601

32 085

28 453

Balansräkning
Kassa

6 028

10 130

20 096

18 969

19 852

698 482

810 184

696 557

526 567

111 464

tkr

Resultaträkning

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter
Summa intäkter
Allmänna administrationskostnader
Övriga kostnader[1]
Kreditförluster
Summa kostnader
Värdeförändring på finansiella tillgångar
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten

3 343 521

3 118 791

3 049 726

3 226 232

3 294 424

Räntebärande värdepapper

303 653

303 502

202 399

9 850

160 120

Aktier och andelar

210 003

197 809

139 447

98 717

102 680

18 936

20 975

22 744

23 576

23 955

Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Avsättningar för pensioner m m
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

[1]
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inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

28 839

25 757

25 952

22 957

36 691

4 609 462

4 487 148

4 156 921

3 926 868

3 749 186

8 977

6 488

8 520

5 206

7 946

3 778 410

3 701 846

3 444 620

3 287 071

3 149 060

26 349

30 139

44 388

45 808

26 833

3 143

2 865

2 614

3 221

6 085

3 816 879

3 741 338

3 500 142

3 341 306

3 189 924

1 292

2 273

11 440

2 753

2 478

791 291

743 537

645 339

582 809

556 784

4 609 462

4 487 148

4 156 921

3 926 868

3 749 186

Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust
Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr.
Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:
- anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål
- överföring till reservfonden

34 183
2 000
32 183

Gällande regelverk 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 totalkapitalrelation uppgår till 21,71 (20,44). Kapitalbasen uppgår till 599 818 tkr (544 530 tkr) och slutligt
minimikapitalkrav till 220 991 tkr (213 075 tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning.
Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser på såväl kort som lång sikt.
Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande
till verksamhetens omfattning och risk.
Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
1 januari - 31 december

tkr

Not

2014

2013

Ränteintäkter

113 247

129 851

Räntekostnader

-21 994

-34 885

Räntenetto

4

91 253

94 966

Erhållna utdelningar

5
6
7
8
9

10 820

10 616

63 732

60 403

-7 918

-8 905

148

-922

Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader
Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

10
20
11

Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto

12

Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

13
14

2 346

3 607

160 381

159 765

-93 540

-98 336

-2 673

-2 836

-7 230

-7 495

-103 443

-108 667

56 938

51 098

-15 670

-9 906

41 268

41 192

982

9 167

-8 067

-10 305

34 183

40 054

2014

2013

34 183

40 054

15 571

59 144

-

-

-33

-378

Årets övrigt totalresultat

15 538

58 766

Årets totalresultat

49 721

98 820

Årets resultat

Rapport över totalresultat
1 januari - 31 december

tkr
Årets resultat enligt ovan

30

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
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Balansräkning
Per den 31 december

tkr
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseföretag
Derivat
Materiella tillgångar
- Inventarier
- Byggnader och mark
Aktuell skattefordran
Övriga tillgångar
Uppskjuten skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
- Inlåning
Derivat
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
- Uppskjuten skatteskuld
- Övriga Avsättningar
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Bundet eget kapital
Reservfond

Not

2014

2013

6 028
698 482
3 337 287
6 234
303 653
210 003
2 400

10 130
810 184
3 111 137
7 654
303 502
194 784
3 025
4 076

4 077
14 859
2 293
573
16
23 557
4 609 462

5 154
15 821
507
473
16
20 685
4 487 148

23

8 977

6 488

24
3

3 778 410
2 998
9 933
13 418

3 701 846
2 561
10 848
16 730

27
14
28

2 547
596
3 816 879

2 865
3 741 338

29
30

1 292
791 291

2 273
743 537

599 834

561 780

157 274
34 183
791 291
4 609 462

141 703
40 054
743 537
4 487 148

Inga
Inga

Inga
Inga

69 545
4 842

85 801
3 968

510 627

566 149

15
16
17
18
19
3
20

21
14
22

25
26

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
Poster inom linjen
Ställda säkerheter för egna skulder
Övriga ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
- Garantier
- Övriga ansvarsförbindelser
Åtaganden
- Övriga Åtaganden

31
32
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Rapport över förändringar i eget kapital
tkr
2013
Ingående eget kapital 2013-01-01

Reservfond
539 179

Fond för verkligt värde
82 559

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

59 144

Årets totalresultat

59 144

Vinstdisposition

22 601

tkr
2014
Ingående eget kapital 2014-01-01

561 780

Reservfond
561 780

141 703

Fond för verkligt värde
141 703

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

15 571

Årets totalresultat

15 571

Vinstdisposition

38 054

599 834

23 601

645 339

40 054

40 054
59 144

40 054

99 198

-1 000

-1 000

40 054

743 537

Årets resultat

Totalt eget
kapital

40 054

743 537

34 183

34 183
15 571

34 183

157 274

-2 000

-2 000

34 183

791 291

Reservfond
Sparbankens vinst efter anslag för allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål avsätts till reservfonden enligt
5 kap. sparbankslagen 1987:619.

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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49 754

-38 054

Anslag allmännyttiga ändamål
Utgående eget kapital 2014-12-31

Totalt eget
kapital

-22 601

Anslag allmännyttiga ändamål
Utgående eget kapital 2013-12-31

Årets resultat

Kassaflödesanalys (indirekt metod)
2014-12-31

2013-12-31

41 268

41 192

422
2 673
17 233
796
-10 182

1 984
-499
2 836
11 928
-1 239
-15 030

52 210

41 172

-240 298
0
76 564
-2 492
-2 400
-116 416

-85 715
-101 736
257 226
3 954
-6 713
108 188

Investeringsverksamheten
Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+)
Investering i finansiella tillgångar (-)
Avyttring av materiella tillgångar (+)
Förvärv av materiella tillgångar (-)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

226
-60
-641
-475

289
-815
361
-1 331
-1 496

Finansieringsverksamheten
Utbetalt anslag (-)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 403
-1 403

-1 000
-1 000

-118 294
813 826
695 532

105 693
708 133
813 826

2014-12-31

2013-12-31

6 028
698 482
704 510

10 130
810 184
820 314

-8 978
695 532

-6 488
813 826

1 januari - 31 december

tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (+)
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-)
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-)
Av-/nedskrivningar (+)
Kreditförluster (+)
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-)
Betald inkomstskatt (-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-)
Ökning/minskning av värdepapper (+/-)
Ökning/minskning av inlåning från allmänheten (+/-)
Förändring av övriga tillgångar (+/-)
Förändring av övriga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

tkr

Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och tillgodohavanden i centralbanker
Utlåning till kreditinstitut

Summa enligt balansräkningen
Skuld till kreditinstitut

Summa enligt kassaflödesanalysen

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
-De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
-De kan lätt omvandlas till kassamedel.
-De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.

I övrigt hänvisas till not Specifikationer till kassaflödesanalys
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Noter till de finansiella rapporterna
1 Uppgifter om sparbanken
Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser Sala Sparbank, organisationsnummer 579500-4133,
som är en sparbank med säte i Sala, Västmanlands län. Adressen till huvudkontoret är Stora Torget 3, Sala.
Sparbankens fordringar och intäkter är med utgångspunkt från kundernas hemvist i huvudsak geografiskt
hänförliga till sparbankens verksamhetsområde.

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) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11, FFFS
2011:54 och FFFS 2013:2, FFFS 2013:24, FFFS2014:18 samt 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 att sambandet mellan redovisning och beskattning.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 9 mars 2015. Resultat- och balansräkning blir
föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 15 april 2015.
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
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är
redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde (se noten Finansiella tillgångar och skulder) 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 s.k. 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.
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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 notapparaten nedan.
(e) Ändrade redovisningsprinciper

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets
redovisning.
(f) Nya IFRS och tolkningar 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. I den mån förväntade effekterna på de finansiella
rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS inte beskrivs nedan, har sparbanken
ännu inte gjort en bedömning av dessa effekter.
IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IASB har
genom IFRS 9 färdigställt ett helt ”paket” av förändringar avseende redovisning av finansiella instrument.
Paketet innehåller nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en
framåtblickande (”expected loss”) nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning.
IFRS 9 träder ikraft 1/1 2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU antar standarden. EU planerar att
godkänna standarden under 2015.
De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av tre kategorier; där värdering antingen sker
till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet.
Indelningen i de tre kategorierna görs utifrån företagets affärsmodell för de olika innehaven respektive
egenskaperna på de kassaflöden som tillgångarna ger upphov till. Fair Value Option är möjlig att tillämpa för
skuldinstrument i de fall detta eliminerar eller väsentligen reducerar en mismatch i redovisningen. För eget
kapitalinstrument är utgångpunkten att värdering ska ske till verkligt värde via resultatet med en valmöjlighet
att istället redovisa värdeförändringar som inte innehas för handel i övrigt totalresultat.
Vad gäller de delar som berör finansiella skulder överensstämmer merparten med de tidigare reglerna i IAS 39
förutom vad avser finansiella skulder som frivilligt värderas till verkligt värde enligt den s.k. ”Fair Value Option”.
För dessa skulder ska värdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet
respektive på förändringar i referensränta.
Den nya nedskrivningsmodellen kommer kräva en redovisning av ett års förväntad förlust redan vid den initiala
redovisningen och vid en väsentlig ökning av kreditrisken så ska nedskrivningsbeloppet motsvara de
kreditförluster som förväntas uppkomma under den återstående löptiden. De nya reglerna kring
säkringsredovisning innebär bl.a. förenklingar av effektivitetstester samt utökning av vad som är tillåtna
säkringsinstrument och säkrade poster.
De övriga förändringarna i IASBs normgivning och som EU godkänt eller förväntas godkänna, med som ännu inte
trätt ikraft avser följande:
•
•
•
•
•

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
Ändrad IAS 16 och IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation
Ändrad IAS 27 Separata finansiella rapporter: Equtiy Method in Separate Financial Statements
IFRIC 21 Avgifter
Årliga förbättringar av IFRS (2010-2012), (2011-2013), (2012-14)
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IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Syftet med en ny intäktsstandard är att ha en enda
principbaserad standard för samtliga branscher som ska ersätta befintliga standarder och uttalanden om
intäkter. Branscher som bedöms påverkas mest är telekom-, programvaru-, fastighets-, flyg-, förvars-, bygg- och
anläggningsbranscherna samt företag som ägnar sig åt kontraktstillverkning. IFRS 15 träder ikraft 2017 och
tidigare tillämpning är tillåten givet att EU har antagit standarden. EU väntas godkänna IFRS 15 i Q2 2015.
(g) 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.
(h) 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.
(i) Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och
utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller
skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna
avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra
skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Se vidare
(j) (i) Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan.
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
•
Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar.
•
Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning.
•
Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen.
•
Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För
räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt och
för räntederivat som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna.
Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner
(se nedan).
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning
fastställts. Här ingår även utdelning från intresseföretag.
(j) Provisions- och avgiftsintäkter
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) när 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 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.
Sparbanken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt
nedan:
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(i)

Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan

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

(ii) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att
faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter
och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de
ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank
som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av
under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för konstaterade och
befarade kreditförluster.

(iii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts
Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning,
aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig
över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion
redovisas omedelbart som intäkt.
(k) Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för
clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den
effektiva räntan redovisas ej här.
(l) Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar
som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
•
Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas för
handelsändamål.
•
Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas
enligt fair value option.
•
Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas.
•
Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska
säkringsinstrument.
•
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.
(m) 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 kostnader för operativa förluster.
(n) Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.
(o) 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.
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Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till
tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannolikt att 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.
(p) 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, obligationsfordringar och räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder
och eget kapital återfinns leverantörsskulder, 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 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.

(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.

Inbäddade derivat
Huvudregeln är att inbäddade derivat separeras från värdkontraktet och redovisas på motsvarande sätt som
övriga derivat som inte ingår i säkringsförhållanden. Inbäddade derivat separeras inte om dess ekonomiska
egenskaper och risker är nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker eller om det
finansiella instrumentet i sin helhet värderas till verkligt värde. Vissa sammansatta kontrakt, det vill säga
kontrakt som innehåller ett eller flera inbäddade derivat, klassificeras som en finansiell tillgång eller en finansiell
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skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Detta val innebär att hela det kombinerade avtalet
värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen.
Samtliga derivat värderas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Om säkringsredovisning
inte tillämpas redovisas värdeförändringarna över resultaträkningen och derivaten kategoriseras på grund
av reglerna i IAS 39 som innehav för handelsändamål, även i de fall som de ekonomiskt säkrar risk men där
säkringsredovisning inte tillämpas. Då säkringsredovisning tillämpas redovisas värdeförändringarna på derivatet
och den säkrade posten på sätt som beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella tillgångar som utgör innehav för handelsändamål1,
dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s. k. Fair Value
Option). Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen. I den första undergruppen ingår derivat med positivt verkligt värde med
undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av
balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Dessa tillgångar
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som
beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta,
d v s efter avdrag för osäkra fordringar.

Investeringar som hålles till förfall
Investeringar som hålles till förfall är finansiella tillgångar omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller
fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till
förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.

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 periodens värdeförändringar redovisade i övrigt
totalresultat och de ackumulerade värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital, dock ej
värdeförändringar som beror på nedskrivningar (se redovisningsprinciper) eller på valutakursdifferenser på
monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare redovisas ränta på räntebärande instrument i
enlighet med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså utdelning på aktier. För dessa instrument kommer
eventuella transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen vid första tillfället och därefter
ingå vid löpande värdering till verkligt värde i fond för verkligt värde till dess att instrumentet förfaller eller
avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i övrigt
totalresultat, i resultaträkningen.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder som utgör innehav för handelsändamål, dels
finansiella skulder som vid första redovisningstillfället identifierats som tillhörig till denna kategori (Fair Value
Option). I den förstnämnda delkategorin ingår sparbankens derivat med negativt verkligt värde med undantag
för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas i
resultaträkningen.
1 Innehav för handelsändamål utgörs av finansiella instrument med huvudsyfte att säljas eller återköpas på kort sikt, eller ingå i en
portfölj med identifierade finansiella instrument som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett bevisat nyligen faktiskt mönster
av kortfristiga realiseringar av vinst, eller derivat (som ej används i säkringsredovisning).
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Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Till vilken kategori företagets finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not Finansiella tillgångar och
skulder.

(iii) Finansiella garantier
Sparbankens garantiavtal innebär att sparbanken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör
en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet
med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor.
Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, d v s i normalfallet det belopp som utställaren erhållit
i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den finansiella
garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och
eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade
periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.
(q) Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels en ensidig utfästelse från sparbanken att ge ut ett lån med på
förhand bestämda villkor (t ex ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels ett avtal
där både sparbanken och låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i
framtiden. För av sparbanken lämnade lånelöften gäller (a) det inte kan regleras netto, (b) att sparbanken inte har
som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöften och (c) att låneräntan inte är lägre än marknadsräntan
då lånelöftet lämnas.
(r) Derivat och säkringsredovisning
Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra de risker för ränte- och valutakursexponeringar 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. Ett inbäddat derivat värderas separat från
värdkontraktet till verkligt värde om det inte är nära relaterat till värdkontraktet och om inte hela instrumentet
värderas till verkligt värde där värdeförändringarna redovisas över resultaträkningen. Beroende på om
säkringsredovisning tillämpas eller inte så redovisas värdeförändringarna på derivatet och den säkrade posten på
olika sätt enligt nedan.
Sparbankens säkringsinstrument vid säkringsredovisning utgörs främst av ränteswapar och räntecapar. De
poster som säkras och där säkringsredovisning tillämpas är:
1. ett belopp av fastförräntad utlåning (portföljsäkring)
2. ett belopp av utlåning med räntetak (portföljsäkring)
3. enskilt lån som löper med fast ränta (transaktionsbaserad säkringsrelation)
Den säkrade risken i de ovanstående posterna är:
a) risken för förändring i verkligt värde på grund av förändringar i swapräntan (1 och 3)
b) risken för förändring i verkligt värde av att räntan överstiger kundens lånetak (2)
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(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 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 1-3 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 är lämpligt att säkra och de anskaffade säkringsinstrumenten
fördelas ut i dessa tidsspann. Kvartalsvis utförs en effektivitetstest av säkringsrelationerna genom en jämförelse
förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet med förändringen i verkligt värde på det säkrade beloppet
med avseende på den säkrade risken (risken för förändring i swapräntan) i varje tidsspann. Om effektiviteten har
varit inom 80-125 % redovisas en justering av värdet på det säkrade beloppet med den beräknade förändringen i
verkligt värde på en separat rad i balansräkningen (Förändring i verkligt värde på räntesäkrad post i
portföljsäkring). Till den del som säkringen inte varit effektiv redovisas detta i resultaträkningen. Om
säkringsrelationen avbryts och den säkrade posten fortfarande finns i balansräkningen så påbörjas en
periodisering enligt en rätlinjig metod på tidigare bokförda värdejusteringar.

(ii) Fordringar och skulder i utländsk valuta
För ekonomisk säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. För skydd mot
valutarisk tillämpas inte säkringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom
att både den underliggande fordran eller skulden och säkringsinstrumentet redovisas till balansdagens
terminskurser och valutakursförändringarna redovisas över resultaträkningen.
(s)

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
OTC-Derivat
Värderingsteknikerna för OTC-derivat utgörs av analys av diskonterade kassaflöden samt etablerade
optionsvärderingsmodeller. Grund för värderingar erhålls från extern part.

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
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diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen. Då andra
värderingsmodeller 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. Marknaden för dessa instrument är begränsad till sparbanker som intressenter och
ägare. Företaget har ingen avsikt att avyttra de onoterade aktierna i någon nära framtid. Det redovisade värdet
på onoterade aktier vars verkliga värden inte har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt framgår av noten
Finansiella tillgångar och skulder.
(t)

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 eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser
(förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser
har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva
belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara
uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del angående följande förlusthändelser:
a) betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenär,
b) ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp,
c) beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens
ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt,
d) det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, eller
e) upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter.
Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på
möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet
för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.

Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell
basis för alla lån som är väsentliga. Sparbankens gräns för väsentlighet har för detta ändamål satts till 300 tkr.
För lån som utvärderas för nedskrivningsbehov på individuell basis och där inget nedskrivningsbehov kunnat
identifieras, ingår sedan i en tillkommande bedömning tillsammans med andra lån med liknande
kreditriskegenskaper för om ett nedskrivningsbehov föreligger på gruppnivå. Ett skäl till att ett
nedskrivningsbehov kan föreligga på gruppnivå, trots att lånen inte ansetts vara osäkra på individuell nivå, är att
sparbanken inte har full kännedom kring alla de faktorer som på balansen är relevant för en individuell
bedömning.
För lån till privatpersoner som inte bedömts vara individuellt väsentliga till belopp tillämpar sparbanken en
gruppvis nedskrivning utan att någon individuell prövning görs.
Sparbankens metod för dessa nedskrivningar är att om betalning uteblir i mer än 60 dagar skrivs blancolån ned
med 75 % och borgenslån med 50 %.
En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden mellan det diskonterade nuvärdet av förväntade
framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt i anspråkstagande av pant, även när i
anspråkstagande inte är sannolikt), diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta och lånets redovisade
värde. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen.
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För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet efter nedskrivningar beräknas som det sammanlagda
diskonterade värdet av framtida kassaflöden, redovisas förändringen av det nedskrivna beloppet som ränta till
den del som ökningen inte beror på om ny bedömning av de förväntade kassaflödena. Vid en förändrad
bedömning av förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan två bedömningstillfällen skall
däremot denna förändring redovisas som kreditförlust eller återvinning.
För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd av att låntagaren har finansiella
svårigheter redovisas som en kreditförlust om det diskonterade nuvärdet av kassaflödena enligt de
omförhandlade lånevillkoren diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta är lägre än redovisat värde på
lånet. Om lånet efter omstrukturering förväntas återbetalas i enlighet med de omförhandlade villkoren så
klassificeras lånet inte längre som osäkert.
Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och att lånet är klassat som osäkert räknar
sparbanken i allmänhet betalningar som är 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.
Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hålles till
förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som
nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades
första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Kategorin finansiella tillgångar som kan säljas
Egetkapitalinstrument som klassificerats som en finansiell tillgång som kan säljas, anses ha ett
nedskrivningsbehov och skrivs ner om det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande
belopp, eller när värdenedgången varit utdragen. Sparbanken betraktar en värdenedgång med mer än 30 % 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
omklassificeras tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital via övrigt totalresultat till
resultaträkningen. Beloppet och den ackumulerade förlust som omklassificeras från eget kapital via övrigt
totalresultat i resultaträkningen utgörs av skillnaden mellan förvärvskostnaden (efter avdrag för återbetalning
av kapitalbelopp och periodisering) och aktuellt verkligt värde, efter avdrag för eventuell nedskrivning på den
finansiella tillgången som tidigare redovisats i resultaträkningen.

(ii) Återföring av nedskrivningar
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En
nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet
med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster)
redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not.
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och kundfordringar som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en
händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.
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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.

Finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde
En nedskrivning av en finansiell tillgång som redovisats till anskaffningsvärde återförs inte förrän instrumentet
avyttras även om ett nedskrivningsbehov inte längre föreligger.

(iii) Bortskrivningar av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara
konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat beslut 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.
(u) Ianspråktagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas till enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägre
beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet om den övertagna egendomen inte är ett finansiellt
instrument. Ianspråktagen pant som är finansiellt instrument värderas och redovisas i enlighet med företagets
principer för värdering av finansiella instrument.
Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats på
annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som andra
intäkter och kostnader i resultaträkningen.
(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. 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.
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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 kostnadsförs i samband med utbytet.
Reparationer kostnadsförs löpande.

(iiii) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av.
Beräknade nyttjandeperioder;
-

byggnader, rörelsefastigheter
inventarier, verktyg och installationer

se nedan
5 - 10 år

Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. 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.
(x) Nedskrivningar av materiella tillgångar

(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 tillgångs 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.

(ii) Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och
det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En
reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det
redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning
gjorts.
(y) 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 pensionsplan, 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.
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En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än
avgiftsbestämd plan. Pensionsplanen för sparbankens anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som
omfattar flera arbetsgivare. Sparbanken har dock gjort bedömningen att UFR 10 Redovisning av pensionsplanen
ITP2 som finansieras genom försäkring i Alecta är tillämplig även för sparbankens pensionsplan hos SPK.
Sparbanken saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar
därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser avseende avgifter till
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas till SPK baserat på aktuell lön. Årets
kostnader för dessa försäkringspremier framgår av noten Allmänna administrationskostnader .
Pensionering i egen regi
Sparbanken har utöver de kollektivavtalade tjänstepensionerna också i särskilda avtal utfäst till vissa anställda,
att den anställde kan avsluta sin tjänstgöring vid en tidigare tidpunkt än 65 års ålder och om en ytterligare
ersättning än den som den kollektivavtalade pensionsförmånen då ger.
(z) 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.
(å) 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.
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3 Finansiella risker
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa
risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den
interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivning, finans- och likviditetshantering samt
hantering av operativa risker.
Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa
ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa
sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att
limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och
t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer
skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
I sparbanken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att
analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.
KREDITRISK
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en
förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en
garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument. Det 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. Den förmedlingsprovision som sparbanken erhåller
minskas med konstaterade- och befarade kreditförluster. I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad till under året
intjänad förmedlingsprovision.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa
ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Central kreditdelegation 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 är sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis begränsade över tid.
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning 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 större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit
och i samband med den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser
beroende på risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd.
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna
genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande
kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd
är erforderlig.
Kreditrisk innefattar även koncentrationsrisk som för sparbankens del främst utgörs av stora exponeringar eller koncentrationer
mot vissa branscher. Koncentrationsrisk hanteras i arbetet med sparbankens interna kapitalutvärdering (IKU) se vidare avsnittet för
kapitalplanering i not Kapitaltäckning.
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 2014
mkr

Kreditriskexponering
(före
nedskrivning)

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat
värde

Värde av
säkerheter

Kreditriskexponering m
hänsyn till
säkerheter

19,2

19,2

1 322,5
267,9
404,2

1 275,0
266,2
389,3

47,4
1,7
14,8

634,9
308,3
1 099,4
699,7
4 056,3

604,4
306,4
6,2
1,2
2 866,7

30,5
1,9
1 093,2
698,5
1 189,6

1

Krediter mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen
Pantbrev i villa- och fritids3
fastigheter

2

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra
näringsfastigheter
Företagsinteckning

19,2

4

5

Övriga
varav: kreditinstitut
Summa

1 325,5
267,9
407,3

3,0

642,1
325,2
1 115,3
699,7
4 102,5

7,2
16,9
15,9

3,2

46,2

6

Värdepapper
Andra emittenter
- AAA
- A+
- utan rating
Summa
Derivat6
- A+
Summa
Övrigt
EJ utnyttjade krediter
Utställda lånelöften
Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering

Kreditriskexponering, brutto
och netto 2013
mkr
Krediter1 mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen2
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter3
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter4
Pantbrev i jordbruksfastigheter
Pantbrev i andra
näringsfastigheter
Företagsinteckning
Övriga5
varav: kreditinstitut
Summa
Värdepapper 6
Andra emittenter
- AAA
-A
- utan rating
Summa
Derivat6
-A
Summa
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303,7
207,9
2,1
513,7

303,7
207,9
2,1
513,7

303,7
207,9
2,1
513,7

2,3
2,3

2,3
2,3

2,3
2,3

213,4
297,2
53,9
564,5
5 183,0

46,2

213,4
297,2
53,9
564,5
5 136,8

2 866,7

213,4
297,2
53,9
564,5
2 270,1

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat
värde

Värde av
säkerheter

22,1

22,1

1 204,8
294,8
392,0

1 156,4
250,4
378,3

48,5
44,4
13,7

559,4
279,0
1 192,7
811,1
3 944,9

532,4
271,2
6,0
0,9
2 616,8

27,0
7,8
1 186,7
810,2
1 328,1

Kreditriskexponering
(före
nedskrivning)

22,1
1 207,9
294,8
395,2

3,0

566,6
295,9
1 208,6
811,1
3 991,1

7,2
16,9
15,9

3,2

46,2

Kreditriskexponering m
hänsyn till
säkerheter

303,5
192,5
5,3
501,3

303,5
192,5
5,3
501,3

303,5
192,5
5,3
501,3

4,1
4,1

4,1
4,1

4,1
4,1

Övrigt
EJ utnyttjade krediter
Utställda lånelöften
Utställda finansiella garantier
Summa
Total kreditriskexponering

278,5
287,6
66,2
632,3
5 128,8

46,2

278,5
287,6
66,2
632,3
5 082,6

2 616,8

278,5
287,6
66,2
632,3
2 465,8

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

I detta exempel utgår vi från Standard and Poor's rating

Kreditkvalitet
Sparbanken följer löpande upp och rapporterar kreditgivningen på företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att
säkerställa kreditkvalitén i sparbanken. Ett centraliserat scoringverktyg är inbyggt i kreditbedömningssystemet för att bedöma
kvalitén i engagemangen. Med hjälp av scoringverktyget är sparbankens företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk
för fallissemang och Risk vid obestånd. Scoringverktyget tar hänsyn till företagens nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt
intern skötsamhet.
För privata engagemang används ett scoringverktyg anpassat för att säkerställa kvalitén på nybeviljade krediter till
privatpersoner. Både internt samt externt beteende vägs ihop för att få fram ett risktal. Scoringsystemet för både privat
och företag används även av Swedbank samt andra fristående sparbanker.
Några nya rutiner inom detta område har inte införts under året.
Oreglerade och osäkra fordringar
Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna
lånefordringar

2014

2013

2 451
4 444
2 669
7 574
17 138

7 785
6 284
6 442
15 623
36 134

2014

2013

1 324 894
2 057 767
771 324
449
3 383 110

1 237 194
1 915 191
708 445
4 938
3 157 323

61 136
56 558
4 578

73 860
66 331
7 529

2 213

418

86 395
81 817
4 578

88 445
80 267
8 178

tkr
Fordringar förfallna < 6 mån
Fordringar förfallna 6 mån - 1 år
Fordringar förfallna 1 år - 2 år
Fordringar förfallna > 2 år
Summa

tkr
Lånefordringar per kategori av låntagare
Lånefordringar, brutto
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare
- övriga
Summa
varav:
Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor
Omstrukturerade lån som inte längre är förfallna eller osäkra
Osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor
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Avgår:
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar
- företagssektor
- hushållssektor

44 101
32 996
11 105

44 537
30 806
13 731

Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av
lånefordringar
- hushållssektor

1 722
1 722

1 649
1 649

1 291 898
2 044 940
762 202
449
3 337 287

1 206 388
1 899 811
699 590
4 938
3 111 137

Lånefordringar, nettoredovisat värde
- företagssektor
- hushållssektor
varav enskilda företagare
- övriga
Summa

Omstrukturerade lån som inte längre är osäkra eller förfallna
Redovisat värde för finansiella tillgångar som annars skulle redovisas som förfallna till betalning eller nedskrivna och vars villkor
har omförhandlats uppgår per balansdagen till 2 213 tkr (418 tkr).
Erhållna säkerheter och andra former av kreditförstärkning
Sparbanken har under året inte förvärvat någon tillgång för skydd av fordran.
Kvittningsavtal och liknande avtal
Sparbanken ingår i derivatavtal under International Swaps and Derivatives Association (ISDA) master netting-avtal. Avtalen innebär
att när en motpart inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet och alla utestående
mellanhavanden skall regleras med ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för kvittning i balansräkningen. Detta
beror på att kvittning enligt ISDA-avtalen endast är tillåten om motparten eller banken inte kan reglera sina åtaganden. Därtill är det
inte heller motpartens eller bankens avsikt att reglera mellanhavanden på nettobasis eller vid samma tidpunkt.
Sparbanken tar emot säkerheter i form av banktillgodohavanden och noterade värdepapper vad beträffar derivat.
Sådana säkerheter följer standardvillkoren i ISDA Credit Support Annex. Dessa avtal innebär att värdepapper lämnas/erhålls som
säkerhet kan ställas som säkerhet eller säljas under transaktionens löptid men måste lämnas tillbaka när transaktionen förfaller.
Villkoren ger också respektive motpart rätt att avbryta avtalet om motparten inte levererar säkerheter.
Sparbanken har inte några derivatinstrument som har nettoredovisats.
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 likviditetsreserver och på portföljstrukturer, vilket innebär att placeringar
endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande, är
framåtblickande och stresstester utförs för olika scenarios.
Sala Sparbank styrelse har fastställt sparbankens riskaptit och risklimiter gällande likviditetsrisker. Riskaptiten har definierats
dels som en kvalitativ bedömning som beskriver sparbankens sätt att se på likviditetsrisker i allmänhet och dels en kvantitativ
bedömning där tydliga och mätbara målsättningar anges för likviditetsriskhanteringen.
Sparbankens riskaptit avseende likviditetsberedskap i form av dagslåneräkning och värdepappersportfölj är att den lägst ska uppgå
till 20 % av inlåningen från allmänheten. Sala Sparbank ska hålla en långsiktig likviditetsreserv i form av högkvalitativa tillgångar
som både är likvida på privata marknader och belåningsbara i centralbanker. Sparbankens likviditetsreserv (primärlikviditet) skall
vara omsättningsbar till förutsägbara värden och tillgänglig på kort sikt. Sparbankens riskaptit avseende balans mellan inlåning och
utlåning ska enligt styrelsen beslut säkerställa att sparbanken uppfyller gällande regelverk inom likviditetsområdet. Förhållandet
Utlåning/Inlåning skall understiga 95%. Styrelsen har även fastställt Riskindikatorer/KRI (”Key Risk Indicator”, mått/indikator
som indikerar på hur bankens risk utvecklas) inom området likviditetsrisk samt därtill hörande Risklimiter (gränsvärden) per
riskindikator.
Likviditetsriskkontrollen utförs av sparbankens oberoende riskkontrollfunktion.
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Sparbankens likviditetssituation följs och rapporteras till sparbankens Finanskommitté var femte dag. I samband med
Finanskommitténs månatliga möten analyseras också trender för utvecklingen och prognoser för utvecklingen tas fram. Utifrån
trender och prognoser kan beslut om eventuella likviditetsskapande åtgärder alternativt placering av överskottslikviditet
fattas i god tid. Rapportering av likviditetssituationen sker månadsvis till styrelsen.
Under år 2014 hade sparbanken ingen beviljad limit hos Swedbank AB. Sparbanken har ansökt om en limit på 100 mkr år 2015,
vilken har beviljats.
Sala Sparbank har en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Detta dokument samlar information om hur hantering
och rapportering ska ske utifrån hur likviditetssituationen ser ut utifrån ett antal scenarier som skulle kunna påverka
likviditetssituationen negativt.
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.
Beloppen i nedanstående tabell är beräknade utifrån nuvarande ränta och beräknas i allt väsentligt att förfalla enligt angivna
tidsspann. Underskottet i kolumnen "på anfordran" beror på att inlåning från allmänheten kontraktsenligt är betalbar på
anfordran, men i praktiken är den mer långsiktig.
Stresstester av likviditetssituationen utförs månadsvis. Följande scenarier används:
- ny extern finansiering är inte tillgänglig och in-/upplåning minskar med 10 % under en månad,
- marknadsvärdet på tillgångar i likviditetsreserven minskar med 50 % under en månad,
- kombination av ovanstående
Sparbanken har inga väsentliga skillnader mellan kontraktsenliga och nominella värden.
Löptidsinformation, 2014
Kontraktuellt
återstående löptid
(redovisat värde)
samt förväntad
tidpunkt för
återvinning,
mkr

På
anfordran

Diskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
Högst 3
Längre än Längre än Längre än Utan löptid
mån
3 mån men 1 år men
5 år
högst 1 år högst 5 år

Summa
redovisat
värde

Varav
förväntad
tidp för
återvinning > 12
mån

Tillgångar

Kassa och
tillgodohavande
hos centralbanker
Utlåning till
kreditinstitut
Utlåning till
allmänheten
Förändring i
verkligt värde på
säkrat belopp i
portföljsäkring
Obligationer och
andra
räntebärande
värdepapper
Derivat
Materiella
tillgångar
Övriga tillgångar
Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

6

6

648
182

50
61

196

698
806

2 093

3 337

2 899

4

2

6

6

304
2

304
2

304
1

1

19
213
24
836

85

19
213
24

246

1 115

2 095

232

4 609

3 210
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Skulder
Skulder till
kreditinstitut
Inlåning från
allmänheten
Derivat
Emitterade
värdepapper
Övriga skulder
Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter
Avsättningar
Summa skulder
och eget kapital

9
3 344

9
242
1

164

19
1

9

3 778
3

803

803

3

13
3
4 609

13

3 353

256

165

20

0

815

-2 517
Löptidsinformation, 2013

-171

81

1 095

2 095

-583

Total skillnad

Kontraktuellt
återstående löptid
(redovisat värde)
samt förväntad
tidpunkt för
återvinning,
mkr

På
anfordran

Diskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
Högst 3
Längre än Längre än Längre än Utan löptid
mån
3 mån men 1 år men
5 år
högst 1 år högst 5 år

Summa
redovisat
värde

19
1

20

Varav
förväntad
tidp för
återvinning > 12
mån

Tillgångar

Kassa och
tillgodohavande
hos centralbanker
Utlåning till
kreditinstitut
Utlåning till
allmänheten
Förändring i
verkligt värde på
säkrat belopp i
portföljsäkring
Obligationer och
andra
räntebärande
värdepapper
Derivat
Materiella
tillgångar
Övriga tillgångar
Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

42

10

10

660

50

100

196

56

169

617

2 073

3 111

798

0,711

6

1

8

7

0,340

304
2

2

304
4

304
4

0,011

810

21
199
21
866

127

21
199
21

270

929

2 076

220

4 487

1 112

Skulder
Skulder till
kreditinstitut
Inlåning från
allmänheten
Derivat
Övriga skulder
Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter
Avsättningar
Summa skulder
och eget kapital
Total skillnad

6
3 209

6
245
0,011

190

47
2

11
757

3 702
3
757

3

17
3
4 487

17

3 215

262

191

50

0

770

-2 348

-135

79

879

2 076

-551

47
2

50

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 av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). I sparbankens fall utgör
ränterisken och aktiekursrisken 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.
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.
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 en s k gap-analys, som återfinns nedan, som visar räntebindningstiderna för sparbankens
tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen.
Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att sparbankens Finanskommitté ansvarar för att
identifiera och kontrollera denna exponering.
Sparbanken använder sig av måttet duration i eget kapital för att beräkna eventuell värdeförändring på det egna kapitalet
vid olika marknadsscenarios. Enligt finanspolicyn är den av styrelsen fastställda riskaptiten att den genomsnittliga
räntebindningstiden/durationen i det egna kapitalet får uppgå till högst 1,5 år vid en ränteförändring på 2 %.
Per 31 december är den genomsnittliga räntebindningstiden/durationen i eget kapital 0,08 år (f å 0,2) vid en kalkylerad
förändring av räntan med 2%. Ju lägre duration i eget kapital desto lägre risk för att urholka kapitalet.
Derivatinstrument som ränteswapkontrakt och räntecapkontrakt används för att hantera ränterisken. Sparbanken
använder sig av capar för att försäkra sig mot risker vid utlåning i räntetaklån. Sparbanken betalar en premie för capen.
I samma takt som räntetaklånen når sitt tak erhåller sparbanken motsvarande belopp från capförsäkringen.
I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när en effektiv koppling finns mellan säkrat lån och derivatinstrument.
Se vidare i not om redovisningsprinciper.
De obligationer och räntebärande värdepapper på nominellt 300 000 tkr (300 000 tkr) uppgick på bokslutsdagen till bokfört värde
303 653 tkr (få 303 502 tkr) med orealiserade värdeförändringar under året på 152 tkr (få 1 495 tkr).
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Per den 31 december hade sparbanken ränteswapar med ett kontraktsvärde på 67 000 tkr (44 000 tkr). Swaparnas
verkliga värde netto uppgick den 31 december till -1065 tkr (-1 671 tkr) bestående av skulder.
Per den 31 december hade sparbanken räntecapar med ett kontraktsvärde på 909 000 tkr (1 004 000 tkr).
Caparnas verkliga värde uppgick den 31 december till 398 tkr (3 186 tkr).
2014
Räntebindningstider för tillgångar
och skulder Ränteexponering

Högst 1
mån

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

Längre än
1 år men
högst 3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre än
5 år

Utan ränta

Totalt

Tillgångar, mkr

Kassa och
tillgodohavanden
hos centralbanker
Utlåning till
kreditinstitut
Utlåning till
allmänheten
Förändring i
verkligt värde på
säkrat belopp i
portföljsäkring
Obligationer och
andra
räntebärande
värdepapper
Övriga tillgångar
Summa

597

50

50

2 838

451

3

5

22

19

3

1

6

6

2

698
3 337

2

6

304
3 435

805

53

5

25

19

2

258
265

304
258
4 609

Skulder
Skulder till
kreditinstitut
Inlåning från
allmänheten
Övriga skulder
Eget kapital
Summa skulder
och eget kapital
Differens
tillgångar och
skulder

9
3 405

44

180

127

36

19

3

3 414

180

127

36

19

3

21

625

-74

-31

6

16

Räntederivat, fast
ränta erhålls 1
Räntederivat, fast
ränta erläggs 2
Kumulativ
exponering

9

53

14

666

34
592

575

3 778

791

791

831

4 609

-566
67

33
21

2

9

582

564

67
566

2013
Räntebindningstider för tillgångar
och skulder Ränteexpon-ering

Högst 1
mån

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

Längre än
1 år men
högst 3 år

Längre än
3 år men
högst 5 år

Längre än
5 år

Utan ränta

Totalt

Tillgångar, mkr

Kassa och
tillgodohavanden
hos centralbanker
Utlåning till
kreditinstitut
Utlåning till
allmänheten
Förändring i
verkligt värde på
säkrat belopp i
portföljsäkring
Obligationer och
andra
räntebärande
värdepapper
Övriga tillgångar
Summa

658

50

100

2 814

223

1

3 473

273

101

13

45

15

1

5

1

102

202

14

152

218

10

10

2

810
3 111

1

1

8

304
245
4 487

244
256

Skulder
Skulder till
kreditinstitut
Inlåning från
allmänheten
Övriga skulder
Eget kapital
Summa skulder
och eget kapital
Differens
tillgångar och
skulder

6
3 263

190

78

112

45
2

3

12
33
744

3 702
35
744

3 269

190

78

112

47

3

788

4 487

203

83

23

-98

105

215

Räntederivat, fast
ränta erhålls 1
Räntederivat, fast
ränta erläggs 2
Kumulativ
exponering
1&2

6

1

-532

44

203

330

44

353

11

33

244

316

44
531

532

Nominellt värde

Ränterisk - genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en plötslig och uthållig parallellförflyttning
av räntan med 2 % utifrån de tillgångar och skulder som finns på balansdagen. Hänsyn har även tagits till omvärderingseffekter
på räntebärande värdepapper och räntederivat.
Momentan effekt:
ränteuppgång +2%
11 017 tkr
(
10 575 tkr)
-12 267 tkr
räntenedgång -2%
-56 698 tkr
(
-48 155 tkr)
5 155 tkr
Sparbanken rapporterar enligt det rapporteringskrav som finns i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:4. Om ränteläget är lågt
kan inte alltid marknadsräntorna sänkas med 2 %. Vid högre räntenivåer kommer denna beräkning att blir mer rättvisande.
Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i valutakurser.

45

Sparbanken är inte utsatt för någon valutarisk utöver den som följer kassatillgodohavandet i utländska valutor, genom vilket
sparbanken tillhandahåller resevaluta åt kund. Detta tillgodohavande uppgick vid årsskiftet till 454 tkr. Således är valutarisken
för sparbanken inte betydande. Övriga tillgångar, skulder och valutaterminer är valutasäkrade.
I sparbankens resultaträkning ingår valutakursdifferenser med 542 tkr (524 tkr) i rörelseresultatet.
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 det aktien eller dess emittent, eller faktorer
som påverkar alla liknande finansiella instrument som handlas med på marknaden).
För effekten på sparbankens egna kapital vid en generell förändring med 1 procentenhet av aktiekurserna, se Känslighetsanalysen i
upplysningar om finansiella instruments verkliga värde i not 34 Finansiella Tillgångar och skulder.
En generell förändring med 1 procentenhet av aktiekurserna beräknas påverka sparbankens egna kapital med
approximativt 2 079 tkr för räkenskapsåret. Motsvarande förändring föregående år hade resulterat i en påverkan på
eget kapital med 1 925 tkr.
Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital.
Vid en betydande eller utdragen värdenedgång ska innehavet skrivas ned och redovisas som en förlust i resultaträkningen.
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 ska 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.
Sparbanken har Finansinspektionens tillstånd att använda schablonmetoden för beräkning av kapitalkrav för operativ
risk. Verksamhetens intäkter bedöms dels tillhöra affärsområde storkundsbank och dels hushållsbank.
DERIVAT OCH SÄKRINGSREDOVISNING
2014
Derivat

tkr
Derivat för handelsändamål
Valutarelaterade kontrakt
Terminer
Summa

Nominellt belopp/ återstående löptid
Upp till 1 år

> 1 år - 5 år

>5 år

Total

7 268

15 939

-

33 000
255 000

34 000
599 000

55 000

295 268

648 939

55 000

23 207
23 207
23 207

Positiva
marknadsvärden

Negativa
marknadsvärden

1 933

1 932

69
398

1 065
-

2 400

2 998

Derivat för verkligtvärdesäkringar
Ränterelaterade kontrakt
Swappar
Övriga instrument
Summa
Total summa
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976 000
67 000
909 000
976 000
999 207

Derivat och säkringsredovisning
2013
Derivat

tkr
Derivat för handelsändamål
Valutarelaterade kontrakt
Terminer
Summa

Nominellt belopp/ återstående löptid
Upp till 1 år

> 1 år - 5 år

>5 år

Total

5 984

20 574

-

11 000
205 000

33 000
744 000

55 000

221 984

797 574

55 000

26 558
26 558
26 558

Positiva
marknadsvärden

Negativa
marknadsvärden

890

890

3 186

1 671
-

4 076

2 561

Derivat för verkligtvärdesäkringar
Ränterelaterade kontrakt
Swappar
Övriga instrument
Summa
Total summa

1 048 000
44 000
1 004 000
1 048 000
1 074 558

Säkring av verkligt värde
Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till -308 tkr (-4 681 tkr) och på
säkringsinstrument (derivat) till -114 tkr ( 5 180 tkr). Mellanskillnaden -422 tkr (499 tkr) är således periodens redovisade
ineffektivitet. Ineffektiviteten beror i huvudsak på högre säkrat belopp i CAP än vi tagit i anspråk för Räntetaklånens
utlåningsvolym, vilket skapar ett handelsutrymme. Våra erbjudanden avseende räntetaklån har blivit mer och mer oattraktiva
beroende på det mycket låga ränteläget och därför har stocken minskat med drygt 135 mkr under 2014. Avseende vår
utlåning av fasträntekrediter så har det ökat i slutet på året till våra företagskunder, vilket har medfört nya ränteswappar som
säkringsinstrument. Vårt kunderbjudande till bl.a. våra Private Banking kunder som löper över flera år skapar valutarelaterade
terminskontrakt.
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4 Räntenetto
tkr
Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Räntebärande värdepapper
Derivat

2014
4 746
108 892
4 256
-4 656

2013
8 487
120 474
5 554
-4 662

varav säkringsredovisning

-4 656

-4 662

9
113 247

-2
129 851

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

71 893
668

82 460
1 578

Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten

-45
-20 556

-541
-32 899

Övriga
Summa

-2 737

-2 739

Övriga
Summa

varav kostnad för insättningsgaranti

-1 393
-21 994

-1 445
-34 885

Varav: räntekostn. från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR

-21 994

-34 885

91 253

94 966

2014

2013

1,94

2,06

2,04

2,22

2014
10 820
10 820

2013
10 616
10 616

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

2014
9 180
23 024
4 827
208
18 399
1 652
6 442
63 732

2013
10 036
21 204
3 937
288
16 288
1 623
7 027
60 403

Varav: intäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR

63 732

60 403

Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

2014
-5 111
-459
-2 348
-7 918

2013
-5 617
-650
-2 638
-8 905

Varav: kostnad från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR

-7 918

-8 905

Summa räntenetto

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

5 Erhållna utdelningar
tkr
Aktier och andelar
Summa

6 Provisionsintäkter
tkr

7 Provisionskostnader
tkr
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8 Nettoresultat av finansiella transaktioner
tkr
Aktier/andelar
Räntebärande värdepapper
Andra finansiella instrument
Valutakursförändringar
Summa
Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori
Innehav för handelsändamål (tillgångar)
Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas
Förändring i verkligt värde på derivat som är säkringsinstrument i en säkring av
verkligt värde
Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på den säkrade risk i
säkringar av verkligt värde
Valutakursförändringar
Summa
Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas som redovisats i
övrigt totalresultat.

2014
28
-422
542
148

2013
39
-1 984
499
524
-922

2014
3
25

2013
-4
-1 984
43

-114

5 180

-308
542
148

-4 681
524
-922

15 571

59 144

2014
632
1 714
2 346

2013
600
3 007
3 607

2014
-37 512
-13 976
-6 628
-2 645
-2 672
-63 433

2013
-37 249
-13 766
-6 972
-2 223
-2 480
-62 690

-1 335
-14 421
-2 797
-1 302
-3 448
-2 412
-4 392
-30 107
-93 540

-1 485
-13 864
-6 503
-1 433
-4 736
-1 953
-5 672
-35 646
-98 336

9 Övriga rörelseintäkter
tkr
Intäkter från rörelsefastigheter
Övriga rörelseintäkter
Summa

10 Allmänna administrationskostnader
tkr
Personalkostnader
- löner och arvoden
- sociala avgifter
- kostnad för pensionspremier
- avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt
- övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
Övriga allmänna administrationskostnader
- porto och telefon
- IT-kostnader
- konsulttjänster
- revision
- hyror och andra lokalkostnader
- fastighetskostnader
- övriga
Summa övriga allmänna administrationskostnader
Summa
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

tkr
Löner
Tantiem
Sociala kostnader
Summa

2014

2013

Styrelse, vd
och vice vd

Övriga
anställda

Styrelse, vd
och vice vd

Övriga
anställda

-4 076
-2 805
-6 881

-33 435
-2 645
-17 800
-53 880

-3 688
-2 350
-6 038

-33 561
-2 223
-18 388
-54 172
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Av sparbankens pensionskostnader avser 2 748 (2 541) tkr sparbankens ledande befattningshavare 11 (11) personer.
Inga utestående pensionskostnader finns till dessa.
Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 6 143 (få 5 900) tkr andra ledande befattningshavare
än styrelse, vd och vice vd 9 (9) personer.
Ledande befattningshavares ersättningar
Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas
av verkställande direktör, i vissa fall efter samråd med styrelsens ordförande.
Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut. För
verkställande direktören utgår inga styrelsearvoden. Arbetstagarrepresentanter erhåller endast det fasta årsarvodet för
styrelseledamöter. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga
förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 8 (8) personer som tillsammans med verkställande
direktören och vice verkställande direktören utgör bankledningen.
Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen.
Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som ska lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12, 8 kap. offentliggörs
på sparbankens hemsida, www.salasparbank.se. Sparbankens ersättningspolicy följer Finansinspektionens föreskrift FFFS 2011:1.
Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

tkr
Styrelsens ordf. Helena Larsson
Leif Angmo
Hans Eljansbo
Carl-Åke Elmersjö
Pia Nilsson
Kenneth Olsson
Kjell-Arne Rönnberg
Carina Schön
Görgen Zilén
Verkst. direktören
Övr. bankledning (10 personer)

Summa

Grundlön /
styrelsearvode

96
48
31
31
31
31
31
31
31
1 629
6 591
8 578

Rörlig
ersättning

2014
Övriga
förmåner1

Pensions- VinstandelsÖvriga
kostnad
stiftelse ersättningar

178
141
108
85
44
74
82
104
66
104
408
512

881

886
1 863
2 748

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

tkr
Styrelsens ordf. Helena Larsson
Leif Angmo
Hans Eljansbo
Carl-Åke Elmersjö
Pia Nilsson
Kenneth Olsson
Kjell-Arne Rönnberg
Carina Schön
Görgen Zilén
Verkst. direktören
Övr. bankledning (10 personer)

Summa
1

Grundlön /
styrelsearvode

76
38
24
24
24
24
24
24
24
1 543
6 438
8 266

Rörlig
ersättning

248
248
2013

Övriga
förmåner1

Pensions- VinstandelsÖvriga
kostnad
stiftelse ersättningar

153
129
78
60
48
60
43
62
33

666

116
337
453

838
1 704
2 541

203
203

Övriga förmåner avser tjänstebil, rese-, ränte- och parkeringsförmån.

Pensioner
Vd har rätt att avgå med pension vid 60 års ålder med pensionsbelopp i linje med Finansförbundets pensionsavtal.
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Summa
274
188
139
115
74
105
113
134
97
2 619
9 110
12 967

Summa
228
167
102
84
73
85
68
86
57
2 496
8 682
12 129

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från sparbankens sida har verkställande direktör förutom lön under uppsägningstiden, 12 månader, ett
avgångsvederlag motsvarande en årslön. Vid egen uppsägning har den verkställande direktören sex månaders uppsägningstid.
Lån till ledande befattningshavare

2014

2013

Verkställande direktör och vice verkställande direktör
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Summa

2 961
2 961

19
1 793
1 812

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen bortsett från 0,2 (0,2) mkr i krediter utan säkerhet. Lånevillkoren
överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.
Medelantalet anställda
Sparbanken
- varav kvinnor
- varav män
Totalt

2014

2013

49
26
75

49
28
77

Könsfördelning i ledningen
Styrelsen
- antal kvinnor
- antal män
Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören
- antal kvinnor
- antal män

2014

2013

5
7

5
7

6
6

6
6

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2014

2013

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

336
17

427
27

Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

242
75

170
33

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

11 Övriga rörelsekostnader
tkr
Avgifter till centrala organisationer
Försäkringskostnader
Säkerhetskostnader
Marknadsföringskostnader
Realisationsförlust vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa

2014
-1 580
-1 292
-1 158
-2 923
-7
-270
-7 230

2013
-1 584
-1 385
-1 659
-2 683
-32
-152
-7 495
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12 Kreditförluster, netto
tkr

2014

2013

-15 479

-5 471

15 315
-16 724
3 625
1 845

4 692
-21 083
1 803
9 635

-11 418

-10 424

-

1 275

Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde
och likartad kreditrisk
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (+)
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster (-)
Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster(+/-)

-1 231
137
-73

-561
219
89

Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar

-1 167

-253

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

Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar
Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar
Avsättning/upplösning av gruppvis nedskrivning (+/-)

Ansvarsförbindelser
Årets nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser (+/-)
Årets nettokostnad för kreditförluster
Total värdeförändring på övertagen egendom
Årets nettokostnad för kreditförluster och värdeförändring
på övertagen egendom

-

-504

-12 585

-9 906

-3 085

-

-15 670

-9 906

2014
982
982

2013
8 629
538
9 167

2014

2013

-8 396
12
329
-12
-8 067

-9 187
-817
-379
78
-10 305

13 Bokslutsdispositioner
tkr
Återföring av periodiseringsfond
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
Summa

14 Skatter
Redovisat i resultaträkningen

tkr
Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skattekostnad
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Avstämning av effektiv skatt

tkr

2014
%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Skatt på förändringen i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan
säljas
Schablonränta på periodiseringsfond
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

2014

2013
%

2013

22,0%
2,5%
-5,7%
0,0%

42 250
9 295
1 048
-2 388
-12

22,0%
0,7%
-4,7%
1,6%

50 359
11 079
354
-2 345
817

0,3%
19,1%

124
8 067

0,8%
0,0%
20,5%

379
21
10 305

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat
2014

tkr
Finansiella tillgångar som kan säljas
Övrigt totalresultat

2013

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

15 571
15 571

33
33

15 538
15 538

59 144
59 144

-329
-329

59 473
59 473

Redovisat i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och -skulder
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:
Uppskjuten skattefordran

tkr
Materiella tillgångar
Övrigt
Skattefordringar/-skulder
Skattefordringar/-skulder, netto

2014
16
16

2013
16
16

Uppskjuten skatteskuld

2014
2 547
2 547

2013
2 536
329
2 865

Netto

2014
-2 547
16
-2 531

2013
-2 536
16
-329
-2 849

Fastigheten Gruvan 5 i Sala kommun där sparbanken delvis bedriver sin verksamhet har vid två tillfällen skrivits upp i
bokföringen. Dels 1988 med 3 128 tkr för vilket nedanstående temporära skillnad redovisas i balansräkningen och dels
1997 med 14 657 tkr för vilken avsättning för latent skatt ursprungligen gjorts med 3 224 tkr, se ovan. Upplösning sker
i takt med avskrivningen.
Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader

tkr

Materiella tillgångar

tkr
Materiella tillgångar

Balans per
1 jan 2013
357
357

Redovisat
över
Redovisat i
resultatövr. totalräkningen
resultat
-14
-14
-

Redovisat Balans per
mot eget
31 dec
kapital
2013
343
343

Balans per
1 jan 2014
343
343

Redovisat
Redovisat i
över
resultatövr. totalräkningen
resultat
76
76
-

Redovisat Balans per
mot eget
31 dec
kapital
2014
419
419

15 Utlåning till kreditinstitut
tkr
Swedbank
- svensk valuta
- utländsk valuta
Övriga
Summa

2014

2013

596 770
1 588
100 124
698 482

657 448
1 965
150 771
810 184
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16 Utlåning till allmänheten
tkr
Utestående fordringar, brutto
- svensk valuta
- utländsk valuta
Summa

Varav: osäkra

2014

2013

3 371 154
11 956
3 383 110

3 149 664
7 659
3 157 323

86 395

88 445

individuell nedskrivning (specifikation se nedan)
gruppvis nedskrivning för homogena lånefordringar
Redovisat värde, netto

44 101
1 722
3 337 287

44 537
1 649
3 111 137

Förändring av nedskrivningar, tkr

Individuellt
värderade

Gruppvis
värderade

Ingående balans 1 januari 2014
Årets nedskrivning för kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut
redovisas som konstaterade förluster
Utgående balans 31 december 2014

Summa

44 537
16 724
-1 845

1 649
73
-

46 186
16 797
-1 845

-15 315
44 101

-1 232
1 722

-16 547
45 823

17 Obligationer och andra räntebärande värdepapper
tkr
Emitterade av andra låntagare
- svenska bostadsinstitut
Summa emitterade av andra låntagare
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper

2014

2013

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

303 653
303 653
303 653

303 653
303 653
303 653

303 502
303 502
303 502

303 502
303 502
303 502

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden
överstiger nominella värden

3 653

3 502

18 Aktier och andelar
tkr
För skydd av fordran
Kreditinstitut
Övriga
Summa aktier och andelar

2014
370
207 895
1 738
210 003

2013
370
192 475
1 939
194 784

varav: Noterade värdepapper på börs
Onoterade värdepapper

207 895
2 108

192 475
2 309

Antal

Börsvärde

Redovisat
värde

1 063 400
1 350
244
800
1 100
44

207 895
207 895

207 895
1 350
244
100
370
44
210 003

Företag
Aktier
Swedbank AB
Sparbankernas Försäkrings AB
Sparbankernas Kort AB
Sala Silvergruva AB
Wialex AB
Övriga
Summa
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19 Aktier och andelar i intresseföretag
tkr

2014
-

Övriga
Summa
varav: Onoterade intresseföretag

2013
3 025
3 025
3 025

Intresseföretag

tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Under året tillkommande
Under året avgående
Utgående balans 31 december
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Utgående balans 31 december

Intresseföretag
2014
Julmyra Horse Center AB, 556797-2780, Heby
Summa

Resultat

-1 345
-1 345

2014-12-31

2013-12-31

3 025
60
3 085

2 325
800
-100
3 025

-3 085
-3 085

-

Eget kapital Kapital-andel

5 931
5 931

40%

Antal
andelar

4 000
4 000

Redovisat
värde

-

20 Materiella tillgångar
tkr
Anskaffningsvärde

Inventarier

Ingående balans 1 januari 2013
Förvärv
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2013

32 562
1 331
-3 933
29 960

Ingående balans 1 januari 2014
Förvärv
Avyttringar och utrangeringar
Utgående balans 31 december 2014

29 960
641
-65
30 536

Byggn. och
mark

20 922

20 922
20 922

Totalt

53 484
1 331
-3 933
50 882

20 922

50 882
641
-65
51 458

Ingående balans 1 januari 2013
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående balans 31 december 2013

11 883
-356
11 527

11 883
-356
11 527

Ingående balans 1 januari 2014
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående balans 31 december 2014

11 527
-356
11 171

11 527
-356
11 171

Uppskrivningar

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2013
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2013

-26 600
-1 875
3 669
-24 806

-12 823
-605
-13 428

-39 423
-2 480
3 669
-38 234

Ingående balans 1 januari 2014
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående balans 31 december 2014

-24 806
-1 711
58
-26 459

-13 428
-606
-14 034

-38 234
-2 317
58
-40 493
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Nedskrivningar
Ingående balans 1 januari 2013
Utgående balans 31 december 2013

-3 200
-3 200

-3 200
-3 200

Ingående balans 1 januari 2014
Utgående balans 31 december 2014

-3 200
-3 200

-3 200
-3 200

Redovisade värden
Per 1 januari 2013
Per 31 december 2013

5 962
5 154

16 782
15 821

22 744
20 975

Per 1 januari 2014
Per 31 december 2014

5 154
4 077

15 821
14 859

20 975
18 936

2014
5
568
573

2013
19
454
473

2014
928
3 026
400
15 490
3 713
23 557

2013
1 636
5 632
398
12 771
248
20 685

2014

2013

8 893
84
8 977
-

6 363
125
6 488
200 000

200 000

21 Övriga tillgångar
tkr
Förfallna räntefordringar
Övriga tillgångar
Summa

22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
tkr
Förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter
Upplupna provisionsintäkter
Upplupna förmedlingsprovisioner från Swedbank AB med dotterbolag
Övrigt
Summa

23 Skulder till kreditinstitut
tkr
Swedbank AB
- utländsk valuta
Övriga
Summa
Beviljad limit hos Swedbank

varav kontokredit

24 Inlåning från allmänheten
tkr

2014

2013

Allmänheten
- svensk valuta
- utländsk valuta
Summa

3 773 708
4 702
3 778 410

3 698 564
3 282
3 701 846

Inlåningen per kategori av kunder
Offentlig sektor
Företagssektor
Hushållssektor

98 118
693 464
2 982 391

105 948
652 293
2 939 215

706 027

714 736

4 437
3 778 410

4 390
3 701 846

Varav: enskilda företagare
Övriga
Summa
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25 Övriga skulder
tkr
Reserveringar för Hypotekskrediter
Preliminärskatt räntor
Anställdas källskattemedel
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa

2014
1 570
3 204
1 179
1 279
2 701
9 933

2013
1 252
4 636
1 204
1 488
2 268
10 848

2014
5 419
7 856
143
13 418

2013
7 213
9 428
89
16 730

26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
tkr
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

27 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens
Pensionskassa (SPK).

28 Övriga avsättningar
Totala avsättningar
Totalt redovisat värde vid periodens ingång
Avsättningar som gjorts under perioden1
Belopp som tagits i anspråk under perioden
Totalt redovisat värde vid periodens utgång
1

2014
2 000
-1 404
596

2013
1 000
-1 000
-

Avsättningar som gjorts under året inkluderar befintliga avsättningar

29 Obeskattade reserver
tkr

2014

2013

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
Inventarier och aktiverade ombyggnader
Ingående balans 1 januari
Årets avskrivningar utöver plan
Utgående balans 31 december

2 273
-981
1 292

2 812
-539
2 273

Summa obeskattade reserver

1 292

2 273

2014

2013

49 024
20 521
4 842
74 387

62 097
23 704
3 968
89 769

30 Eget kapital
För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i eget kapital.

31 Ansvarsförbindelser
tkr (nom belopp)
Garantier
- Garantiförbindelser - krediter
- Garantiförbindelser - övriga
Övriga ansvarsförbindelser
Summa
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32 Åtaganden
tkr (nom belopp)

2014
213 427
297 200
510 627

- Kreditlöften
- Outnyttjad del av beviljade krediter
Summa

2013
287 620
278 529
566 149

33 Närstående
Närståenderelationer
Sparbanken har tillsammans med andra sparbanker ett omfattande samarbete med Swedbank AB som inte redovisas i
balansräkningen, för beskrivning se not Ekonomiska arrangemang. Sparbanken har en närståenderelation med Sparbankernas
Försäkrings AB. Sparbanken har dessutom en närståenderelation med de företag där någon av sparbankens styrelseledamöter har
ett betydande inflytande eller är en av nyckelpersonerna. Det aktuella närstående företaget har dock inga krediter i banken och
övriga mellanhavanden är ej väsentligt för sparbankens ställning eller resultat.
Intresseföretag
Sparbanken har närståenderelation med Julmyra Horse Center AB. Aktier och andelar i intresseföretag framgår av noten Aktier
och andelar i intresseföretag. Under året har sparbanken lämnat kapitaltillskott till intresseföretaget med 60 tkr. För
uppgift om utlåning till respektive inlåning från Julmyra Horse Center AB på bokslutsdagen, se nedanstående tabell.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 10.
Sammanställning över närståendetransaktioner
tkr

Närståenderelation

År

Försäljning
av varor/
tjänster till
närstående

Inköp av
varor/
tjänster från
närstående

Övrigt
(tex ränta,
utdelning,
återbäring)

Fordran på
närstående
per 31
december

Skuld till
närstående
per 31
december

Intresseföretag
Intresseföretag

2014
2013

-

-

258
295

29 776
28 578

1
1

Andra närstående - administrativa tjänster
Andra närstående - administrativa tjänster

2014
2013

-

261
323

-

-

-

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
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34 Finansiella tillgångar och skulder
2014

Initialt
identifierade till
verkligt värde

Kassa

Verkligt värde

Redovisat värde

Innehav för
handelsändamål

Derivat som är
säkringsinstrument

Investeringar
som hålles till
förfall

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Andra
finansiella
tillgångar/
skulder

Summa redovisat
värde

Summa verkligt värde

6 028

6 028

698 482

698 482

698 591

3 337 287

3 337 287

3 338 574

6 234

6 234

6 234

6 028

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Förändring i verkligt värde på säkrat
belopp i portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

303 653

303 653

303 653

Aktier och andelar

210 003

210 003

210 003

69

2 400

2 400

20 530

23 557

23 557

149

572

572

20 748

4 588 216

4 589 612

8 977

8 977

8 977

3 778 410

3 778 410

3 777 385

2 998

2 998

3 856

5 547

5 547

13 418

13 418

13 418

3 804 661

3 809 350

3 808 325

Derivat

1 933

398

Upplupna intäkter

2 190

Övriga finansiella tillgångar
Summa

423
6 028

1 933

398

4 044 616

Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Derivat

1 933

1 691

Upplupna kostnader
1 933

514 493

1 065

Övriga skulder

Summa

837

1 065

1 691

59

2013

Initialt
identifierade till
verkligt värde

Kassa

Verkligt värde

Redovisat värde

Innehav för
handelsändamål

Derivat som är
säkringsinstrument

Investeringar
som hålles till
förfall

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Summa redovisat
värde

Summa verkligt värde

10 130

10 130

810 184

810 184

810 196

3 111 137

3 111 137

3 112 837

7 654

7 654

7 654

303 502

303 502

197 809

197 809

4 076

4 076

15 052

20 685

20 685

31

463

463

18 108

4 465 640

4 467 352

6 488

6 488

6 488

3 701 846

3 701 846

3 700 666

2 561

2 561

3 397

4 987

4 987

16 730

16 730

16 730

3 728 461

3 732 612

3 731 432

10 130

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i
portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

303 502

Aktier och andelar

194 784

Derivat

890

4 215

Övriga finansiella tillgångar
890

3 186

3 933 622

Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Derivat

890

1 590

Upplupna kostnader

60

890

499 704

1 671

Övriga skulder

Summa

1 418

432
10 130

3 025

3 186

Upplupna intäkter

Summa

Andra
finansiella
tillgångar/
skulder

1 671

1 590

Information om finansiella instruments verkliga värden
Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen
Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade priser. För
övriga finansiella instrument använder sig sparbanken av andra värderingstekniker.
Sparbanken använder inte några egna värderingsmodeller vid värdering till verkligt värde, då information erhålls från
motpart.
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i
värderingstekniken enligt följande:
Nivå 1:
Nivå 2:

Nivå 3:

enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte 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. Verkliga värden i denna kategori erhåller sparbanken från extern part.
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 och känsligheter framgår nedan. I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur
verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen.
2014
tkr
Tillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Derivat
Summa
Skulder
Derivat
Summa

2013
tkr
Tillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Derivat
Summa
Skulder
Derivat
Summa

Nivå 1

Nivå 2

303 653
207 895
511 548

Nivå 3

2 108
2 400
2 400

2 108

2 998
2 998

Nivå 1

Nivå 2

303 502
192 475
495 977

2 561
2 561

303 653
210 003
2 400
516 056
2 998
2 998

Nivå 3

2 309
4 076
4 076

Summa

2 309

Summa
303 502
194 784
4 076
502 362
2 561
2 561

Känslighetsanalys för tillgångar värderade till verkligt värde
2014-12-31
Aktier och andelar
Obligationer
2013-12-31
Aktier och andelar
Obligationer

Effekt av ränteförändring +1%
2 079
-3 037
Effekt av ränteförändring +1%
1 925
-3 035

Effekt av ränteförändring +1%
-2 079
799
Effekt av ränteförändring +1%
-1 925
2 813
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Värdering till verkligt värde - värderingstekniker och väsentliga ej observerbara indata.
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 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.
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där verkligt värde beräknats med
hjälp av en värderingsmodell som är etablerad på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument
som det är fråga om.
Innehav i aktier som inte är noterade på en aktiv marknad redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt
verkligt värde ej kan fastställas.

35 Specifikationer till kassaflödesanalys
Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den
löpande verksamheten

tkr
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2014-12-31 2013-12-31

10 820
110 221
16 574

10 616
124 219
27 672

I övrigt hänvisas till Kassaflödesanalysen tidigare i årsredovisningen

36 Händelser efter balansdagen
Några händelser som kräver rapportering i denna del har inte förekommit.

37 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Sparbanksledningen har med revisionskommittén 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.
Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och skulder ska klassificeras i olika kategorier:
Klassificering av finansiella tillgångar och skulder för "handel" förutsätter att dessa motsvarar beskrivningen av
finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel under redovisningsprinciper.
Finansiella tillgångar och skulder som sparbanken initialt valt att värdera till verkligt värde via resultaträkningen
förutsätter att kriterierna under redovisningsprinciper uppfyllts.
Klassificering av finansiella tillgångar som investering som hålles till förfall förutsätter att sparbanken har en
uttrycklig avsikt och förmåga att inneha tillgångarna till förfall i enlighet med vad som anges under
redovisningsprinciper.
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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 normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på ledningens bästa
uppskattning av nuvärdet av kassaflöden som förväntas erhållas. Vid uppskattning av dessa kassaflöden görs
en bedömning av motpartens finansiella situation och realisationsvärdet på varje underliggande säkerhet. Varje
osäker fordran bedöms på dess meriter och strategin med avseende på uppskattade kassaflöden som
bedöms återvinningsbara godkänns av den oberoende riskkontrollen.
Fastställande av verkligt värde
Sparbankens redovisningsprinciper för värdering till verkligt värde framgår av Not Redovisningsprinciper. Ytterligare
information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde framgår av not Finansiella tillgångar och
skulder.

38 Kapitaltäckning
Kapitaltäckning
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom
skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna
minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom
skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet sparbankens interna
utvärdering av kapital och risker.
Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet baserad på
- sparbankens riskprofil,
- identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
- s.k. stresstester och scenarioanalyser,
- förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
- ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.
Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del av arbetet med sparbankens årliga verksamhetsplan. Behovet
följs upp och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar sparbankens
verkliga riskprofil och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut
och investeringar alltid relateras till sparbankens aktuella och framtida kapitalbehov.
Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
Sparbanken uppfyller dels det lagstadgade kravet på kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet.
Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav m m enligt gällande regelverk. Detta innebär att jämförande uppgifter för
2013 är beräknade utifrån det regelverk som gällde då och har alltså inte räknats om för att reflektera det regelverk
som trätt ikraft under 2014.
Tabellen nedan innehåller den information som ska offentliggöras enligt Finansinspektionens föreskrifter
(FFFS 2014:12) 8 kap. Ytterligare periodisk information enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut samt Kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 1423/2013 lämnas på sparbankens hemsida, http://www.salasparbank.se
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Kapitalbas

tkr
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Reservfond
Fond för verkligt värde
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och
förutsägbara kostnader
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

2014-12-31 2013-12-31

599 834
157 274

561 780
141 703

-

38 054

757 108

741 537

-16

-16

-157 274
E/T
-157 290

-1 491
-195 500
-197 007

599 818

E/T

-

E/T

599 818

502 066

-

42 464
42 464

599 818

544 530

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida
lönsamhet
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och
förluster
Avräkning av aktier och andra tillskott
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital
Kärnprimärkapital 1
Primärkapitaltillskott
Summa Primärkapital

Supplementärkapital: Instrument och avsättningar
Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde
Supplementärt kapital
Kapitalbas
Kapitalrelationer, buffertar m m

tkr
Summa riskvägt exponeringsbelopp enl nedan
Kärnprimärkapitalrelation 1
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation

2014-12-31 2013-12-31

2 762 382

2 663 438

21,71%
21,71%
21,71%

E/T
18,85%
20,44%

2,5%
2,5%

E/T
E/T

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert2

17,21%

E/T

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

53 855

E/T

Buffertkrav

varav kapitalkonserveringsbuffert

[1]

Begreppet kärnprimärkapital finns endast för innevarande år på grund av ändrade kapitaltäckningsregler.

[2]

Beräknas som kärnprimärkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav på 4,5% (exklusive buffertkrav).
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Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
2014-12-31

Kapitalkrav Riskvägt
exponeringsbelopp
Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar mot institut
Exponeringar mot företag
Exponeringar mot hushåll
Säkrade genom panträtt i fast egendom
Fallerade exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Aktieexponeringar
Övriga poster2
Summa för exponeringar som
redovisas enligt schablonmetoden
[2]

2013-12-31

Kapitalkrav Riskvägt
exponeringsbelopp

11 469
70 725
73 832
34 075
4 270
2 429
4 350

143 361
884 060
922 906
425 938
53 375
30 365
54 369

13 278
75 884
63 911
37 841
920
2 428
185

165 975
948 550
798 888
473 013
11 500
30 350
2 309

1 912

23 894

1 983

24 791

203 062 2 538 268

196 430 2 455 375

Aktiexponering har överförts från rad övriga exponering till rad aktieexponeringar för jämförelseåret.

Operativ risk
Operativ risk enligt basmetoden
Summa exponeringsbelopp för
operativ risk
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk
enligt schablonmetoden
Summa riskvägt exponeringsbelopp och
kapitalkrav

17 728

221 601

16 645

208 063

17 728

221 601

16 645

208 063

201

2 513

220 991 2 762 382

E/T

213 075 2 663 438

39 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Sala Sparbank 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 Swedbank Robur
och Swedbank Försäkring.
Total affärsvolym som förmedlats till Swedbank är 7 158 mkr (6 533 mkr). I denna affärsvolym ingår förmedlade
lån till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans samt förmedlade fond- och försäkringssparande till Swedbank
Robur och Swedbank Försäkring. För denna förmedlade volym har Sala Sparbank erhållit en provisionsintäkt
som uppgår till netto 39,7 mkr (34,1 mkr).
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Utgående mandatperioder
Utgående mandatperioder vid sparbanksstämman 2015 är huvudmännen Lisbeth Byström, Per Johan
Karlsson, Ann-Christin Korths-Aspengren, Åsa Olsson, Anna May Vesterberg Jansson och Harald Önander.
Vidare utgår mandatperioden för samtliga huvudmän som är valda av Sala och Heby kommuner.
Utgående mandatperioder ur styrelsen är ledamöterna Carina Schön och Kenneth Olsson. Även utgående
mandatperiod som revisor är Peter Strandh.
Vid årssammanträdet ska det dessutom förrättas val av tre ledamöter i valberedningen.

Ort och datum samt underskrift av styrelsen
Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för
sparbank. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting
av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken som skapats av
årsredovisningen. Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 9
mars 2015. Sparbankens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 15
april 2015.
Sala den 9 mars 2015

Helena Larsson
Styrelsens ordförande

Leif Angmo

Christer Eklind

Styrelsens vice
ordförande

Carl-Åke Elmersjö

Verkställande direktör

ordförande

Hans Eljansbo

Carina Schön

Görgen Zilén

Pia Nilsson

Kjell-Arne Rönnberg

Kenneth Olsson

Ulla Andersson

Martina Forsberg

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2015.

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor
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Peter Strandh
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Sala Sparbank
Organisations nr 579500-4133

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sala Sparbank för räkenskapsåret 2014-01-01 –
2014-12-31.
Styrelsens och verkställande ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns 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 och
verkställande direktörens 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.
Uttalanden
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 Sala Sparbanks finansiella
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande sparbankens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Sala Sparbank för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande sparbankens vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt sparbankslagen
och lagen om bank och finansieringsrörelse.
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Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande 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 sparbanksslagen.
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
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med sparbankslagen, lagen
om bank och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
bankens reglemente.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att sparbanksstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sala den 9 mars 2015

Jan Palmqvist

Auktoriserad revisor
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Peter Strandh

Auktoriserad revisor

Företagsstyrning
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse.
Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för
sparbankens verksamhet är att ”utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan
uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att bedriva bankverksamhet i enlighet med
bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse”.
För en sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. 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
koden som förebild i tillämpliga delar.

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande direktör
Som representanter för insättarna har Sala Sparbank 48 huvudmän. Hälften av dessa väljs av
kommunfullmäktige i Sala och Heby medan övriga väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt
inflytande på sparbanksstämman som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter om de personer
som valts till huvudmän och om mandattider för dessa finns på nästkommande sidor.
Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer med ledning av förslag som
sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av
stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningen utgörs av Åsa Olsson, ordförande, Roy Andersson,
Mats Eriksson, Lotta Holmér, Tommy Johansson och Marie Olsson. I den policy som stämman har antagit
framgår valberedningens uppgifter och hur arbetet skall bedrivas i valberedningen. Det är valberedningens
uppgift att komma med förslag till ledamöter till styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter. Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande om inte annat
beslutas av sparbanksstämman. Likaså utser styrelsen verkställande direktör som under styrelsens
inseende ska leda verksamheten i banken.

Styrelsens sammansättning och arbete
Bankens styrelse, som utses vid sparbanksstämman, består av 9 ledamöter, varav 3 är kvinnor. Därutöver
ingår vd och två personalrepresentanter. Uppgifter om vilka personer som ingår i bankens styrelse och
deras mandattider finns på nästkommande sidor. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och
pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och vd lämnas i noten Allmänna
administrationskostnader.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen är en policy som skapar en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens
sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och vd:s 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 skyldigheter.
I arbetsordningen framgår bland annat att styrelsen har ansvar för soliditet och likviditet - att Sala
Sparbanks rörelse bedrivs på ett sådant sätt att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte
äventyras, att styrelsens ställningstagande gällande riskaptit, riskmål och kapitalmål skall framgå i bankens
strategi- och policydokument. Vidare har styrelsens ansvar för att bankens rörelse organiseras och bedrivs
på ett sådant sätt att bankens ställning kan överblickas och att bankens rörelse i alla avseende uppfyller de
krav som ställs på en bank.
De ärenden som behandlas i styrelsen följer sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens
främsta uppgifter är att fastställa bankens strategi, affärsplan och prognoser, bedöma kapitalbehov, följa
den ekonomiska utvecklingen, fastställa års- och delårsbokslut, fastställa och ompröva policies och
instruktioner för verksamheten. Dessutom ingår det i styrelsens uppgifter att behandla kreditengagemang
samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter
härom. Bankstyrning handlar om att styra banken på ett sådant sätt att den uppfyller myndigheters,
huvudmäns och kunders krav på en sund bankverksamhet.
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Under 2014 har styrelsen sammanträtt vid 13 tillfällen. På förmiddagarna i anslutning till ordinarie
styrelsemöten har styrelsen haft seminarier under ledning av både konsulter och intern personal. Arbetet i
styrelsen har utvärderats och det har konstaterats liksom tidigare år att arbetet och samarbetet är väl
fungerande. Agendan för varje styrelsemöte bygger på en kontinuerlig genomgång av ekonomiska
rapporter, riskrapporter, aktuella kreditärenden samt ärenden som rör organisationen och personalen.
Sparbankens complianceansvarig har varit sekreterare i styrelsen.
Styrelsens ordförande har under året fört en dialog med valberedningen på grundval av styrelsens
utvärdering, sparbankens framtid och regelverk så att valberedningen har kunnat bedöma i vilken grad
styrelsen uppfyller de krav som har förväntats på dess styrelse.
Styrelsen och huvudmännen har tillsatt en grupp som hjälps åt att utveckla huvudmannauppdraget och
hitta mötesformer som känns meningsfulla och innehållsrika. Gruppen består av två ledamöter från
styrelsen och tre huvudmän.

Bankledning, riskkommitté samt finanskommitté
Verkställande direktören leder bankledningens arbete som utgörs av affärsrörelsechef/vice vd, ekonomi
och administrativ chef, kreditchef, personalchef, marknadschef, chef företagsmarknad, kontorschef Sala,
kontorschef Heby, chef Telefonbanken och chef Private Banking samt facklig representant. Bankledningen
sammanträder normalt en gång per månad och behandlar affärsrörelsefrågor, risk- och complienceärenden,
organisationsfrågor etc.
Bankens riskkommitté-arbete omfattar risker som banken utsätts för, samt säkerhetsfrågor, klagomål,
compliancefrågor, NPAP, risk- och sårbarhetsanalyser med mera. Riskkommittén träffas inför varje
styrelsemöte och protokollet bifogas till styrelsen. Kommittén är permanent och består av vd,
riskkontrollfunktionen, complianceansvarig, affärsrörelsechef/vice vd, säkerhetschef, kreditchef,
klagomålsansvarig samt redovisningschef. I och med genomförda regelförändringar består riskkommittén
sedan årsskiftet 2015 av vd, riskontrollfunktionen, complianceansvarig, affärsrörelsechef/vice vd,
kreditchef, ekonomi- och administrativ chef, personalchef, klagomålsansvarig och vid ärenden rörande
säkerhet och kontinuitetshantering, säkerhetsansvarig. I riskkommitténs beslut deltar ej
riskkontrollfunktionen och compliance.
Finanskommittén ansvarar för kapitalplaneringen i banken och följer kontinuerligt upp
likviditetssituationen och undersöker olika möjligheter till finansiering samt placering av sparbankens
överskottslikviditet. Vidare följer finanskommittén upp bunden in- och utlåning samt ser över behovet och
upprättar strategier för räntesäkring i utlåningsportföljen. Finanskommittén beslutar även om bankens
internräntor samt följer marknadsutvecklingen beträffande ränte- och marknadsrisker. Finanskommittén
består av vd, ekonomi och administrativ chef, affärsrörelsechef samt riskcontroller, varav den sistnämnda
inte har någon beslutanderätt i kommittén. Även dessa möten hålls inför varje styrelsemöte och
protokollet bifogas till styrelsens möten.

Revisionsutskott och internrevision
Revisionsutskottet är ett beredande organ som genom sitt arbete ska ge styrelsen ökade möjligheter till
information om förslag på åtgärder i rutiner och organisation utifrån riskhantering och kontroll.
Revisionsutskottet har också ett särskilt ansvar för att den finansiella rapporteringen till styrelsen är
tillförlitlig och effektiv. I och med att styrelsens ordförande har deltagit aktivt i arbetet rörande
förändringar av policys och instruktioner bestod revisionsutskottet under 2014 av styrelsens vice
ordförande och en övrig styrelseledamot.
Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar bankens interna styrning och kontroll. Detta
innebär att internrevisionen utifrån ett riskbaserat perspektiv ska granska bankens interna styrning och
kontroll samt utvärdera dess befintlighet, efterlevnad och ändamålsenlighet samt lämna förslag till
förbättringar. Detta innefattar även riskkontroll- och compliancefunktionen.
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Bankens huvudmän
Valda första
gången

Valda av Sala kommun
Annette Andersson
Stephan Bergman-Paul, †
Mats Eriksson
Marie Falestål
Hans Hultén
Mathias Jauhiainen Goldkuhl
Elisabet Johansson Pettersson
Bo Kihlström
Ann-Sofie Nyberg
Per-Olov Rapp
Ulrika Spårebo
Mats Vangbo
Claes Wannberg
Johan Widén

Mandatperiod

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Västerfärnebo
Sala
Sala
Sala
Sala
Västerfärnebo
Sala
Sala

1990
2007
1987
2012
2012
2011
2011
2003
2012
2003
2011
2002
2004
2007

(per årssammanträde)
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2012-2015
2012-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2012-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

Tärnsjö
Morgongåva
Heby
Tärnsjö
Tärnsjö
Huddungeby
Harbo
Morgongåva
Heby
Vittinge

1993
2011
1987
2006
2013
2011
1999
1996
2007
2011

2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2013-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

Sala
Möklinta
Sala
Sala
Sala
Morgongåva
Sala
Västerfärnebo
Östervåla
Harbo
Östervåla
Sala
Sala
Sala
Heby
Sala
Heby
Sala
Tärnsjö
Heby
Sala
Huddungeby
Heby
Sala

1993
2009
2012
2000
1989
2013
2006
2007
2005
2006
2009
2012
2010
2014
1986
2001
2005
2014
1988
1983
2010
1999
2012
2001

2011-2015
2012-2016
2012-2016
2013-2017
2013-2017
2013-2016
2011-2015
2011-2015
2012-2016
2014-2018
2014-2018
2012-2016
2014-2018
2014-2018
2013-2017
2011-2015
2013-2017
2014-2018
2012-2016
2013-2017
2014-2018
2011-2015
2013-2017
2011-2015

Valda av Heby kommun
Roy Andersson
Roland Back
Håkan Collin
Carola Eriksson
Sven-Erik Eriksson
Kristina Flodström
Rose-Marie Isaksson
Bengt Löfling
Rickert Olzon
Ann Zander

Valda av huvudmännen
Lisbeth Byström
Tony Gunnarsson
Kerstin Gustafsson
Lotta Holmér
Tommy Johansson
Jenny Carlsson
Per Johan Karlsson
Ann-Christin Korths-Aspengren
Rolf Larsson
Alph Lennartsson
Camilla Liljeberg
Cecilia Lindh
Håkan Matz
Kristina Nyberg
Marie Olsson
Åsa Olsson
Tom Runeklev
Camilla Runerås
Sven-Olof Segelsbo
Hans Sävneby
Anna Wengdin
Anna May Vesterberg Jansson
Mårten Zetterström
Harald Önander

71

Bankens styrelse
I enlighet med bestämmelser som är intagna i sparbankslagen och i sparbankens reglemente finns som
företrädare för insättarna, i varje sparbank, huvudmän som ska övervaka sparbankens förvaltning. I deras
uppgifter ingår också att utse styrelse för sparbanken. Sparbankens styrelse består av 9 ordinarie
ledamöter valda av huvudmännen, vd samt 2 personalrepresentanter.
Förteckning över bankens styrelseledamöter, utvisande deras mandatperioder, framgår av
nedanstående uppställning.

Valda av huvudmännen
Ordinarie
Helena Larsson
Leif Angmo
Hans Eljansbo
Carl-Åke Elmersjö
Pia Nilsson
Kenneth Olsson
Kjell-Arne Rönnberg
Carina Schön
Görgen Zilén

Valda första
gången

Mandatperiod
(per årssammanträde)

Sala
Sala
Sala
Heby
Sala
Sala
Harbo
Heby
Sala

1998
1998
2012
1988
2001
2006
2005
1995
2010

2012-2016
2013-2017
2012-2016
2012-2016
2014-2018
2011-2015
2013-2017
2011-2015
2014-2018

Sala

2002

3 kap 4§ (1987:619)

Vd
Christer Eklind
Valda av personalen
Ordinarie
Ulla Andersson
Marie Turesson

2013
2013

Suppleanter
Anna Eurén
Martina Forsberg

2013
2013

Bankens revisorer
Valda av huvudmännen
Ordinarie
Auktoriserad revisor Jan Palmqvist, Stockholm
Auktoriserad revisor Peter Strandh, Stockholm
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2014
2010

2014-2016
2011-2015

Kontorsförteckning
Huvudkontor
Stora Torget 3
Box 43
733 21 Sala
Tel 0224-850 00
Fax 0224-162 10
E-post info@salasparbank.se
Telefonbanken
Tel 0224-850 00
1# Telefonbanken
2# Internetbanken support
3# Spärr av kort
Internetbanken
www.salasparbank.se
Företagsmarknad
Bergsmansgatan 2B
Box 43
733 21 Sala
Fax 0224-188 94

Privatmarknad Sala
Stora Torget 3
Box 43
733 21 Sala
Fax 0224-191 24 eller 0224-16188
Privatmarknad Heby
Kyrkogatan 6
Box 72
744 21 Heby
Fax 0224-306 64
Torgvägen 4
Box 23
740 46 Östervåla
Fax 0292-707 71
Norra Storgatan 2A
Box 14
740 45 Tärnsjö
Fax 0292-500 53
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Namn: Helena Larsson
Född: 1958
Bor: Broddbo, Sala
Yrke: Controller, Västerås Stad
Invald: Föreningsbanken 1986 därefter styrelseledamot i
Sala Sparbank. Invald i Sala Sparbank 1998.

Namn: Görgen Zilén
Född: 1965
Bor: Sala
Yrke: Ombudsman, Byggnads
Invald: Sala Sparbank 2010

Namn: Carl-Åke Elmersjö
Född: 1949
Bor: Heby
Yrke: Tidigare rådgivare, PWC Sverige
Andra uppdrag: Ledamot i Föreningen Adamskören,
Föreningen Matlagarna och Miljöpartiet de gröna i Heby kommun.
1:e vice orförande i kommunfullmäktige Heby kommun.
Invald: Sala Sparbank 1988

Namn: Carina Schön
Född: 1952
Bor: Heby
Yrke: Oppositionsråd, Heby kommun
Andra uppdrag: B.la. ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice orförande
kommunstyrelsen, styrelseledamot i SHE AB
Invald: Sala Sparbank 1995.

Namn: Kenneth Olsson
Född: 1955
Bor: Sala
Yrke: Vd, AB Geréns Mekaniska
Andra uppdrag: Ledamot i Företagarna Sala
Invald: Sala Sparbank 2006

Namn: Leif Angmo
Född: 1948
Bor: Sala
Yrke: Ekonom
Andra uppdrag: Ordförande i Kyrkorådet Sala-NorrbyMöklinta pastorat.
Invald: Föreningsbanken 1982 därefter styrelseledamot i
Sala Sparbank. Invald i Sala Sparbank 1998.
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Namn: Christer Eklind
Född: 1963
Bor: Sala
Yrke: Vd, Sala Sparbank

Namn: Ulla Andersson
Född: 1952
Bor: Sala
Yrke: Intern controller, Sala Sparbank
Personalrepresentant i styrelsen

Namn: Marie Turesson
Född: 1966
Bor: Sala
Yrke: Rådgivare bolånekunder, Sala Sparbank
Personalrepresentant i styrelsen

Namn: Kjell-Arne Rönnberg
Född: 1950
Bor: Harbo
Yrke: Tidigare platschef, Scandinavian Kitchen AB
Andra uppdrag: Ordförande i Harbomacken och Harbo Östervåla Skoterklubb
Invald: Sala Sparbank 2005

Namn: Pia Nilsson
Född: 1962
Bor: Sala
Yrke: Riksdagsledamot
Andra uppdrag: B.la. ledamot i Sala kommunfullmäktige,
ordinarie ledamot i finansutskottet, ersättare i utbildningsutskottet.
Invald: Sala Sparbank 2001

Namn: Hans Eljansbo
Född: 1963
Bor: Sala
Yrke: Lantbruksföretagare
Andra uppdrag: Ledamot i Landstingsfullmäktige, ers i
Landstingsstyrelsen och Styrelseledamot i Salabostäder AB.
Invald: Sala Sparbank 2012
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Anteckningar
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