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Kommentar från vd
Sala Sparbank – en relationsbank.
Vad menar jag med att vi är en relationsbank?
Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och samtidigt mindre
omtyckta. Idag står faktiskt storbankerna för hälften av alla storbolagens vinster samtidigt som man
tappar kundernas förtroende. Till viss del beror det sannolikt på att storbankerna i allt större utsträckning
tar bort kontanthanteringen på kontoren och till och med lägger ner vissa kontor för att istället erbjuda
kunderna en allt mer internetbaserad service. Sverige är faktiskt det land i Europa som har längst avstånd
mellan sina bankkontor.
Jag vill understryka att jag i grunden är positiv till den tekniska utvecklingen, men jag tror också att denna
utveckling inte får ske på bekostnad av att det blir svårare för kunderna att få ett personligt möte med
banken. En personlig relation är viktig i vissa lägen även om man som kund allt oftare klarar sig med en
internetbaserad bankrelation. Det kan exempelvis vara svårt för många unga att få lån i den digitala
världen då det ofta blir svart eller vitt om man i kreditprövningen endast gör matematiska bedömningar. I
ett personligt möte med banken så kan banken väga in andra aspekter än de rent matematiska. I det
personliga mötet kan man också på ett helt annat sätt gå igenom hur det fungerar med räntor och
amorteringar samt att ett handslag med den personlige bankmannen sannolikt gör att låntagaren känner
ett större moraliskt ansvar att fullgöra sina skyldigheter som låntagare.
2013 var ett bra år för banken och det beror givetvis på vår fantastiska personal som gör allt för våra
kunder vid det personliga mötet. Det personliga mötet är nämligen en nyckelfaktor kring hur nöjd, eller inte,
man är med sin bank. Vi ser tydligt att de kunder som träffat oss är nöjdare än de som inte träffat oss på en
tid. Vill man göra det enkelt för sig kan man alltså säga att ju fler kunder man möter desto nöjdare kunder
får man som bank. Vi vill givetvis erbjuda våra kunder de bästa tekniska lösningar som finns på marknaden
avseende internetbaserade tjänster men vi kommer också fortsätta sträva mot att träffa fler av våra
kunder i det personliga mötet.
Därför är Sala Sparbank en relationsbank.
Sala den 10 mars 2014

Christer Eklind
Vd
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Kommentar från styrelseordförande
Det är något alldeles extra att driva sparbank. Företagsformen sparbank är exklusivt förbehållen ett 60-tal
juridiska personer i Sverige. Sala Sparbank kommer, efter sammanslagningen av sparbankerna i Skåne, vara
landets äldsta, i ursprunglig form verksamma sparbank. Det är stort och det förpliktigar.
En sparbank får aldrig gynna enskildas vinstintressen. En sparbank ska gynna kollektivet människor i dess
verksamhetsområde. För att en sparbank ska överleva långsiktigt måste den driva en lönsam
affärsverksamhet. Det innebär att sparbanken befinner sig i området mellan kommersiell verksamhet och
samhällsnytta. Här finns stora möjligheter att ytterligare profilera Sala Sparbank som det goda
alternativet. Vi tar ansvar för insättarnas pengar, bedriver utifrån vår goda lokalkännedom och vår
professionalitet en omsorgsfull utlånings- och placeringsverksamhet. Överskottet stärker banken och
möjliggör vårt stora samhällsengagemang.
Ur ett tillsynsperspektiv betraktas Sala Sparbank som vilket finansiellt institut som helst. Lagar,
förordningar och allmänna råd utformas på europeisk nivå. Samma villkor gäller, i stort sett, för Sala
Sparbank som för stora internationella banker. Vi anpassar kontinuerligt bankens verksamhet till den strida
strömmen av nya regler.
Skärpta regler innebär att det är tuffare på alla nivåer i banken. Enskilda banktjänstemän måste ibland be
kända kunder om legitimation och ställa frågor till kunderna där svaren är så självklara att kunderna undrar
vad banken håller på med. Att tolka och implementera nya regelverk tar tid och resurser liksom den alltmer
omfattande rapporteringen till Finansinspektionen och till den europeiska bankmyndigheten.
Om man tänker sig att bankverksamheten är som blodomloppet i samhällskroppen så får man bättre
förståelse för regelverksbehovet. Systemet får helt enkelt inte fallera. Det är ansvarsfullt att bedriva bank.
Styrelsen i Sala Sparbank är tacksamma över att ha det förtroendet från tillståndsmyndigheten.
Styrelsens bedömning är att det är nödvändigt att under 2014 ytterligare höja den samlade kompetensen.
Alla styrelseledamöter kommer att kompetenskartläggas och få en individuellt utformad utbildningsplan.
Kraven på styrelsen har i ett fyraårsperspektiv höjts väsentligt. Men det är inte nog att ha en styrelse som
bara fokuserar på riskhantering och intern kontroll. Vi måste vara så effektiva och grundliga i den
kontrollerande rollen att vi får mer tid och kraft att stärka affärsverksamheten och utveckla nya former för
ökad samhällsnytta.
Styrelsen har åter glädjen att för huvudmännen presentera ett gott rörelseresultat. Årets mätningar visar
också nöjda kunder och nöjda medarbetare med högt förtroende för bankens ledning. Det innebär att vi har
en stabil grund att stå på inför det nya verksamhetsåret.
Jag vill å hela styrelsens vägnar rikta ett stort och varmt tack till vår vd Christer Eklind och till alla
medarbetare. Det är ert förtjänstfulla arbete som skapat årets goda resultat.
Sala den 10 mars 2014

Helena Larsson
Styrelseordförande
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Omvärldsanalys
Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden är mixad mellan olika länder. USA,
Storbritannien och Tyskland tillhörde de stora ekonomier som överraskade mest positivt under året medan
utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade recessionen bakom
sig och visade under hösten allt fler tecken på att återhämtningen fortsatte, om än i en långsam takt. Trots
finanspolitiska åtstramningar och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska
ekonomin fortsatt att växa.
BNP växte under fjolårets andra halvår med 3,7 % uppräknat i årstakt en uppgång från 1,8 % halvåret
före. Den starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska
centralbanken, Federal Reserve (Fed) beslutade strax före jul att minska obligationsköpen med 10 miljarder
USD till 75 miljarder dollar per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014, om ekonomin
tillåter, varför inkommande data kommer att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska
obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal
tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. Det
skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in.
Långränteuppgången under våren och sommaren kom av sig under senare delen av förra året trots Feds
beslut att dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna haft en
nedåtgående trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för att de
globala långräntorna kommer att stiga under 2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och
EMU, inte minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet.
I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från en låg nivå. Stigande konfidens både för hushåll
och företag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de närmaste kvartalen.

Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns
I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI)
och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8 % i
genomsnitt jämfört med motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan
(konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det gällde i synnerhet
investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 % i årstakt och vi förutser en fortsatt stark ökning
under 2014 på basis av att fler bostäder börjar att byggas.
Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen
steg med 1 % jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsökning på 50 000 personer.
Arbetslösheten sjönk, men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt
hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier, huspriser)
och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och
socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala
tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och en svag extern efterfrågan
bidrog till att exporten krympte för andra året i rad.
Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och fallande råvarupriser
pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre än normalt och gick därmed på
tvärs emot utvecklingen i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar inom
hotell & restaurang som pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1 % i
december 2013, vilket är långt under Riksbankens inflationsmål på 2 %. Den låga svenska inflationen och
ECB:s räntesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta
från 1 % till 0,75 %, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade
Riksbanken ned sin inflations- och reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet 2015.
Räntebeslutet togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån.
Under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd via en expansivare
finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och
investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen
kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 som
Riksbanken börjar höja styrräntan.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sala Sparbank får härmed avge årsredovisning för 2013, bankens 185: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) 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, över hela världen 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 många förslag till lösningar men vi vet ännu
inte hur det kommer att sluta.
Skillnaderna i tillväxt mellan olika regioner ökar nu under 2013 och 2014. USA och Storbritannien drar
ifrån. Utmaningarna för penningpolitiken består när ekonomin går i olika takt runt om i världen. I
exempelvis Baltikum är den ekonomiska återhämtningen bred och robust, men så ser det inte ut på andra
håll i Europa och världen. Ekologi och miljö är enormt stora och svåra frågor. Och i grunden globala sådana.
Trots det har vi bestämt oss för att vi bryr oss.
Det finns idag fler finansiella aktörer på den svenska marknaden än för några år sedan. Även
branschglidningen ökar. Vi ser att aktörer som inte räknas som traditionella banker börja konkurrera med
finansiella produkter och tjänster.
När vi tidigare sammanställde de yttre och inre kraven på banken har strategin för att nå visionen växt
fram kring fyra fokusområden. Vi ser hur omvärlden ständigt förändras men i vår strategi har vi förberett
oss för olika scenarion, varför vi även fortsättningsvis kommer att jobba enligt vår fastställda strategi.

5

1. Förtroende
Sala Sparbank ska karaktäriseras av ett högt förtroende bland alla de intressenter vi vänder oss till. Vårt
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.
Styrelsen följer kontinuerligt bankens arbete enligt strategi 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.
Soliditeten och kapitaltäckningskvoten har ytterligare förstärkts under året till följd av resultatet för 2013.
Kapitalbasen för banken har ökat till 544 mkr (få 514 mkr) och minimikapitalkravet har minskat från 216
mkr till 214 mkr. Kapitaltäckningskvoten är 2,6 (2,4).
Affärsläget har varit positivt under 2013. Aktiviteten, exempelvis antalet kundmöten, fortsatte att vara
hög under föregående år. Volymutvecklingen för den totala affärsvolymen i banken har varit mycket
positiv . Detta beror till största del på det ökade inflödet av inlåning och fondsparande från allmänheten.
Den förmedlade volymen motsvarar hälften av det totala sparandet och kräver därmed hög aktivitet mot
kunderna. Kundernas sparande i fonder, försäkringar och värdepapper uppgår till 3 656 mkr (3 159 mkr).
Den totala förmedlade sparavolymen ökade med 497 mkr (210 mkr). Ökningen är en effekt av ökat
sparande och en mycket positiv börsutveckling. Förmedling av lån till Swedbank Hypotek har under 2013
ökat med 115 mkr (-16 mkr). Detta innebär att den förmedlade utlåningsstocken ökade med 3,3 % under
2013.

Resultat
Rörelseresultatet uppgår till 41,2 mkr (39,1 mkr), en ökning med 2,1 mkr. Rörelseresultatet före
kreditförluster minskade med 6,7 mkr och uppgår till 51,1 mkr (57,8 mkr). Minskningen beror bl.a. på de låga
marknadsräntorna under 2013 samt sänkningen av reporäntan med totalt -0,25 procentenheter till 0,75 %
som Riksbanken genomförde under 2013. Bankens intjäning i form av räntenetto minskade med 8,5 %
under året. Andra faktorer som också påverkat räntenettot negativt, är förändringen i balansräkningen i
och med att inlåningen från allmänheten ökat betydligt mer än utlåningen till allmänheten. Räntenettot
uppgick till 95 mkr (103,7 mkr). Dessutom har räntemarginalen mellan ut- och inlåning minskat under
2013.
Aktieutdelning erhölls med 10,5 mkr från Swedbank AB samt med 88 tkr från Sparbankernas Försäkrings
AB.
Provisionsintäkter ökade under året med totalt 4,4 mkr och uppgick efter avdrag för provisionskostnader
till 51,5 mkr (47,6 mkr) och utgör 32 % (30 %) av bankens intjänande. Förmedlingen av utlåning till
Swedbank Hypotek AB och Swedbank Finans AB genererade en provisionsökning med 2,6 mkr.
Värdepappersprovisioner från Swedbank ökade med 1,8 mkr (0,2 mkr). Intjäningen från den
värdepappershandeln vi förmedlade till våra kunder ökade till 2, 9 mkr (2,5 tkr).
Nettoresultat av finansiella transaktioner, bestående av realiserade kursvinster/ kursförluster samt
orealiserade värdeförändringar på värdepapper och säkringsinstrument värderade till verkligt värde,
förändrades 2013 till -0,9 mkr (0,1 mkr). Banken har inget handelslager och genomförde nästan ingen egen
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värdepappershandel under 2013. Den handel som skett är med säkerställda obligationer för placering av
överlikviditet, bland annat för kravet på att ha en likviditetsreserv. Realiserad kursförlust netto uppstod
bl.a. av att en säkerställd obligation som köptes med övervärde, gick till förfall under året och där erhölls
enbart det nominella beloppet. På grund av bl.a. detta uppstod förändringen på – 1, 0 mkr på
nettoresultatet av finansiella transaktioner mot 2012. Dessutom har handel skett med
räntesäkringsinstrument, som används för låneprodukten räntetaklån.
Övriga rörelseintäkter ökade till 3,6 mkr (2,1 mkr), bl.a. beroende på uppdrag utförda inom Sparbankernas
Riksförbund, överlåtelse till Entercard av den egna kortstocken som fanns i Sparbankernas Kort AB samt
inkråmsöverlåtelse av ATM:er till Bankomat AB.
Kostnaderna för banken ökade totalt till 108,7 mkr (101,5 mkr). Kostnadsökningarna inom allmänna
administrationskostnaderna blev 7,8 mkr (-2,5 mkr). De består dels av ökade personalkostnader och
avsättningar till vinstandelar, dels högre lokalkostnader i huvudsak för ombyggnad av kontoret i Östervåla.
Dessutom ökade kostnaderna för konsulttjänster, telefoni och övriga fastighetskostnader. IT-kostnaderna
har minskat, i huvudsak de rörliga kostnaderna.
Kreditförluster netto, bestående av både konstaterade och befarade, minskade med 8,7 mkr under 2013 till
9,9 mkr (18,6 mkr), för mer information, se not kreditförluster, netto.

Affärsvolym
Bankens balansomslutning ökade under året med 7,94 % (5,86 %).
Bankinlåningen ökade med 257 mkr (157 mkr) och uppgick vid årsskiftet till 3 702 mkr (3 445 mkr).
Bankinlåningen utgör 50 % (52 %) av det totala sparandet, dvs. inklusive förmedlade volymer.
Nettoinsättningarna till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB ökade under året med 71 mkr
(-12 mkr) och marknadsvärdet ökade under året med 303 mkr (122 mkr). Sparandet i fonder uppgick till
1 728 mkr (1 491 mkr) och försäkringssparandet till 707 mkr (641 mkr). Övriga förmedlade volymer, såsom
premiepensionssparande, strukturerade produkter och depåer med mera har under året ökat med 213 mkr
(69 mkr) och uppgår nu till 1220 mkr (1 008 mkr).
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000

Utlåningsvolym

6 000

Sparandevolym

4 000
2 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Den totala utlåningen ökade under 2013 med 100 mkr (-172 mkr). Detta trots att banken överlät den egna
kortstocken på 64 mkr till Entercard under året. Av den totala utlåningen, dvs. inklusive förmedlade
krediter, utgör Swedbank Hypotek 51 % (50 %) och uppgår vid årets slut till 3 625 mkr (3 509 mkr).
Bankens totala affärsvolym inklusive samtliga förvaltade och förmedlade kundvolymer ökade med 6,3 %
(1,5 %) till 14,5 mdr (13,6 mdr).
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Likviditet
Sparbankens likviditet följs och rapporteras var femte dag till bankens finanskommitté. Under året har
bankens likviditet stärkts ytterligare. Definitionen av likviditet är summan av kassa och kortfristig utlåning
till kreditinstitut med avdrag av skulder till kreditinstitut. Likviditeten uppgick på balansdagen till 814 mkr
(708 mkr). För att förbättra bankens avkastning med låg kreditrisk samt bygga upp en likviditetsreserv har
placeringar gjorts i säkerställda obligationer som uppgick till 303 mkr (202 mkr). Under 2013 hade banken
en beviljad limit i Swedbank AB på 200 mkr. Med anledning av den stärkta likviditeten kommer denna limit
att avvecklas under verksamhetsåret 2014.
En beskrivning av bankens hantering av likviditetsrisk och aktuell likviditetssituation finns på bankens
hemsida, www.salasparbank.se där informationen uppdateras kvartalsvis.

Bankens organisation 2013
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 bankens
administrativa enheter, företagskontor, telefonbank samt private banking.
Riskkontroll och compliance är sedan 2011 direkt underställd vd. Granskningsplanen som innehåller
samtliga granskningsinsatser för riskkontroll och compliance togs fram för 2013 och har under året följts
upp och rapporterats till styrelsen.
Inga mer omfattande organisationsförändringar finns att rapportera. Bankens organisation utvecklas och
förändras 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. Vi arbetar även strukturerat inom vårt
fokusområde "Effektiva arbetssätt" för att bli mer kostnadseffektiva vilket innebär att vi under 2014
kommer att genomföra några mindre organisatoriska förändringar inom enheterna private banking och
ekonomi/administration.
Nedan visas en organisationsöversikt för banken.
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48 st

Styrelse
12 ledamöter

Vd

Ekonomi/
administration
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Compliance

Riskkontroll

Personal

Kredit/krav

Affärsrörelse
vvd

Privatmarknad
Sala

Private Banking

Privatmarknad
Heby

Telefonbanken

Företagsmarknad

Marknad

Viktiga händelser under 2013
SKI
Bankbranschen får fortsatt kritik av sina kunder. I år kan en nedgång i kundernas nöjdhet noteras både
bland privat- och företagskunder. Årets resultat är det sämsta på många år och branschen har nu en lång
resa att göra för att öka kundernas förtroende. Endast 3 av 10 kunder känner högt förtroende för
bankbranschen. Däremot är förtroendet för sin egen bank högre än för vad man känner för branschen.
Detta skulle kunna vara en förklaring till den låga kundrörligheten i branschen. Bankkunderna ställer idag
högre krav på sin bank när det gäller råd och service. Detta är något man upplever sig betala för men inte
får i den utsträckning man förväntar sig.
Även Sala Sparbanks kunder har blivit lite mindre nöjda. Jämför vi oss mot branschen och övriga sparbanker
står vi oss ändå väl. Trots att vi är en av de banker som minskat minst på företagssidan ligger vi strax under
snittet mot andra sparbanker i nöjdhet vilket är ett prioriterat förbättringsområde för oss inför kommande
år.
Medarbetarnöjdhet - Voice index
Under året genomfördes för tredje året i rad en medarbetarundersökning. Vi har därmed identiska
jämförelsetal över tre år att titta på. Vi fick 2012 ett mycket bra VOICE-index som stannade på 810 vilket
var en förbättring från 2011 års resultat om 753. Ett VOICE-index på 700 och över innebär att man
befinner sig i en god position. Den största utmaningen i den här positionen är att upprätthålla de starka
sidorna samt att också noga följa andra faktorer som kundernas nöjdhet och verksamhetens lönsamhet.
Mätningen för 2013 visar på en ytterligare förbättring till ett index över 850 vilket får anses som mycket
bra. Det är mycket glädjande att se att vårt gemensamma arbete i banken ger fortsatt resultat i dessa
mätningar och trots ett mycket bra resultat gäller det att fortsätta fokusera på de förbättringsområden
som finns men givetvis även upprätthålla det vi redan nu gör bra i organisationen.
Aktiviteter i affärsrörelsen
Under 2013 har vi satsat på projektet Kontantsmart. 2 200 personer deltog i utmaningen om att vara
kontantsmarta och har tävlat om 60 smarta telefoner under året. Våra lokala handlare har också
engagerats i arbetet. Med kontantsmart vill vi minska mängden kontanter i samhället, utan att vi förändrar
vår kontantservice. Vi vill skapa nya vanor som man bär med sig långt efter att utmaningen är över.
Anledningarna är flera. Med mindre kontanter minskar risken för rån. Belastningen på miljön minskar om vi
inte transporterar runt sedlar och mynt, vilket innebär att kostnaderna för samhället minskar.
Bankens kontor i Östervåla har genomgått en ordentlig upprustning av befintliga kontorslokaler samt att
ventilationen förbättrats. Kontoret kommer inför kommande förändringar på andra kontor/enheter i
banken fungera som en förebild, avseende färgval på väggar, möbler etc.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året arbetat fokuserat med frågor kopplat till bankens riskhantering och den interna
kontrollen. Bankens riskhantering och kontroll måste givetvis anpassas till bankens riskexponering, och
riskerna ska hanteras på ett sunt sätt. Bankens styrelse ska i detta avseende säkerställa en
tillfredsställande intern kontroll. Ända sedan början av 2012 har styrelsen träffats innan det att ordinarie
styrelsemöte inleds för att på förmiddagen fördjupa sig inom, bland annat, dessa frågor. Under året har ett
antal sådana seminarier genomförts med inbjudna gäster, såväl interna som externa, med olika
specialområden. Syftet med dessa utbildningsseminarier har varit att styrelsen ska förstå hur nya regler
kan komma att påverka banken, både avseende de anpassningar som ska genomföras och de förändrade
förutsättningar som kan bli en effekt av förändringarna.
Några områden som behandlats vid dessa tillfällen är nya kapitaltäckningsregler, GL 44 och Intern Kapital
Utvärdering (IKU). För det senare hade styrelsen bjudit in en representant från Swedbanks Group Risk
Analysis & Modelling, Urban Alsholm, dels för en fördjupad genomgång av regelverket om IKU och då i
synnerhet stresstester, dels en genomgång av scenarion och utfall i bankens aktuella stresstest. Banken
har ett samarbete med Swedbank då det gäller framtagande av IKU-underlag, det består i huvudsak av
modeller för scenariosimulering och namnkoncentrationsriskberäkning.
Andra områden som behandlats och diskuterats på dessa seminarier är prioriteringar inom Sparbankernas
Riksförbund tillsammans med förbundets vd Öivind Neiman, samt bankens och andra sparbankers ägande i
Swedbank. Detta diskuterades tillsammans med föreningen Sparbanksintressenters ordförande Lennart
Anderberg.
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Huvudmännens kreativitetsgrupp
Sedan ett par 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 2012 och 2013 har, bland annat, dessa frågor diskuterats på två
seminarier strax innan stämman. Detta arbete har nu resulterat i att huvudmännen utsett tre huvudmän
som tillsammans med två styrelserepresentanter numera bildar huvudmännens egna kreativitetsgrupp.
Denna kreativitetsgrupp planerar och genomför aktiviteter för huvudmännen i syfte att stärka banden
mellan banken och huvudmannakåren. Huvudmännen har nu en grupp att vända sig till om man vill lyfta
specifika frågeställningar kopplat till bankens verksamhet eller verksamhetsområde. Gruppens första
aktivitet var att ett trettiotal huvudmän samt delar av bankens styrelse under två dagar i oktober reste till
Tällberg och diskuterade huvudmannens roll, betydelse och ansvar. Styrelsens ordförande Helena Larsson
och bankens vd Christer Eklind resonerade även om ”Sparbankerna – då, nu och sedan” . Under januari
2014 genomfördes ytterligare en aktivitet i form av 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.

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:
•

Ta miljöhänsyn vid kreditgivning och rådgivning samt att rekommendera våra kunder de
betalningstjänster som finns så att vi därigenom beaktar de betydande miljöaspekterna.

•

Ta hänsyn till miljöaspekter vid utveckling av nya och översyn av befintliga produkter/tjänster.

•

Ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp och val av leverantörer.

•

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

•

Utbilda och uppmuntra vår personal till ett naturligt miljötänkande.

•

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

Banken har varit miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2002. Under 2013 gick vi igenom vår fjärde
omcertifiering av miljöledningssystemet med gott resultat. Det är ett kvitto på att vi arbetar systematiskt
med vår miljöpåverkan och gör ständiga förbättringar.
Sedan 2010 är vi även ett klimatneutralt företag. Det innebär bland annat att vi mäter koldioxidutsläppen
från vår egen verksamhet och transporter som sker till och från banken. Vårt val av leverantörer blir därför
viktigt, liksom våra kunders val av produkter eftersom det påverkar koldioxidutsläppen. En väsentlig del i
vårt arbete är att informera våra kunder om de produkter som finns för att de ska få en möjlighet att göra
ett bra val utifrån miljö, ekonomi och samhälle. Exempelvis vid val av fonder, krediter till olika ändamål (hus,
bil, vitvaror etc.), olika digitala tjänster(internetbank, mobilbank, swish etc.) och betalning med bank- och
betalkort. Tillsammans med våra kunder har vi möjlighet att förbättra möjligheterna för en hållbar
utveckling och samtidigt skapa växtkraft i bygden.
Banken har god kontroll på direkta miljöaspekter, såsom pappersförbrukning, energiförbrukning och egna
transporter. Förbättringar pågår ständigt för att minska vår klimatpåverkan. En åtgärdsplan upprättas i den
årliga klimatrapporten som behövs för att vara ett klimatneutralt företag.
År 2013 har banken fokuserat på betalningar och att minska uttagen i uttagsautomaterna. Vi har arbetat
intensivt med kontantsmart där vi premierat kunder som inte gjort kontantuttag i automater eller i kassan
och istället betalt med kort. Kortköpen ökade med cirka 9 % och kassa- och automatuttagen minskade med
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cirka 8 % i jämförelse med december 2012. Det innebär också en minskad klimatpåverkan. Elförbrukningen
har minskat med 5,6 % genom ett antal åtgärder. Målet för 2013 var 6 % så det var mycket nära.
Under 2013 har vi bland annat gjort följande för att minska vår miljö- och klimatpåverkan:
•
Rörelsestyrd belysning i utrymmen som används sällan.
•
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 ett vindkraftsprojekt i Indien. Vår indirekta klimatpåverkan (godstransporter, t.ex.
kontanttransporter) har vi kompenserat lokalt i sala/heby solenergiförening.
•
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 elförbrukningen genom byte från direktverkande elvärme till bergvärme på kontoret i
Östervåla.
•
Webbaserade nyhetsbrev till våra kunder.
•
Lansering av projektet kontantsmart genom en omfattande kampanj under hela året. De kunder som
var kontantlösa under en månad var med och tävlade om fem stycken iphones. Under året tävlade vi
ut 60 mobiler bland de 2202 kunder som anmälde sig till utmaningen.
•
Swish, en ny tjänst för att skicka och ta emot pengar med mobilnumret lanseras av storbankerna
gemensamt.
•
Ny mobilbank Företag och Ung.
•
Telefonbanken informerade om självbetjäningstjänster på biblioteken i Sala och Heby.
Många av dessa aktiviteter har varit möjliga att genomföra tack vare det stora engagemang som finns
bland medarbetarna. Nu väntar ett nytt år med nya förbättringar och utmaningar.
Våra prioriterade områden under 2013 har varit:
•
Att lansera projektet kontantsmart för att minska kontanthanteringen och informera om nya
digitala tjänster.
•
Att minska vår elförbrukning med 6 % och därigenom minska vår klimatpåverkan.
•
Att fortsätta klimatrapporteringen och vara ett klimatneutralt företag.
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.
Bankens har ett åtagande som samhällsaktör i Sala och Heby kommuner. Utveckling och förändring sker
kontinuerligt i vårt samhälle och här har vi ett ansvar. Genom att ta beslut utifrån ekonomiskt-, ekologisktoch socialt ansvarstagande kan vi fortsätta att skapa hållbar växtkraft i vårt verksamhetsområde. Miljö är
basen för vår framtida välfärd och därför måste vi alla ta beslut utifrån ett ekologiskt perspektiv. Växande
globala miljörisker främst orsakade av klimatförändringar, ekosystem som utarmas och ackumulering av
miljögifter samt ett beroende av ändliga naturresurser är osäkerhetsfaktorer som berör oss alla.
Bankens långsiktiga strategi är ett långsiktigt miljö- och hållbarhetstänkande. Vi har haft en långsiktig
strategi sedan banken startade 1828. Gårdagens utmaningar såg annorlunda ut, men det krävdes samma
engagemang och förbättringsvilja, då som nu. Många utmaningar finns också framför oss men genom att
fortsätta tänka långsiktigt kan vi hantera dessa och utvecklas på vägen. 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 sätt 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.
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•
•
•

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 96 personer varav i banktjänst 94 st (95 st), av
dessa har 0 st (2 st) provanställning och 7 st (3 st) är visstidsanställda. Medelantalet anställda i banktjänst
har under året varit 77 personer (80). Av bankens medarbetare är 67 % (68 %) kvinnor och 33 % (32 %)
män.
Utbildning
Sammanlagd tid för utbildning har under året uppgått till 1 368 timmar. Det innebär ca 1 % av den
kontrakterade tiden vilket är en minskning från föregående år (2 007 timmar). Idag sker stora delar av
utbildningen i banken genom e-utbildningar i ett verktyg vi har tillgång till genom Swedbanks intranät. Det
finns många fördelar med e-utbildningar, främst att vi kan hålla hög och jämn kvalité, samt att det är
lättillgängligt och effektivt. Den tid som går till e-utbildning registreras dock inte alltid vilket är en stor del i
att antalet utbildningstimmar minskar. Genom dessa e-utbildningar kan vi också snabbt utbilda nyanställda,
dels i obligatoriska utbildningar utifrån lagar och regelverk, dels teknik- och produktkunskap. Dessutom
sparas utbildningshistoriken på ett bra sätt på respektive medarbetare så att vi lätt kan följa upp att de
genomförts.
Under året har ett nytt regelverk om licens för rådgivare införts vilket innebär kunskapskrav med
licensieringstest, årlig kunskapsuppdatering samt krav på regelefterlevnad . Detta innebär att alla
medarbetare som utför rådgivning ska vara licensierade enligt Swedsecs rådgivarlicens.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i banken har under 2013 varit 3,7 % av kontrakterade timmar vilket innebär en
ökning från föregående år (2,9 %). Av den totala sjukfrånvaron ligger andelen som varat i 60 dagar eller
mer på 37,9 % (11,3 %).
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 pågår intensivt och kommer att göra de
kommande åren, då det i gällande kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet lagts stort fokus kring att
åtgärda osakliga löneskillnader. Det har gjorts stora insatser för att identifiera och komma tillrätta med
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osakliga löneskillnader, och det är ett arbete som pågår kontinuerligt.
Rörliga ersättningar
I banken förekommer inga rörliga ersättningar förutom resultatandelar i stiftelsen ”Guldeken” som
omfattar samtliga anställda i banken, med undantag för ”särskilt reglerad personal”. 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 ska lämnas i enlighet med
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 11 kap. offentliggörs på sparbankens hemsida
www.salasparbank.se. Sparbankens ersättningspolicy följer Finansinspektionens föreskrift FFFS 2011:1.

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
svårigheter inom en viss bransch.
Riksbankens så kallade reporänta steg 2010 och 2011 från 0,25 % till 2 % som högst. Under 2012 och även
nu under 2013 har räntan åter sjunkit för att stanna på 0,75 % vid utgången av 2013. 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 samt låga operativa risker.
Inom privatsektorn har Internationella valutafonden (IMF) 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. 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 att fortsätta
under 2014. Styrelsen arbetar för att säkerställa att banken, i alla delar, har en ändamålsenlig och effektiv
organisation samt förvaltning av verksamheten. Det säkerställer en tillförlitlig finansiell rapportering och
att banken efterlever 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 riskaptit och
risktoleranser inom ett antal områden vilket kontinuerligt följs upp och rapporteras av, från riskkontroll och
compliance.

Riskhantering
Banken ska löpande uppfylla myndighetskrav och följa de lagar och regler som banken omfattas av. Vidare
ska vi vara proaktiva och försöka förutse risker som vi kan utsättas för, detta genom att aktivt identifiera
och kontrollera nya och befintliga risker. Alla kända risker ska vara väl genomlysta och dokumenterade.
Genom god riskhantering vill banken begränsa negativa konsekvenser och öka möjligheterna att uppnå
verksamhetens uppsatta mål.
Grundläggande för all bankverksamhet är att på ett övervägt sätt ta risker, dessa ska dock alltid ställas mot
eventuella förväntade konsekvenser. Risktagandet i banken ska vara lågt och risk ska alltid vägas mot
förväntad affärsnytta. Styrelsen har fastställt risktoleranser som är gällande inom kreditrisk, marknadsrisk,
likviditetsrisk och operativ risk. Dessa gränsvärden/limiter följs upp löpande för att säkerställa att den av
styrelsen beslutade risktoleransen inte överskrids.
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Banken ska sträva efter att ha en väldiversifierad kreditportfölj. Vi har i den interna kapitalutvärderingen
fastställt ett antal gränsvärden för kreditportföljens diversifiering. Det gäller bland annat andelen
blancoexponering, exponeringens fördelning på privat- respektive företagssegmentet samt hur stor
exponeringen får vara i olika företagsbranscher.
Det är styrelsens uppfattning att hela verksamheten ska genomsyras av en sund riskhantering. Således har
bankens styrelse valt att föra upp hanteringen dels på dagordningen vid styrelsesammanträden, samt som
en integrerad del av beslut och annan daglig verksamhet i banken.
Banken har valt att använda sig av en process för riskhantering som består av ett antal steg som ska
genomföras i särskild ordning. Stegen omfattar att (1) identifiera risker, följt av (2) analysera risker, (3)
utvärdera risker, (4) fatta beslut om hur risker ska behandlas och slutligen (5) uppföljning och kontroll av
att riskerna har behandlats.
I banken finns det en riskkommitté, där deltagarna med sina olika kompetenser bidrar till att allsidigt
genomlysa risker. Riskkommitténs arbete omfattar vidare säkerhetsfrågor, klagomål, compliancefrågor,
risk- och sårbarhetsanalyser med mera. Riskkommittén träffas inför varje styrelsemöte och protokollet
delges styrelsen. Riskkommittén är permanent och består av vd (ordförande),
affärsrörelsechef/klagomålsansvarig, riskcontroller (sammankallande), kreditriskcontroller,
complianceansvarig, säkerhetschef, kreditchef samt redovisningschef.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskhantering och ansvarar därmed för att upprätta
riktlinjer för riskhanteringen och definiera riskprofilen. Styrelsens beslut grundar sig på de underlag som
riskkontrollen och riskkommittén löpande tar fram.
Varje verksamhetsområde ansvarar för att hantera riskerna som uppstår i den egna verksamheten. All
personal i banken ansvarar tillsammans med sin chef för riskhanteringen på respektive avdelning. Det är
viktigt att varje medarbetare ska ha kännedom om sin kund eller motpart och ska fullt ut förstå varje
enskild affär samt kunna förklara dess riskinnehåll. Att tillsammans med kunden identifiera och förstå
risken i varje affär möjliggör att rätt beslut fattas, både för kunden och för banken. Alla medarbetare
ansvarar för att rapportera möjliga riskkällor.
Riskkontrollen ansvarar för att oberoende följa upp och kontrollera bankens riskhantering samt att
rapportera resultat till vd, styrelse samt riskkommitté.
Dualitetsprincipen är vägledande vid all riskhantering, det innebär att riskkontrollen är separerad från
affärsverksamheten. Mer information om bankens riskhantering återfinns i noten Finansiella risker.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Efter en svag utveckling under 2013 förväntas tillväxten i svensk ekonomi stärkas rejält under 2014.
Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan med ökande investeringar och god konsumtionsutveckling medan
exporttillväxten hålls tillbaka av ett krisdrabbat Europa. Vi förväntar oss att Riksbanken höjer styrräntan
först i slutet av året, och att låga räntor i omvärlden samt hushållens räntekänslighet håller tillbaka
höjningstakten.
Arbetsmarknaden förbättrades under 2013, en utveckling som förutses fortsätta under de närmaste åren.
Efter en trög start på 2013 blev avslutningen stark. Sysselsättningen steg med närmare 50 000 personer,
en ökning med cirka 1 procent jämfört med 2012. Framåtblickande arbetsmarknadsindikatorer, såsom
nyanmälda lediga platser, anställningsplaner enligt KI-barometern och PMI samt intervjuundersökningar
vittnar om att konjunkturuppgången nu ökar efterfrågan på arbetskraft. Detta ger allt större avtryck i form
av sjunkande arbetslöshet.
Bakom den relativt stabila arbetslöshetsnivån döljer sig en allt större andel arbetslösa med en svag
ställning på arbetsmarknaden. Det gäller bland andra utomeuropeiskt födda (där andelen har tredubblats
sedan 2008) och personer med funktionsnedsättning (1/5 av de arbetslösa, vilket är en fördubbling på fem
år), enligt Arbetsförmedlingen. Kännetecknande är att de arbetslösas utbildningsnivå successivt försvagats
vilket är en konsekvens bl.a. av att en hög andel av de nyanlända har en mycket låg utbildning. Nästan 30
procent av inskrivna arbetslösa har en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskolenivå. Denna andel
väntas öka under de närmaste åren.
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Arbetslösheten sjunker även i Västmanland och även om ungdomsarbetslösheten fortfarande är hög så
minskar den starkt i kommuner som Hallstahammar, Köping, Sala, Surahammar och Västerås. Den enda
kommunen i Västmanland där den positiva utvecklingstrenden inte slagit igenom ännu är Fagersta som
med 28,5 % har länets högsta ungdomsarbetslöshet.
Arbetslösheten i Uppsala län sjunker i samtliga kommuner frånsett Håbo kommun där andelen arbetslösa är
oförändrad. Uppsala län har lägsta andelen arbetslösa i landet men det ska noteras att skillnaderna är stora
mellan kommunerna. Lägst arbetslöshet har Knivsta samt Håbo och Östhammar. Högst arbetslöshet har
Älvkarleby med 10,8 %.
Även ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka i Uppsala län. Uppsala har en ungdomsarbetslöshet på
12,2 %. Detta ska jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 17,2 %.
Arbetslösheten i Sala och Hebyområdet utvecklas också försiktigt positivt. Vi kan dock se att antalet, såväl
vuxna som ungdomar, som hamnat i arbetslöshet också blir kvar i arbetslösheten under längre tid än
tidigare.
Banken följer utvecklingen i våra kommuner och hur detta påverkar återbetalningsförmågan hos bankens
kunder. Ett fortsatt lågt ränteläge hjälper naturligtvis våra kunder att klara såväl amorteringar som
räntebetalningar. 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.
Inriktningen och prioriteringarna för 2014 är i linje med vår inriktning det senaste året enligt vår strategi
2015.
2013 innebar, i linje med våra förväntningar, en något försämrad lönsamhet framförallt beroende på ett
minskat räntenetto. Då vi förväntar oss ett fortsatt lågt ränteläge under hela 2014 räknar vi med ett
fortsatt minskat räntenetto för kommande år.
Vi tror således på något minskade intäkter samtidigt som vårt arbete med att också minska bankens
kostnader ska ge resultat kommande år. Sammanfattningsvis innebär det ett beräknat resultat för 2014 i
linje med årets resultat.
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Löptidsinformation, 2013
Kontraktuellt
återstående
löptid (redovisat
värde) samt
förväntad
tidpunkt för
återvinning,
mkr

På
anfordran

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

10

10

660

50

100

810

196

56

169

617

2 073

3 111

798

1

6

1

8

7

304
2

2

304
4

304
4

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
Emitterade
värdepapper
Övriga skulder
Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter
Avsättningar
Summa skulder
och eget kapital
Total skillnad

40

6
3 209

6
245

190

47
2

11

3 702
3

757

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

Löptidsinformation, 2012
Kontraktuellt
återstående
löptid (redovisat
värde) samt
förväntad
tidpunkt för
återvinning,
mkr

På
anfordran

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

20

20

547

100

50

244

70

166

590

1 967

3 037

2 557

0,201

9

3

12

12

51
0,041

151
1

1

202
2

151
2

0,011

697

23
142
22
811

192

23
142
22

267

752

1 971

164

4 157

2 723

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

8
2 975

9
272
0,011

146

42
3

11
683

3 445
3
683

2

15
2
4 157

15
2 983

287

146

45

0

696

-2 172

-95

121

707

1 971

-532

42
3

45

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.
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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.
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.
Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att sparbankens Finanskommitté ansvarar för att
identifiera och kontrollera denna exponering.
Derivatinstrument som ränteswapkontrakt och räntecapkontrakt används för att hantera ränterisken.
I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när en effektiv koppling finns mellan säkrat lån och derivatinstrument.
Se vidare i not om redovisningsprinciper.
Sparbanken använder sig av måttet duration i eget kapital för att beräkna eventuell värdeförändring på det egna kapitalet
vid olika marknadsscenarios. Enligt finanspolicyn är målsättningen 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 1,4 år (f å 0,9) vid en kalkylerad förändring
av räntan med 2% (vid beräkningen har hela balansräkningen beaktats). Om durationen beräknas enbart på sparbankens ut- och
inlåning som ej räntesäkras är den genomsnittliga räntebindningstiden/durationen 0,2 år (f å 0,2). Ju lägre duration i eget kapital
desto lägre risk för att urholka kapitalet.
De obligationer och räntebärande värdepapper på nominellt 300 000 tkr (200 000 tkr) uppgick på bokslutsdagen till bokfört värde
303 501 tkr (få 202 399 tkr) med orealiserade värdeförändringar under året på 1 495 tkr (få -225 tkr).
Per den 31 december hade sparbanken ränteswapar med ett kontraktsvärde på 44 000 tkr (51 000 tkr). Swaparnas
verkliga värde netto uppgick den 31 december till -1 671 tkr (-2 435 tkr) bestående av skulder.
Per den 31 december hade sparbanken räntecapar med ett kontraktsvärde på 1 004 000 tkr (900 000 tkr).
Caparnas verkliga värde uppgick den 31 december till 3 186 tkr (1 396 tkr).
2013
Räntebindningstider för
tillgångar och
skulder Ränteexponering

Högst 1
mån

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

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

42

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

244
256

304
245
4 487

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
1
ränta erhålls
Räntederivat, fast
2
ränta erläggs
Kumulativ
exponering

6

1

-532

44

203

330

44

353

11

33

244

316

44
531

532

2012
Räntebindningstider för
tillgångar och
skulder Ränteexpon-ering

Högst 1
mån

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

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

543

100

50

2 838

121

2

13

51
3 381

221

52

64

50

14

5

5

51
1
106

101
119

20

20

4

697
3 037

3

3

12

187
211

202
188
4 157

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

9
3 058

197

84

52

39
1

3

11
58
645

3 445
58
645

3 067

197

84

52

39

3

714

4 157

314

24

-32

12

67

116

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

9

3

-503

51

314

389

51

356

7

44

362

384

51
500

503

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
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

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: 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: 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: Styrelseledamot i Salabostäder AB.
Invald: Sala Sparbank 2012
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