Delårsrapport för perioden januari – juni 2009
Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för
verksamheten under perioden 2009-01-01 – 2009-06-30.
(Då inget annat anges avser jämförelser per den 30:e juni 2008).
Allmänt om verksamheten
Sparbanken har fortsatt att utveckla verksamheten på ett positivt sätt trots den ekonomiska konjekturnedgången i Sverige och övriga världen. Många av våra kunder tycker att det känns tryggt med en lokal
bank som verkar lokalt för att sätta kundnyttan i centrum. Glädjande är att banken närmar sig nu en total
affärsvolym om
1,0 Mkr.
Vi har även fått bra respons för den samordning av kontorsnätet som genomfördes under våren 2008. Det
känns positivt att våra kunder uppskattar det ”nygamla” kontoret i Stånga. Nya kunder har även tillkommit
vilket känns stimulerande.
Ansökan om tillstånd för värdepappersrörelse är nu inlämnad till Finansinspektionen, och beslut beräknas
vara klart innan årsskiftet 2009/2010.
Styrelsen och personalen fortsätter sin målsättning att vara en modern, kompetent och kapitalstark
sparbank på Gotland, som är väl rustad för framtiden.
Inlåning
Inlåningen från allmänheten var vid periodens slut 409 726 tkr, en minskning från årsskiftet med 14 762 tkr.
Utlåning
Utlåningen till allmänheten var vid periodens slut 439 920 tkr, en ökning från årsskiftet med 18 768 tkr.
Utlåning till kreditinstitut
Sparbankens utlåning till svenska kreditinstitut minskade under perioden med 24 616 tkr. Sparbankens
likviditet är fortsatt mycket god, och vi ser inga bekymmer med likviditeten.
Kapitaltäckningskvot
Sparbankens kapitaltäckningskvot uppgick vid periodens slut till 1,62 (1,66).
Sparbankens resultat
Räntenettot för perioden uppgick till 4 463 tkr (4 920 tkr).
Provisionsnettot för perioden uppgick till 450 tkr (575 tkr). Minskningen förklaras av minskad förmedling av
krediter till Swedbank Hypotek. Banken har istället ökat utlåningen som förvaltas i den egna lånestocken.
Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 3 842 tkr (4 398 tkr). Minskningen hänför sig till stor del av
engångskostnader föregående år i samband med ombyggnation av banklokalen i Stånga.
I delårsbokslutet har Sparbanken gjort en reservering för en befarad kreditförlust om 250 tkr.
Sammantaget innebär detta att bankens rörelseresultat för perioden minskade med 423 tkr till 860 tkr
(1 283 tkr).
Prognos för 2009
För helåret beräknas rörelseresultatet, före kreditförluster, uppgå till 2 000 tkr.

