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VD HAR ORDET
Det är med stolthet jag konstaterar att
Södra Dalarnas Sparbank, gör ett
rekordresultat på mer än ett sätt under 2017.
För att nämna något, så är det första gången i
bankens historia som vi passerar två
miljardgränser i affärsvolym under ett och samma
år (11 och 12 Mdr). Vi har välkomnat fler nya kunder
(över 600) än på många år. All utrustning som
Avesta Lasarett har fått i gåva inom ramen för
bankens samhällsnytta har kommit i bruk och
bidrar dagligen till att rädda liv i södra Dalarna.
Vi har förändrat kontorsstrukturen och öppnat ett
helt nytt kontor i centrala Säter och banken
uppvisar låga kreditförluster samt gör återigen ett
rekordresultat såväl före som efter kreditförluster.
Det har med andra ord aldrig gått så bra för banken
som det gör just nu, samtidigt som det paradoxalt
nog aldrig har varit lika svårt att vara en liten lokal
bankaktör. Hela bankbranschen förändras just nu
i en rasande fart och det påverkar även oss som
lokal sparbank i södra Dalarna. Det som i
huvudsak driver denna förändring är:

Ändrade kundkrav - Såväl privatpersoner som
företag, förflyttar sig i allt raskare takt till digitala
produkter och tjänster. De ställer allt högre krav på
dygnet runt service som helst ska vara snabb, enkel, transparent och gratis.

Nya konkurrenter – Den senaste tiden har det
i en strid ström dykt upp en mängd nya nischaktörer som erbjuder digitala lösningar inom lönsamma produkt- och tjänsteområden. Teknikbolag som
konkurrerar med de traditionella bankerna men
som inte omfattas av det omfattande regelverk
och den myndighetstillsyn som vi som bank har att
förhålla oss till.

Plattformslösningar - Ett nytt fenomen är aktörer som enbart skapar plattformar för att hjälpa
kunder att samla banktjänster på ett och samma
ställe. Här är vi som bank skyldiga att delge den
samlade informationen som finns i våra system till
andra om kunden önskar det.

Nya regleringar – Det kommer allt fler nya regelverk som lavinartat driver kostnader för bl.a.
IT-utveckling. Svenska banker beräknas lägga 1,1
Mdr per reglering (4st) som införs under 2018 och
det påverkar även oss som lokal bankaktör.
Min bedömning är att vi behöver fortsätta arbeta
för att framtidssäkra banken, bevara vår

unika ställning och behålla kontrollen över
betalningsströmmarna eftersom det har en direkt
påverkan på bankens lönsamhet och därmed en
långsiktig överlevnad som lokal bank i
södra Dalarna. Vi behöver hitta nya sätt att bedriva
lokal sparbank, om vi även fortsatt ska kunna vara
ett ekonomiskt smörjmedel som bidrar till en
livskraftig region där människor vill
leva och arbeta.
Södra Dalarnas Sparbank är en bank med en stark
kapitaltäckning som uppfyller samtliga krav från
Finansinspektionen med marginal. Dessutom har
banken en god likviditet och uppfyller såväl interna
som externa krav på svensk bankverksamhet. Att
vi dessutom har ett bra resultat 2017 känns tryggt
utifrån de förändrade spelregler vi har att förhålla
oss till, såsom ändrade kundkrav, nya konkurrenter
och nya regleringar.
Under 2017 har vi påbörjat arbetet med att
framtidssäkra banken, genom att implementera en
organisations- och arbetssättsförändring i syfte
att säkerställa nya regleringskrav samtidigt som vi
skapar utrymme för mer tid till kvalificerad
rådgivning och möten med kund.
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Vi ska fortsätta värna Sparbanksidén, men vi måste
samtidigt vara förändringsbenägna och utvecklingsbara. Vi får inte luta oss tillbaka och förlita oss
på en framgångsrik historia av 180års verksamhet.
Vi måste leva i nuet och utveckla den lokala sparbankens möjligheter på ett sätt som säkerställer
att framtidens lokala bankkunder i södra Dalarna
vill besöka oss, eftersom det tillför värden som de
behöver och efterfrågar. Det gör vi genom att leva
bankens vision och värderingar samt erbjuda såväl
digitala lösningar som fysiska möten av toppkvalité. Därför är det extra glädjande att våra kunder
visar ett fortsatt högt förtroende för den hjälp och
service vi erbjuder. Enligt årets kundundersökning
SKI (Svenskt Kvalitets Index) har Södra Dalarnas
Sparbank en kundnöjdhet på 71,3% jämfört med
rikssnittet på 63,6%.
Detta tack vare att bankens personal alltid ser
möjligheter istället för hot i den föränderliga värld
vi lever i och tack vare att de alltid sätter
kundnyttan främst.
Det är en förmån som VD att få leda en lokal
sparbank i förändring tillsammans med
medarbetare som varje dag, året om, går till a
rbetet med glädje och stolthet över att få bidra till
att underlätta vardagen och förverkliga drömmar
för företagare och privatpersoner i vårt
verksamhetsområde.
Tack för förtroendet!

Mirja Herrdin
VD, Södra Dalarnas Sparbank
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EN BANK MED LOKALT ENGAGEMANG
- vårt hjärta klappar för södra Dalarna

I januari 1837 tog pastor Bärssell i Dala-Husby initiativet till att bilda Husby Sockens Sparbank - i dag Södra Dalarnas Sparbank. I år är
banken därmed 181 år och är ett av traktens
äldsta ännu existerande företag och Dalarnas
äldsta aktiva sparbank.
Under sina 181 år har banken varit med om en hel
del, både missväxtår på 1800-talet, två världskrig
och ett antal finanskriser. Stora utmaningar som vi
klarat oss väl ur. Något som varit bestående under
alla år är vår affärsidé. Den är densamma som på
pastor Bärssells tid. De pengar som sparas hos oss
lånas ut till hus som byggs och företag som startas och växer här. På så sätt stannar varenda krona
kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Nu som
då ger vi tillbaka av vårt överskott till unga, idrott,
kultur, utbildning och annat som gör Avesta,
Hedemora och Säters kommuner levande, något vi
känner en stor stolthet över och det som är det
riktigt fina med att vara en äkta sparbank.
Föreningar och eldsjälar som driver projekt kan
bidra till utveckling genom att få ta del av vår vinst,
något som är möjligt eftersom vi inte har några aktieägare. Vi är också unika i vår lokala förankring.

När allt fler bankkontor stängs så finns vi kvar med
våra kontor lokalt. Vi är den enda banken som har
huvudkontoret i södra Dalarna. Vi har verksamhet i
kommunerna Avesta, Hedemora och Säter.
Som sparbank har vi ett speciellt och fint ansvar, vi
är en viktig del av den lokala tillväxen och ska vara
en motor för den lokala utvecklingen. Vi kan inte
flytta vår verksamhet någon annanstans, vi finns
här och bidrar till att det lokala samhället mår bra
så att banken också gör det. För oss är det helt
avgörande att vi förstår den lokala marknaden och
en styrka att vi fattar alla kreditbeslut på våra kontor. Tillgång till finansiering och finansiell kompetens är viktiga förutsättningar för utveckling. Vi har
resurser att tillgodose de behov som finns på vår
lokala marknad.
Vi har också en folkbildande roll genom att hålla
lektioner i privatekonomi för elever på högstadiet och gymnasiet. Här kan vi bidra till att unga får
kunskaper som gör att de inte hamnar i ekonomiska svårigheter.
Idag är vår bank en modern, välmående och pigg
181-åring.
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Varmt välkommen till oss
Hos oss får du personlig service av professionella
medarbetare. Vi hjälper dig med din vardagsekonomi
antingen som privatperson eller företagare. Vi kan
erbjuda dig som kund traditionella banktjänster
såsom kassa, lån, betalning och sparande. Utöver
dessa tjänster kan vi också erbjuda specialkompetens inom företag, juridik, lantbruk och skog,
försäkringar samt aktiehandel. Och allt detta kan du
upptäcka under ett och samma tak, lokalt.
Som kund hos oss kan du förvänta dig en hög
servicenivå, engagemang och kvalificerad
rådgivning.
Välkommen att upptäcka Södra Dalarnas
Sparbank.

3 kommuner
		

- Avesta, Hedemora och
Säter

2 kontor

- Hedemora, Säter

40 medarbetare
22 500 kunder - privatpersoner, små- och
		
medelstora företag,
		
lantbruk och föreningar
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BANKENS HJÄRTEFRÅGA

Vår vision är att förverkliga människors
drömmar i ett välmående samhälle. Det
bidrar vi bland annat till genom bankens
samhällsnytta ”Tro Hopp & Klöver”. 2017 gav
vi tillbaka 2,8 miljoner kronor till satsningar
som gör bygden levande.
Vi är alla beroende av ett växande och välmående
samhälle, som människor vill bo kvar i och
flytta till. Av den anledningen vill vi bidra till ett
sjudande näringsliv, ett rikt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter, en god samhällsservice och en
modern och fungerande välfärdssektor.
Som lokal sparbank har vi en affärsmodell som
innebär att vi ger vi tillbaka en del av vårt överskott
till föreningar och projektägare i Avesta, Hedemora
och Säters kommuner. Det kan gälla skola, kultur,
idrott, föreningar, samhälle och miljö, näringsliv
eller annat som bidrar till ett levande samhälle.

För oss är det en hjärtefråga att bidra till att
utveckla södra Dalarna som livskraftig region.
Läs mer om hur du kan ansöka och hur vi kan hjälpa
dig att förverkliga din dröm på:
www.sodradalarnassparbank.se/samhallsnytta
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DEN STORA FÖRENINGSDAGEN

Varje år har vi glädjen att sponsra föreningar
och evenemang runt om i södra Dalarna. År
2017, i samband med vårt 180 års jubileum
geomförde vi den Stora Föreningsdagen då
vi bjöd in föreningarna att fira jubileumet
tillsammans med oss.
Dagen till ära deltog 20 av Hedemoras
Idrottsföreningar som samtliga visade upp sig och
sina sporter på Vasaliden. Besökarna kunde prova
allt ifrån ponnyridning till simning, brottning,
cheerleading och innebandy.
Dagen avslutades med en parad från Vasaliden
genom Åsgatan upp till Sveaparken där bandet
Hökartorget stod för underhållningen och
deltagande föreningar fick en jubileumscheck på
1000 kronor från banken.

Medverkande föreningar: Hedemora
Cheerleaders IF • Hedemora Judoklubb •
Hedemora Simsällskap • Hedemora Sportklubb •
Hedemora Tennisklubb • Hedemora Träningsverk
• Hedemorabygdens Ridklubb • IBF Hedemora
• IFK Hedemora Brottarklubb • IFK Hedemora
Fotboll • IFK Hedemora Handboll • IFK Hedemora
Friidrott • IFK Hedemora Skidor • Långshyttans
Gymnastikförening • SMK Hedemora •
Vasaloppsklubben • Hedemora Gymnastiksällskap
• Power Axe Club • Hedemora Ungdoms Bowling
•Hedemora kommun
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UNG LIVSSTIL I HEDEMORA
OCH AVESTA!

Ung Livsstil handlar om att alla elever i Hedemora- och Avesta som börjar årskurs 7 får ett
erbjudande om att tillsammans med sina
föräldrar skriva under ett kontrakt där hen tar
ställning mot tobak, alkohol och droger under
högstadietiden.
Ung Livsstil startade 2014 i Hedemora och har
hösten 2017 startat upp i Avesta kommun och på
högstadieskolorna där. Det är totalt över 80%
av eleverna i de båda kommunerna som är med i
projektet.
Södra Dalarnas Sparbank har tagit initiativ till
satsningen som sker i samarbete med Hedemora och Avesta kommun. De elever som är med erbjuds
olika attraktiva förmåner i form av rabatter på
caféer och i affärer i Avesta och Hedemora. På
skolavslutningen i nionde klass lottas det ut två
körkort till de som varit med och varit drogfria
sedan årskurs 7.

Varje månad arrangeras aktiviteter såsom bio,
disco, baktävling, nattinnebandy och prova-påaktiviteter. Kontinuerligt under läsåret arrangeras
tävlingar där de som är med i Ung Livsstil har chans
att vinna fina priser.
Om man bryter sitt kontrakt får man ytterligare
en chans att vara med i Ung Livsstil. Möjligheten
att vinna körkort förlorar man dock direkt. De
elever som börjar månadsspara minst 50 kronor i
samband med att de börjar årskurs 7 får en bonus
på 600 kronor i årskurs 9 av banken, förutsatt att
de inte rört sitt sparande.
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SKÖRDEFESTEN
- EN FRAMGÅNGSSAGA

Matglädje när Traute från Ingelsbo Gård bjuder på sin korv till besökare på Skördefesten. Foto: Liselotte Dahlin

Syftet med Skördefesten är att krympa avståndet
mellan konsument och producent, få fler och
nöjdare mataktörer och sätta södra Dalarna på
Sveriges matkarta.
2010 startade något som idag, åtta år senare
har visat sig bli en framgångssaga både för
besöksnäringen och den lokala maten i södra
Dalarna.
Skördefest ideell förening ansökte 2010 om
sponsring till att genomföra en Skördefest i södra
Dalarna. Ansökan beviljades av Södra dalarnas
Sparbank och den första skördefesten genomfördes
med 20 besöksmål och 1500 besökare. I september
2017, sju år senare har Skördefesten växt till 51
deltagande mataktörer (besöksmål) och 22 000
besökare.
Skördefesten har skapat Dalarnas Skördefest med
över 100 deltagande mataktörer. Eventet i sig är
oerhört uppskattat och ger upphov till många
viktiga möten mellan lokala producenter och
kunder långt utanför länets gränser. Skördefesten
har blivit viktig för de lokala företagarna och för
utvecklingen av deras verksamheter där de kunnat
se direkta resultat på flera miljoner kronor.
Skördefesten har sedan starten utvecklats till en
stabil verksamhet som utgör grunden för att ta

ytterligare steg i utvecklingen. Södra Dalarnas
Sparbank har under 2017 beviljat pengar till ett nytt
projekt som kallas ”Så och skörda södra Dalarna”.
Projektet syftar till att sätta södra Dalarna på
Sveriges matkarta samt få södra Dalarna att bli
ett turistmål för matälskare året om. Med projektet
skapas fler mötesplatser, evenemang och tillfällen
för matproducenter och kunder att mötas. Projektet
har potential att öka tillväxen hos producenter
och för besöksnäringen i stort i Dalarna med fler
tillresta och övernattande besökare.
Skördefest i södra Dalarna är ett utmärkt exempel
på hur vi som lokal sparbank genom ett väl
fungerande samarbete mellan Södra Dalarnas
Sparbank och Skördefesten Ideell Förening har
möjliggjort en välmående bygd där människor
inte bara vill leva och arbeta utan även besöka
och uppleva, vilket bidrar till ytterligare tillväxt
och lokal utveckling i sann sparbanksanda.
Läs mer om Skördefesten och deras arbete på
https://www.skordefest-sodradalarna.com/
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UTDRAG UR
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Allmänt om verksamheten
Styrelsen för Södra Dalarnas Sparbank avger
härmed årsredovisningen för verksamheten 2017,
det 180:e verksamhetsåret.

Den totala affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till
12 167 mkr (10 780 mkr), en ökning med 13 procent
jämfört med föregående år.

Södra Dalarnas Sparbank, med verksamhet i
kommunerna Avesta, Hedemora och Säter,
grundad 1837, är Dalarnas äldsta sparbank.

Sparbankens resultat

Bankens verksamhet består till störst del av in- och
utlåning till allmänheten samt till små och
medelstora företag i verksamhetsområdet. För
banken är det viktigt att kunna möta kundernas
behov genom att erbjuda konkurrenskraftiga
helhetslösningar med rådgivning till företagare,
lantbruk och privatpersoner. Förutom traditionella
banktjänster kan banken erbjuda
specialistkompetens inom värdepapper, skogsoch lantbruk samt försäkring. Juridik- och
skatterådgivning erbjuds i samarbete med externa
aktörer.
Södra Dalarnas Sparbank är en bank med
ambitionen att vara en lokal utvecklingsmotor. Med
en stor andel av den lokala marknaden, ett brett
utbud av produkter och tjänster och en stark
finansiell ställning är banken en kompetent och
uthållig affärspartner.

Sparbankens ställning och affärsvolym
Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark.
Eget kapital uppgår vid årets slut till 531 mkr och
soliditeten uppgår till 13,3 procent (14,3 procent).
Bankens balansomslutning ökade med 14 procent
mot föregående år och uppgick vid årets slut till 3
984 mkr. Inlåning från allmänheten ökade under
året med 480 mkr och uppgick vid årets slut till 3
435 mkr.
Det förmedlade sparandet i fonder och försäkringar uppgick vid årsskiftet till ett marknadsvärde om
2 631 mkr (2 298 mkr). Nettoutlåning i egen stock
ökade med fyra procent under året och uppgick vid
årets slut till 2 784 mkr (2 677 mkr). Befarade kreditförluster uppgick till 2,9 mkr (3,7 mkr). Utlåningen via förmedlade krediter till Swedbank Hypotek
ökade med 20 procent till en volym vid årets slut
om 1 340 mkr (1 114 mkr).

Årets resultat före kreditförluster uppgick till 55,5
mkr (50,2 mkr), en ökning med elva procent jämfört med föregående år. Resultatet är med god
marginal det bästa i bankens historia. Bankens
nettointäkter ökade under 2017 till 122,6 mkr (114,4
mkr), främst till följd av ett starkare provisionsnetto samt högre utdelningar.
Provisionsnettot stärktes med 6,6 mkr och uppgick
till 37,8 mkr. Räntenettot stärktes marginellt mot
föregående år. Allmänna administrationskostnader ökade med fem procent mot föregående
år, främst till följd av högre IT-kostnader. Personalkostnaderna landade i linje med föregående år.
Lokalkostnaderna har ökat något till följd av iordningställande av banklokalen i Säter. Bankens totala kostnader ökade med 3,2 mkr.
Kreditförlusterna ökade mot föregående år och
uppgick till 2,0 mkr (1,9 mkr). Rörelseresultat efter
kreditförluster uppgick till 53,5 mkr (48,3 mkr)
vilket är 5,2 mkr högre än föregående år. Räntenetto stärktes marginellt under året, främst till följd
av högre intäkter från utlåning till allmänheten
samt lägre kostnad för insättningsgaranti. Räntenettot motsvarar 61 procent (65 procent) av bankens
totala intäkter.
Provisionsnettot stod för 31 procent (27 procent)
av bankens nettointäkter och uppgick till 37,8 mkr
(31,2 mkr). Ökningen beror främst på högre provisioner från Swedbank Hypotek, garantier och
Robur Fond. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 3,0 mkr (4,2 mkr). Posten består
främst av realiserat och orealiserat resultat från
bankens överskottslikviditet som placerats i värdepapper.
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Svealands Risk och Compliance
Banken ägde per balansdagen 16,7 procent i bolaget Svealands Risk och Compliance AB som tillhandahåller tjänster inom IT, webb, AML, säkerhet samt
risk- och compliance. Tidigare ägde banken 20 procent av bolaget,under 2017 tillkom dock ytterligare
en sparbank som ägare, varpå ägarandelen sjönk.

Personal
Banken hade vid årets slut 42 anställda, varav 24
kvinnor och 18 män. Vid utgången av 2017 hade
banken 35 st SwedSec-licensierade medarbetare.
Under året har en omorganisation genomförts.
Tidigare var banken organiserad i två avdelningar,
privat och företag. Nu är organisationen i stället
uppdelad i två kontor, Hedemora och Säter. Medarbetarna i rörelsen är indelade i tre arbetsgrupper;
kundansvariga rådgivare, kundrådgivare samt
affärsstöd. Affärsstöd har i uppgift att avlasta
rådgivarna med den administration som följer av
ett kundmöte. På så vis skall rådgivarna ges
möjlighet att ha ett större kundfokus.

Bankens miljöarbete
I bankens uppdrag ingår att bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för kunder och att vara en
tillväxtmotor i södra Dalarna. En viktig del i arbetet
är att det görs på ett hållbart sätt. Under många
år har banken arbetat aktivt med att ta ett miljöansvar, vilket också är en del av bankens affärer.
Anslutningarna och användandet av internetbanken har ökat under året liksom antalet betalningar
som görs med kort. Användandet av telefonbanken
har minskat till förmån för mobilbanken där ökningen är markant. Sammantaget hjälper alla digitala
tjänster till att minska kontanthanteringen och
med den mängden transporter och stora koldioxidutsläpp. På större krediter till företag gör banken
löpande miljöanalyser för att ta hänsyn till
kreditens miljöpåverkan.

Händelser av väsentlig betydelse som
inträffat under räkenskapsåret eller
efter dess slut
I december 2017 flyttades kontoret i Stora Skedvi
till centrala Säter samtidigt som verksamheten vid
kontoret i Långshyttan flyttades till Hedemora. Det
nya kontoret i Säter bemannas med fem heltidstjänster och har samma öppettider som kontoret i
Hedemora. 					
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
Nyckeltal
Volym
Affärsvolym1 ultimo, mkr
förändring under året, %		
1
Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer
Medelaffärsvolym (MAV), mkr		
förändring under året, %		
			
Kapital		
Summa riskvägt exponeringsbelopp		
Kärnprimärkapitalrelation (ej år 2012-2013)		
Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp
Total kapitalrelation		
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 skatt 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) samt leasingobjekt, övertagen
egendom och kreditgarantier		
		
Övriga uppgifter		
Medelantal anställda		
Antal kontor		

2017

2016

2015

2014

2013

12 167
12,87

10 780
8,17

9 966
9,01

9 142
7,62

8 495
9,74

11 501
11,43

10 321
7,39

9 611
9,68

8 763
8,17

8 101
11,17

2 131

2 070

2 061

2 078

1 903

22,08

20,91

19,74

16,76

ET

22,08

20,91

19,74

16,76

16,47

2,00

2,17

2,35

2,62

2,46

1,07

1,11

1,13

1,23

1,33

0,47

0,47

0,40

0,47

0,54

1,15

1,14

0,96

1,13

1,44

8,38

8,28

7,19

8,07

9,61

0,55

0,56

0,64

0,57

0,57

0,56

0,58

0,65

0,62

0,60

52,49

42,53

51,77

30,00

27,75

0,09

0,19

0,12

0,52

0,97

0,07

0,07

0,04

0,28

0,16

42
2

43
3

43
3

44
3

43
3
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Resultat- och balansräkning (TSEK)

2017

2016

2015

2014

Resultaträkning		
Räntenetto		
Provisioner, netto		
Nettoresultat av finansiella transaktioner		
Övriga intäkter		
Summa intäkter		

74 400
37 781
3 023
7 388
122 592

73 966
31 154
4 227
5 021
114 368

74 693
29 437
-4 374
8 382
108 139

76 031
28 668
-1 620
4 760
107 840

68 978
27 337
6 976
4 789
108 080

Allmänna administrationskostnader		
Övriga rörelsekostnader		
Kreditförluster		
Summa kostnader
Värdeförändring på finansiella tillgångar		

-59 531
-7 567
-1 970
-69 067
–

-56 858
-7 332
-1 875
-66 065
-

-61 095
-7 911
-963
-69 969
43

-54 411
-6 524
-5 628
-66 562
-100

-55 206
-6 177
-3 024
-64 407
0

Rörelseresultat		
Bokslutsdispositioner		

53 525
–

48 303
-

38 213
23

41 178
132

43 673
7 003

Skatter		
Årets resultat		
		
Balansräkning
Kassa		
Utlåning till kreditinstitut		
Utlåning till allmänheten		
Räntebärande värdepapper		
Aktier och andelar		
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		

-10 549
42 976

-9 502
38 801

-7 370
30 866

-8 177
33 133

-10 607
40 069

4 630
3 490
132 854 366 573
2 677 748 2 492 736
102 638 278 044
135 880
128 556
5 318
6 935
409 850
139 881
3 468 917 3 416 215

5 194
312 862
2 233 182
303 126
107 736
7 623
16 639
2 986 362

5 959
429 517
1 978 707
356 127
87 827
5 244
15 219
2 878 601

Obeskattade reserver		
Eget kapital		
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

2 046
189 556
2 784 044
150 071
136 932
4 176
717 499
3 984 325
–

-

2013

40 242

–

1 316

3 434 709
14 467
3 302
3 452 478

2 955 023 2 905 299
15 808
18 754
2 791
8 572
2 973 622 2 972 866

2 546 256
13 945
9 708
2 569 909

2 469 056
19 626
9 251
2 499 248

587
531 260
3 984 325

587
587
494 708 442 762
3 468 917 3 416 215

610
415 843
2 986 362

742
378 611
2 878 601
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RESULTATRÄKNING
1 januari - 31 december
TSEK
Ränteintäkter			
Räntekostnader			
Räntenetto			
Erhållna utdelningar			
Provisionsintäkter			
Provisionskostnader			
Nettoresultat av finansiella transaktioner			
Övriga rörelseintäkter			
Summa rörelseintäkter			
			
Allmänna administrationskostnader			
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar				
Övriga rörelsekostnader			
Summa kostnader före kreditförluster
		
			
Resultat före kreditförluster
		
Kreditförluster, netto			
Rörelseresultat
				
Skatt			
Årets resultat			

2017

2016

79 033
-4 633
74 400

78 612
-4 645
73 966

7 086
41 084
-3 303
3 023
302
122 592

4 977
34 632
-3 479
4 227
44
114 368

-59 531
-1 581
-5 986
-67 098

-56 858
-1 717
-5 614
-64 190

55 494
-1 970

50 178
-1 875

53 525

48 303

-10 549
42 976

-9 502
38 801
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BALANSRÄKNING
1 januari - 31 december
Tillgångar			
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker			
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.			
Utlåning till kreditinstitut			
Utlåning till allmänheten			
Obligationer och andra räntebärande värdepapper			
Aktier och andelar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Inventarier		
- Byggnader och mark		
Övriga tillgångar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Summa tillgångar			
			
						
Skulder, avsättningar och eget kapital
		
In- och upplåning från allmänheten			
- Inlåning		
Övriga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Avsättningar					
Summa skulder och avsättningar			
			
Obeskattade reserver			
			
Eget kapital			
Reservfond		
Fond för verkligt värde		
Årets resultat		
Summa eget kapital			
			
Summa skulder, avsättningar och eget kapital			

2017

2016

2046
75 255
189 556
2 784 044
74 816
136 932

4 630
60 567
132 854
2 677 748
42 070
135 880

4 176
705 094
12 406
3 984 325

5 190
128
399 638
10 212
3 468 917

3 434 709
5 491
8 975
3 302

2 955 023
8 307
7 502
2 791

3 452 478

2 973 622

587

587

451 933
36 351
42 976
531 260

415 132
40 775
38 801
494 708

3 984 325

3 468 917
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FRAMTIDENS BANK ÄR DIGITAL,
TRANSPARENT MEN ÄVEN LOKAL

Vi ser ett paradigmskifte i bankbranschen som
även påverkar Södra Dalarnas Sparbank.
Vi går mot en allt mer digitaliserad värld där ”gör det
själv” kommer underlättas i och med att fler aktörer
erbjuder tekniska plattformar. Vi går från en tid där
bankerna har “ägt” och kontrollerat kundens data
till att kunden själv styr och kontrollerar vem som
får ta del av och använda kundens lagrade data.
I den nya bankvärlden är det viktigt att bygga på
förtroende och lånsiktighet för att kunna hjälpa
kunden. Södra Dalarnas Sparbank värnar om den
tekniska utvecklingen som det fysiska mötet. Vi
har bland annat ett lokalt kundcenter som hjälper
kunderna med allt ifrån sparande och lån till
guidning i de digitala kanalerna.
Vid sidan av att banken kan erbjuda de flesta
bankaffärerna digitalt möter vi även våra kunder
vid våra två lokala fullservice kontor. Att kunna
boka ett möte på det lokala bankkontorer och ha
tillgång till kontanter är för oss en självklarhet.
I takt med att våra kunder blir mer digitala har de
inte samma tid som förr att besöka våra kontor.
Det gör att kundaffären har ändrat karaktär.

Idag kan t.ex. en bostadsaffär hanteras i ett fysiskt
möte på det lokala kontoret alternativt digitalt av
kunden själv på följande sätt:
1. Kunden går på en visning under helgen och söker
ett lånelöfte direkt i mobil- eller internetbanken.
2. Kunden får ett besked inom 5 minuter och kan
skriva sitt kontrakt för boendet.
3. Kunden ringer bankens lokala kundcenter
för att ställa frågor kring fastighetsaffären och
framtida låneupplägg.
4. Kunden kan själv lägga upp ett blancolån till
handpenningen och betala ut det till sig själv med
Mobilt Bank ID.
5. Inför tillträdet kontaktar kunden återigen
bankens kundcenter för upplägg av sina krediter,
men även övriga tjänster som uppstår kring
fastighetsaffären.
6. Bankens kundcenter handlägger alla upplägg
och skickar handlingar till kund, antingen fysiskt
brev, eller till kunden för elektronisk signering.
Vi erbjuder våra kunder en valfrihet.
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100-LAPPEN
- Du bestämmer vilken förening som ska få extra pengar

Klappar ditt hjärta extra för någon förening?
Nu har du möjlighet att bestämma vilken
kultur- eller idrottsförening i Avesta, Hedemora och Säters kommuner som ska få 100 kr
extra från banken.
För varje bokad rådgivning vi gör skänker vi 100 kr.
Vi kallar satsningen 100-lappen. Detta är pengar
utöver det vi årligen ger till sponsring och projekt.
Pengarna betalas ut till föreningarna varje kvartal.

Tips!
Påminn era medlemmar om att välja just er
förening som mottagare för 100-lappen när
de har en bokad rådgivning på banken.
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DET ÄR SKILLNAD PÅ SPARBANKER
OCH AFFÄRSBANKER
Sparbankerna är inte vilka banker som helst. Vi har
till exempel inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning. Vi är lokala banker, till skillnad från
andra banker som bara har lokala kontor. Vi gör
inte heller riskabla utlandsaffärer. Däremot är vi
ofta marknadsledande på de orter där vi finns och
bidrar starkt till tillväxt och utveckling i hela landet.
Sparbanken är en särskild associationsform som
regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Sparbankerna skiljer sig därför på flera sätt från såväl
de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer.
En affärsbank är uppbyggd som ett vanligt aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag - och därmed även affärsbanker - är att
redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den
vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas
sedan ut till aktieägarna. Så fungerar det däremot inte hos de ursprungliga sparbankerna, som
i dag är 47 stycken. En sparbank har inga egentliga ägare. Det inflytande som i affärsbankerna
utövas av aktieägare utövas i sparbanker i stället
av så kallade huvudmän, som direkt och indirekt
väljs av kommun- eller landstingsfullmäktige i
sparbankens verksamhetsområde. Huvudmännen
väljer bankens styrelse, som i sin tur utser VD. Det
finns alltså en demokratisk kontroll och styrning av
sparbankernas verksamheter.
Att sparbankerna inte har några ägare medför
även att ingen enskild person eller organisation
kan ställa några krav på att få utdelning när sparbankerna gör vinst. I stället har sparbankerna
möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter
där de är verksamma, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och
kultur.
Att investera i allmännyttiga projekt i lokalsamhället kan tyckas ädelt, men det är också fullt
rationellt. Sparbankerna är självständiga och lokalt
verksamma banker och därför berorende av hur det
går för området där de verkar, vilket skapar starka
incitament för att bidra till loka samhällets utveckling. Att sparbankerna bedriver bank lokalt innebär
också en god lokalkännedom, vilket sannolikt

bidrar till att sparbankerna oftast är marknadsledande inom sina verksamhetsområden.
Sparbankernas versamheter är dessutom typiskt
sett mindre riskfyllda än de större affärsbankerna.
De svenska sparbankerna har klarat sig bra i de
kriser som har varit, från Kreugerkraschen till den
senaste finanskrisen.
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SÅ STYRS EN SPARBANK
- representanter för lokalsamhället

En sparbank är inte vilket företag som helst och
styrs därför inte heller som ett vanligt företag.
Några av de unika inslagen är sparbankernas
egen lag, sparbankslagen (1987:619), konstruktionen där huvudmännen utgör bankens högsta

Representanter för
lokalsamhället
I enligt med
sparbankslagen
utses hälften av
sparbankernas
huvudmän av kommuneller landstingsfullmäktige i bankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva bland
insättarna i sparbanken.

beslutade organ genom sparbanksstämman och
med möjlighet att återinvestera en del av vinsten
i lokala samhället - faktorer som alla bidrar till
sparbankernas starka lokala förankring. Nedan
beskrivs hur de styrande organen utses.

Huvudmän

Styrelse

VD

Enligt sparbankslagen
ska en sparbank ha
minst 20 huvudmän.
Huvudmännen
är
sparbankernas
motsvarighet till ägarna i ett
aktiebolag. I Södra Dalarnas Sparbank finns
20 huvudmän, varav 10
är valda av kommunfullmäktige i Avesta,
Hedemora och Säters
kommuner.

En av huvudmännens
uppgifter är att välja
ledamöter till sparbankens styrelse. Enligt sparbankslagen ska styrelsen bestå av minst fem
ledamöter.
Styrelsen
har i sin tur uppdarg att
utse en verkställande
direktör för sparbanken.

Sparbankens VD utses
av styrelsen och ska
också ingå i styrelsen,
men får inte vara ordförande eller vice ordförande. VD utför de
uppgifter som styrelsen delegerar till denne i
särskild instruktion.

RELATIONEN TILL SWEDBANK
- ett givande samarbete
De kan vara lätt att tro att Södra Dalarnas Sparbank är en del av Swedbankkoncernen och att
Swedbank äger oss, men det är faktiskt tvärtom. Vi
är, tillsammans med många andra sparbanker, en
av ägarna till Swedbank. Vi delar myntet som
gemensam symbol i logotypen, har delvis gemensam historia och har till stor del samma produkter.
Tack vare att vi har ett unikt samarbetsavtal kan vi
erbjuda kunden en del av deras tjänster. Utlandstjänster, placeringsprodukter, mobil-, telefon- och
internetbanken till exempel. Tjänster som vi inte
skulle ha råd att utveckla själva.

Till skillnad från Swedbank har vi inga aktieägare
utan återför en del av vårt överskott tillbaka till
regionen, så att pengarna bidrar till utveckligen av
södra Dalarna.
Samarbetet med Swedbank sker genom Sparbankernas Riksförbund. Förbundet är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser
med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. De representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för oss som
medlemmar.
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VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
Livet består av drömmar och vi kan hjälpa till att förverkliga dem. Det är vad varje möte på banken
handlar om. Drömmar om ett nytt boende, att starta ett företag, bli skuldfri, driva ett projekt,
starta en ideell verksamhet eller helt enkelt säkra ett gott liv som pensionär.
Vi är en bank som bryr oss, varmt välkommen att kontakta oss!

KONTAKTUPPGIFTER

ÖPPETTIDER PÅ VÅRA KONTOR

Postadress

Hedemora

Säter

Södra Dalarnas Sparbank

0225-358 00
Hökartorget 5
776 28 Hedemora

0225-358 70
Vasagatan 6
783 30 Säter

Hökartorget 5, Box 204
776 28 Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Växel

Måndag, torsdag: 10.00 - 18.00
Tisdag, onsdag och fredag: 10.00 - 15.00

Telefonnummer: 0225-358 00

Kundcenter Södra Dalarnas Sparbank
Telefonnummer: 0225-358 40
Måndag, torsdag: 09.00 - 18.00
Tisdag, onsdag och fredag: 09.00 - 15.30

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK & INSTAGRAM
www.facebook.com/sodradalarnassparbank
www.instagram.com/sodradalarnassparbank
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Vi är Dalarnas äldsta sparbank, grundad år 1837. En sparbank som erbjuder alla tjänster du kan förvänta dig.
Alltid med personligt engagemang, kunskap och snabba besked. En del av överskottet från vår verksamhet återför vi till vår region.

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

