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VD har ordet

6

Högsby Sparbank är ingen vanlig bank och inte hel-
ler en bank i mängden. Som sparbank har man inga 
enskilda ägare utan ägs i princip av bankens kunder. 
En del av vinsten kan därför användas till att stödja 
satsningar och verksamheter som gör Högsby kom-
mun till en ännu bättre plats att bo och verka i.
Under 2007 lämnade banken bidrag till bland annat 
en konstgräsplan i Högsby, Ruda Folkets Hus, Med-
borgarhuset i Berga, Fågelfors Folkets Hus och Park 
samt Långemåla IF:s Danssektions anläggning.
Detta förutom den sedvanliga sponsringen av idrott, 
kultur och samhälle i Högsby kommun.
Ett bestående intryck från 2007 är oron på den glo-
bala finansmarknaden som eskalerade under höstmå-
naderna. Den amerikanska bolånekrisen - en följd av 
aggressiv utlåning till amerikanska hushållen med låg 
betalningsförmåga - har dominerat utvecklingen på 
finansmarknaden de senaste månaderna och dämpat 
konjunkturläget.
Den svenska ekonomin försvagades under 2007 efter 
tre år i rad med en BNP-tillväxt som varit väsentligt 
högre än den trendmässiga tillväxten. Uppskattnings-
vis steg BNP med 2,5 - 3 procent under 2007 jämfört 

med 4 procent rekordåret 2006. Det är framför allt 
en lägre exportökning som är den främsta förkla-
ringen till fjolårets konjunkturavmattning. En svagare 
omvärldskonjunktur och kapacitetsbrister i svensk 
exportindustri i samband med att kronan har stärkts 
inte minst gentemot den amerikanska dollarn. Ett 
ökat resursutnyttjande i svensk ekonomi bidrog till 
en fortsatt åtstramning av den svenska penning-
politiken. Riksbanken höjde styrräntan med en 
procentenhet till 4 procent under 2007. 
Även 2007 var ett mycket bra år för Högsby Sparbank. 
Den sammanlagda affärsvolymen ökade med 138 mkr 
och var den 31 december 2 146 mkr. Inlåningen i ban-
ken ökade med 42 mkr 2007, den totala utlåningen 
i banken ökade med 63 mkr under året och var den 
siste december 652 mkr. Detta trots att befolknings-
utvecklingen i kommunen även under 2007 visar på 
en negativ utveckling. Vi blev 102 färre i kommunen 
och invånarantalet var den siste december rekordlåga 
5 931 invånare.
Efter att i nio år varit VD i Högsby Sparbank är det 
nu dags att inleda en ny epok i mitt liv, detta som 
pensionär.
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Min bankbana började den 13 januari 1969 i dåvarande 
Lenhovda Sparbank, som aspirant som det hette på 
den tiden. Jag har sedan dess varit sparbanksrörel-
sen trogen och har haft förmånen att få arbeta med 
många olika uppdrag inom sparbanksrörelsen genom 
åren bland annat som kontorschef, bankkonsulent, 
områdeschef, privatmarknadschef, rörelsechef, spar-
banksdirektör lokalbankschef och slutligen nu som 
VD för Högsby Sparbank.
Det gäller nu för Högsby Sparbank att visa vad 
banken kan ge sina kunder för mervärde och varför 
Högsby Sparbank är det bästa bankalternativet i 
kommunen. Trots att kommunens invånarantal har 
minskat med över 450 st, under de senaste nio åren 
har antalet personer som gett oss sitt förtroende 
ökat  och vi har nu förmånen att räkna in över 13 000 
kunder i banken. Ingen annan bank har motsvarande 
servicenivå och möjligheter att anpassa verksamhe-
ten efter de lokala förutsättningarna. För att banken 
skall fortsätta att vara en trygg finansiell partner till 
kunderna är det viktigt att banken går med vinst. 
De resultat banken bygger upp stannar kvar i 
verksamhetsområdet och gynnar bankens kunder.

Finansinspektionens allmänna råd om styrning av 
finansiella företag är antagligen bara början på de 
förändringar som väntar i framtiden. En blick in i 
den ger vid handen att förändringsprocessen kommer 
att fortsätta med minskade marginaler, nya produk-
ter och tjänster. Samtidigt kommer våra kunder och 
myndigheter att ställa allt högre krav på kreditin-
stituten. För att Högsby Sparbank även i framtiden 
skall ha framgång krävs en engagerad och kunnig 
personal och en styrelse som följer med i samhälls-
utvecklingen. Detta kommer troligen att innebära att 
banken måste se sig om efter samarbetspartners eller 
medverka till att flera sparbanker går samman för att 
Högsby Sparbank även fortsättningsvis ska vara det 
naturliga och självklara alternativet vad avser finan-
siella tjänster för privatpersoner, företag, och organi-
sationer i vår kommun.
Avslutningsvis vill jag tacka alla kunder, personal, 
styrelse och huvudmän för den tid jag har haft förmå-
nen och förtroendet att få arbeta i Högsby Sparbank. 
Jag vill också önska banken lycka till i framtiden.

Högsby i mars 2008

Sven Franzén VD



Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får här-
med avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 
under 2007, sparbankens 113:e verksamhetsår. 
       

Förvaltningsberättelse  
     
       

Allmänt om verksamheten   
    
Högsby Sparbank är en självständig bank. Sparban-
kens verksamhet syftar till att ge kvalificerad
bankservice till hushåll, småföretag samt jord- och 
skogsbruk, företrädesvis inom Högsby kommun.
Högsby Sparbank bedriver sin verksamhet med 
huvudkontor i Högsby och ett filialkontor i Fagerhult. 
      

Sparbankens resultat    
  
Rörelseresultatet uppgick till 14,4 mkr, att jämföra 
med 16,8 mkr föregående år.
Räntenettot uppgick till 22,6 mkr vilket är en ökning 
med 8,6 %. Detta trots sjunkande räntemarginal.
Detta beror på bl a ökade in- och utlåningsvolymer. 
Reporäntan har under året höjts fyra gånger med 
totalt 1,00 procentenheter till 4,00%. 
Erhållna utdelningar avseende aktieinnehavet i 
Swedbank AB, uppgick till 4,2 mkr en ökning med 
0,4 mkr. Förändringen beror på höjd utdelning per 
aktie. 
Provisionsnettot uppgick till 7,1 mkr, vilket är en 
ökning med 0,1 mkr. 
I posten Nettoresultat av finansiella transaktioner in-
går realiserade och orealiserade vinster och förluster 
på finansiella instrument och dessa uppgick till 0,7 
mkr, en ökning med 17,8% 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,3 mkr mot 2,1 
mkr föregående år. Skillnaden beror på att banken  
föregående år  fick återbetalning av moms för tiden 
2002-07-01 t o m 2005-12-31 med 1,8 mkr. 
Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster upp-
gick till 20,5 mkr, en ökning med 3,0 mkr. 
Kostnadsökningen beror på att banken har träffat 
avtal med två tjänstemän om särskild ålderspension 
från 62 års ålder med 72% av gällande lön (1,4 mkr), 
samt att banken beslutat avsätta 1 mkr som bidrag
till en konstgräsplan i Högsby.    
   

Sparbankens ställning    
   
Inlåningen från allmänheten ökade under 2007 med 
42,1 mkr och var vid årskiftet 660,0 mkr.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Under året minskade nettosparandet i Roburs fonder 
med 24,0 mkr. Den totala fondförmögenheten hos 
våra kunder minskade med 23,8 mkr och utgjorde 
vid årsskiftet 356,2 mkr.
Sparbankens utlåning uppgick vid årets slut till 
652,1 mkr en ökning med 10,7%.
Den bundna utlåningen uppgick till 275,4 mkr varav 
127,5 mkr är 1-3 månadersbindningar.
Den totala förmedlade kreditvolymen till Swedbank 
Hypotek och Swedbank Finans uppgick vid års-
skiftet till 317,0 mkr en ökning med 51,9 mkr.
Den totala affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till 
2 146,1 mkr en ökning med 6,9%.
Sparbanken har vid årsskiftet placerat 41,8 mkr i 
obligationer och andra räntebärande värdepapper och
94,3 mkr i aktier.
Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2007 upp-
gick till 3,34. Ytterligare information om den ekono-
miska utvecklingen framgår av Fem år i sammandrag  
- nyckeltal på sidan 3 samt Resultat- och balansräk-
ningar 2003 till 2007 på sidan 4.     
    

Riskhantering     
  
Upplysningar om finansiella risker se not 3.  
   

Personal      
 
Medelantalet anställda är 14 st.
Under 2007 har ytterligare en privatrådgivare samt tre 
företagsrådgivare certifierat sig.   
   

Övrigt      
 
Årets januaristorm ”Per” orsakade på nytt stora ska-
dor på skogen i södra sverige. Dessutom blev många 
hushåll av med både el och telefon. På grund av data-, 
telefon- och säkerhetsproblem tvingades Högsby
Sparbank hålla banken stängd den 15-16 januari.
Högsby Sparbank hade under april månad en hel-
sidesannons i Nyheterna och OT. Detta för att infor-
mera och förstärka bankens vision och affärsidé.
Vid ordinarie sparbankstämma avtackades huvud-
männen: Eva Olsson, Per Lönn, Börje Karlsson,
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Evert Sunesson och Hemming Larsson för sina insat-
ser i Högsby Sparbank
Fr o m 1 april 2008 tillträder Per-Gunnar Sandberg 
tjänsten som VD i Högsby Sparbank. Han efterträder 
Sven Franzén som avgår med särskild ålderspension.

Förväntad framtida utveckling   
    
För 2008 förväntar vi oss en begränsad volymtillväxt 
samtidigt som konkurrensen kommer att innebära 
fortsatt press på räntemarginalerna. Rörelseresultatet 
för 2008 förväntas uppgå till 15-16 mkr före kredit-
förluster.      
  

Byte av redovisningsprinciper   
    
Från och med  den 1 januari 2007 tillämpar spar-
banken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att  
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
är tillämpliga med de begränsningar som följer av 
RR 32:06 Redovisning för juridiska personer eller 
FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag.     
   

Förslag till disposition beträffande 
sparbankens vinst     
 
Sparbankens vinst enligt balansräkningen utgör 
11.929.803 kr. Styrelsen föreslår att 2007 års vinst 
överförs till reservfonden. Sparbankens kapitaltäck-
ningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår 
till 3,3 (föregåendes års kapitaltäckningsgrad 28,4%).    
Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov 
till annan bedömning än att sparbanken kan förvän-
tas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång 
sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna 
kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är till-
räckligt stort i förhållande till verksamhetens omfatt-
ning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter.

9



2007 2006 2005 2004 2003Nyckeltal

Volym
Affärsvolym ultimo, Mkr
förändring under året, %
   (Av sparbanken förvaltade och 
   förmedlade kundvolymer)

Kapital
Soliditet
   Beskattat eget kapital + 72% av 
   obeskattade reserver i % av 
   balansomslutningen
   (I beskattat kapital ingår ej fonden
   för verkligt värde)

Kapitaltäckningsgrad*
   Kapitalbas i % av riskvägda 
   placeringar

Kapitaltäckningskvot*
   Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav

Primärkapitalrelation*
   Primärkapital i % av riskvägda 
   placeringar

Primärkapitalkvot*
   Primärkapital i förhållande till 
   kapitalkrav

* Fr o m 2007 ny beräkningsmetod

Resultat
Placeringsmarginal
   Räntenetto i % av MO

Rörelseintäkter/affärsvolym
   Räntenetto + rörelseintäkter i % av 
   genomsnittlig affärvolym

Rörelseresultatet/affärsvolym 
   Rörelseresultatet i % av genom- 
   snittlig affärsvolym

Fem år i sammandrag

2 008 109
17,0

23,1

28,4

-

35,0

-

3,0

1,8

0,9

1 715 877
14,0

24,0

29,8

-

37,5

-

3,3

1,8

0,8

1 504 509
6,7

24,5

28,2

-

36,0

-

3,6

2,1

0,8

1 409 745
8,0

25,1

27,4

-

35,6

-

4,0

0,0

0,8

2 146 066 
6,9

28,2

-

3,3

-

4,19

2,7

1,7

0,7
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Räntabilitet på eget kapital
   Rörelseresultat efter schablonskatt i   
   % av genomsnittligt kapital

K/I-tal före kreditförluster
   Summa kostnader exkl kreditförlus-
   ter och värdeförändringar på överta-
   gen egendom i relation till ränte-
   netto + rörelseintäkter

K/I-tal efter kreditförluster
   Summa kostnader inkl kreditförlus-
   ter och värdeförändringar på överta-
   gen egendom i relation till ränte-
   netto + 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 kredit-  
   institut (exkl banker)

Kreditförlustnivå
   Kreditförluster i % av ingående 
   balans för utlåning till allmänheten, 
   kreditinstitut (exkl banker) samt lea- 
   singobjekt, övertagen egendom och
   kreditgarantier

Övriga uppgifter
Medelantal anställda

Antal kontor

7,3

0,51

0,51

37

0,9

0,0

15

2

5,7

0,58

0,59

75

0,2

0,0

14

2

5,7

0,59

0,62

58

0,9

0,2

14

2

5,3

0,67

0,67

54

1,0

0,0

15

2

5,0

0,59

0,59

35

0,6

0,0

14

2

2007 2006 2005 2004 2003
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2007 2006 2005 2004 2003

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning, tkr
Räntenetto

Provisioner, netto

Nettoresultat av finansiella 

transaktioner

Övriga intäkter

Summa intäkter

Almänna administrationskostnader

Övriga rörelsekostnader [1]

Kreditförluster

Summa kostnader

Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

Skatter

Årets resultat
[1] Inkl avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar

Balansräkning, tkr
Kassa

Utlåning till kreditinstitut

Utlåning till allmänheten

Räntebärande värdepapper

Aktier och andelar

Materiella tillgångar

Övrigt

Summa tillgångar

Skulder, avsättningar 
och eget kapital
Skulder till kreditinstitut

Inlåning från allmänheten

Övrigt

Avsättningar till pensioner mm

Summa skulder och avsättningar

Obeskattade reserver

Eget kapital

Summa skulder, avsättningar 
och eget kapital

20 775

6 976

629

5 955

34 335

14 774

2 730

85

17 589

16 746

97

-3 681

13 162

5 877

53 973

588 996

49 812

32 470

5 366

7 496

743 990

5 637

558 256

4 500

3 905

572 298

148

171 544

743 990

20 874

6 017

-1 406

3 919

29 404

14 038

3 014

195

17 247

12 157

18 393

-7 752

22 798

5 199

75 970

483 664

50 387

32 425

5 361

6 624

659 630

711

489 775

6 912

3 605

501 003

245

158 382

659 630

21 375

5 511

-282

3 546

30 150

14 966

2 787

812

18 565

11 585

926

-2 698

9 813

6 635

45 672

455 353

56 556

32 315

5 565

9 111

611 207

5 363

442 792

4 255

3 574

455 984

18 639

136 584

611 207

22 525

4 861

-12

3 417

30 791

17 251

3 292

4

20 547

10 244

1 057

-2 233

9 068

4 856

23 388

435 802

56 870

32 315

5 203

7 801

566 235

657

409 559

4 966

3 718

418 900

19 564

127 771

566 235

22 575 

7 094

741

4 527

34 937

16 684

3 834

32

20 550

14 837

103

-2 560

11 930

4 580

61 660

652 154

41 816

94 325

4 921

6 710

866 166

8 805

600 360

7 658

5 365

622 188

45

243 933

866 166
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Resultaträkning
1 januari - 31 december 
tkr

Ränteintäkter

Räntekostnader

Räntenetto

Erhållna utdelningar

Provisionsintäkter

Provisionskostnader

Nettoresultat av finansiella 

transaktioner

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter [1]

Allmänna administrationskostnader

Avskrivning på materiella 

anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa kostnader före 
kreditförluster

Resultat före kreditförluster

Kreditförluster, netto

Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Årets resultat

[1] Samtliga rörelseintäkter är hänförliga 
till verksamheten i Sverige

27 843

7 068

20 775

3 843

8 879

-1 903

629

2 112

34 335

14 774

721

2 009

17 504

16 831

-85

16 746

97

-3 681

13 162

35 474

12 899

22 575

4 227

8 988

-1 894

741

300

34 937

16 684

521

3 313

20 518

14 419

-32

14 387

103

-2 560

11 930

Not 2007 2006

4

5

6

7

8

9

10

19

11

12

13

14
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Not 2007 2006Balansräkning
Per den 31 december, tkr
Tillgångar
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Materiella tillgångar
   - Inventarier
   - Byggnader och mark
Övriga tillgångar
   - Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
    - Avsättningar för pensioner
    - Övriga avsättningar

Summa skulder och avsättningar

Obeskattade reserver
Eget kapital
   Reservfond
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Årets resultat

Summa eget kapital

Summa skulder, avsättningar 
och eget kapital

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
- Garantier
Åtaganden
- Övriga åtaganden

15
16
17
18
19

20

21

22
23
24
25

10
14

26

27

28

5 877
53 973

588 996
49 812
32 470

1 053
4 313
2 480

469
4 547

743 990

5 637
558 256

2 836
1 664

3 110
795

572 298

148
171 544
158 382

0
13 162

171 544

743 990

0

47 730

52 912

4 580
61 660

652 154
41 816
94 325

744
4 177

326
1 358
5 026

866 166

8 805
600 360

5 703
1 955

4 589
776

622 188

45
243 933
170 544

61 459
11 930

243 933

866 166

0

41 659

62 246
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Reserv fond

135 584
22 798

158 382

-
-

0

Bundet 
eget kapital

Totalt
eget kapital

22 798
-22 798
13 162
13 162

158 382
0

13 162
171 544

Fritt
eget kapital

Ingående eget kapital 2006-01-01
Vinstdisposition
Årets resultat
Utgånde eget kaptial 2006-12-31

Ingående eget kapital 2007-01-01
Justering för ändrad redovisnings-
princip
Justerat eget kapital 2007-01-01
Vinstdisposition
Omvärderingar redovisade direkt 
mot eget kapital
Anslag till allmännyttiga ändamål
Årets resultat
Utgånde eget kapital 2007-12-31

Fond för 
verkligt 
värde

Verkligt 
värde
reserv 

Sammandrag avseende förändringar i eget kapital,
tkr

Årets 
resultat

Reserv fond

158 382

0
158 382

12 162

0
0
0

170 544

0

95 023
95 023

0

-33 564
0
0

61 459

Bundet 
eget kapital

Totalt
eget kapital

13 162

0
13 162

-12 162

0
-1 000
11 930
11 930

171 544

95 023
266 567

0

-33 564
-1 000
11 930

243 933

Fritt
eget kapital

Fond för 
verkligt 
värde

Verkligt 
värde
reserv 

Årets 
resultat

Reservfond         
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning 
av balanserad förlust.          
         
Fond för verkligt värde         
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på 
finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen.  
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Kassaflödesanalys (indirekt metod)
1 januari - 31 december, tkr

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat (+)
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-)
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner, (+/-)
Av-/nedskrivningar (+)
Kreditförluster (+)
Betald inkomstskatt (-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning av utlåning till allmänheten
Ökning av inlåning från allmänheten
Ökning av skulder till kreditinstitut
Förändring av övriga tillgångar och skulder (+/-)*
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar (+)
Förvärv av finansiella tillgångar (-)
Förvärv av materiella tillgångar (-)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Utbetalt anslag (-)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

2007-12-31 2006-12-31

16 746

-424
0

721
299

-3 681

13 661

-105 332
68 481

4 926
-868

-19 132

10 000
-11 462

-725
-2 187

0
0

-21 319
81 169
59 850

14 387

-23
153
521
746

-2 560

13 224

-63 158
42 104

3 168
1 988

-2 674

22 589
-12 449

-76
10 064

-1 000
-1 000

6 390
59 850
66 240
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Följande delkomponenter ingår i likvida medel, tkr

Kassa och banktillgodohavanden     
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel   
Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalys   
  
Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara 
(Avgår skuld på checkräkningskredit)     
Summa      

* Specifikation av förändring av övriga tillgångar och skulder

Förändring av övriga tillgångar
Förändring av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förändring av övriga skulder
Förändring av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förändring av avsättning
Summa

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

2007-12-31 2006-12-31

5 877
53 973
59 850

82 000
141 850

4 580
61 660
66 240

50 000
116 240

-2 152
-479

2 868
291

1 460
1 988
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Noter
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1 Uppgifter om sparbanken

Årsredovisningen avges per 31 december 2007 och 
avser Högsby sparbank, org nr 532800-6217, med säte 
i Högsby.
Adressen till huvudkontoret är Storgatan 41, 579 30 
Högsby.

2 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag

Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) 
och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. 
Sparbankerna tillämpar s k lagbegränsad IFRS och 
med detta avses standarder som har antagits för till-
lämpning med de begränsningar som följer av RR 
32:06 och FFFS 2006:16. Detta innebär att samtliga 
av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och 
med hänsyn till att sambandet mellan redovisning 
och beskattning skall tillämpas. Denna årsredo-
visning innehåller de första fullständiga finansiella 
rapporterna upprättade i enlighet med lagbegränsad 
IFRS. I not finns en sammanställning med förkla-
ringar hur övergången till lagbegränsad IFRS har 
påverkat sparbankens finansiella resultat och ställ-
ning samt redovisade kassaflöden. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent 
på samtliga perioder som presenteras i de finansiella 
rapporterna, om inte annat framgår nedan.

Värderingsgrunder vid upprättande av 
företagets finansiella rapporter 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skul-
der är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, 
förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av 
derivatinstrument, finansiella instrument klassifice-

rade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
eller som finansiella tillgångar som kan säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Företagets funktionella valuta är svenska kronor och 
de finansiella rapporterna presenteras i svenska kro-
nor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrun-
dade till närmaste tusental.

Bedömningar och uppskattningar 
i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning 
gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade belop-
pen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 
period, eller i den period ändringen görs och fram-
tida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
period och framtida perioder. Sparbankens ledning 
har bedömt att det inte finns några kritiska bedöm-
ningar eller viktiga osäkerheter som påverkar årets 
finansiella rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper

Övergången till redovisning enligt lagbegränsad 
IFRS beskrivs i not. I enlighet med FFFS 2006:16 
behöver inte IAS 39 och IFRS 7 tillämpas på jämfö-
relsesiffrorna för 2006 utan framåtriktat från 1 januari 
2007. Tillämpningen av IAS 39 har inneburit att den 
ingående balansen per den 1 januari har förändrats 
med 95 023 tkr och beskrivs närmare i not 32.

Nya IFRS och tolkningar som 
ännu inte börjat tillämpas

Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt 
tolkningsuttalanden träder ikraft först fr o m räken-
skapsåret 2008 och har inte tillämpats vid upprättan-
det av dessa finansiella rapporter. IFRS 8 Operating 
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Segments anger vad ett operativt segment är och 
vilken information som ska lämnas om dessa i de 
finansiella rapporterna. Standarden ska tillämpas 
på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller 
senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringar i 
IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske 
av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, 
konstruktion eller produktion av tillgångar som tar 
en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning. Ändringen ska tillämpas 
på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller 
senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

IFRIC 11 IFRS 2 - Transaktioner med egna aktier, 
även koncerninterna, i tolkningsuttalandet klargörs 
hur ett egetkapitalinstrument reglerad transaktion 
ska klassificeras i det företag som erhåller tjänster 
av anställda. Tolkningsuttalandet träder i kraft den 
1 mars 2007 och ska tillämpas på räkenskapsår som 
inleds denna dag eller senare. Tidigare tillämpning 
är tillåten.

IFRIC 12 Service Concession Arrangements, tolk-
ningsuttalandet behandlar frågeställningen hur den 
som sköter ett sk Service Concession Agreement ska 
redovisa anläggningen samt de rättigheter och skyl-
digheter som följer av avtalet. Tolkningsuttalandet 
tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 
2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. 

IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, tolknings-
uttalandet behandlar redovisning och värdering av 
ett företags förpliktelse att leverera kostnadsfria eller 
rabatterade varor eller tjänster till kunder som kvalifi-
cerat sig till detta genom tidigare köp. Tolkningsutta-
landet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 
2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. 

IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit 
Asset Minimum Funding Requirements and their In-
teraction, tolkningsuttalandet behandlar hur krav på 
viss fondering samverkar med IAS 19 tak för en för-
månsbestämd tillgång. Tolkningsuttalandet tillämpas 
på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008 eller 
senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Sparbankens 
bedömning är att inte någon av dessa förändringar 
kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat 
eller ställning när de nya reglerna börjar tillämpas.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta 

Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som förelig-
ger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktio-
nella valutan till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen. 

Ränteintäkter och räntekostnader, 
samt utdelning

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på 
skulder beräknas och redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida 
in- och utbetalningar under den förväntade ränte-
bindningstiden blir lika med det redovisade värdet av 
fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekost-
nader inkluderar i förekommande fall periodiserade 
belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektiv-
räntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, 
premier och andra skillnader mellan det ursprungliga 
värdet av fordran/skulden och det belopp som regle-
ras vid förfall. 

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i 
resultaträkningen består av:
-  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effek-
tivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar.
-  Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats 
som tillgängliga för försäljning. Utdelning från aktier 
och andelar redovisas när rätten att erhålla betalning 
fastställts.

Provisions- och avgiftsintäkter 

En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen kommer att tillfalla 



företaget, (iii) färdigställandegraden på balansda-
gen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de 
utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår 
för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga 
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäktsredovisning redovisas enligt metoden suc-
cessiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna 
som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens 
färdigställandegrad på balansdagen. Sparbankerna 
erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster 
som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:

(i) Provisioner och avgifter som inräknas i den ef-
fektiva räntan
Provisioner och avgifter som är en integrerad del av 
effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt 
utan som justering av effektivräntan på resultatraden 
ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; upp-
läggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhanda-
hållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte 
i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten 
kommer att utnyttjas. 

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

(iii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en 
viss tjänst utförts 
Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av 
provisioner för köp av värdepapper för kunds räk-
ning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter 
i de fall som tjänsten utförs över en period som inte 
sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisio-
ner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en 

utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt.

Provisionskostnader

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den 
mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader 
för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter 
till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid be-
räkning av den effektiva räntan redovisas ej här.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner 
innehåller de realiserade och orealiserade värdeför-
ändringar som uppstått med anledning av finansiella 
transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktio-
ner består av:
- Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt 
värde på de tillgångar och skulder som identifierats 
till verkligt värde via resultaträkningen (fair value 
option) 
- Realisationsresultat från avyttring av finansiella 
tillgångar och skulder (inklusive ränteskillnadsersätt-
ning som erhållits vid kunders lösen av lån i förtid)
- Realisationsresultat från sällsynta fall vid försäljning 
innan förfall av tillgångar som avses att hållas till 
förfall
- Realisationsresultat från finansiella tillgångar som 
kan säljas
- Valutakursförändringar

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas och redovisas i 
enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finan-
siella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och 
obligationsfordringar. Bland skulder och eget kapital 
återfinns leverantörsskulder och låneskulder.

(i) Redovisning i och borttagande från balansräk-
ningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp 
i balansräkningen när sparbanken blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell till-
gång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
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kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en 
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del 
av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en 
finansiell skuld kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen endast när det föreligger en 
legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger 
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redo-
visas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget 
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 
Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Låne-
fordringar redovisas i balansräkningen i samband med 
att lånebelopp utbetalas till låntagaren. En avsättning 
för lämnat lånelöfte görs om löftet är oåterkallerligt 
och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbe-
hov identifieras redan innan lånet betalats ut eller när 
utlåningsräntan inte täcker sparbankens upplånings-
kostnader för att finansiera lånet. 

(ii) Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till instru-
mentets verkliga värde med tillägg för transaktions-
kostnader förutom för derivat och de instrument som 
tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas 
till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. 
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumen-
tet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter 
som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det 
finansiella instrumentet värderas efter första redovis-
ningstillfället såsom beskrivs nedan.

Inbäddade derivat

Aktieindexobligationen i sin helhet presenteras som 
obligation dvs. inklusive det innbäddade derivatet.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Finansiella instrument i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändring 
redovisade i resultaträkningen. Sparbanken place-
rar i aktieindexobligationer, som innehåller både en 

räntebärande del och en derivatdel. Sparbanken har 
valt att klassificera aktieindexobligationer till verkligt 
värde via resultaträkningen med hänvisning till att de 
innehåller inbäddade derivat. Detta val innebär att 
hela instrumentet värderas till verkligt värde och att 
värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträk-
ningen.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upp-
lupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 
vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran 
redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. 
efter avdrag för nedskrivningar av osäkra fordringar.

Investeringar som hålles till förfall

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

Finansiella tillgångar som kan säljas

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår 
finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon 
annan kategori eller finansiella tillgångar som före-
taget initialt valt att klassificera i denna kategori. 
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som 
dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures 
redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade mot eget kapital, dock ej värdeföränd-
ringar som beror på nedskrivningar (se redovisnings-
principer) eller på valutakursdifferenser på monetära 
poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare 
redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet 
med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså 
utdelning på aktier.  För dessa instrument kommer 
eventuella transaktionskostnader ingå i anskaffnings-
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värdet vid redovisningen för första tillfället och där-
efter ingå vid löpande värdering till verkligt värde att 
ingå i fond för verkligt värde till dess att instrumentet 
förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången 
redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare 
redovisats i eget kapital, i resultaträkningen.

Andra finansiella skulder

(iii) Finansiella garantier
Sparbankens garantiavtal innebär att sparbanken har 
ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren 
gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte 
fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i 
enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. 
Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt 
värde, dvs i normalfallet det belopp som utställaren 
erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid 
den efterföljande värderingen redovisas skulden för 
den finansiella garantin till det högre av de belopp 
som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventual-
förpliktelser och eventualtillgångar och det belopp 
som ursprungligen redovisades efter avdrag, i till-
lämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som 
redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.

Lånelöften

Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en 
ensidig utfästelse från sparbanken att ge ut ett lån 
med på förhand bestämda villkor (t ex ränta) där lån-
tagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte 
och dels (ii) ett avtal där både sparbanken och lån-
tagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal 
som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden. För av 
sparbanken lämnade lånelöften gäller att (a) att det 
inte kan reglernas netto, (b) sparbanken har inte som 
praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöften 
och (c) låneräntan är inte lägre än marknadsräntan då 
lånelöftet lämnas. Lånelöften redovisas till nominellt 
belopp.

Kreditförluster och nedskrivningar 
på finansiella instrument

(i) Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar sparbanken om 

det finns objektiva belägg som tyder på att en finan-
siell tillgång är i behov av nedskrivning till följd av 
att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat 
efter det att tillgången redovisas för första gången 
och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de 
uppskattade framtida kassaflödena från tillgången 
eller gruppen med tillgångar. Om det finns objektiva 
belägg som tyder på att ett nedskrivningsbehov kan 
finnas så betraktar sparbanken dessa fordringar som 
osäkra också i de fall när sparbanken vid en kassaflö-
desberäkning kommer fram till att full täckning finns 
för fordran vid ett eventuellt ianspråktagande av pant. 
Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhål-
landen som inträffat och som har en negativ inverkan 
på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels 
av betydande eller utdragen minskning av det verk-
liga värdet för en investering i en finansiell placering 
klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. 
Sparbanken utvärderar om ett nedskrivningsbe-
hov finns och om en kreditförlust ska redovisas på 
individuell basis för alla lån som är väsentliga. En 
nedskrivning (kreditförlust) beräknas som skillnaden 
mellan nominell lånefordran samt upplupna räntor 
och vad som beräknas inflyta efter i anspråkstagande 
av eventuell pant. Nedskrivningen redovisas som 
en kreditförlust i resultaträkningen. Som objektiva 
belägg på att nedskrivningshehov föreligger och 
att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i 
allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar förse-
nade. Andra objektiva belägg kan vara information 
om betydande finansiella svårigheter som kommit 
sparbanken till kännedom genom analys av finansiella 
rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i 
den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdig-
het som ingår som en integrerad del i sparbankens 
system och rutiner för att hantera kreditrisk. Efter-
gifter till sparbankens låntagare som görs på grund 
av att låntagaren har finansiella svårigheter kan också 
utgöra objektiva belägg om att lånet är osäkert. 

(ii) Bortskrivningar av lånefordringar 
Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs 
bort från balansräkningen när kreditförlusten an-
ses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare 
lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ack-
ordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat 
sätt. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna 
inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare 
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redovisade bortskrivningar redovisas som en minsk-
ning av kreditförluster på resultatraden Kreditförlus-
ter netto. 

(iii) Återföring av nedskrivning
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och 
det har skett en förändring i de antaganden som låg 
till grund för beräkningen av det nedsrivna belop-
pet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om 
låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betal-
ningar i enlighet med ursprungliga eller omstruktu-
rerade lånevillkor. Återföringen av nedskrivningar på 
lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av 
kreditförluster och specificeras särskilt i not. Ned-
skrivning av investeringar som hålles till förfall eller 
lånefordringar och kundfordringar som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare 
ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras 
till en händelse som inträffat efter det att nedskriv-
ningen gjordes.

Materiella tillgångar

(i) Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som till-
gång i balansräkningen om det är sannolikt att fram-
tida ekonomiska fördelar kommer att komma spar-
banken till del och anskaffningsvärdet för tillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella 
uppskrivningar. Det redovisade värdet för en mate-
riell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen 
vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av 
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljnings-
priset och tillgångens redovisade värde med avdrag 
för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

(ii) Avskrivningsprinciper
Avskrivningen sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Sparbanken 
tillämpar inte komponentavskrivning på rörelsefastig-

heter, eftersom effekten av övergången blir margi-
nell. 

Beräknade nyttjandeperioder:
- Inventarier    5 - 20 år
- Byggnader    50 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas 
restvärde och nyttjandeperioder omprövas vid varje 
års slut. 

Ersättningar till anställda 

Ersättningar efter avslutad anställning 
Pensionering genom försäkring 
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade 
tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal 
med Sparinstitutens Pensionskassa (SPK). Enligt 
IAS 19 är en avgiftsbestämd en plan för ersättningar 
efter avslutad anställning enligt vilka företaget be-
talar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet 
och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter om den juridiska enhe-
ten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas 
tjänstgöring under innevarande period och tidigare. 
En förmånsbestämd pensionsplan definieras som an-
nan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan. Pensionsplanen för sparbankens 
anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan 
som omfattar flera arbetsgivare. Sparbanken har dock 
gjort bedömningen att URA 45 Pensionsplaner som 
omfattar flera arbetsgivare är tillämplig även för spar-
bankens pensionsplan hos SPK. Sparbanken saknar 
tillräcklig information för att möjliggöra en redovis-
ning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför des-
sa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda 
planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
i den takt de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt sparbanken under en period. Premier be-
talas till SPK baserat på aktuell lön. Årets kostnader 
för dessa försäkringspremier framgår av not 10. 

Pensionering i egen regi
Sparbanken har utöver de kollektivavtalade tjänste-
pensionerna också i särskilda avtal utfäst till vissa 
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anställda att den anställde kan avsluta sin tjänstgöring 
vid en tidigare tidpunkt än 65 års ålder och om en yt-
terligare ersättning än den som den kollektivavtalade 
pensionsförmånen då ger. 
För pensioner i egen regi dvs. när pensioneringen 
inte tryggats genom försäkring utan avsättning redo-
visas i egen balansräkning, följer sparbanken Tryg-
gandelagens bestämmelser och Finansinspektionens 
föreskrifter för beräkning av åtagandenas storlek 
istället för att tillämpa IAS 19 Ersättning till anställda 
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig 
avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört 
med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan 
fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda 
förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan 
antagande om framtida löneökningar, och att alla 
aktuariella vinster och förluster redovisas i resultat-
räkningen då de uppstår. 

Allmänna administrationskostnader 
Allmänna administrationskostnader omfattar per-
sonalkostnader, inklusive löner och arvoden, pen-
sionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala 
avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbild-
nings-, IT, telekommunikations-, rese- och represen-
tationskostnader samt kassadifferenser. 

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och 
upplösningar av obeskattade reserver. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när spar-
banken har en befintlig juridisk eller informell för-
pliktelse som en följd av en inträffad händelse, och 
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Skatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträk-
ningen utom då underliggande transaktion redovisas 
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteef-
fekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt 
som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som är beslu-
tade eller i praktiken beslutade per balansdagen, 

hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i tempo-
rära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
redovisade värden på tillgångar eller skulder förvän-
tas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. 
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, 
uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. 

Ansvarsförbindelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser 
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åta-
gande som inte redovisas som en skuld eller avsätt-
ning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas. 

3. Finansiella risker 

I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av 
finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, 
likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att be-
gränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten 
har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den 
interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies 
och instruktioner för kreditgivningen och den övriga 
finansverksamheten. Sparbankens styrelse har det 
övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. 
Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar 
delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i 
sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.
Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera 
och analysera de risker som sparbanken har i sin 
verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begräns-
ningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på 
plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande 
att limiter inte överskrids. Riskpolicies och risk-
hanteringssystem gås igenom regelbundet för att 
kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar 
gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster 
som erbjuds. Genom utbildning och tydliga proces-
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ser skapar sparbanken förutsättningar för en god 
riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt 
ansvar. Sparbanken tillämpar ej säkringsredovisning. 
I sparbanken finns en samlad funktion för självstän-
dig riskkontroll direkt underställd verkställande 
direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen 
av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdo-
kument och processer. 

Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparban-
ken inte erhåller betalning enligt överenskommelse 
och/eller kommer att göra en förlust på grund av 
motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. 
Detta omfattar också den risk som sparbanken tar 
på sig när sparbanken ställer ut finansiella garantier 
för att garantera en tredje parts betalningsfullgö-
rande till innehavaren av den finansiella garantin. Till 
denna risk räknas också den risk som sparbanken 
har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek. I detta 
sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad 
till under året intjänad förmedlingsprovision Den 
bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en 
garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument. 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparban-
kens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild 
instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till 

kreditdelegation. Kreditdelegation rapporterar regel-
bundet till styrelsen. 
Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda 
mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. 
En genomgående princip är bl a att alla kreditbeslut 
i sparbanken normalt fattas av minst två personer. 
Trots att kreditrisken utgör sparbankens största risk-
exponering är sparbankens kreditförluster i förhål-
lande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. 
Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens 
kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är 
geografiskt hänförliga till sparbankens verksamhets-
område, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För 
att ytterligare minska risken är merparten av spar-
bankens krediter dessutom säkerställda med pant-
brev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. 
Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För 
att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens 
värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom 
vissa beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper 
med hög kreditvärdighet. 
Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga 
egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprö-
vas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande 
instans. För större företagsengagemang tillämpas 
riskklassificering i samband med nybeviljning av 
kredit och i samband med den årliga omprövningen. 
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Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna 
klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för 
obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd. 
Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna 
betalningar och oreglerade fordringar syftar till att 
minimera kreditförlusterna genom en tidig upp-
täckt av betalningsproblem hos kredittagarna och 
en åtföljande snabb handläggning av förekommande 

kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett 
särskilt kravsystem som med automatik bevakar och 
påminner om när kravåtgärd är erforderlig. 
Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto 
samt koncentrationer med avseende på motparter 
samt lånefordringar per kategori av låntagare visas i 
tabeller nedan.

Krediter¹ mot säkerhet av:
Statlig och kommunal 
borgen²
Pb i villa- och fritids-
fastigheter³
Pb i flerfamiljs-
fastigheter⁴
Pb i jordbruksfastigheter
Pb i andra närings-
fastigheter
Företagsinteckning
Övriga⁵
Varav kreditinstitut
Summa

Värdepapper
Bostadsinstitut
Övriga företag
- finansiella
Summa
Tot kreditriskexponering

Kredit-
riskexp i 
balans-

räkn (bokf 
värde)

Kredit-
riskexp 

utanf ba-
lansräkn
(verkl v)

Total 
kreditrisk-

exponering

Värde 
av säker-
heter avs. 

poster
i BR

Värde 
av sä-

kerheter 
avs. 

poster 
utanf BR

Totalt 
värde 

av
säker-
heter

Total 
kredit-
riskex-

ponering 
exkl 

säkerhet

105 203

135 249

13 140
135 308

55 473
71 559

197 882
61 660

713 814

3 000
38 817
38 817
41 817

755 631

0

0

44
0

2 923
11 354
27 338

0
41 659

0
0

0
41 659

105 203

135 249

13 184
135 308

58 396
82 913

225 220
61 660

755 473

3 000
38 817

41 817
797 290

105 203

122 647

13 136
134 178

55 470
62 416

1 984
0

495 034

0
0

0
495 034

0

0

44
0

2 923
11 354
24 252
61 660
38 573

0
0

41 817
80 390

105 203

122 647

13 180
134 178

58 392
67 072
26 235

0
526 907

0
0

0
526 907

0

12 602

4
1 130

3
4 007

136 653
0

154 399

0
0

0
154 399

Kreditrisk-
exponering 
brutto och 
netto

¹ Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt 
   kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är 
   upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering. 

² inklusive krediter till stat och kommun

³ inklusive bostadsrätter
⁴  inklusive bostadsrättsföreningar
⁵  inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
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Kreditkvalitet 

Sparbanken följer årligen upp och rapporterar kre-
ditgivningen på företagsengagemang enligt särskilda 
riktlinjer för att säkerställa kreditkvalitén i banken. 
Ett centraliserat scoringverktyg är inbyggt i kredit-
beredningssystemet för att bedöma kvalitén i enga-
gemangen. Med hjälp av scoringverktyg är bankens 
företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk 
för obestånd och Risk vid obestånd. Scoringverk-
tyget tar hänsyn till företagens nyckeltal, extern 

skötsamhet (UC) samt intern skötsamhet. 
För privata engagemang används ett scoringsystem 
anpassat för att säkerställa kvaliten på nybeviljade 
krediter till privatpersoner. 
Både intern samt externt beteende vägs ihop för att 
få fram ett risktal. Scoringsystemet för både privat 
och företag används även av Swedbank samt andra 
fristående sparbanker.

Oreglerade och osäkra fordringar

Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna 
lånefordringar, tkr

Fordringar förfallna 60 dgr eller mindre
Fordringar förfallna  > 60 dgr - 90 dgr
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr
Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr
Fordringar förfallna   > 360 dgr
Summa 

Lånefordringar per kategori av låntagare, tkr 

Lånefordringar, brutto
 - offentlig sektor
 - företagssektor
 - hushållssektor
varav enskilda företagare
 - övriga     
Summa     
varav:     
Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra 
lånefordringar
 - företagssektor
 - hushållssektor

Osäkra lånefordringar
 - företagssektor
 - hushållssektor
Avgår:     
Specifika nedskrivningar för individuellt värderade 
fordringar
 - företagssektor
 - hushållssektor 

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

2007

0
89

242
110
79

520

105 000
161 968
385 116
172 145

2 222
654 306

2 172
841

1 331

2 172
841

1 331

2 152
1 232

920

105 000
160 736
384 196
172 145

2 222
652 154
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Likviditetsrisk
 
Likviditetsrisk är risken för att sparbanken får 
svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade 
med sina finansiella skulder Likviditetsrisk kan 
även uttryckas som risken för förlust eller försämrad 
intjäningsförmåga till följd av att sparbankens betal-
ningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likvidi-
tetsrisker uppstår då tillgångar och skulder inklusive 
derivatinstrument har olika löptider. 
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa 
likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det 
innebär att placeringar endast görs i likvida värde-

papper, d v s värdepapper som handlas på en fung-
erande marknad. Likviditeten bevakas löpande och 
stresstester utförs för olika scenarios. 
Sparbankens likviditetsreserv inklusive beviljad 
checkkredit ska alltid uppgå till minst 5% av bankens 
inlåning till allmänheten. 
Sparbankens likviditetsexponering med avseende på 
återstående löptider på tillgångar och skulder fram-
går av tabellen nedan. Även den kassaflödesanalys, 
som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, 
belyser sparbankens likviditetssituation.

Tillgångar
Kassa
Utlåning till 
kreditinstitut
Utlåning till 
allmänheten
Obligationer mm
Övriga 
tillgångsposter
Summa tillgångar

Skulder
Skulder till 
kreditinstitut
Inlåning fr 
allmänheten
Övriga skuldposter
och eget kapital
Summa skulder 
och eget kapital
Lånelöften
Total skillnad

0

61 660

43 305
0

0
104 965

8 805

581 182

0

589 987

-485 022

0

0

47 825
4 095

0
51 920

0

4 955

0

4 955

46 965

0

0

67 780
16 321

0
84 101

0

10 740

0

10 740
1 753

71 608

0

0

190 509
21 400

0
211 909

0

3 483

0

3 483

208 426

0

0

302 735
0

0
302 735

0

0

0

0

302 735

4 580

0

0
0

105 956
110 536

0

0

257 001

257 001

-146 465

0

0

0
2

0
2

0

0

0

0

2

På 
anfordran

Högst
3 mån

Längre 
än 3 mån 

men
 högst 
1 år

Längre 
än 1 år 
men 
högst 
5 år

Längre 
än 5 år

Utan 
löptid

Åter-
stående
löptid i
genom-

snitt

Nominella kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

4 580

61 660

652 154
41 816

105 956
866 166

8 805

600 360

257 001

866 166

0

Totalt
redovisat

värde

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

28



Denna tabell visar en analys av tillgångar och skulder 
utifrån de förväntade tidpunkterna av återvinning 
eller bortbokning av samtliga tillgångar och skulder i 
balansräkningen.

Tillgångar
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Materiella tillgångar
-   Inventarier
-   Byggnader och mark
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
Avsättningar
-   Avsättningar för pensioner 
    och liknande förpliktelser
-   Övriga Avsättningar
Summa skulder och 
avsättningar

Högst
1 år

Längre
än 1 år

Totalt

4 580
61 660 

652 154

41 816
94 325

744
4 177
1 684

5 026
866 166

8 805
600 360

5 703

1 955

4 589
776

622 188

2007 2006

4 580
0

487 435

24 102
94 325

744
4 177
1 684

0
617 047

0
3 482

0

0

1 131
757

5 370

0
53 937

140 830

21 561
0

0
0
0

4 547
220 911

5 637
553 180

2 836

1 664

0
19

563 336

5 877
53 973

588 996

49 812
32 470

1 053
4 313
2 949

4 547
743 990

5 637
558 256

2 836

1 664

3 110
795

572 298

5 877
0

448 166

28 251
32 470

1 053
4 313
2 949

0
523 079

0
5 076

0

0

3 110
776

8 962

0
61 660

164 719

17 714
0

0
0
0

5 026
249 119

8 805
596 878

5 703

1 955

3 458
19

616 818

Högst
1 år

Längre
än 1 år

Totalt
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Marknadsrisk

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på 
eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instru-
ment varierar på grund av förändringar i marknads-
priser. Det finns tre typer av marknadsrisker: valuta-
risk, ränterisk och andra prisrisker. 
I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste mark-
nadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekurs-
risker (prisrisk). I sparbankens fall utgör ränterisken 
och aktiekursrisken den övervägande marknads-
risken. 
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvär-
det på sparbankens fastförräntande tillgångar sjunker 
då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller 
prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form 
av ränterisk är inkomstrisken, d v s risken för att 
räntenettot försämras i ett förändrat ränteläge genom 
att räntebindningstiden är olika för tillgångar och 
skulder.  Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar 
och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt 
inte överensstämmer. 
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en 
aktieplacering sjunker till följd av samhällsekono-
miska faktorer. 

Ränterisk

Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. 
Ränterisk kan således dels bestå av förändring i 
verkligt värde, prisrisk, dels förändringar i kassaflöde, 
kassaflödesrisk. En betydande faktor som påverkar 
ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebind-
ningstider 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. 
Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den sk gap-
analys, som återfinns nedan, som visar räntebind-
ningstiderna för sparbankens tillgångar och skulder i 
balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. 
Analysen visar att vid enförändring av marknadsrän-
tan med en procentenhet minskar/ökar räntenettot 
för kommande 12-månadersperiod med 3 475 tkr.

0

61 660

457 061
0
0

518 721

8 805

582 987
0
0

591 792

-73 071

-73 071

0

0

47 141
4 095

0
51 236

0

3 266
0
0

3 266

47 970

-25 101

0

0

26 606
16 321

0
42 927

0

6 834
0
0

6 834

36 093

15 804

0

0

100 910
12 604

0
113 514

0

1 560
0
0

1 560

111 954

127 758

Högst
1 mån

Längre 
än 1 mån 

men 
högst 
3 mån

Längre 
än 5 år

Utan 
ränta

Totalt

Tillgångar
Kassa
Utlåning till 
kreditinstitut
Utlåning till
allmänheten
Obligationer mm
Övriga tillgångar
Summa 

Skulder
Skulder till 
kreditinstitut
Inlåning från 
allmänheten
Övriga skulder
Eget kapital
Summa skulder 
och eget kapital
Diff tillgångar 
och skulder
Kumulativ
exponering

Räntenettorisk - genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid 
en ränteuppgång eller nedgång på 1 procentenhet på balansdagen, utgör 3 475 tkr.

Längre 
än 6 mån 

men 
högst 
1 år

4 580

61 660

652 154
41 816

105 956
866 166

8 805

600 360
13 023

243 978

866 166

Längre 
än 3 mån 

men 
högst 
6 mån

0

0

8 603
0
0

8 603

0

3 791
0
0

3 791

4 812

-20 289

Längre 
än 1 år 
men 
högst 
3 år

Längre 
än 3 år 
men 
högst 
5 år

0

0

11 833
8 796

0
20 629

0

1 922
0
0

1 922

18 707

146 465

0

0

0
0

105 956
105 956

0

0
0
0

0

105 956

252 421

4 580

0

0
0
0

4 580

0

0
13 023

243 978

257 001

-252 421

0
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Räntebindnings-
tider för tillgångar 
och skulder - 
Ränteexponering



Valutarisk 

Bankens exponering mot valuta utgörs av innehav av 
resevaluta. Innehavet är ringa och därmed är risken 
för föluster marginell. 

Aktiekursrisk 

Aktiekursrisk är risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från en aktie varierar på grund 
av förändringar i marknadspriser (oavsett om för-
ändringarna orsakas av faktorer relaterade specifikt 
till det aktien eller dess emittent, eller faktorer som 
påverkar alla liknande finansiella instrument som 
handlas med på marknaden). 
Sparbankens handel med aktier begränsar sig till 
strategiska förvärv. 
En generell förändring med 1 procentenhet av aktie-
kurserna beräknas påverka sparbankens eget kapital 
med 938 tkr per 2007-12-31. 

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister 

i administrativa rutiner leder till oväntade ekono-
miska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan 
exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, brist-
fälliga system eller teknisk utrustning. 
Även risken för oegentligheter, internt eller externt, 
ingår i den operativa risken. 
De operativa riskerna motverkas genom intern kon-
troll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är 
en ständigt pågående process i sparbanken, som bl a 
omfattar 
- kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner 
och instruktioner, 
- klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för 
medarbetarna, 
- IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlånings-
system med inbyggda maskinella avstämningar och 
kontroller, 
- Behörighetssystem 
- interna informations- och rapporteringssystem för 
att bl a tillgodose ledningens krav på information om 
exempelvis sparbankens riskexponering, samt 
- informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att 
skydda sparbankens och kundernas tillgångar.
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2007 20064. Räntenetto, tkr

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Räntebärande värdepapper
Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt  från osäkra fordringar

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Varav kostnad för insättningsgaranti
Övriga
Summa

Summa räntenetto

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

Placeringsmarginal
(Räntenetto i % av MO)

Medelränta utlåningen under året 

Medelränta inlåningen under året
(Inkl. kostnad för insättningsgarantin)

5. Erhållna utdelningar, tkr

Swedbank AB
Summa

985
24 677

2 149
32

27 843
524

100
6 968

256
-

7 068

20 775

2,65

2,96

4,31

1,35

3 843
3 843

1 575
32 876

999
24

35 474
384

209
12 688

286
2

12 899

22 575

2,18

2,69

5,09

2,30

4 227
4 227
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2007 2006

1 851
2 079

220
198

3 561
48

922
8 879

1 503
233
167

1 903

-6
556

79
629

61 459
61 459

201
1 911
2 112

1 934
1 909

212
146

3 439
75

1 273
8 988

1 366
389
139

1 894

-2
531
212
741

529
212

0
741

202 
98

300

6. Provisionsintäkter, tkr

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

7. Provisionskostnader, tkr

Betalningsförmedlingsprovisioner
Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

8. Nettoresultat av finansiella 
     transaktioner, tkr

Aktier/andelar
Andra finansiella instrument
Valutakursförändringar
Summa

Nettovinst/nettoförlust uppdelat 
per värderingskategori
Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen
Valutakursförändring
Finansiella tillgångar som kan säljas
Summa

9. Övriga rörelseintäkter, tkr

Intäkter från rörelsefastigheter
Övriga rörelseintäkter
Summa
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Via Resultat-
räkning

Via eget
kapital

2007 2006



2007 2006

5 409
1 776

916
553
498
439

9 591

508
2 698

20
383

16
687
871

5 183
14 774

5 450
1 809

991
2 010

534
589

11 383

401
2 744

92
369

26
597

1 072
5 301

16 684

10. Allmänna administrations-
      kostnader, tkr

Personalkostnader
- löner och arvoden
- sociala avgifter
- kostnad för pensionspremier
- andra pensionskostnader
- avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl löneskatt
- övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

Övriga allmänna administrationskostnader
- porto och telefon
- IT-kostnader
- konsulttjänster
- revision
- lokalkostnader
- fastighetskostnader
- övriga 
Summa övriga allmänna adm.kostnader
Summa

Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader, tkr

Löner
Sociala kostnader
Summa

34

Sparbankens
ledning

844
274

1 118

4 606
1 535
6 141

2007 2006

806
261

1 067

4 602
1 516
6 118

Övriga
anställda

Sparbankens
ledning

Övriga
anställda

Ledande befattningshavares ersättningar

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. 

Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt sparbanks-
stämmans beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Ersättning till verkställande 
direktören utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. 
Ersättning till verkställande direktören för 2007 har beslutats av styrelsen. 

Av sparbankens pensionskostnader avser 398 (374) sparbankens ledning 1 (1) personer.   
Sparbankens utestående pensionsförpliktelser till denna uppgår till 3 458 (3 110).



Ersättning och övriga förmåner under året 
till ledande befattningshavare, tkr

2007

Ordf Lars Danlid
Eva-Lott Berggren
Diana Bergeskans
Gerth Ericsson
Gillis Fredriksson
Evert Sunesson
VD Sven Franzén
Summa

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensions-
kostnad Summa

40
12
12
12
12
12

844
944

41
21
15
18
17
20

0
132

0
0
0
0
0
0

746
746

81
33
27
30
29
32

1 590
1 822

Ersättning och övriga förmåner under året 
till ledande befattningshavare, tkr

2006

Ordf Lars Danlid
Eva-Lott Berggren
Diana Bergeskans
Gerth Ericsson
Gillis Fredriksson
Evert Sunesson
VD Sven Franzén
Summa

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensions-
kostnad Summa

40
12
12
12
12
12

806
906

41
21
16
20
21
21

0
140

0
0
0
0
0
0

694
694

81
33
28
32
33
33

1 500
1 740

Avsättning för pensioner

- VD
- Övriga befattningshavare
Summa

Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI

Pensioner m m till ledande befattningshavare
Till nuvarande och tidigare styrelse, VD
-   premier för pensionsförsäkring
-   förändring av pensionsavsättning
Summa

VD har rätt att avgå med pension vid 61 års ålder med pensionsbelopp i linje med Finansförbundets pensionsavtal. 
Pensionerna är förmånsbestämda till 72 % av löner och förmåner vid uppnådd pensionsålder. Pensionskostnad av-
ser den kostnad som påverkat årets resultat. Förutom lön under uppsägningstid, 12 månader, utgår vid uppsägning 
från sparbankens sida ett avgångsvederlag med 12 månadslöner till VD. Om VD under uppsägningstiden erhåller 
ny anställning skall lön samt månatligt utbetalt avgångsvederlag reduceras med förmånerna från den nya anställ-
ningen. Vid uppsägning från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid.

2007 2006

3 110
-

3 110

3 110

374
320
694

3 458
1 131
4 589

4 589

398
348
746
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Ledande befattningshavares lån i banken
Styrelseledamöter
Summa

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller 
borgen. Lånevillkoren överensstämmer med dem som 
normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten.  

Antal arbetade timmar
Totalt i sparbanken

Medelantal anställda under året
Sparbanken
- varav kvinnor
- varav män
Totalt

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

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sam-
manhängande sjukfrånvaro på 60 dagar
Sjukfrånvaron som en andel av varje grupps ordinarie 
arbetstid
Sjukfrånvaron fördelad efter kön
Män
Kvinnor

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KPMG AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Deloitte AB
Revisionsuppdrag

Andersson & Co
Revisionsuppdrag

2007 2006

7 612
7 612

25 110

11
4

15

2
4

1

2,70

69,00

1,40
3,20

51
275

23

34

36

8 460
8 460

24 953

10
4

14

2
4

1

0,50

0,00

0,00
0,60

53
284

0

32

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



2007 2006

455
324
346
830

54

2 009

1 026

-841
1 082
-384

-798
85

97
97

-3 700
0

19
-3 681

538
326
331

2 069
49

3 313

1 681

-676
426

-778

-621
32

103
103

-2 904
325

19
-2 560

11. Övriga rörelsekostnader, tkr

Avgifter till centrala organisationer
Försäkringskostnader
Säkerhetskostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga rörelsekostnader

Summa

12. Kreditförluster netto, tkr

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

13. Bokslutsdispositioner, tkr

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning 
enligt plan
Summa

14. Skatter, tkr

Redovisat i resultaträkningen

Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning av fastighet 
Totalt redovisad skattekostnad
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2007 % 2007

28,0
0,3

-8,2
-2,2
-0,1
17,7

14 490
4 057

38
-1 191

-325
-19

2 560

38

2006 % 2006Avstämning av effektiv skatt, tkr

Resultat före skatt 
Skatt enligt gällande skattesats  
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Skatt hänförlig till tidigare år 
Övrigt 
Redovisad effektiv skatt

Redovisat i balansräkningen

Redovisade uppskjutna skatteskulder, tkr

Uppskjutna skatteskulder avseende fastighet 

Uppskjuten skatteskuld   
Redovisat värde vid periodens ingång 
Belopp som tagits i anspråk under perioden 
Redovisat värde vid periodens utgång  
 

28,0
0,4

-6,4
0,0

-0,1
21,9

16 843
4 716

70
-1 086

0
-19

3 681

2007 2006

795

815
-20
795

776

795
-19
776



2007 200615. Utlåning till kreditinstitut, tkr

Swedbank
- svensk valuta
- utländsk valuta
Övriga
Summa 

16. Utlåning till allmänheten, tkr

Utestående fordringar, brutto
- svensk valuta
- utländsk valuta
Summa

Varav: osäkra
individuell nedskrivning (specifikation se nedan)
Redovisat värde, netto

Förändring av nedskrivningar 

Ingående balans 1 januari 2007 
Årets nedskrivning för kreditförluster 
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för 
kreditförluster 
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditför-
luster som i årets bokslut redovisas som konstate-
rade förluster 
Utgående balans 31 december 2007   
      

51 038 
2 927

8
53 973

587 110
4 908

592 018

8 172
3 022

588 996

53 375
7 632

653
61 660

649 170
5 136

654 306

6 160
2 152

652 154

39

Individuellt
värderade

osäkra
låne-

fordringar

3 022
426

-621

-676
2 151



2006 2005

17. Obligationer och 
andra räntebärande 
värdepapper, tkr

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper
- svenska bostadsinstitut
- icke finansiella företag
- övriga finansiella företag

Summa

varav: Förlagsbevis
varav: noterade värdepapper 
på börs
onoterade värdepapper
Positiv skillnad till följd av att bok-
förda värden överstiger nominella 
värden
Negativ skillnad till följd av att 
bokförda värden understiger 
nominella värden

18. Aktier och andelar,
      tkr

Finansiella tillgångar som kan 
säljas enligt specifikation nedan
- kreditinstitut
- övriga
Summa finansiella tillgångar 
som kan säljas
Summa aktier och andelar
varav: 
noterade värdepapper på börs 
onoterade värdepapper

Företag

Aktier
Swedbank AB
BankService Syd AB
Sparbankernas Kort AB
Sparbankernas Affärsutveckling AB

93 774
551

94 325
94 325

93 774
551

32 315
155

32 470
32 470

32 315
155

Anskaffn.
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

3 000
0

38 816

41 816

5 000

11 331
30 485

536

719

2007 2006

2 998
0

38 870

41 868

3 010
4 947

40 640

48 597

3 003
4 999

41 810

49 812

0

12 426
37 386

1 089

861

3 028
5 011

44 392

52 431

3 010
0

39 043

42 053

Anskaffn.
värde

Verkligt
värde

Redovisat 
värde

Antal Redovisat
värdeBörsvärde

512 425
100

45
289

512 859

93 774

93 774

93 774
110
45

289
107

94 325

40



19. Materiella tillgångar, tkr

Anskaffningsvärde   
Ingående balans 2006-01-01 
Förvärv   
Avyttringar   
Utgående balans 2006-12-31 

Ingående balans 2007-01-01 
Förvärv   
Utgående balans 2007-12-31 

Uppskrivningar   
Ingående balans 2006-01-01 
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående balans 2006-12-31 

Ingående balans 2007-01-01 
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp 
Utgående balans 2007-12-31 

Avskrivningar   
Ingående balans 2006-01-01 
Årets avskrivningar   
Avyttringar   
Utgående balans 2006-12-31 

Ingående balans 2007-01-01 
Årets avskrivningar   
Utgående balans 2007-12-31 

Redovisade värden   
Per 2006-01-01   
Per 2006-12-31   
   
Per 2007-01-01   
Per 2007-12-31

   
   

Taxeringsvärden   
Taxeringsvärden, byggnader 
Taxeringsvärden, mark   

8 489
105

1 700
6 894

6 894
76

6 970

0
0
0

0
0
0

6 957
584

1 700
5 841

5 841
385

6 226

1 532
1 053

1 053
744

2 738
621

0
3 359

3 359
0

3 359

2 913
69

2 844

2 844
69

2 775

1 822
68

0
1 890

1 890
67

1 957

3 829
4 313

4 313
4 177

Inventarier
Byggnader 
och mark

11 227
726

1 700
10 253

10 253
76

10 329

2 913
69

2 844

2 844
69

2 775

8 779
721

1 700
7 800

7 731
521

8 252

5 361
5 366

5 366
4 921

2007 - 12 - 31 2006 - 12 - 31

2 391
397

2 251
230

41

Totalt



2007 200620. Övriga tillgångar, tkr

Positivt värde på derivatinstrument
Förfallna räntefordringar
Övriga tillgångar
Summa

21. Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter, tkr

Förutbetalda kostnader 
Upplupna ränteintäkter
Övrigt
Summa

22. Skulder till kreditinstitut, tkr

Swedbank AB
- utländsk valuta
Övriga
Summa
Beviljad limit hos Swedbank
Varav: kontokredit

23. Inlåning från allmänheten, tkr

Allmänheten
- svensk valuta
- utländsk valuta
Summa

Inlåningen per kategori av kunder

Offentlig sektor
Företagssektor
Hushållssektor
Varav enskilda företag
Övrigt
Summa

-
-

326
326

173
2 190
2 663
5 026

5 136
3 669
8 805

50 000
50 000

592 720 
7 640

600 360

14 617
72 146

508 309
134 254

5 288
600 360

2 417
32
31

2 480

75
1 920
2 552
4 547

4 908
729

5 637
82 000
82 000

555 319
2 937

558 256

20 986
83 171

450 402
117 713

3 697
558 256

42



2007 200624. Övriga skulder, tkr

Preliminärskatt räntor
Anställdas källskattemedel
Övriga skulder
Summa 

25. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter, tkr

Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

26. Obeskattade reserver, tkr

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

Summa obeskattade reserver

27. Ansvarsförbindelser, tkr

(nominellt belopp)
Garantier
- Garantiförbindelser - krediter
- Garantiförbindelser - övriga
Summa

28. Åtaganden, tkr

(nominellt belopp)
- Kreditlöften
- outnyttjad del av beviljade räkningskrediter
Summa

1 350
200

1 286
2 836

451
1 213
1 664

245
-97
148

148

43 413
4 317

47 730

0
52 912
52 912

2 987
189

2 527
5 703

660
1 295
1 955

148
-103

45

45

40 388
1 271

41 659

1 753
60 493
62 246

43
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Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till verkligt 
värde via 

resultaträkn.

Låne-
fordringar 
och kund-
fordringar

Investering 
som hålls 
till förfall

Finansiella
tillgångar
som kan 

säljas

Övriga
skulder

Summa
redovisat

värde

Verkligt
värde

0

0
0
0

23 791
0
0
0

23 791

0
0
0
0
0

4 580

0
61 660

652 154

0
0

2 190
326

720 910

0
0
0
0
0

0

0
0
0

18 025
0

2 836
0

20 861

0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
94 325

0
0

94 325

0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

8 805
600 360

5 703
1 955

616 823

4 580

0
61 660

652 154

41 816
94 325

5 026
326

859 887

8 805
600 360

5 703
1 955

616 823

4 580

0
61 660

652 154

41 868
94 325

5 026
326

859 939

8 805
600 360 

5 703
1 955

616 823

29. Finansiella 
tillgångar och 
skulder, tkr 

2007 

Kassa    
Belåningsbara statsskuld-
förbindelser mm 
Utlåning till kreditinstitut 
Utlåning till allmänheten 
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 
Aktier och andelar 
Upplupna intäkter 
Övriga finansiella tillgångar 
Summa 

Skulder till kreditinstitut 
Inlåning från allmänheten 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader 
Summa    

Beräkning av verkligt värde 
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de 
finansiella instrument som redovisas i tabellen ovan. 

Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad 
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från 
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaff-
ningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet 
finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell 
prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas 
inte. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper. Den största delen av företagets finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som 
kvoterade på en aktiv marknad. 

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad 
Aktieindexobligationer värderats till verkligt värde via resultaträkningen. De är inte föremål för daglig handel på en 
aktiv marknad har det verkliga värdet hitills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per balans-
dagen för respektive instrument. Innehavet i Sparbankernas Kort AB, Bankservice Syd AB och Sparbankernas 
Affärsutveckling AB redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. För kund-
fordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade 
värdet reflektera verkligt värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader 
diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs.         
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2007-12-31 2006-12-31

5 877 
0

82 000
87 877

3 843
27 843

7 068

4 580
0

50 000
54 580

4 227
35 474
12 899

30. Kassaflödesanalys, tkr 

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden 
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 
Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara
Summa

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

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår 
i kassaflödet från den löpande verksamheten
Erhållen utdelning 
Erhållen ränta
Erlagd ränta

31. Förklaring avseende övergång till lagbegränsad IFRS    
             
Denna årsredovisning för sparbanken är den första som upprättats med tillämpning av lagbegränsad 
IFRS, vilket framgår av not 2.  
De redovisningsprinciper som anges i not 2 har tillämpats vid upprättandet av sparbankens finansiella 
rapporter för räkenskapsåret 2007 och för jämförelseåret 2006 samt för sparbankens öppningsbalans 
den 1 januari 2006, förutom avseende IAS 39 som enligt undantag i FFFS 2006:16 först tillämpas 2007.
Vid upprättandet av sparbankens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från tidigare redovis-
ningsprinciper till lagbegränsad IFRS har påverkat sparbankens finansiella ställning, finansiella resultat 
och kassaflöden framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa. Avseende tillämpningen av IAS 
39 från och med 1 januari 2007, se not 32.          
       



Noter 2006-12-31

15
16
17
18
20

22
23
24

26

5 877
53 973

588 996
49 812
32 470
12 862

743 990

5 637
558 256

8 405
572 298

148
158 382

0
13 162

171 544
743 990

Effekt vid
övergång
till IAS 39

2007-01-01

0
0
0

2 417
95 023
-2 417
95 023

0
0
0
0
0
0

95 023
0

95 023
95 023

5 877
53 973

588 996
52 229

127 493
10 445

839 013

5 637
558 256

8 405
572 298

148
158 382

95 023
13 162

266 567
839 013

32. Byte av redovisningsprinciper,
       tkr 

Avstämning av eget kapital 

Tillgångar
     
Kassa      
Utlåning till kreditinstitut 
Utlåning till allmänheten 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 
Aktier och andelar 
Övriga tillgångar 
Summa tillgångar
     
Skulder, avsättningar och eget kapital 

Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder     
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver 
Reservfond     
Andra fonder     
Årets resultat     
Summa eget kapital 
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 
    

Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde påverkar sparbanken vad gäller 
innehavet i Swedbank AB där värdeökningen redovisas direkt mot eget kapital.

33. Kapitaltäckning, tkr

Kapitaltäckning 
För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning 
och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om
kapitaltäckning och stora exponeringar. 
För sparbankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella 
förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas 
(eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska täcka dels de föreskrivna mini-
mikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet 
med sparbankens kapitalutvärderingspolicy. 
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Sparbanken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt 
(kapitalplan) som baseras på 
-   sparbankens riskprofil,
-   identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
-   s k stresstester och scenarioanalyser, 
-   förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt 
-   ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar. 

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med sparbankens årliga verk-
samhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att 
riskerna är korrekt beaktade och avspeglar sparbankens verklig riskprofil och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet 
med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till Institutets aktuella och framtida 
kapitalbehov. Under året har inga förändringar skett. 
Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3. 
Sparbanken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om 
kapitalbas och kapitalkrav enligt 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:5. Se 
förvaltningsberättelse. 
Sparbankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan 
summeras på följande sätt med specifikationer enligt nedan följande avsnitt;

Primärt kapital
Supplementärt kapital 
Kapitalbas netto

Summa kapitalkrav kreditrisk 
- varav Schablonmetoden
Kapitalkrav för operativa risker 
Summa kapitalkrav 

Primärkapitalrelation 
Kapitaltäckningskvot 

Kapitalbas      
I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinst-
disposition. 

Primärt kapital  
Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften 
därav)       
Summa primärt kapital 

Supplementärt kapital 
Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond 
för verkligt värde 
Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften 
därav) 
Summa supplementärt kapital 
Total kapitalbas

2007

133 087
12 072

145 159

38 579
4 934

43 513

4,19
3,34

182 474

49 387
133 087

61 459

49 387
12 072

145 159
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Tkr



Kapitalkrav, tkr

48

2007

1 774
15 242
14 290

3 346
3 232

695
38 579

4 934
4 934

43 513

Kreditrisk enligt schablonmetoden  

- Institutsexponeringar
- Företagsexponeringar
- Hushållsexponeringar
- Exponeringar med säkerhet i fastighet
- Oreglerade poster
- Övriga poster
Summa kapitalkrav för kreditrisker

Operativa risker   
Basmetoden   
Summa kapitalkrav för operativa risker 

Totalt minimikapitalkrav   

Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, är årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god 
redovisningssed för sparbank. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksam-
heten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av sparbanken 
som skapats av årsredovisningen. 
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 25 mars 2008. Sparbankens 
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 18 april 2008. 

Högsby 2008-03-25

Lars Danlid, ordförande Gerth Ericsson Diana Bergeskans

Eva-Lott Berggren Evert Sunesson Gillis Fredriksson

Sven Franzén

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 26 mars 2008 

KPMG Bohlins AB 

Anders Östblom           
Auktoriserad revisor           
Av huvudmännen vald revisor           
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Revisionsberättelse

Till sparbanksstämman i Högsby Sparbank
Org.nr 532800-6217

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning i Högsby Sparbank för 
år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räken-
skapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepapper-
bolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Mitt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig om att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när 
den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i sparbanken för att kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot är ersättningsskyldig mot sparbanken. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt har handlat i strid med lagen om bank- och finan-
sieringsrörelse, sparbankslagen, lagen om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 
sparbankens reglemente. Vad gäller räkenskapsrevi-
sionen grundas min bedömning i väsentlig utsträck-
ning på den granskning som utförs av sparbankens 
interna revision, vars planering och rapporter jag 
fortlöpande tagit del av. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsre-
dovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
och ger en rättvisande bild av sparbankens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att sparbanksstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen samt 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Högsby den 26 mars 2008 

KPMG Bohlins AB

Anders Östblom
Auktoriserad revisor
Av huvudmännen vald revisor



50

Sparbank som associationsform kännetecknas av 
att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. 
Sparbanken har inga ägare. Detta kommer i uttryck 
i Sparbankslagen som anger att ändamålet för spar-
bankens verksamhet är ”att, utan rätt för dess stiftare 
eller andra, få ta del av den vinst som kan uppkomma 
i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bank-
verksamhet i enlighet med bestämmelserna i spar-
bankslagen och lagen om bank- och finansierings-
rörelse.”

För sparbank föreligger ingen skyldighet att till-
lämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Dock 
har sparbanken, med tanke på sparbankens karaktär 
av företag av allmänt intresse och med en verksam-
het som i stor utsträckning bygger på förtroende, i 
tillämpliga delar utformat sparbankens rutiner för 
styrning och kontroll av verksamheten med koden 
som förebild.

Tillsättning av huvudmän, styrelse, 
revisorer och verkställande direktör

Som representant för insättarna har sparbanken 30 

huvudmän. Hälften av dessa väljs av Högsby Kom-
mun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. 
Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanks-
stämman, som är sparbankens högsta beslutande 
organ. Uppgifter om de personer som valts till 
huvudmän i sparbanken och mandattider för dessa 
återfinns på sidan 52.
Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av sty-
relse och revisorer för sparbanken med ledning av 
förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Val-
beredningen är sparbanksstämmans organ för bered-
ning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är 
valberedningens uppgift att komma med förslag till 
ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode upp-
delat mellan ordförande och övriga ledamöter.
Valberedningen väljs på ordinarie sparbanksstämma, 
uppgifter om namn, mandatperiod återfinns på 
sidan 52.
Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordfö-
rande om inte annat beslutas av sparbanksstämman. 
Likaså utser styrelsen verkställande direktör som 
under styrelsens överinseende ska leda verksamhe-
ten i sparbanken.

Företagsstyrning
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Styrelsens sammansättning och arbete

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanks-
stämma, består av lägst 7 och högst 11 ledamöter. Av 
styrelsens ledamöter är två kvinnor.
Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens 
styrelse och mandattider för dessa återfinns på sidan 
52. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner 
och pensionskostnader inklusive principerna härför 
avseende styrelsen och VD lämnas i not 10 till posten 
Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbets-
ordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelse-
ordföranden och verkställande direktören, frekvensen 
och formerna för styrelsens sammanträden, rappor-
tering till styrelsen, delegering samt utvärdering av 
styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrel-
sen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är 
väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen 
fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl a till att 
styrelsen erhåller tillfredställande information och 
beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen 
årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. 
Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering 
genom samtal med övriga styrelseledamöter.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvud-
sak av sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. 
Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse styrel-
seordförande och VD, är att fastställa sparbankens 
strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive 
kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, 
fastställa års/delårsbokslut, fastställa/ompröva poli-
cies/instruktioner för verksamheten, behandla kredit-
engagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för 
den interna kontrollen och riskhanteringen behandla 
rapporter härom.
Under 2007 har styrelsen sammanträtt vid 11 tillfällen. 
Styrelsen har även genomfört ett styrelseseminarium 
kring strategifrågor och Basel II. Vid styrelsesam-
manträdena har bl a års- och delårsbokslut, riskanal
ys,verksamhetsplan tre år framåt, prognos, policies 
inom olika riskområden, delegeringsinstruktioner, 
större kreditengagemang och revisionsrapporter 
behandlats.
Sparbankens VD har varit sekreterare i styrelsen.
Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och 
granskar sparbankens interna styrning och kontroll. 
Dess granskning omfattar även att verksamhetens 
omfattning och inriktning överensstämmer med in-
terna regler samt utvärderar sparbankens organisation 
och arbetsprocesser.
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Huvudmän

Av Högsby 
kommunfullmäktige 
valda:

Ekh, Solweig
Bengtsson, Rolf
Axelsson, Jonny
Svensson, Jan
Karlsson, Birgitta
Ek, Marianne
Erlandsson, Jonas
Samuelsson, Roger
Front, Kjell
Johansson, Robert
Svensson, Håkan
Wernersson, Anders
Nilssson, Åke
Talovic, Nedzad
Furuskog, Andreas

Av huvudmännen valda:

Andersson, Göran
Ekblad, Ulf 
Nanning-Edvinsson, Vera
Sjöstrand, Anita
Fransson, Ann-Katrin
Blad, Anna-Stina
Gabrielsson, Sammy
Evertsson, Patrik
Svanström, Birger
Birgersgård, Claes
Gustafsson, Esbjörn
Nilsson, Robert
Danielsson, Leif
Johansson Engdahl, Ewa
Helander, Christina

Sparbankens Styrelse

Fredriksson, Gillis
Berggren, Eva-Lott
Ericsson, Gerth 
Danlid, Lars, ordf
Sunesson, Evert
Bergeskans, Diana
Franzén Sven, VD

Valberedning

Sjöstrand, Anita
Ekh, Solweig
Ekblad, Ulf, ordf
Andersson, Göran
Ek, Anders

Revisorer av 
huvudmännen valda

KPMG Bohlins AB

T o m
årsmöte:

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011

T o m 
årsmöte:

2008
2008
2009
2009
2010
2010

T o m 
årsmöte:

2008
2008
2009
2009
2010

2008

Född:

1940
1942
1966
1948
1943
1945
1973
1951
1953
1975
1961
1944
1955
1963
1972

1942
1940
1939
1943
1943
1944
1960
1968
1943
1976
1951
1968
1941
1959
1958

Född:

1950
1958
1952
1953
1939
1957
1947

Född:

1943
1940
1940
1942
1946

Vald 
första

gången:

1989
1996
2003
1987
1992
1992
1998
2001
1998
2003
1998
1992
2007
2007
2007

1997
2003
1988
2000
2005
1998
1998
1998
2003
2003
1985
2003
1987
2001
1995

Utgående mandatperiod

I tur att avgå bland huvudmännen är:
Göran Andersson, Ulf Ekblad, 
Vera Nanning-Edvinsson och Anita Sjöstrand.

I tur att avgå ur styrelsen är:
Gillis Fredriksson och Eva-Lott Berggren
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Grussäsongen över för alltid tack vare
vare den nya konstgräsplanen

Närmare 600 ungdomar i kommunens sju 
fotbollsklubbar kan se fram mot sommaren lite 
extra. Den 15 juni kan det blir premiärmatch 
på den nya konstgräsplanen som nu kan byg-
gas delvis tack vare en miljongåva från Högsby 
Sparbank.
– Det betyder otroligt mycket för fotbollen, menar 
Björn Garpenstedt. Nu kan vi spela året runt på per-
fekt underlag. På sikt kommer det att höja kvaliteten 
på våra lirare.
– Dessutom får alla klubbarna tillgång till konstgrä-
set, fyller Folke Carlsson från Fågelfors IF i. Nyligen 

belönad för sina 50 år i föreningen varav 25 som 
ordförande.
Sven Franzén förklarar att banken i lika hög grad såg 
det som en stor social insats för ungdomarna i kom-
munen.
– Vi räknade ut att killarna och tjejerna tillsammans 
lägger 67 500 timmar om året på sin sport. Vi vill 
gärna bidra till en meningsfull fritid och gott kamrat-
skap.
–Tack vare bankens satstning kan vi bygga planen 
och det är vi mycket tacksamma för, säger Björn och 
Folke nickar instämmande.

Här ska den byggas och Björn och Folke är helt överens om att konstgräset blir 
ett lyft för fotbollen i hela kommunen.

Per tog banken med storm 
– fick stänga i två dagar

Stormen Per svepte in över oss i januari och påminde 
om hur sårbara vi trots allt kan vara. Det blev tyst i 
telefonerna och våra datorer ville inte fungera. 
Av säkerhets skäl valde vi att stänga banken i två 
dagar vilket inte tillhör vanligheterna.
Många hushåll drabbades betydligt värre och även 
om Per var något snällare än Gudrun, blev många 
strömlösa och skadorna på skogen var även denna 
gång omfattande.

Banknytt 2007

Stormvy från Granskata.
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Bertil visar och klappar på 
pelletsbehållaren.

Pellets rena sparbössan
i Ruda Folkets Hus
Uppvärmningen av Folkets Hus i Ruda har kostat 
stora pengar varje år men nu har det blivit ändring.
– Vi sökte ett bidrag från Högsby Sparbank och fick 
25 000 kronor. Sedan en tid tillbaka är det en pellets-
anläggning som värmer upp lokalerna, säger Bertil 
Svanström, ordförande i föreningen.
Bertil berättar att det är rena sparbössan, oljan kos-
tade 55 000 kronor om året och nu klarar dom sig 
med halva pengen.
– Det vi får in när vi hyr ut till revyn, pensionärerna 
och trivselgruppen, räcker inte till att göra en sådan 
här investeringar, förklarar Bertil.
– Därför är vi väldigt tacksamma för hjälpen och det 
fungerar utmärkt, det är smidigare och har bättre 
verkningsgrad och större kapacitet.

Det regnade in i Berga
”Låna pengar”, sa Sven Franzén på banken, ”är det 
inte bättre att du får dom”. 
Silva Lundin skrattar när hon berättar hur det gick 
till när hon försökte låna pengar för att laga taket på 
Berga Medborgarhus.
Det hade börjat läcka in så behovet var akut. 
– Vi fick 25 000 kronor vilket räckte till halva kost-
naden. Vi passade på att isolera när vi ändå var igång, 
berättar Silva.

Silva framför det nylagade
taket i Berga.

Vi skickade populära Vivavox
till Wien

Ungdomskören Vivavox har besökt musikstaden 
Wien för att göra sig själva och Högsby ett namn i 
Europa.
Ett initiativ som vi på Högsby Sparbank tycker var så 
vällovligt att vi bestämde oss för att sponsra resan
med 10 000 kronor.

Vivavox på plats

Banknytt 2007
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En klassiker som fortfarande 
är omåttligt populär

Jodå, på sista sidan huserar fortfarande Spara och 
Slösa om än i modernare tappning.
Vi delar givetvis ut den i Högsby kommun och den 
är väldigt uppskattad av ungdomar i hela vårt avlånga 
land.
En skola i Lidingö har till och med tilldelat Lycko-
slanten ett alternativt Nobelpris i ekononomi. Vi 
håller med, det förtjänar den verkligen.

Lantbruksseminarium med Eskil 
drog fullt hus på Stabygården

Det var ett späckat program som väntade besökarna 
när Högsby Sparbank bjöd in till en heldag om fram-
tidstron på lantbruket en fredag i september.
Jordbruksministern Eskil Erlandsson var där men 
också många intressanta lokala företrädare som be-
rättade om allt från kostall till Smålandsmjölk.

Ryggsäck till 1:a-klassarna
i kommunen

Kommer du ihåg den pirrande känsla i magen? Så 
började brevet till förstaklassarnas föräldrar när det 
drog ihop sig till skolstart.
Och att döma av gensvaret var det nog många som 
gjorde det. I vilket fall som helst fi ck vi dela ut en 
väldig massa ryggsäckar till förväntansfulla blivande 
skolelever. 

Banknytt 2007 Banknytt 2007
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Vi har gjort Högsby lite 
lite vackrare

Storgatan i Högsby har genomgått en förvandling av 
det skönare slaget.
Vackra stensättningar, trivsam belysning och många 
andra detaljer har gett en mysigare miljö.
Vägverket, kommunen och Högsby Sparbank har 
uppfräschningen. Nu återstår lite plantering för att 
fullborda verket.

Snart kan du försäkra bilen
och villan på banken
Högsby Sparbank har bestämt sig för att hjälpa dig 
hitta vettiga försäkringar på saksidan också. Snart 
kan du teckna din bil-, villa- och fritidshusförsäkring 
hos oss.
Det nystartade bolaget har fått det välklingande 
namnet Tre Kronor. 

Högsbydagen bjöd på
Speedway

Det är lite av folkfest när Högsbydagen är inne. Och 
en av våra allra folkligaste fartfester är ju Speedway. 
Så varför inte kombinera det, tänkte vi. 
Sagt och gjort, i en sinnrik maskin kunde du testa 
dina föraregenskaper i startmomentet, vilket många 
passade på att göra.
En ovanlig och kul upplevelse tyckte de flesta men 
någon ny stjärna såg vi nog inte födas.

Vi har höjt säkerheten 
på banken
Allt var inte frid och fröjd under 2007. En oroväck-
ande tendens var ökningen av antalet bankrån och 
dessutom genomförda på ett råare sätt med våld och 
vapen.
På Högsby Sparbank har vi därför jobbat med att för-
bättra säkerheten på flera punkter för att slippa den 
typen av ovälkomna besök.
Det mest påtagliga är den låsta dörren men vi hoppas 
du har försåelse för våra åtgärder.

Banknytt 2007
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Personalen
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Styrelsen





Ett exempel på annonsaktivitet under 2007





Storgatan 41  579 23 Högsby
0491-20935

www.hogsbysparbank.se

För din skull...

Produktion Palm
quist Reklam

byrå 070-55 686 00


