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HÖGSBY SPARBANK
Delårsrapport
2007- 06- 30

Delårsrapport för januari - juni 2007
Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport
för verksamheten under perioden 2007-01-01 - 2007-06-30
(Då ej annat anges nedan avser jämförelsesiffror motsvarande period föregående år)

Allmänt om verksamheten
Sparbanken har haft en bra volymutveckling.
Högsby Sparbank hade under april månad en helsidesannons i Nyheterna och OT,
detta för att informera om och förstärka bankens vision och affärsidé.
Vid sparbankens ordinarie stämma den 20 april avslutades minskningen av antalet
huvudmän i banken till 30 stycken enligt reglementet.
Banken har bytt försäkringsbolag till det sparbanksgemensamma försäkringsbolaget
”Sparbanksförsäkringar”.
Under våren har investeringar gjort i bankens säkerhetsutrustning.
Efter januari stormen Per tvingades banken hålla kontoret i Högsby stängt den 15-16
januari. Detta p g a data-, telefon- och säkerhetsproblem.
Banken har tillsammans med Lönneberga-Tuna-Vena-, Virserum-, Vimmerby-,
Tjustbygdens, Ålems, Häradssparbanken samt Ölands Bank fortsatt med
utvecklingsträffar för att bl.a. hitta framtida samarbetsområden.
Under årets första sex månader höjde Riksbanken styrräntan två gånger och
Högsby Sparbank har anpassat bankens rörliga räntor därefter.

Sparbankens resultat
Räntenettot ökade under perioden jämfört med samma period föregående år med
1.142 tkr eller 11,5 %. På bankens TOPP-konton fanns det den 30 juni 153,4 mkr och
på Framtidskonton fanns det 44,2 mkr.
Erhållna utdelningar uppgick till 4.228 tkr en ökning med 385 tkr. Bankens
aktieinnehav i FöreningsSparbanken AB är 512.425 st.
Provisionsnettot ökade från 3.256 tkr till 3.388 tkr, en ökning med 4,1%.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 111 tkr och övriga
rörelseintäkter till 400 tkr.
Rörelsens kostnader ökade från 8.573 tkr till 8.875 tkr (3,5 %).
Personalkostnaderna ökade med 299 tkr till 4.898 tkr.
Periodens kreditförluster har belastat resultatet med 48 tkr.
Sparbankens rörelseresultat blev 10.250 tkr, en ökning med 2.105 tkr eller 25,8 %.
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Sparbankens ställning
(Belopp inom parentes i detta stycke avser 2006-12-31)
Inlåningen från allmänheten minskade under perioden med 12.166 tkr, eller 2,2%,
till 546.090 tkr (558.256 tkr).
Utlåningen till allmänheten ökade under perioden med 10.346 tkr eller 1,8 %
till 599.342 tkr (588.996 tkr).Utlåningen till Swedbank Hypotek och Swedbank
Finans ökade under samma tid med 8,8% eller 23.333 tkr till 288.448 tkr (265.115
tkr).
Den totala affärsvolymen steg från 2.008 mkr till 2.053 mkr, en ökning med 2,2 %
eller 45 mkr. Volymen till Swedbanks dotterbolag ökade med 8 mkr och kundernas
fondinnehav hos Swedbank Robur ökade med 16 mkr.
Medelomslutningen 2007-06-30 var 838 mkr mot 778 mkr vid årsskiftet.
Kapitaltäckningsgraden – kapitalbasen i procent av riskvägda placeringar – uppgick
till 27,8%. Motsvarande siffra föregående år var 27,5%.
Likviditeten har varit tillfredsställande.
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Lånefordringar brutto, tkr

2007-06-30

2006-12-31

- offentlig sektor
- företagssektor
- hushållssektor
- övriga

105 000
142 932
351 513
2 210

105 000
126 888
358 374
1 756

Summa

601 655

592 018

5 013
2 342

5 462
2 710

0
0

0
0

5 013
2 342

5 462
2 710

952
1 361

990
2 032

599 342

588 996

Varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i
osäkra lånefordringar.
– företagssektor
- hushållssektor
Oreglerade lånefordringar som inte ingår
i osäkra lånefordringar och för vilka ränta
intäktsförs
- företagssektor
- hushållssektor
Osäkra lånefordringar
- företagssektor
- hushållssektor
Avgår: Specifika reserveringar för individuellt
värderade fordringar
- företagssektor
- hushållssektor
Lånefordringar, nettobokfört värde
Definitioner:

Oreglerad fordran är en fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är
förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar.
Osäker fordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt
kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker
både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar.
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Resultaträkning, tkr
Janjuni

Jan- Förändr.
juni
%
2006
12 843
-2 939

Helår

Ränteintäkter
Räntekostnader

2007
16 911
-5 865

Räntenetto

11 046

9 904

Erhållna utdelningar
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter

4 228
4 276
-888
111
400

3 843
4 202
-946
-265
273

3 843
8 879
-1 903
629
2 112

Summa räntenetto och rörelseintäkter

19 173

17 011

34 335

Allmänna administrationskostnader
Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-7 471

-7 182

-14 774

-195
-1 209

-353
-1 038

-721
- 2 009

Summa rörelsekostnader före
Kreditförluster

-8 875

- 8 573

3,5

-17 504

Resultat före kreditförluster

10 298

8 438

22,0

16 831

-48

-293

10 250

8 145

Kreditförluster, netto

Not 1

Rörelseresultat
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11,5

2006
27 843
-7 068
20 775

-85
25,8

16 746

Noter till resultaträkningen
Janjuni2007

Janjuni
2006

-1 425

-756

633

672

-230

-392

667

56

Återförda ej längre erforderliga reserveringar
för sannolika kreditförluster

307

127

Summa kreditförluster, netto

-48

-293

Not 1

Kreditförluster, netto
Individuellt värderade fordringar
Periodens bortskrivning för konstaterade
Kreditförluster
Återförda tidigare gjorda reserveringar för
sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade
Periodens reservering för sannolika
Kreditförluster
Influtet på tidigare konstaterade
kreditförluster
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Förändring i eget kapital
2007

2006

266 567

158 382

Periodens (årets) resultat

10 250

13 162

Utdelning/Anslag

-1 000

Ingående eget kapital

Effekter vid övergången till IFRS
Värdering till verkligt värde
Komponentavskrivning
Övriga effekter

95 023

Justerat utgående eget kapital

266 567

Värdeförändringar hänförliga till
tillgångar som kan säljas etc

250

Utgående eget kapital 07-06-30

276 067

Komponentavskrivning har ej tillämpats då beräkningen utvisar att denna metod ej
medför väsentlig påverkan.

Övriga upplysningar
Byte av redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2007 tillämpar sparbanken s k lagbegränsad IFRS, vilket
innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de
begränsningar som följer RR 32 Redovisning för juridiska personer eller FFFS
2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag.
Införandet av s k lagbegränsad IFRS har inneburit ett byte av redovisningsprinciper
och har haft effekt på resultat – och balansräkningarna. För att uppnå jämförbarhet
över sparbankens utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseperioden.
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Kapitaltäckning
Informationen om sparbanken kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk
information som ska lämnas enlig Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering
(FFFS 2007:5).
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern
kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker
andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisk i
balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det
legala minimikapitalkravet.

Kapitalbas
Primärt kapital, brutto
Avdragsposter inkl. belopp enl begränsningsregler

30 juni 2007
170 544
-66 297

Primärt kapital, netto

104 247

Supplementärt kapital, brutto
Avdragsposter inkl belopp enl begränsningsregeler

95 279
-66 297

Supplementärt kapital, netto

28 982

Total kapitalbas

133 229

Kapitalkrav
Kapitalkrav för kreditrisk enl schabolnmetoden
Kapitalkrav för operativ risk

30 juni 2007
33 686
4 694

Totalt minimikapitalkrav

38 380
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Nyckeltal
IK-tal
IK-talet - dvs relationen mellan sparbankens intäkter och kostnader exklusive
kreditförluster (inom parentes inklusive kreditförluster) - uppgick för perioden till
2,16 (2,15).Vid halvårsskiftet föregående år var samma relation 1,98 (1,92).

Rörelseresultat i % av medelomslutningen
Rörelseresultatet i % av medelomslutningen (MO) uppgick 2007-06-30 till 1,19
beräknat på halvårsbasis. Motsvarande siffra per årsskiftet var – 2,15 - samt per
halvårsskiftet 2006 1,09

Resultatprognos
Med bibehållna volymer och under förutsättning att kreditförlusterna inte överstiger
prognosen bedömer vi att bankens rörelseresultat hamnar i närheten av 13 000 tkr.
Högsby 2007-08-20
På styrelsens uppdrag

Sven Franzén
VD
Delårsrapporten har ej granskats av sparbankens revisorer.
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