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Året i korthet
• Sparbanken Syds affärsvolym var per årsskiftet 
 22,7  miljarder kronor .

• Årets rörelseresultat uppgick till 54 390 tkr .

• Resultatet från bankverksamheten gav ett räntenetto 
på 140 469 tkr .

• Swedbank AB hävde samtliga samarbetsavtal med 
Sparbanken Syd 2008 och ett skiljeförfarande inleddes . 
En förlikning träffades med Swedbank AB i april, varvid 
nya produktavtal tecknades mellan parterna .

• Sparbanken Syds verksamhet har i stor omfattning 
präglats av förberedelser inför byte till ett nytt 

 IT-system i april 2010 . 

• Utbildningsinsatser för medarbetare har under året 
koncentrerats kring nya regelverk, introduktion av nya 
produkter från nya samarbetspartners samt inför 

 införandet av en ny IT-plattform . 

• Sparbanken Syd öppnade ett nytt kontor i Malmö 
”Öresundskontoret”, beläget i Malmö Arena . Etable-
ringen var ett historiskt och strategiskt viktigt steg för 
banken .

• Banken bytte ut samtliga bankkort, totalt 30 000 kort, 
som del i att banken införde ett nytt IT-system .

• Stora Idrottsdagen arrangerades för andra året i 
samarbete med Ystads Allehanda . Stora Idrottsdagen 
är en tillställning med priser, musik och fest för att fira 
idrottare, eldsjälar och föreningar som gjort strålande 
insatser för sydöstra Skånes idrottsvärld under året . 

• Sparbanken Syds Tillväxtskola fortsatte under 2009 . 
Cirka 58 företag med 730 anställda har genomfört olika 
typer av kompetensutbildningar .

• Sparbanken Syds stiftelse för Tillväxt tog initiativ till 
Halm 2009 . Bakgrunden var att banken ville satsa på 
att utveckla nya reseanledningar till Ystad-Österlen 
utanför sommarens högsäsong . Under hösten 
 genomfördes för första gången VM i halmbalsrullning 
på Bollerups borg .

• För sjätte året i rad träffades det sydöstskånska 
närings livet på Tillväxtdagen i Ystad . Sparbanken Syds 
stiftelse delade ut två Tillväxtpris på vardera 

 30 000 kronor och ett Nytänkarpris på 30 000 kronor .

• Sparbanken Syds stiftelse för Tillväxt bidrog med 
 500 000 kronor till Simrishamns kommun för etable-

ringen av Marint Centrum .

• Sparbanken Syds stiftelse och Sparbanken Syds 
stiftelse för Tillväxt har under året delat ut 2 miljoner 
kronor respektive 3 miljoner kronor .

ÅRET I KORTHET
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Under 2009 tog Sparbanken Syd flera 
viktiga steg mot att bli en självständig 
sparbank med ett noga utvalt utbud av 
tjänster och produkter för sina kunder:
 
• Konflikten med Swedbank AB löstes 

i samförstånd, Det innebär att vi idag 
har ett flertal långsiktiga produkt-
avtal med Swedbank AB som gäller 
fondsparande, försäkringar och lån .

• Vi slöt avtal med en rad andra kvalifi-
cerade leverantörer . Vi kan nu erbjuda 
några av de bästa produkterna från de 
främsta leverantörerna på marknaden . 

• Vi inledde ett omfattande och inten-
sivt arbete med omställningen till en 

Ett betydelsefullt år

ny oberoende IT-plattform . Det ledde 
till att vi lanserade en ny Internetbank,  
vårt nya Fondtorg, liksom att vi bytte 
våra bankkort och ersatte en rad andra 
produkter och tjänster med nya . 

• Vi har också expanderat verksamheten 
genom att etablera ett nytt kontor i 
Malmö . Utvecklingen av verksamheten 
och affärsvolymerna har överträffat 
våra förväntningar . 

• Jag kan stolt konstatera att vi kunde 
sätta av 5 mkr till våra två stiftelser . 
Det är ett bevis på sparbanksmodell-
ens förträfflighet och en konkret nytta 
som alla kunder i Sparbanken Syd bi-
drar med .

Det har varit ett arbetsamt och bety-
delsefullt år för alla i banken och jag vill 
passa på att tacka alla medarbetare, sty-
relse och förtroendevalda för fantastiska 
insatser . 

Stabilisering av finansmark-
naderna
Under 2009 stabiliserades de internatio-
nella finansmarknaderna även om effek-
terna av finanskrisen var påtagliga . De 
banker som har exponering i Baltikum 
var mest utsatta . Vi har klarat oss myck-
et bra från kreditförluster hittills 7,9 mkr . 
Men lågkonjunkturen och finansoron har 
ändå påverkat oss på flera olika sätt . De 

Många banker har under det gångna året ägnat mycket tid och 

resurser åt att städa upp och återhämta sig efter den finansiella 

härdsmältan hösten 2008 . Tack vare vårt tydliga fokus på den 

lokala marknaden och en ansvarsfull utlåning var efterverkningarna 

inte så stora för Sparbanken Syd . Visst påverkades vi av branschens 

problem men sammantaget har vi befäst vår position som den 

ledande banken i sydöstra Skåne och utvidgat domänerna till att 

även omfatta Malmö . Jag vill tacka alla kunder som har visat oss ett 

stort förtroende .

VD HAR ORDET
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låga räntorna har pressat räntemargina-
lerna, vilket försämrat vårt räntenetto . 
Den instabila finansmarknaden bidrog till 
ökad försiktighet mellan bankerna, vilket 
medförde att det länge var problem med 
att låna på interbankmarknaden . Det 
finansiella systemet började först fung-
era efter regeringen beslutat sig för att 
införa garantiprogrammet . Dessvärre 
orsakade garantiprogrammet att affärs-
bankerna fick en konkurrensfördel tack 
vare att garantierna till en början enbart 
var avsedda för dem . Förtroendet mellan 
bankerna har återfunnits sig och vi är nu 
väl tillgodosedda genom upplåning från 
ett flertal olika finansiella institutioner 
varav Swedbank AB är en . 

Bankens ekonomiska 
resultat
Sparbanken Syds affärsvolym uppgick 
till 22,7 miljarder kronor jämfört med 
20,2 miljarder kronor under 2008 . 
Rörelse  resultatet uppgick till 54 miljo-
ner kronor mot cirka 30 miljoner kronor 
föregående år . Intäkterna påverkades 
negativt av det låga räntenettot och den 
uteblivna utdelningen på vårt innehav av 
Swedbank-aktier . Totalt ökade vårt re-
sultat med ca 24 mkr . På den positiva si-
dan var den goda utvecklingen för bolån 
och ökade provisioner på sparområdet 
genom börsuppgången och nya avtal 
med Robur och andra leverantörer .

Kostnaderna påverkades av det om-
fattande arbetet med omställningspro-
jektet . I övrigt har kostnadsläget varit 
under kontroll och banken hade låga 
kreditförluster trots finansoron och låg-
konjunkturen .

Omställningsprojektet 
skapar fördelar
Arbetet under året präglades till stor del 
av omställningen till vår nya oberoende 
IT-plattform . I praktiken innebär det att 
våra kunder får tillgång till en ny Inter-
netbank, en ny mobilbank, nya bankkort 
och vårt nya Fondtorg . 

Frigörelsen från Swedbank AB och 
arbetet med omställningsprojektet har 
gett våra medarbetare nya möjligheter 
att bredda sin kompetens på många 
sätt . Kontakter med nya leverantörer, 
produkter och projektutbildningar är 
några exempel . Under våren 2010 kom-
mer all personal att genomgå utbildning 
för att kunna använda våra nya system 
på ett effektivt sätt . 

Positiva tecken på en bättre 
konjunktur
Sydöstra Skåne, det vill säga vårt primära 
verksamhetsområde, har påverkats min-
dre av lågkonjunkturen än många andra 
delar av landet . En minskande syssel-
sättning på grund av lågkonjunkturen är 
ett orosmoln . Om arbetslösheten ökar i 
vårt område finns det risk att bankens 
verksamhet påverkas . Även om det för-
modligen tar några år innan konjunktu-
ren vänder på allvar finns det positiva 
tecken idag – företagen är mer optimis-
tiska och det finansiella systemet har 
börjat fungera igen . 

Konvertering och tillväxt 
i fokus
Under 2010 kommer vi inledningsvis 
att fokusera på konverteringen till vårt 
nya oberoende IT-system . Alla medar-

VD HAR ORDET
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betare kommer att göra sitt yttersta 
för att övergången ska löpa så smidigt 
som möjligt och jag ber alla kunder om 
tålamod med de förändringar vi gör . När 
denna kraftansträngning är genomförd 
kommer vi successivt att lansera nya 
produkter och tjänster som kommer att 
göra det enklare och bli mer effektivt för 
våra kunder att sköta sina ärenden .  

Förslag på samgående
Ett samgående för att bilda en ny gemen-
sam bank med Sparbankerna Finn och 
Gripen blev aktuellt i kölvattnet av finans- 
krisen och i samband med att Sparbank-
erna Finn och Gripen annonserade sitt 
samgående . Att likasinnade sparbanker 
går samman är en naturlig del i strävan 
att bibehålla konkurrenskraft, följa med i 
samhällsutvecklingen och möta samtida 
myndighetskrav . Sparbanken Syd är pro-
dukten av  ett 20-tal sammanslagningar 
eller uppköp och vid varje sådant tillfälle 
har styrelse och ledning för olika spar-
banker tagit liknande beslut .

Styrelsen har föreslagit huvudmän-
nen att bilda en gemensam bank till-
sammans med de självständiga Spar-
bankerna Finn och Gripen . Den globala 
finanskrisen, pressade räntemarginaler 
och högre upplåningskostnader gör att 
mindre banker får allt svårare att klara 
sig på egen hand . Genom ett samgåen-
de får vi möjlighet att möta den ökade 
konkurrensen, leva upp till myndighe-
ternas krav och tillfredsställa kundernas 
önskemål . Bildandet av den nya banken 
skulle ge kunderna tillgång till 40 kon-
tor istället för dagens sju, med samma 
lokala beslutskraft som idag . Den nya 
banken kommer fortsätta att försvara 
sparbanks traditionen, följa ”kyrktorns-
principen” med lokala kontor som ver-

VD HAR ORDET

kar och tar sina beslut nära kunderna . 
Ett samgående skulle skapa en ännu 
starkare sparbank med lokal förankring 
som kan fortsätta erbjuda sina kunder 
konkurrenskraftiga tjänster och prisvärd 
service samtidigt som den nya bankens 
stiftelse återinvesterar i bygdens framtid .

En fantastisk resa
Mina fem år som VD för en av landets 
äldsta och mest solida banker har varit 
händelsrika och fantastiskt givande . Jag 
är tacksam över att få ha varit med om 
en resa där vi har ökat vår affärsvolym 
från 14 miljarder kronor till 22 miljarder 
kronor . Expansionen har skett både ge-
nom organisk tillväxt och genom fusion 
med Sparbanken i Ingelstorp och Vallby 
Sparbank . Jag har haft förmånen att 
arbeta med många kompetenta, intres-
santa och sympatiska kollegor, haft ett 
stabilt stöd av en engagerad styrelse 
och upplevt kraften hos alla de spar-
bankskunder som kollektivt bidragit till 
att våra stiftelser kunnat dela ut miljo-
ner i återinvesteringar i sydöstra Skåne . I 
raden av projekt som vi valt att stödja vill 
jag passa på att lyfta fram satsningen 
på film i Ystad, mastersutbildningarna 
i filmproduktion och filmmusik i sam-
arbete med Lunds Universitet, Marint 
Centrum i Simrishamn och HasseåTage 
museet i Tomelilla .

Jag känner stor tillförsikt när jag nu 
lämnar över VD-skapet till Lars Andersson, 
som jag har arbetat tillsammans med 
under många år . Han har en mycket lång 
bankerfarenhet och dessutom en mycket 
god lokalkännedom då han är uppväxt i 
sydöstra Skåne . Sparbanken Syd har 
därmed alla förutsättningar att stärka 
sin position ytterligare som den ledande 
banken på sin marknad .

Staffan Olander, VD
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Sparbanken Syds historia 
sedan 1827

Sparbanken i Ystad grundades 1827

Ljunits och Herrestads
HäradsSparbank 1975

Gladsax Sparbank 1950

Ö. Tommarps Sparbank 1966

Simrishamn-Tommarps 
Sparbank 1966

St. Olofs Sparbank 1968
Vitaby Sparbank 1968
S. Mellby Sparbank 1968

Simrishamns Sparbank grundades 1853

Tomelilla Sparbank grundades 1882

Tomelilla Sparbank 1998 *

* 1991-1998 Tomelilla Sparbank blev 
Sparbanken Skåne som var med och 
bildade Sparbanken Sverige AB, som 
genom köp av Föreningsbanken AB
bildade Föreningssparbanken AB och 
köptes av Sparbanken Syd. 

Onslunda Sparbank 1988

Vallby Sparbank 2006

Österlens Sparbank 1968Ystad Sparbank 1975

Namnändring Ystad Sparbank 1975 Namnändring Österlens Sparbank 1968

Sparbanken i Ingelstorp 2007
Ingelstad och Järrestad Härads Sparbank 1987

Borrby Sparbank 1986
Skillinge Sparbank 1987

Sparbanken Syd 2009

Smedstorps Sparbank 1976

Albo Härads Sparbank 1971

Lantmannasparbanken
i Tomelilla 1965

Sparbanken Syd bildades 1984 genom fusion mellan Ystad Sparbank och Österlens Sparbank

Årtalen anger det år då bankerna gick samman med nuvarande Sparbanken Syd.

OM SPARBANKEN SYD
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Under 2009 gick startskottet för Spar-
banken Syds Fondtorg där kunderna 
bland annat erbjuds att spara i fond-
andelsfonder, som sköts av den obero-
ende förvaltaren Indecap . Vid sidan av 
Indecaps fond-i-fondlösning erbjuder 
vi fonder från Catella, HQ fonder, Fide-
lity, Swedbank Robur och East Capital . 
Fondtorget är en enkel och bekväm 
lösning för kunderna . Utan att själva 
behöva sätta sig in i marknaden får de 
tillgång till expertis som kan ge råd kring 

olika placeringsalternativ . Genom fond-
i-fondlösningen erbjuds kunderna i prin-
cip samtliga fonder på marknaden, och 
kan därmed få en god riskspridning och 
minskad volatilitet, det vill säga sväng-
ningar i fondernas kursutveckling .

Topprankad i Dagens 
Industris undersökning
I en granskning som Dagens Industri 
gjorde i oktober 2009 kom Sparbanken 
Syds PPM- och tillväxtmarknadsfonder i 

Trots lågkonjunktur och finanskris var Sparbanken Syds volymut-

veckling över förväntan under 2009 . Speciellt privatmarknaden 

utvecklades väl . Inlåningen gynnades av Sparbanken Syds starka 

soliditet och inom utlåning ökade bolånen genom de låga ränte-

nivåerna . Den starka börsuppgången och nya avtal med Swedbank 

Robur Fond och Försäkring påverkade också resultatet positivt .  

I början av året lanserades Sparbanken Syds fond-i-fondlösning på 

allvar och mottogs positivt av kunderna . Bankens tillväxtfond är en 

av de fonder som utvecklats bäst i Sverige .

den absoluta toppen . I granskningen av 
närmare 20 PPM-rådgivare var Sparban-
ken Syds premiefond Offensiv en av de 
fonder som hade ökat mest i värde med 
en avkastning på cirka 40 procent . 

– I Sparbanken Syds PPM-fonder in-
går också ett efterlevandeskydd vilket är 
unikt på marknaden, säger Lars Andersson, 
stf VD och blivande VD för Sparbanken 
Syd . 

Bland tillväxtfonder placerade sig Spar-
banken Syds tillväxtfond som tvåa med 

God efterfrågan på bankens 
produkter och tjänster

TJÄNSTER OCH PRODUKTER
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en avkastning på cirka 53 procent . Denna 
tillväxtfond rekommenderades även i pro-
grammet Plånboken i Sveriges Radio . 

Erbjuder ett brett utbud av 
försäkringar
Under året lanserade Sparbanken Syd 
också sitt utbud av försäkringar, främst 
pensions-, kapital- och trygghetsförsäk-
ringar . Många av marknadens försäk-
ringsbolag har valt Sparbanken Syd som 
försäkringsförmedlare .

– Vi har avtal med åtta till tio försäk-
ringsbolag, bland andra Skandia, Cardiff, 
Swedbank Robur Försäkring, SEB Trygg 
Liv, Länsförsäkringar och Folksam, säger 
Hans Andersson, Chef för Spara och Pla-
cera hos Sparbanken Syd .

Tack vare att banken är en försäk-
ringsförmedlare, kan vi erbjuda kunder-
na ett heltäckande urval som tillgodoser 
deras placeringsbehov . 

– Hittills är det främst privatmark-
naden som har efterfrågat våra försäk-
ringslösningar, men vi ser en stor po-
tential framöver, inte minst bland våra 
företagskunder, säger Hans Andersson .

Ny Internetbank och 
banktjänster via mobilen
Under 2009 arbetade Sparbanken Syd 
med att förbereda omställningen till ett 
helt nytt IT-system . Som en del i detta 
arbete bytte banken ut samtliga bank-
kort, totalt 30 000 kort . I samband med 

konverteringen i april 2010 kommer 
kunderna att få tillgång till en helt ny 
Internetbank . För att logga in använder 
kunderna Bank ID . Internetbanken kom-
mer också att bli tillgänglig via mobilte-
lefonen . Det innebär att kunderna i ökad 
utsträckning kommer att kunna hantera 
sina bankärenden var de än befinner sig, 
som till exempel att göra överföringar 
när man står i en butik, betala räkningar-
na på bussen, se sina saldon, få informa-
tion om fondinnehav och försäkringar . 

Ny etablering i Malmö
I mars 2009 öppnade Sparbanken Syd 
sitt nya kontor i Malmö Arena, i Hyllie . 
Etableringen i Malmö var ett historiskt 
och strategiskt viktigt steg för banken . 

– Det är första gången som vi etable-
rar oss utanför sydöstra Skåne som ett 
led i våra tillväxtambitioner, säger Lars 
Andersson . 

Utvecklingen har gått över förvän-
tan . Fokus har varit på privatkunder och 
kunder knutna till företag, exempelvis 
ägarledda företag . Verksamhetsmålen 
för 2009 uppnåddes redan i månadsskif-
tet september–oktober . 

Under 2010 kommer banken att 
fokusera ännu mer på att paketera 
lösningar för att förenkla för sina 
kunder . Det gäller allt från bolån 
till försäkringslösningar och bankens 
eget Fondtorg . 

TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Sparbanken Syds fondtorg.

Sparbanken Syds nya Internetbank.
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– 2009 har varit ett ekonomiskt tufft och 
oroligt år för näringslivet i Ystad-Österlen 
precis som i övriga delar av landet . För 
oss har det därför känts extra betydelse-
fullt att kunna stötta genom våra olika 
tillväxtsatsningar . Något som bidragit 
till att bevara den starka framtidstro och 
goda tillväxtanda som alltjämt råder i re-
gionen, säger Anders Nilsson, kontorschef 
i Ystad och ansvarig för tillväxtarbetet i 
Sparbanken Syd . 

Tillväxtskola på högvarv
Tillväxtskolan etablerades 2008 som 
samarbetsprojekt mellan Sparbanken 
Syd och näringslivet i Ystad, Simrishamn 

och Tomelilla och har på kort tid blivit en 
stor succé . Satsningen är den största 
någonsin av sitt slag i regionen och byg-
ger på att erbjuda kompetensutveckling 
till små och medelstora företag som vill 
satsa på ökad tillväxt och lönsamhet . 
För deltagande företag innebär det en 
rad möjligheter och fördelar, som utbild-
ning med konkreta arbetsverktyg för 
chefer och personal, en djupare analys 
av det egna företaget samt inbjudningar 
till evenemang och nätverksträffar . Inte 
minst det sistnämnda är en viktig del då 
det främjar kontaktskapande och affärs-
utbyte mellan företagen . 

Under 2009 har totalt 58 företag och 

Fortsatta tillväxtinitiativ 
skapar framtidsanda 
Trots ett bistert ekonomiskt klimat har Sparbanken Syd kunnat 

fortsätta sin stora satsning på tillväxt i regionen under 2009 . Med 

Halm 2009 har ett nytt, spännande initiativ etablerats för att öka 

besöksnäringen i Ystad-Österlen under lågsäsong . Stöttningen 

av Marint Centrum i Simrishamn och den fortsatt framgångsrika 

utvecklingen av Tillväxtskolan har varit några av årets övriga höjd-

punkter . 

OM TILLVÄXT

730 personer genomgått utbildningar av 
varierande karaktär inom ramen för Till-
växtskolan . Bland annat har deltagarna 
gått ledarskapsutbildningar, säljutbild-
ningar och ett antal olika specialistut-
bildningar, allt med tillväxtfokus . Tack 
vare EFS;s (Europeiska Socialfonden) bi-
drag om 19,4 miljoner kronor kan nu det-
ta förverkligas . Hela summan går till Till-
växtskolan och den fortsatta satsningen 
på kompetensutveckling av individerna i 
de deltagande företagen .

 – Tillväxtskolan har infriat alla våra 
högt ställda förväntningar och har till 
och med gått bättre än plan . Genom-
snittsbetyget för alla de utbildningar 
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som körs ligger på 4 .5 på en 5-gradig 
skala, vilket känns jätteroligt och är ett 
bra kvitto på att vi har lyckats med vad vi 
företagit oss, säger Anders Nilsson . 

Halmsatsning ger nya 
 reseanledningar till 
 Ystad-Österlen
Under hösten etablerade Sparbanken 
Syd ett helt nytt tillväxtinitiativ för regi-
onen, Halm 2009 . För första gången ge-
nomfördes i september VM i Halmbals-
rullning på Bollerups borg mitt i hjärtat 
av Österlen, med deltagare från Sverige, 
England och Nya Zeeland . Tävlingen be-
söktes av över 1 000 personer och fick 
även stor uppmärksamhet i media . I ok-
tober avgjordes en halmskapelsetävling 
som gick ut på att skapa konstverk och 
byggnadsverk i halm, där besökare kun-
de rösta på de finaste halmskapelserna . 

Bakgrunden till de båda evene-
mangen var att banken ville satsa på att 
utveckla nya reseanledningar till Ystad- 
Österlen utanför sommarens högsä-
song . Med Jukkasjärvi som förebild växte 
idén om regionens eget ishotell fram i 
form av halmen och ett nytt koncept var 
fött . Projektet är en långsiktig satsning 
på att ge halm en mer framträdande 
plats på Ystad-Österlen .

– Vi vill involvera allt i från lantbru-
kare och forskare till konstnärer och arki-
tekter för att utveckla halmen inom flera 

olika områden . Ambitionen är att utöka 
halmsatsningen nästa år och i framti-
den hoppas vi på att kunna bygga ett 
hus helt i halm . Det skulle kunna bli för 
Ystad-Österlen vad ishotellet är för Juk-
kasjärvi, säger Anders Nilsson . 

Ett Marint Centrum för 
bättre havsmiljö
Sparbanken Syds stiftelse för Tillväxt 
beslutade under året att anslå en halv 
miljon kronor till Simrishamns kommun 
för etableringen av Marint Centrum . Bi-
draget kommer att utgöra en viktig del 
i arbetet med att förbättra Östersjöns 
miljö till ett rent och oförstört hav i 
ekologisk balans med yrkesfiske, säker 
sjöfart och hälsosamt vatten . Visionen 
är att Marint Centrum ska bli en inter-
nationell mötesplats och tillväxtmotor 
i regionen för forskare, beslutsfattare, 
entreprenörer, organisationer och andra 
aktörer med koppling till Östersjön . 

I oktober arrangerades en internatio-
nell konferens om hållbart Östersjöfiske 
och långsiktig förvaltning av havets re-
surser . Det är ett samarbetsprojekt med 
fiskare i Sverige, Polen och Litauen som 

tillsammans ska verka för ett hållbart 
fiske i Östersjön . Under 2010 väntar ett 
omfattande EU-pilotprojekt kring en 
vågdriven syrepump som ska syresätta 
döda havsbottnar och åtgärda problemet 
med algblomning i Östersjön . 

OM TILLVÄXT
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Förvaltningsberättelse
 

Styrelsen för Sparbanken Syd (548000-7425) får härmed avge års-
redovisning för sparbankens verksamhet 2009, sparbankens 183:e 
verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Verksamhetsåret har präglats av såväl effekterna av den globala 
finanskrisen med åtföljande konjunkturavmattning som av Spar-
banken Syds tvist med Swedbank och konverteringen till ett nytt 
IT-system. 

Finanskrisen har påverkat Sparbanken Syds resultat bland 
annat genom ökade kostnader för upplåning vilket, i kombination 
med en historiskt låg styrränta om 0,25%, inverkat negativt på 
bankens räntenetto. Finanskrisen har också medfört att tillgången 
till likviditet på finansmarknaden periodvis varit begränsad. Detta 
har i sin tur medfört högre finansieringskostnader för Sparbanken 
Syd. För att möta effekterna av detta har Sparbanken Syd under 
året slutit avtal om upplåning med ett antal nya samarbetspartners 
och också utgivit ett första Certifikatprogram. 

Swedbank hävde i maj 2008 samtliga samarbetsavtal med 
Sparbanken Syd, med verkan från september 2008. I anslutning 
härtill ansökte Sparbanken Syd om säkerhetsåtgärd vilken bevilja-
des av Stockholms Tingsrätt. Samtidigt initierades ett skiljeförfa-
rande mellan parterna vid Stockholms Handelskammare.

Efter Swedbanks hävning av samarbetsavtalet slöt Sparbanken 
Syd i november 2008 avtal med Cerdo Bankpartner om ett nytt 
IT-system. Beslutet togs med utgångspunkt från den förstudie som 
sparbankens styrelse initierat i början av år 2008 och mot bak-
grund av att IT-samarbetet med Swedbank efter hävningen skulle 
upphöra skyndsamt.

Sparbanken Syd kunde först under slutet av april 2009 träffa en 
förlikning med Swedbank. Förlikningen innebar att nya långsik-
tiga produktavtal tecknades mellan parterna, huvudsakligen inom 
områdena Swedbank Robur Fonder, Swedbank Robur Försäkringar 
och Swedbank Hypotek samt att Sparbanken Syd skulle övergå 
till egen IT-plattform. Förlikningen innebar även att Swedbank åter-
upptog utbetalning av provisioner relaterade till förmedlade fonder. 
Dessa utbetalningar gjordes dessutom med retroaktiv verkan från 
oktober 2008 samtidigt som särskilt avtal slöts om provisioner för 
tiden efter bytet av IT-plattform.

Sparbankens styrelse och ledning har under året arbetat 
vidare med sparbankens ”Vision 2010” och den ”Strategiska plan 
2007-2010” som fastställdes i januari 2007. Under augusti 2009 
påbörjades arbetet med att ta fram nästa ”Strategiska plan” för 
tidsperioden 2010-2015. Styrelsen anlitade i detta arbete konsult-
företagen Blueberry Hill och Arkitraven. 

Med tanke på finanskrisens stora påverkan på bank- och 
finansbranschen och kommande alltmer komplexa regelverk upp-
drog styrelsen under hösten 2009 åt konsultföretaget McKinsey att 
göra en ”oberoende och förutsättningslös utvärdering av hållbarhe-
ten i en självständig strategi och framtida strategiska möjligheter”. 

Under första halvåret 2009 har nytt kontor öppnats i Malmö, 
Öresundskontoret, beläget i Malmö Arena. Etableringen baserades 
bl a på att Sparbanken Syd redan idag har ett betydande kundun-
derlag i Malmö/Öresundsregionen, en ökande arbetspendling till/
från Ystad/Österlen-regionen samt en ökad efterfrågan på bankens 
tjänster.

Verksamheten under 2009 har dock i stor omfattning präglats av 
att Sparbanken Syd i april 2010 har bytt IT-plattform, från nuva-
rande Swedbanks system till Cerdo Bankpartners system. Den nya 
oberoende IT-plattformen säkerställer att Sparbanken Syd fritt kan 
välja samarbetspartners och leverantörer på finansmarknaden i 
framtiden.

Förberedelserna för byte av IT-system bedrivs i ett ”Projekt 
Syd” med Cerdo Bankpartner AB som huvudsaklig leverantör. I 
samband med investering i ny IT-plattform etableras även en ny 
hemsida och ett nytt Fondtorg för bankens kunder och en helt ny 
Internetbank. Samtidigt har ett utbyte skett av samtliga kunders 
gamla bankkort mot nya kort. 

Sparbanken Syds utbildningsinsatser för sina medarbetare har, 
förutom en omfattande utbildningsinsats inför införandet av en ny 
IT-plattform, koncentrerats kring nya regelverk, introduktionen av 
nya produkter från nya samarbetspartners.

 Sparbanken Syd fortsätter arbetet med att driva viktiga tillväxt-
frågor i vår region. Under 2009 har ca 50 företag med 900 anställda 
gått Tillväxtskolan där huvuddelen av alla anställda har genomfört 
olika typer av kompetensutbildningar för att stärka sitt företags till-
växt. Tillväxtskolan kommer att fortsätta under 2010. Total budget, 
finansierad av ESF, för Tillväxtskolan är 19,4 mkr.

I samarbete med Lunds Universitet, Ystads kommun och 
Sparbanken Syds båda stiftelser fortsätter verksamheten i Film-
universitetet i Ystad med internationella mastersutbildningar inom 
Filmproduktion och Filmmusikkomposition.

Andra exempel på Sparbanken Syds satsningar är 
www.navigatorsyd.se där en journalist nu skriver 3-5 artiklar/vecka 
om näringslivet i regionen. Till detta kommer också ett stort antal 
andra projekt som genomförs för att göra sydöstra Skåne till ”plat-
sen i livet för alla våra kunder och övriga intressenter”.

Miljöfrågor står ständigt i fokus och sparbanken beaktar dessa 
dagligen såväl i samband med kreditgivning som i sparbankens 
eget interna arbete – allt i enlighet med vår miljöpolicy.

Sparbanken Syds nuvarande VD, Staffan Olander, kommer 
som tidigare informerats att lämna sin tjänst i maj 2010 och efter-
träds då av nuvarande stf VD Lars Andersson.

Sparbankens resultat
Sparbanken Syds rörelseintäkter uppgick till 276,4 mkr (226,7 mkr) 
och rörelsekostnader före kreditförluster uppgick till 214,2 mkr 
(179,9 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 54,4 mkr, en ökning med 
24,3 mkr jämfört med 2008. Intäkterna har ökat med totalt 49,7 mkr 
och kostnaderna är 34,3 mkr högre än föregående år.

Rörelseresultatet för 2009 har påverkats negativt av ett försäm-
rat räntenetto, 140,5 mkr, att jämföra med 180,2 mkr för år 2008. 
Räntenettot har minskat med 39,7 mkr, eller 22%. Minskningen 
förklaras främst av sänkningen av reporäntan under året med sam-
manlagt 1,5%, vilket påverkat bankens räntenetto negativt. Medel-
räntan på inlåningen har under 2009 minskat med 2,1%, medan 
medelräntan på utlåningen minskat med 2,6%.

Samtidigt utvisar nettoresultatet av finansiella transaktioner 
en väsentlig förbättring med 56,1 mkr jämfört med föregående år. 
I 2009 års nettoresultatet av finansiella transaktioner ingår såväl 
realiserade vinster om 3,1 mkr som orealiserade värdeförändringar 
på Sparbanken Syds finansiella placeringar om 17,8 mkr. 

I 2009 års rörelseresultat ingår ingen aktieutdelning från Swed-
bank, föregående år uppgick denna till 18,7 mkr. Däremot ingår en 
skattefri engångsintäkt i 2009 års resultat om 26 mkr hänförbar till 
redovisningen av teckningsrätterna för sparbankens deltagande 
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i Swedbanks nyemission. Utdelning från Cerdo Bankpartner AB 
ingår med 1,9 mkr.

Ökningen av provisionsnettot med 11,1 mkr, eller 18%, kan 
främst hänföras till att uteblivna provisioner på förmedlade place-
ringsvolymer avseende Swedbank Robur och Swedbank Försäkring 
under perioden september–december 2008 utbetalats och intäkts-
förts under 2009. Denna retroaktiva utbetalning var ett led i den 
förlikning som Sparbanken Syd slöt med Swedbank i april 2009.

Övriga intäkter har ökat med 13,3 mkr jämfört med föregående 
år. I posten ligger bland annat försäkringsersättningar.

Allmänna administrationskostnader har ökat med 28,2 mkr eller 
18%. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till engångskostnader.

Avskrivningar på anläggningstillgångarna har minskat med  
0,8 mkr jämfört med föregående år.

Övriga rörelsekostnader har ökat med 6,9 mkr eller 35%. 
Ökningen kan huvudsakligen hänföras till inträdesavgifter i det nya 
IT-systemet. I övrigt har Reklam- & PR-kostnader under 2009 varit 
lägre än föregående år. 

Årets kreditförluster har ökat med 1,1 mkr och uppgår till 
7,9 mkr.

Sparbankens ställning
Balansomslutningen uppgår till 8 851 mkr vilket är en ökning med 
947 mkr eller 12% sedan 2008. 

Utlåningen i egen balansräkning har under året ökat med  
782 mkr eller 11%. Den egna inlåningen har under 2009 ökat med 
460 mkr eller 8%. Sparbanken har medvetet ökat den förmedlade 
inlåningen till bankens samarbetspartners.

Under hösten tecknade sparbanken vid en nyemission ytter-
ligare aktier i Swedbank AB. Värdet av aktieinnehavet i Swedbank 
AB har ökat med 129 mkr under 2009 och uppgår vid balansdagen 
till 221 mkr.

Sparbanken är delägare i Cerdo Bankpartner AB, vars syfte 
är att tillhandahålla administrativa tjänster inklusive IT-stöd inom 
bank- och finansområdet. Sparbankens investering i Cerdo Bank-
partner AB uppgår till 83 mkr. Kapitalandelen uppgår till 20% och 
redovisas som intresseföretag under posten Aktier och andelar i 
intresseföretag.

Sparbanken är också delägare i värdepappersbolaget Indecap 
AB, som specialiserat sig på att analysera fonder och utifrån detta 
sätta ihop effektiva fondportföljer för premiepensionssparare. 
Sparbankens investering i Indecap AB uppgår till 9,9 mkr. Kapital-
andelen understiger gränsen för redovisning som intresseföretag 
och innehavet redovisas under posten Aktier och andelar. 

Dessutom är sparbanken delägare i Sparbankernas Affärsut-
vecklings AB och Sparbankernas Kort AB. Se not 19, Aktier och 
andelar.

Beträffande sparbankens likviditet hänvisas till kassaflödesana-
lysen och not 3.

Finansiella instrument, risker och osäkerhetsfaktorer
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kredit-
risker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och 
kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, 
som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fast-
ställt policies och instruktioner för verksamheten.

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. 

Se även not 3 och not 35.

Volymutveckling 
Den totala affärsvolymen uppgår till 22,7 mdkr, en ökning med 2,5 
mdkr eller 12,1% sedan föregående årsskifte. 

Utvecklingen under året fördelar sig enligt följande:
Volymförändring under året  
Total Affärsvolym 2009-12-30 Förändring %

Inlåning  6 364 512 7,8 
Swedbank Robur Fond 2 623 140 15,8 
Fondtorg 387 174 
Fondguide (inkl PPM-service) 240 945 123,3 
Swedbank Robur Försäkring 869 017 26,5 
Försäkringsförmedling 204 289 
Kapitalmarknadskonton 413 136 -31,0 
Spax 74 094 -25,1 
Värdepappersdepåer 474 123 59,0 
Total inlåning 11 650 430 16,9 
Utlåning 7 427 731 2,7 
Beviljad men ej utnyttjad kredit 627 938 19,7 
Swedbank Hypotek 1 781 942 -25,8 
SBAB 1 095 079 13 520,4 
Garantier 67 447 -13,7 
Swedbank Finans  16 465 -33,7 
SG Finans 38 493 
Total utlåning 11 055 095 7,5 
Total Affärsvolym 22 705 525 12,1 
  
Samarbetet med SBAB, avseende förmedling av bostadskrediter 
till privatpersoner, inleddes under slutet av 2008. Under 2009 har 
samarbetet fortsatt med ytterligare förmedling av dessa krediter.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Sparbankens konvertering till nytt IT-system genomfördes den 9–11 
april 2010, i enlighet med den ursprungliga plan som projektgrup-
pen arbetat efter. Den tekniska konverteringen genomfördes med 
ett mycket gott resultat.

Sparbankens styrelse utlyste i februari 2010 en extra spar-
banksstämma den 1 mars 2010 vid vilken ett av styrelsen framlagt 
förslag om dels ombildning av sparbanken till bankaktiebolag, dels 
ett samgående med sparbankerna Finn och Gripen skulle behand-
las. Denna stämma flyttades fram till den 27 april 2010 eftersom 
många huvudmän ville ha mer information. 

I början av mars 2010 utlystes en ny extra sparbanksstämma 
som avhölls den 25 mars 2010, vid vilken avhandlades, och rösta-
des om, huvudmännens fortsatta förtroende för bankens styrelse. 
En majoritet av huvudmännen röstade för ett fortsatt förtroende för 
bankens styrelse.

Vid den uppskjutna sparbanksstämman den 27 april 2010, 
vid vilken avhandlades styrelsens förslag att omvandla banken till 
bankaktiebolag samt förslag till samgående med sparbankerna 
Finn och Gripen beslöt huvudmännen i enlighet med styrelsens 
förslag avseende ombildningen och samgåendet. För verkställande 
av styrelsens förslag krävs beslut på ytterligare en stämma och då 
med minst 2/3 majoritet av de då närvarande huvudmännen. 

Förväntad framtida utveckling
Styrelsens bedömning är att affärsvolymerna kommer att fortsätta 
öka men att intjäningen på dessa kommer att ligga kvar på en 
lägre nivå på grund av lägre räntemarginaler vilka även påverkas 
av Sparbanken Syds egen upplåningskostnad. Förutom en fortsatt 
press på räntenettot så kommer kostnaderna att öka, framförallt 



14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

genom högre IT-kostnader, i vilka även ingår årliga avskrivnings- 
och utvecklingskostnader avseende den nya IT-plattformen. Samti-
digt medför investeringen i den nya IT-plattformen att Sparbanken 
Syd får möjligheten att vara en helt oberoende leverantör av finan-
siella tjänster och produkter till sina kunder i samarbete med en rad 
nya produktleverantörer. Sparbanken Syds delägarskap i Cerdo 
Bankpartner AB ger därmed intressanta framtida utvecklingsmöjlig-
heter och del i bolagets värdetillväxt, bl a genom utdelningar. 

Sammantaget bedöms ovanstående omständigheter medföra 
att Sparbanken Syds framtida lönsamhet försämras, vilket för en-
staka år kan innebära att banken redovisar negativt resultat.

Försämrad lönsamhet tillsammans med fler och mer komplexa 
regelverk gör det på sikt allt svårare att bedriva bankverksamhet för 
en bank av Sparbanken Syds storlek. Den utredning som konsult-
företaget McKinsey genomfört på uppdrag av Sparbanken Syds 
styrelse visar att Sparbanken Syds långsiktiga tillväxt, konkurrens-
kraft och därmed framtida utvecklingsmöjligheter är beroende av 
hur banken positionerar sig tillsammans med andra bankaktörer. 

Sparbanken Finn (Lund) och Sparbanken Gripen (Ängelholm) 
bekantgjorde i september 2009 planerna på ett samgående. 
Sparbanken Syd fick senare en förfrågan om man var intresserade 
av att ingå i denna nya bankkonstellation. Styrelsen såg då en 
mycket intressant möjlighet för Sparbanken Syd att vara med och 
aktivt påverka uppstarten av en helt ”ny bank”. Styrelsen känner 
det angeläget att gå samman med dessa sparbanker för att stärka 
konkurrenskraften och framtida utvecklingsmöjligheter.

Vid eventuell ombildning till stiftelseägt bankaktiebolag kommer 
Sparbanken Syds förmögenhet att stanna kvar i den bygd där 
den skapats. Avkastningen på stiftelsens förmögenhet kommer 
att användas för ändamål med anknytning till de kommuner där 
Sparbanken Syd haft sin huvudsakliga verksamhet.

Sparbankens huvudmän kommer att fatta slutligt beslut i frå-
gan vid den ordinarie stämman den 31 maj 2010.

Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst 
Årets vinst utgör enligt balansräkningen 47 278 tkr. Styrelsen före-
slår att detta belopp disponeras enligt följande:

- avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för utbildning, 
 ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv 2 000 tkr
- avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt 3 000 tkr
- överföring till reservfonden 42 278 tkr

Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan be-
dömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser 
på såväl kort som lång sikt.

Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom 
det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till 
verksamhetens omfattning och risk.

Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvi-
sas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Fem år i sammandrag     
     
  2009 2008 2007 2006 2005
Volym     
Affärsvolym ultimo, mkr (av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer)  22 706 20 246 21 251 19 331 16 714
förändring under året, % 12,2 -4,7 9,9 15,7 12,5
Medelaffärsvolym (MAV), mkr  21 517 20 643 20 142 17 726 15 922
förändring under året, % 4,2 2,5 13,6 11,3 10,9
     
Kapital     
Soliditet     
Beskattat eget kapital + 73,7% (tidigare år 72%) av obeskattade reserver     
i % av balansomslutning 13,7 14,0 19,2 16,4 17,2
Kapitaltäckningskvot (2003-2006 Kapitaltäckningsgrad/8%)     
Kapitalbas i relation till kapitalkrav 1,81 1,94 2,07 2,20 2,13
     
Resultat     
Placeringsmarginal     
Räntenetto i % av MO 1,6 2,3 2,5 2,7 2,9
Rörelseintäkter/affärsvolym     
Räntenetto + rörelseintäkter i % av MAV 1,3 1,1 1,9 1,4 1,5
Rörelseresultat/affärsvolym     
Rörelseresultat i % av MAV 0,3 0,1 1,0 0,5 0,5
Räntabilitet på eget kapital     
Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 4,0 1,8 13,4 7,6 8,0
K/I-tal före kreditförluster     
Summa kostnader exkl kreditförluster och nedskrivning av finansiella     
anläggningstillgångar i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,74 0,79 0,45 0,63 0,63
K/I-tal efter kreditförluster     
Summa kostnader inkl kreditförluster och nedskrivning av finansiella 0,77 0,82 0,46 0,64 0,64
anläggningstillgångar i relation till räntenetto + rörelseintäkter     
     
Osäkra fordringar och kreditförluster     
Reserveringsgrad för osäkra fordringar     
Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 71 30 49 72 54
Andel osäkra fordringar     
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten      
och kreditinstitut (exkl banker) 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2
Kreditförlustnivå     
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,     
kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom     
och kreditgarantier 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     
Övriga uppgifter     
Medelantal anställda      144 130 120 126 124
Antal kontor 7 6 6 5 9

124 126
120

130

144

2005 2006 2007 2008 2009
0

70

140

Medelantal anställda
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  2009 2008 2007 2006 2005
Resultaträkning, tkr     
Räntenetto 140 469 180 174 161 716 134 679 130 897
Provisioner, netto 71 953 60 836 86 392 79 832 72 792
Nettoresultat av finansiella transaktioner 20 874 -35 265 118 735 -1 835 6 819
Övriga intäkter 43 130 20 979 20 129 33 887 30 223
Summa intäkter 276 426 226 724 386 972 246 563 240 731
     
Allmänna administrationskostnader -183 422 -155 179 -148 358 -134 503 -128 733
Övriga rörelsekostnader 1 -30 757 -24 699 -24 676 -20 399 -22 077
Kreditförluster -7 857 -6 805 -5 252 -2 186 -4 164
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0 -10 000  0 0 0 
Summa kostnader -222 036 -196 683 -178 286 -157 088 -154 974
     
Rörelseresultat 54 390 30 041 208 686 89 475 85 757
Bokslutsdispositioner, netto 1 115 20 5 852 689 74 500
Skatt -8 227 -8 883 -24 270 -16 696 -40 605
Årets vinst 47 278 21 178 190 268 73 468 119 652
1 Inkl avskrivningar på materiella tillgångar     
     
Balansräkning, tkr     
Kassa 43 286 54 027 50 904 49 245 56 322
Utlåning till kreditinstitut 735 185 145 313 59 181 20 612 11 779
Utlåning till allmänheten 7 421 099 7 229 310 6 157 147 4 956 513 4 112 289
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring 982 3 099            466  
Räntebärande värdepapper 93 134 148 505 301 071 123 125 286 065
Aktier och andelar 359 640 213 614 430 603 132 821 131 890
Materiella tillgångar 25 908 26 148 24 193 36 344 41 494
Övriga tillgångar 171 954 83 815 64 792 46 509 49 612
Summa tillgångar 8 851 188 7 903 831 7 088 357 5 365 169 4 689 451
     
Skulder till kreditinstitut 1 180 699 802 220 591 447 330 518 161 893
Inlåning från allmänheten 6 364 512 5 904 684 5 072 620 4 105 661 3 653 939
Övriga skulder 94 471 91 020 64 279 42 091 55 944
Avsättningar för pensioner m m 0 302 1 261 6 094 7 100
Summa skulder och avsättningar 7 639 682 6 798 226 5 729 607 4 484 364 3 878 876
     
Obeskattade reserver 2 736 3 850 3 870 9 722 10 278
Eget kapital 1 208 770 1 101 755 1 354 880 871 083 800 297
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 8 851 188 7 903 831 7 088 357 5 365 169 4 689 451
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Resultaträkning 
tkr Not 2009 2008
Ränteintäkter  228 608 379 318
Räntekostnader  -88 139 -199 144
Räntenetto 4 140 469 180 174
Erhållna utdelningar 5 28 990 20 089
Provisionsintäkter 6 85 061 73 661
Provisionskostnader 7 -13 108 -12 825
Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 20 874 -35 265
Övriga rörelseintäkter 9 14 140 890
       
Summa rörelseintäkter  276 426 226 724
   
Allmänna administrationskostnader 10 -183 422 -155 179
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 21 -4 300 -5 103
Övriga rörelsekostnader 11 -26 457 -19 596
       
Summa rörelsekostnader före kreditförluster  -214 179 -179 878
   
Resultat före kreditförluster  62 247 46 846
   
Kreditförluster, netto 12 -7 857 -6 805
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 13 0 -10 000
   
Rörelseresultat  54 390 30 041
   
Bokslutsdispositioner 14 1 115 20
Skatt på årets resultat 15 -8 227 -8 883
   
Årets vinst   47 278 21 178

FINANSIELLA RAPPORTER
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Balansräkning
  
tkr Not 2009 2008
Tillgångar  
Kassa   43 286 54 027
Utlåning till kreditinstitut 16 735 185 145 313
Utlåning till allmänheten 17 7 421 099 7 229 310
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring  982 3 099
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18 93 134 148 505
Aktier och andelar 19 276 640 130 614
Aktier och andelar i intresseföretag 20 83 000 83 000
Materiella tillgångar   
 - Inventarier 21 8 232 8 388
 - Byggnader och mark 21 17 676 17 760
Aktuella skattefordringar 15 0 37 504
Uppskjutna skattefordringar 15 357 565
Övriga tillgångar 22 18 011 6 216
Pågående investering IT-plattform 23 126 143 16 537
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 27 443 22 993
Summa tillgångar  8 851 188 7 903 831
   
Skulder, avsättningar och eget kapital    
Skulder till kreditinstitut 25 1 180 699 802 220
Inlåning från allmänheten 26 6 364 512 5 904 684
Uppskjutna skatteskulder 15 2 459 0
Övriga skulder 27 60 106 59 992
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 31 906 31 028
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 29 0 302
Summa skulder och avsättningar  7 639 682 6 798 226
   
Obeskattade reserver 30 2 736 3 850
   
Eget kapital 31  
Reservfond  1 099 394 1 083 216
Fond för verkligt värde  49 310 0
Balanserad vinst  12 788 -2 639
Årets vinst  47 278 21 178
Summa eget kapital   1 208 770 1 101 755
   
Summa skulder, avsättningar och eget kapital  8 851 188 7 903 831
   
Poster inom linjen   
Ansvarsförbindelser 32  
 - Garantier   67 360 78 137
 - Övriga ansvarsförbindelser   0 22
Summa ansvarsförbindelser  67 360 78 159
   
Åtaganden 33 1 120 682 1 006 285
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Kassaflödesanalys 
   
tkr  
1 januari - 31 december  2009 2008
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat 54 390 30 041
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto 1 3
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner -16 975 18 110
Avskrivningar 4 300 5 103
Kreditförluster 9 025 8 191
Betald inkomstskatt -6 272 -28 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar    
av rörelsekapital 44 469 33 385
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -192 489 -1 082 988
Ökning/minskning av värdepapper 71 673 42 658
Ökning/minskning av inlåning från allmänheten 459 828 832 064
Förändring av övriga tillgångar och skulder  -119 987 26 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten   263 494 -148 243
  
Investeringsverksamheten  
Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar 0 18 058
Förvärv av finansiella tillgångar -53 782 -89 485
Försäljning av materiella tillgångar 569 799
Förvärv av materiella tillgångar -4 629 -7 647
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -57 842 -78 275
  
Finansieringsverksamheten  
Utbetalning till stiftelser -5 000 -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 000 -5 000
  
Årets kassaflöde 200 652 -231 518
Likvida medel vid årets början* -602 880 -371 362
Förändring likvida medel 200 652 -231 518
Likvida medel vid årets slut* -402 228 -602 880
  
* I likvida medel ingår kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut  

FINANSIELLA RAPPORTER
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Noter till de finansiella rapporterna

NOT 1.  UPPGIFTER OM SPARBANKEN
Sparbanken Syd (548000-7425) grundades 1827 och har sitt säte i 
Ystad. Årsredovisningen avges per 31 december 2009.

NOT 2.  REDOVISNINGSPRINCIPER
Överensstämmelse med normgivning och lag 
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendationer RFR 2.1 Redovisning för 
juridiska personer. Sparbankerna tillämpar s k lagbegränsad IFRS 
och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning 
med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS. Detta inne-
bär 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.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
28 april 2010. Resultat- och balansräkning blir föremål för faststäl-
lelse på sparbanksstämman den 31 maj 2010.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats kon-
sekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rap-
porterna, om inte annat framgår.

Värderingsgrunder vid upprättande av Sparbankens finansiella 
rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvär-
den. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde (se not 34). Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 
finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller 
finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
eller som finansiella tillgångar som kan säljas. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte 
annat anges, är avrundade 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 upp-
skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena 
är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av 
dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedö-
ma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Änd-
ringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om 
ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändring-
en görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
period och framtida perioder. 

Ändrade redovisningsprinciper
Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar med till-
lämpning från 1 januari 2009 påverkar företagets finansiella rappor-
tering från och med årsredovisningen för 2009. Ändringarna medför 
huvudsakligen att nya upplysningskrav om finansiella instrument 
värderade till verkligt värde i balansräkningen. Instrumenten delas 
in i tre nivåer beroende på kvaliteten på indata i värderingen. Indel-
ningen i nivåer avgör hur och vilka upplysningar som ska lämnas om 
instrumenten; där nivå 3 med lägst kvalitet på indata omfattas av 
mer upplysningskrav än de andra nivåerna. Dessa upplysningskrav 
har främst påverkat not 19 nedan. 

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden trä-
der ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtids-
tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter 
eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår efter 2010 
planeras inte att förtidstillämpas. I den mån förväntade effekter på 
de finansiella rapporterna av tillämpningen av nedanstående nya el-
ler ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, 
har sparbanken ännu inte gjort en bedömning av dessa effekter.

Utländsk valuta 
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valuta-
kurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferen-
ser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. 

Ränteintäkter, räntekostnader och utdelning
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivrän-
tan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida 
in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir 
lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Räntein-
täkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodise-
rade belopp av erhållna provisioner som medräknas i effektivräntan, 
transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra 
skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det 
belopp som regleras vid förfall. 

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträk-
ningen består av:
- Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplu-

pet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta 
på osäkra fordringar

- Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga 
för försäljning

- Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verk-
ligt värde över resultaträkningen.

- Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument 
och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar 
finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som 
ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder 
redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade 
värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av 
finansiella transaktioner. 
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Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna ut-
delningar” när rätten att erhålla betalning fastställts. Här ingår även 
utdelning från intresseföretag.

Provisions- och avgiftsintäkt
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla 
företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de ut-
gifter 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 successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna 
som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställan-
degrad på balansdagen. 

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

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de reali-
serade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anled-
ning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transak-
tioner består av:
- Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de 

tillgångar och skulder som innehas för handelsändamål.
- Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de 

tillgångar och skulder som redovisas enligt fair value option. 
- Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skul-

der (inklusive ränteskillnadsersättning som erhållits vid kunders lö-
sen av lån i förtid).

- Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas.
- Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstru-

ment.
- Valutakursförändringar

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, in-
klusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter 
och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, ut-
bildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskost-
nader samt kassadifferenser. 

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av 
obeskattade reserver.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder 
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reg-
lera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det 
finns en befintlig legal eller informell förpliktelse 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 till-
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskatt-
ningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 

balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, 
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade fram-
tida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämp-
ligt, de risker som är förknippade med skulden.

Skatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. In-
komstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skat-
teeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade el-
ler i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med ut-
gångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. 

Följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär skillnad 
som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redo-
visningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och 
vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller 
skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader 
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. 

Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade 
värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller regle-
rade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på upp-
skjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms san-
nolikt att de kan utnyttjas.

Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten 
skatt och skatt avseende tidigare år. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reg-
lerna i IAS 39 och ÅRKL. 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstru-
ment, obligationsfordringar och räntebärande värdepapper samt 
derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, 
utgivna skuld- och egetkapitalinstrument, låneskulder samt derivat.

- Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättighe-
terna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 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 nettobelopp 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.

FINANSIELLA RAPPORTER
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Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsda-
gen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lå-
nefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att låne-
belopp utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte 
görs om löftet är oåterkallerligt och lämnas till en låntagare där ett 
nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller 
när utlåningsräntan inte täcker sparbankens upplåningskostnader 
för att finansiera lånet.

- Klassificering och värdering 
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga vär-
de med tillägg för transaktionskostnader 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 klassifice-
ras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. 
Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter 
första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella tillgång-
ar som utgör innehav för handelsändamål, dels andra finansiella 
tillgångar som sparbanken initialt valt att placera i denna kategori 
(enligt den s k Fair Value Option). Finansiella instrument i denna 
kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. För finansiella instrument som inne-
has för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealise-
rade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella 
transaktioner. 

Sparbanken placerar i aktieindexobligationer, som innehåller 
både en räntebärande del och en derivatdel. Sparbanken har valt 
att klassificera aktieindexobligationer till verkligt värde via resultat-
räkningen med hänvisning till att de innehåller inbäddade derivat. 
Detta val innebär att hela instrumentet värderas till verkligt värde 
och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen. 
Sparbankens aktieportfölj hanteras på motsvarande sätt.

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 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunk-
ten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter nedskrivningar avseende osäkra fordringar. 

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella till-
gångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finan-
siella tillgångar som sparbanken initialt valt att klassificera i denna 
kategori. Aktier och andelar som inte klassificerats som finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde 
med värdeförändringar redovisade mot eget kapital, dock ej värde-
förändringar som beror på nedskrivningar eller på valutakursdiffe-
renser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare 
redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet med effek-
tivräntemetoden i resultaträkningen likaså utdelning på aktier.  För 

dessa instrument kommer eventuella transaktionskostnader ingå i 
anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter 
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 redovi-
sats i eget kapital, i resultaträkningen. 

Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörs-
skulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet an-
skaffningsvärde.

- 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 inne-
havaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor.

Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs. i nor-
malfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den ut-
ställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden 
för den finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas 
enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtill-
gångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, 
i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i 
enlighet med IAS 18, Intäkter.

Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en ensidig utfäs-
telse från sparbanken att ge ut ett lån med på förhand bestämda 
villkor (t.ex. ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet 
eller inte och dels (ii) ett avtal där både sparbanken och låntagaren är 
bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal som börjar löpa vid en tid-
punkt 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. I det fall som lå-
nelöftet lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifie-
ras redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte täcker 
långivarens upplåningskostnader redovisar sparbanken en avsätt-
ning beräknad som det diskonterade värdet av framtida förväntade 
betalningar om detta belopp är större än det periodiserade värdet av 
eventuellt mottagna avgifter för det lämnade lånelöftet

Derivat 
Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra de risker 
för ränte- och valutakursexponeringar som sparbanken är utsatt för. 
Samtliga derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen.

- Fordringar och skulder i utländsk valuta
För ekonomisk säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk an-
vänds valutaterminer. För skydd mot valutarisk tillämpas inte säk-
ringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redo-
visningen genom att både den underliggande fordran eller skulden 
och terminen redovisas till balansdagens terminskurser och valuta-
kursförändringarna redovisas över resultaträkningen.

Metoder för bestämning av verkligt värde
(i) Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad be-
stäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade 
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köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t.ex. 
courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betrak-
tas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet 
finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschor-
ganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller 
tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och re-
gelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga 
villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring 
beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån 
noterade säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv marknad 
återfinns i balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och 
andra räntebärande värdepapper. Den största delen av företagets 
finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som är no-
terade på en aktiv marknad.

(ii) Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv 
marknad 
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar före-
taget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingstek-
nik. De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning 
som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter 
används i så låg grad som möjligt. Företaget kalibrerar med regel-
bundna intervall värderingstekniken och prövar dess giltighet genom 
att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från obser-
verbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Värde-
ringstekniker används för följande klasser av finansiella instrument; 
räntebärande värdepapper (när prisnoteringar på en aktiv marknad 
inte finns tillgängliga), aktier (när kursnoteringar på en aktiv mark-
nad inte finns tillgängliga), andra räntebärande tillgångar och skulder 
samt derivatinstrument (OTC-derivat). De tillämpade värderingsmo-
dellerna kalibreras så att verkligt värde vid första redovisningen upp-
går till transaktionspriset och förändring i verkligt värde redovisas 
sedan löpande utifrån de förändringar som inträffat i de underlig-
gande marknadsriskparametrarna. 

OTC-Derivat
Värderingsteknikerna för OTC-derivat utgörs av analys av diskon-
terade kassaflöden samt etablerade optionsvärderingsmodeller. 
Värderingsmodellerna har utformats så att observerbara marknads-
priser används när sådana finns tillgängliga. I de fall som obser-
verbara marknadspriser inte finns tillgängliga använder företaget ej 
observerbara modellparametrar. Företaget kalibrerar modellernas 
parametrar löpande efter jämförelser mellan modellernas värde och 
utfallet av faktiska transaktioner på marknaden. 

Aktier och räntebärande värdepapper
Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument 
beräknas (i) med referens till finansiella instrument som i allt väsent-
ligt är likadana eller till nyligen genomförda transaktioner i samma 
finansiella instrument alternativt om sådana uppgifter inte finns 
tillgängliga till (ii) framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta 
diskonterade till aktuella marknadsräntor på balansdagen. I de fall 
diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida kassaflö-
den på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den diskon-
teringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande in-
strument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller har använts 
är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen.

Innehav i onoterade aktier redovisas till anskaffningsvärde i de 
fall när ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Skälet till att 
de inte kunnat värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt är att 
det enligt företagsledningen råder alltför stor osäkerhet i de framtida 

kassaflödena samt den riskjustering som behöver göras på diskon-
teringsräntan. Sparbanken har ingen avsikt att avyttra de onoterade 
aktierna i någon nära framtid.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
- Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar sparbanken om det finns objek-
tiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av till-
gångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera hän-
delser (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 ford-
ringar som osäkra. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara 
förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möj-
ligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller ut-
dragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finan-
siell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. 

Banken utvärderar på individuell basis om ett nedskrivnings-
behov finns och om en kreditförlust ska redovisas. Sparbankens 
bedömning är att det i allt väsentligt finns en god kännedom om 
de faktorer som på balansdagen är relevanta för att kunna göra en 
individuell bedömning och anser därför inte att det föreligger något 
nedskrivningsbehov på gruppnivå. 

En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden 
mellan det diskonterade nuvärdet av förväntade framtida kassa-
flöden (inklusive kassaflöden från eventuellt i anspråkstagande av 
pant, även när i anspråkstagande inte är sannolikt), diskonterade 
med lånets ursprungliga effektivränta och lånets redovisade värde. 
Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen. 

För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet efter ned-
skrivningar beräknas som det sammanlagda diskonterade värdet av 
framtida kassaflöden, redovisas förändringen av det nedskrivna be-
loppet som ränta till den del som ökningen inte beror på om ny be-
dömning av de förväntade kassaflödena. Vid en förändrad bedöm-
ning av förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan 
två bedömningstillfällen skall däremot denna förändring redovisas 
som kreditförlust eller återvinning.

För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren 
görs till följd att låntagaren har finansiella svårigheter redovisas som 
en kreditförlust om det diskonterade nuvärdet av kassaflödena enligt 
de omförhandlade lånevillkoren diskonterade med lånets ursprung-
liga effektivränta är lägre än redovisat värde på lånet. Om lånet efter 
omstrukturering förväntas återbetalas i enlighet med de omförhand-
lade villkoren så klassificeras lånet inte längre som osäkert. 

Som objektiva belägg på att nedskrivningsbehov föreligger och 
att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i allmänhet be-
talningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva be-
lägg kan vara information om betydande finansiella svårigheter som 
kommit sparbanken till kännedom genom analys av finansiella rap-
porter eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens 
kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i sparbankens sys-
tem och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till sparbankens 
låntagare som görs på grund av att låntagaren har finansiella svå-
righeter kan också utgöra objektiva belägg om att lånet är osäkert.

Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassifice-
rat som en finansiell tillgång som kan säljas omföres tidigare redovi-
sad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen. 

Det redovisade värdet efter nedskrivningar på lånefordringar 
och kundfordringar, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
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beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med 
den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första 
gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskriv-
ning belastar resultaträkningen.

- Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskriv-
ningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i 
de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna 
beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntaga-
ren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med 
ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av ned-
skrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av 
kreditförluster och specificeras särskilt i not. 

- Bortskrivningar av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från ba-
lansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är 
när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, 
ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. 

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i ba-
lansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar 
redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kre-
ditförluster, netto.  

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma sparbanken till del och anskaffningsvärdet för tillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur balansräkningen vid utrangering eller av¬yttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller för-
lust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redo-
visade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

- Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 
mark skrivs inte av. 
Beräknade nyttjandeperioder:
- byggnader, rörelsefastigheter 50 år
- maskiner och andra tekniska anläggningar        5 år
- inventarier, verktyg och installationer 3 - 5 år

Komponentavskrivning på fastigheter tillämpas inte då beräkningar 
utvisar att denna metod inte skulle medföra någon väsentlig påver-
kan.

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

Nedskrivningar av materiella tillgångar 
De redovisade värdena för sparbankens tillgångar prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivnings-
behov.

Ersättningar till anställda 
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 
är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensions-
kassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för er-
sättningar efter avslutad anställning enligt vilka sparbanken betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon 
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om 
den juridiska enheten 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 annan plan 
för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd plan. 
Pensionsplanen för sparbankens anställda har bedömts vara en för-
månsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Sparbanken har 
dock gjort bedömningen att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar 
flera arbetsgivare är tillämplig även för sparbankens pensionsplan 
hos SPK. Sparbanken saknar tillräcklig information för att möjliggöra 
en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Sparbankens förpliktelser av-
seende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda 
utfört tjänster åt sparbanken under en period. Premier betalas till 
SPK baserat på aktuell lön. Årets kostnader för dessa försäkrings-
premier framgår av not 10. 

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder 
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reg-
lera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det 
finns en befintlig legal eller informell förpliktelse 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 till-
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskatt-
ningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, 
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade fram-
tida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämp-
ligt, de risker som är förknippade med skulden.

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
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 åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.
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NOT 3.  RISKER
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kredit-
risker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och 
kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, 
som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fast-
ställt policies och instruktioner för verksamheten.

Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för spar-
bankens 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 begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll 
på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter 
inte överskrids. 

Riskpolicies och riskhanteringssystem 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 processer skapar sparbanken förutsättningar 
för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt an-
svar.

I sparbanken finns en samlad funktion för självständig riskkon-
troll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att 
analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar 
i styrdokument och processer.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust på grund av att en kredit inte 
fullgörs. 

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 riskex-
ponering är sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående 
kreditvolym jämförelsevis små. 

Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgiv-
ning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga till 
sparbankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsför-
måga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens 
krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra 
bankmässiga säkerheter. 
Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kre-
dit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts 
endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i 
värdepapper med hög kreditvärdighet. 

Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbin-
delser och ansvarsförbindelser) omprövas 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. Riskklassificeringssyste-
met 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 upptäckt 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 kon-
centrationer med avseende på motparter samt lånefordringar per 
kategori av låntagare visas i tabeller nedan.

FINANSIELLA RAPPORTER
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 Total kreditrisk     exponering
 exponering Nedskrivning/ Redovisat Värde av efter avdrag
 (före nedskrivning) Avsättning  värde  säkerheter  säkerheter

Krediter mot säkerhet av:
Statlig och kommunal borgen 42 031  42 031 42 031 0
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter 3 137 466 1 587 3 135 879 3 014 241 121 638
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter 886 988  886 988 856 272 30 716
Pantbrev i jordbruksfastigheter 1 563 179 176 1 563 003 1 553 130 9 873
Pantbrev i andra näringsfastigheter 704 784 4 000 700 784 669 307 31 477
Företagsinteckning 476 067 6 249 469 818 452 196 17 622
Övriga 627 491 3 913 623 578 104 329 519 249
 varav: kreditinstitut 7 054  7 054 7 054 0
Summa 7 438 006 15 925 7 422 081 6 691 506 730 575
     
Värdepapper     
Andra emittenter     
 - AAA 34 611  34 611  34 611
 - AA 9 842  9 842  9 842
 - A 20 031  20 031  20 031
 - utan rating 28 650   28 650   28 650
Summa 93 134 0 93 134  93 134
     
Derivat     
 - Capar 2 036  2 036  2 036
 - Valutaterminer 26   26   26
Summa 2 062 0 2 062 0 2 062
     
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter 627 938  627 938  627 938
Kreditlöften 492 744  492 744  492 744
Utställda finansiella garantier 67 447   67 447 0 67 447
Summa 1 188 129 0 1 188 129 0 1 188 129

Kreditkvalitet
Sparbanken följer årligen upp och rapporterar kreditgivningen på före-
tagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvaliteten 
i sparbanken. Ett centraliserat scoringverktyg är inbyggt i kreditberednings-
systemet för att bedöma kvaliteten i engagemangen. Med hjälp av sco-
ringverktyget är sparbankens företagsutlåning fördelad enligt parametrarna 
Risk för obestånd och Risk vid obestånd. Scoringverktyget tar hänsyn till 
företagens nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt intern skötsamhet. 
För privata engagemang används ett scoringsystem anpassat för att säker-
ställa kvaliteten på nybeviljade krediter till privatpersoner. Både internt samt 
externt beteende vägs ihop för att få fram ett risktal. 

Oreglerade och osäkra fordringar, tkr 2009 
Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna
lånefordringar  
Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr 1 529 
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr 510 
Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr 1 290 
Fordringar förfallna > 360 dgr  216  
Summa 3 545 
  
Lånefordringar per kategori av låntagare, tkr 2009 2008
Lånefordringar, brutto  
 - offentlig sektor 15 928 25 305
 - företagssektor 2 362 897 2 227 165
 - hushållssektor 5 045 430 4 976 585
   varav enskilda företag 2 132 653 2 101 223
 - övriga 13 751 12 301
Summa 7 438 006 7 241 356
  

varav  
Oreglerade fordringar som ingår i osäkra 
lånefordringar 17 979 38 135
 - företagssektor 12 950 31 593
 - hushållssektor 5 029 6 542
  
Oreglerade fordringar som inte ingår i osäkra 
lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs 0 0
  
Osäkra lånefordringar 22 588 39 864
 - företagssektor 14 541 31 593
 - hushållssektor 8 047 8 271
  
avgår  
Specifika nedskrivningar för individuellt 
värderade fordringar 15 925 12 046
 - företagssektor 10 190 7 692
 - hushållssektor 5 735 4 354
  
Gruppvisa nedskrivningar för individuellt 
värderade lånefordringar 0 0
  
Lånefordringar, nettobokfört värde  
 - offentlig sektor 15 928 25 305
 - företagssektor 2 352 707 2 219 473
 - hushållssektor 5 039 695 4 972 231
   varav enskilda företag 2 129 532 2 098 943
 - övriga 13 751 12 301
Summa 7 422 081 7 229 310
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Finansiell risk
- Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken för att sparbanken inte ska kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid viss förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt. Likviditetsrisken i finansiella instrument är 
risken för att ett värdepapper inte kan avyttras utan större prissänkning eller 
att en försäljning drar stora transaktionskostnader.
Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser 
och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida 
värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. 

Likviditeten bevakas löpande och stresstester utförs för olika scenarios.
Sparbankens likviditetsberedskap i form av dagslåneräkning, värdepap-
persportfölj och kreditlimiter får lägst uppgå till 10 % av inlåningen från 
allmänheten.
Sparbankens likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på 
tillgångar och skulder framgår av tabellen nedan. Även den kassaflödesana-
lys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, belyser sparban-
kens likviditetssituation. 

 
 Nominella kassaflöden - kontraktuellt återstående löptid  Likviditetsexponering        

  Kontraktuellt återstående löptid    
Längre än  Längre än    Totalt

(redovisat värde) samt förväntad  På Högst 3 mån men 1 år men Längre Utan redovisat
tidpunkt för återvinning anfordran  3 mån  högst 1 år högst 5 år än 5 år  löptid  värde

Tillgångar       
Kassa  43 286      43 286
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m       0
Utlåning till kreditinstitut 735 185      735 185
Utlåning till allmänheten 365 314 135 482 261 811 940 221 5 719 253  7 422 081
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 8 657 40 025 9 842 24 055 10 555  93 134
Övriga tillgångsposter      557 502 557 502
Summa tillgångar 1 152 442 175 507 271 653 964 276 5 729 808 557 502 8 851 188
       
Skulder, bokfört värde       
Skulder till kreditinstitut 1 180 699      1 180 699
Inlåning från allmänheten 5 399 315 295 710 550 218 48 753 70 516  6 364 512
Övriga skulder och eget kapital      1 305 977 1 305 977
Summa skulder  6 580 014 295 710 550 218 48 753 70 516 1 315 977 8 851 188
Total skillnad -5 427 572 -120 203 -278 565 915 523 5 659 292 -748 475 

Sparbanken bedömer att de förväntade tidpunkterna för återvinning eller bortbokning av tillgångar och skulder i balansräkningen i allt väsentligt överensstäm-
mer med de löptider som beskrivs i tabellen ovan. Dock med undantag för att merparten av inlåning från allmänheten bedöms ha en förväntad löptid översti-
gande 12 månader.

- Ränterisk
Ränterisk är risken för att ogynnsamma ränterörelser leder till kapitalförluster.
Ränterisk kan bestå av dels förändring i verkligt värde, prisrisk, dels för-
ändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En betydande faktor som påverkar 
ränterisken är räntebindningstiden. 
I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna i 
verksamheten med limiter. 

Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s k gap-analys, som återfinns 
nedan och som visar räntebindningstiderna för sparbankens tillgångar och 
skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. 
Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att 
den centrala finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna 
exponering.

 
 Längre än Längre än Längre än Längre än Längre än   

Räntebindningstider för tillgångar och Högst  1 mån men 3 mån men 6 mån men 1 år men 3 år men Längre  
skulder - Ränteexponering  1 mån högst 3 mån högst 6 mån högst 1 år högst 3 år högst 5 år än 5 år  Utan ränta  Totalt 

Tillgångar         
Kassa         43 286 43 286
Utlåning till kreditinstitut 735 185         735 185
Utlåning till allmänheten 4 331 563 1 989 702 124 491 237 538 567 106 171 681 0   7 422 081
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 38 687 19 836   14 503 9 553 10 555  93 134
Övriga tillgångar        557 502 557 502
Summa tillgångar 5 105 435 2 009 538 124 491 237 538 581 609 181 234 10 555 600 788 8 851 188
         
Skulder, bokfört värde         
Skulder till kreditinstitut 1 177 162        3 537 1 180 699
Inlåning från allmänheten 5 310 881 429 993 170 674 377 516 38 003 10 750  26 695 6 364 512
Övriga skulder        94 471 94 471
Eget kapital        1 211 506 1 211 506
Summa skulder och eget kapital 6 488 043 429 993 170 674 377 516 38 003 10 750 0 1 336 209 8 851 188
         
Differens tillgångar och skulder -1 382 608 1 579 545 -46 183 -139 978 543 606 170 484 10 555 -735 421 
Kumulativ exponering -1 220 483 359 062 312 879 172 901 716 507 886 991 897 546 162 125 
         
Räntenettorisken - genomslaget på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång.   
på en procentenhet utgör - 0,7 mkr. Räntenettorisken uppgick föregående år till - 1,4 mkr.     

FINANSIELLA RAPPORTER
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 Nominellt belopp/återstående löptid

      Positiva  Negativa
Derivat och säkringsredovisning Upp till > 1 år    marknads- marknads-
Derivat  1 år   - 5 år  > 5 år Total  värden värden

Derivat för handelsändamål      
Ränterelaterade kontrakt      
Capar 14 752 22 201 9 314 46 267  105
Valutarelaterade kontrakt      
Terminer 17 206     17 206    
Aktierelaterade kontrakt      
Summa 31 958 22 201 9 314 63 473 0 105
      
Derivat för verkligtvärdesäkringar      
Ränterelaterade kontrakt      
Capar 195 248 407 799 50 686 653 733   1 483

Summa 227 206 430 000 60 000 717 206 0 1 588

- Valutarisk
Valutakursrisken är risken för att den svenska kronans kurs förstärks i förhål-
lande till sådan valuta i vilken sparbanken har tillgång placerad. 
Sparbanken har valt att säkra sig mot den valutarisk som uppstår i kunder-
nas in- och utlåning samt terminspositioner. Detta innebär att den kvarva-
rande valutarisken som sparbanken är utsatt för avser kontanter i utländsk 
valuta. Denna behållning uppgick per årsskiftet till 977 tkr.
I sparbankens resultaträkning ingår valutakursförändringar med 813 tkr (816 
tkr) i rörelseresultatet och i noten nettoresultat av finansiella transaktioner.
- Aktiekursrisk
Aktiekursrisken är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker 
till följd av samhällsekonomiska faktorer. En generell förändring med 1 
procentenhet av aktiekurserna på finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen beräknas påverka sparbankens resultat före skatt 
med 422 tkr för året som slutar 31 december 2009. På motsvarande sätt på-
verkar sparbankens aktieinnehav i Swedbank AB eget kapital med 2 210 tkr.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 
eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga sys-
tem eller externa händelser.

De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. 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 inlåningssystem med inbyggda 

maskinella avstämningar och kontroller,
- behörighetssystem,
- interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodose ledning-

ens krav på information om exempelvis sparbankens riskexponering samt
- informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens och 

kundernas tillgångar.
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NOT 4.  RÄNTENETTO
  2009 2008
Ränteintäkter  
Utlåning till kreditinstitut 577 1 597
Utlåning till allmänheten 225 115 367 230
Räntebärande värdepapper 4 948 11 246
Derivat -2 032 -755
Summa   228 608 379 318
varav: ränteintäkt från finansiella poster ej 
 värderade till verkligt värde 228 315 373 945
 ränteintäkt från osäkra fordringar 479 2 183
  
Räntekostnader    
Skulder till kreditinstitut 20 608 28 944
Inlåning från allmänheten 67 506 170 062
varav: kostnad för insättningsgaranti 4 207 2 799
Övriga 25 138
Summa 88 139 199 144
varav: räntekostnad från finansiella poster ej 
 värderade till verkligt värde 88 139 199 144
  
Summa räntenetto 140 469 180 174
  
Räntemarginal (totala ränteintäkter i % av 
MO minus totala räntekostnader i % av MO 
exkl genomsnittligt eget kapital och 
obeskattade reserver) 1,46 1,82
Placeringsmarginal (räntenetto i % av MO) 1,62 2,29
Medelränta på utlåning till allmänheten 
under året uppgår till ,% 2,95 5,57
Medelränta på inlåning från allmänheten 
under året uppgår till ,% 1,10 3,19
 varav kostnad för insättningsgarantin, % 0,07 0,05
Medelränta på utlåning (brutto) till allmänheten 
på balansdagen uppgår till ,% 2,45 4,50
Medelränta på inlåning från allmänheten 
på balansdagen uppgår till ,% 0,53 2,01
  

NOT 5.  ERHÅLLNA UTDELNINGAR
  2009 2008
Swedbank AB  - aktier 0 18 719
Swedbank AB  - teckningsrätter 25 998 0
Cerdo Bankpartner AB 1 868 0
Övriga aktier 1 124 1 370
Summa 28 990 20 089
  
  

NOT 6.  PROVISIONSINTÄKTER
  2009 2008
Betalningsförmedlingsprovisioner 21 507 21 764
Utlåningsprovisioner 12 433 13 188
Inlåningsprovisioner 1 663 2 201
Provisioner avseende utställda finansiella garantier 395 363
Värdepappersprovisioner 31 940 22 408
Avgifter från kredit- och betalkort 1 360 903
Övriga provisioner 15 763 12 834
Summa 85 061 73 661
  

NOT 7.  PROVISIONSKOSTNADER
  2009 2008
Betalningsförmedlingsprovisioner 9 123 8 763
Värdepappersprovisioner 2 341 2 341
Övriga provisioner 1 644 1 721
Summa 13 108 12 825
  

NOT 8.  NETTORESULTAT AV FINANSIELLA 
TRANSAKTIONER
  2009 2008
Aktier och andelar 15 377 -33 313
Räntebärande värdepapper 3 125 0
Andra finansiella instrument 1 559 -2 768
Valutakursförändringar 813 816
Summa 20 874 -35 265

Nettovinst/nettoförlust uppdelat Via resultat- Via eget 
per värderingskategori  räkningen kapital

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen 20 907 
Innehav för handelsändamål (tillgångar) -33 
Finansiella tillgångar som kan säljas  64 737
Summa 20 874 64 737
  

NOT 9.  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
  2009 2008
Intäkter från rörelsefastighet 0 7
Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar 25 167
Försäkringsersättningar 6 844 0
Ersättning Förstudie  1 607 0
Övriga 5 664 716
Summa 14 140 890
  

NOT 10.  ALLMÄNNA ADMINISTRATIONS-
KOSTNADER
  2009 2008
Personalkostnader  
 - löner och arvoden 59 983 54 832
 - sociala avgifter                     19 194 18 413
 - kostnad för pensionspremier 10 958 9 165
 - andra pensionskostnader 3 160 1 938
 - avsättning till vinstandelar inkl löneskatt 3 527 0
 - övriga personalkostnader 4 302 2 744
Summa personalkostnader 101 124 87 092
  
Övriga allmänna administrationskostnader  
 - porto och telefon 6 755 6 973
 - IT-kostnader 31 907 23 541
 - konsulttjänster 22 670 17 952
 - revision 1 958 1 603
 - hyror och andra lokalkostnader 7 230 5 997
 - fastighetskostnader 2 411 3 050
 - övriga 9 367 8 971
Summa övriga allmänna administrationskostnader 82 298 68 087
Summa 183 422 155 179

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
 

 2009 2008
 Sparbankens Övriga  Sparbankens Övriga 
  styrelse anställda styrelse anställda

Löner 4 199 55 784 3 308 51 524
Sociala kostnader inkl 
pensionskostnader 2 634 30 677 2 185 27 331
Summa 6 834 86 461 5 493 78 855

Styrelsens arbetstagarrepresentanter ingår i ”Övriga anställda”.

FINANSIELLA RAPPORTER
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Berednings- och beslutsprocess avseende lön och arvoden till ledande 
befattningshavare

Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Till styrelsens 
ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt 

Ersättningar och övriga förmåner till sparbankens styrelse och bankledning 2009    

 Grundlön/ Samman-      
 styrelse- trädes- Övriga Pensions- Övriga   Pensions-
  arvode arvode förmåner  kostnad  ersättningar  Summa  förpliktelser 

Styrelsens ordförande              
Ann Nyström 178 293    7 478  
Styrelseledamot:              
Gunilla Andersson 38 133     2 173  
Per Carlberg 38 128     6 172  
Bo Lundberg 38 123     4 165  
Kent Mårtensson 38 125     1 164  
Lars Lennartsson 38 122     1 161  
Hans Boberg 38 166     5 209  
Börje Andersson 38 116     1 155  
Torbjörn Wistrand 90 178     11 279  
VD Staffan Olander 2 217 65 100 1 273 20 3 675  
Övrig bankledning 4 388 2 219 1 603 721 6 933 
Summa 7 139 1 451 320 2 876 779 12 564 0

Kommentar till tabellen
Övriga förmåner avser tjänstebil och ränteförmån.

I Övriga ersättningar ingår avsättning till vinstandelsstiftelse, som sker 
på samma villkor för bankledningen som för övriga medarbetare.

Bankens VD och ställföreträdande VD har rätt till pensionsavgång från 
60 års ålder och med belopp enligt gängse normer. 

Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat inklusive 
löneskatt. Pensionerna är oantastbara, dvs ej villkorade av framtida anställning.

Vid uppsägning av VD från sparbankens sida gäller 12 månaders upp-
sägningstid. Vid uppsägning av ställföreträdande VD från sparbankens sida 
gäller 6 månaders uppsägningstid.

Ersättningar och övriga förmåner till sparbankens styrelse och bankledning 2008    

 Grundlön/ Samman-      
 styrelse- trädes- Övriga Pensions- Övriga   Pensions-  
 arvode arvode  förmåner kostnad   ersättningar  Summa  förpliktelser

Styrelsens ordförande              
Ann Nyström 147 302    6 456  
Styrelseledamot:              
Gunilla Andersson 30 65      95  
Per Carlberg 30 80     3 113  
Bo Lundberg 30 79     4 113  
Kent Mårtensson 30 84     0 114  
Gunbritt Johansson 71 24     7 102  
Lars Lennartsson 30 70     3 103  
Hans Boberg 30 82     3 115  
Börje Andersson 30 48     1 79  
Torbjörn Wistrand 74 96     8 178  
VD Staffan Olander 1 831 45 107 1 113  3 095  
Övrig bankledning 3 704  233 1 807 559 6 303 
Summa 6 037 975 340 2 920 594 10 866 0

sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga för-
måner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 5 per-
soner som tillsammans med verkställande direktören utgör bankledningen.
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Pensioner styrelse, VD och ställföreträdande VD 2009 2008
 - premier för pensionsförsäkring 1 804 1 854
 - förändring av pensionsavsättning 0 0
Summa 1 804 1 854
  
  
Lån till styrelse, VD och ställföreträdande VD 2009 2008
Verkställande direktör och ställföreträdande   
verkställande direktör  0 0
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13 719 11 376

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen bortsett från 2,3 
mkr i krediter utan säkerhet. Lånevillkoren överensstämmer med dem som 
normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.

Medelantal anställda under året 2009 2008
Sparbanken (arbetstidsmått 1.730 timmar)  
  varav kvinnor 93 85
  varav män 51 45
Totalt 144 130
  
Könsfördelning i styrelse och tjänstemän i ledande ställning 
Styrelsen (ordinarie ledamöter)  
  antal kvinnor 3 3
  antal män 9 9
Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören 
  antal kvinnor 2 2
  antal män 4 4
  
Sjukfrånvaro  
Total sjukfrånvaro som en andel av 
ordinarie arbetstid, % 2,35 2,80
  
Andel av den totala sjukfrånvaron som 
avser sammanhängande sjukfrånvaro på 
60 dagar eller mer, % 46,98 61,70
  
Sjukfrånvaron som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid 
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:  
  Män 0,50 1,54
  Kvinnor 3,34 3,41
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:  
  29 år eller yngre 1,27 3,85
  30-49 år 1,64 1,51
  50 år eller äldre 3,84 4,21
  
Arvode och kostnadsersättning till revisorer  
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 
revisionsuppdrag 291 119
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 
övriga uppdrag 60 121
Rolf Mohlin, revisionsuppdrag 100 103

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring-
en samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 11.  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
  2009 2008
Avgifter till centrala organisationer            2 507 2 935
Försäkringskostnader           2 518 991
Säkerhetskostnader 1 586 1 212
Inträdesavgifter 10 000 0
Marknadsföringskostnader 9 642 13 687
Övriga rörelsekostnader 204 771
Summa 26 457 19 596
  

NOT 12.  KREDITFÖRLUSTER, NETTO
  2009 2008
Specifik nedskrivning för Individuellt 
värderade lånefordringar  
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster 5 143 6 207
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kredit-
förluster som i årets bokslut redovisas som 
konstaterade förluster -4 785 -2 402
Årets nedskrivning för kreditförluster 9 700 6 176
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -1 168 -1 386
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för 
kreditförluster -1 033 -1 790
Årets nettokostnad för individuellt 
värderade lånefordringar 7 857 6 805
  
Årets nettokostnad för kreditförluster 7 857 6 805
  

NOT 13.  NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
  2009 2008
Nedskrivning obligation 0 -10 000
Summa 0 -10 000

NOT 14.  BOKSLUTSDISPOSITIONER
  2009 2008
Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
avskrivning enligt plan 1 115 20
Summa 1 115 20
 

NOT 15.  SKATTER
  2009 2008
Aktuell skattekostnad  
Periodens skattekostnad 8 018 8 653 
Uppskjuten skattekostnad avseende 
temporära skillnader 209 230
Totalt redovisad skattekostnad 8 227 8 883 
  
Avstämning av effektiv skatt 2009 2009 2008 2008 
Resultat före skatt  55 505  30 061
Skatt enligt gällande skattesats 26,3% 14 598 28,0% 8 417
Ej avdragsgilla kostnader 0,6% 373 18,6% 5 578
Ej skattepliktiga intäkter -12,5% -6 953 -17,8% -5 342
Övrigt 0,4% 209 0,8% 230
Redovisad effektiv skatt 14,8% 8 227 29,6% 8 883
 
Aktuell skatteskuld uppgår till 2 459 tkr (motsvaras föregående räkenskapsår 
av en skattefordran på 37 504 tkr).    
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 Uppskjuten Uppskjuten
  skattefordran skatteskuld Netto

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder  2009 2008 2009 2008 2009 2008
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:       
Räntebärande värdepapper     0 0
Materiella tillgångar 357 407   357 407
Upplupna kostnader 0 158   0 158
Skattefordringar/-skulder, netto 357 565 0 0 357 565

NOT 16.  UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT
 2009 2008
Swedbank AB  
 - svensk valuta 576 696 0
 - utländsk valuta 37 911 30 867
Övriga 120 578 114 446
Summa 735 185 145 313

NOT 17.  UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN
 2009 2008
Utestående fordringar, brutto   
 - svensk valuta 7 437 024 7 241 356
 - utländsk valuta 0 0
Summa 7 437 024 7 241 356
Varav: osäkra   
 - individuell nedskrivning, enl specifikation nedan -15 925 -12 046
 - tillkommande gruppvis nedskrivning för 
individuellt utvärderade lån 0 0
Redovisat värde netto 7 421 099 7 229 310

 
Individuellt  Gruppvis 
värderade värderadeFörändring av osäkra osäkra

nedskrivningar, tkr  lånefordringar lånefordringar Summa

Ingående balans 1 januari 2009 -12 046 0 -12 046
Årets nedskrivning för kreditförluster -9 700 0 -9 700
Återförda ej längre erforderliga 
nedskrivningar för kreditförluster 1 033 0 1 033
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar 
för kreditförluster som i årets bokslut 
redovisas som konstaterade förluster 4 788 0 4 788
Utgående balans 31 december 2009  -15 925 0 -15 925

NOT 18.  OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTE-
BÄRANDE VÄRDEPAPPER
  Redovisat  Redovisat
 Uppl ansk verkligt Uppl ansk verkligt
 värde -08 värde -08 värde -07 värde -07

Emitterade av andra låntagare 
än offentliga organ    
- icke finansiella företag 65 000 64 640 74 999 72 519
 - övriga finansiella företag 20 000 18 652 68 300 68 447
 - övriga utländska emittenter 10 000 9 842 10 000 7 539
Summa obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 95 000 93 134 153 299 148 505
varav noterade värdepapper på börs  58 524  62 187
varav onoterade värdepapper  34 610  86 318
    
Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden  586  749
Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden  -1 109  -5 219

NOT 19.  AKTIER OCH ANDELAR
 2009 2008
Finansiella tillgångar som värderas 
till verkligt värde via resultaträkningen 42 252   24 866
Finansiella tillgångar som kan säljas enligt 
spec nedan   
 - kreditinstitut 220 985  92 345
 - övriga 13 403  13 403
Summa finansiella tillgångar som kan säljas   234 388   105 748
Summa aktier och andelar 276 640  130 614
 varav noterade värdepapper på börs 263 237  117 211
 varav onoterade värdepapper 13 403  13 403
    
 

   Redovisat
Företag Antal Börsvärde värde

 - Swedbank AB, stamaktier 2 079 860 147 670 147 670
 - Swedbank AB, preferensaktier 1 039 930 73 315 73 315
 - Sparbankernas Kort AB * 814  814
   * Inklusive ovillkorat aktieägartillskott om 20 tkr.   
 - Sparbankernas Affärsutveckling AB 2 649  2 649
 - Indecap AB 59  9 915
 - Ystads Teater AB 35  0
 - AB Ystads Saltsjöbad  525  25
Summa      234 388

NOT 20.  AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSE-
FÖRETAG
 2009  2008
Cerdo Bankpartner AB 83 000  83 000
Summa 83 000   83 000
varav onoterade värdepapper 83 000  83 000
   
  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
intresseföretag 2009-12-30 2008-12-30
Vid årets början 83 000  0
Inköp 0  83 000
Omklassificeringar 0  0
Utgående balans 31 december  83 000   83 000
    
 

  Eget Kapital- Antal Redovisat
Intresseföretag 2008 Resultat kapital andel, % andelar värde

 - Cerdo Bankpartner AB 
 (org nr 556552-3585) 9 256 45 437 20,00 664 83 000
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NOT 21.  MATERIELLA TILLGÅNGAR
  Byggnader 
  Inventarier  och mark Totalt 

Anskaffningsvärde
 Ingående balans 1 januari 2008 123 642 18 955 142 597
 Förvärv 3 608 4 039 7 647
 Avyttringar -516 -283 -799
Utgående balans 31 december 2008 126 734 22 711 149 445
   
 Ingående balans 1 januari 2009 126 734 22 711 149 445
 Förvärv 4 291 338 4 629
 Avyttringar -37 048 0 -37 048
Utgående balans 31 december 2009 93 977 23 049 117 026
   
Avskrivningar   
 Ingående balans 1 januari 2008 -113 794 -4 610 -118 404
 Årets avskrivningar -4 762 -341 -5 103
 Avyttringar 210 0 210
Utgående balans 31 december 2008 -118 346 -4 951 -123 297
   
 Ingående balans 1 januari 2009 -118 346 -4 951 -123 297
 Årets avskrivningar -3 878 -422 -4 300
 Avyttringar 36 479 0 36 479
Utgående balans 31 december 2009 -85 745 -5 373 -91 118
   
Redovisade värden   
1 januari 2008 9 848 14 345 24 193
31 december 2008 8 388 17 760 26 148
   
1 januari 2009 8 388 17 760 26 148
31 december 2009 8 232 17 676 25 908
   
Taxeringsvärden 2009 2008
Taxeringsvärden, byggnader 29 416 29 416
Taxeringsvärden, mark 4 953 4 953
 

NOT 22.  ÖVRIGA TILLGÅNGAR
  2009 2008
Positivt värde på derivatinstrument 3 650 4 792
Förfallna räntefordringar 0 52
Övrigt 14 361 1 372
Summa 18 011 6 216
  

NOT 23.  PÅGÅENDE INVESTERING IT-PLATTFORM
  2009 2008
Pågående investering IT-plattform 126 143 16 537
Summa 126 143 16 537
  

NOT 24.  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER
  2009 2008
Förutbetalda kostnader 3 792 2 992
Upplupna ränteintäkter 2 097 9 348
Tillväxtskolan 2 773 0
Upplupna provisionsintäkter 16 517 10 566
Övrigt 2 264 87
Summa 27 443 22 993
  

NOT 25.  SKULDER TILL KREDITINSTITUT
  2009 2008
Certifikatsprogram 613 547 0
Swedbank AB  
 - svensk valuta  6 189 556 762
Övriga 560 963 245 458
Summa  1 180 699 802 220
  
Beviljad outnyttjad kredit hos Swedbank AB 800 000 945 801
Beviljad limit hos Swedbank AB 800 000 1 500 000
Beviljad outnyttjad kredit hos Danske Bank 50 000 5 000
Beviljad limit hos Danske Bank 50 000 50 000

NOT 26.  INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN
  2009 2008
 - svensk valuta 6 326 205 5 874 086
 - utländsk valuta 38 307 30 598
Summa 6 364 512 5 904 684
  
Inlåningen per kategori av kunder  
Offentlig sektor 130 166 132 933
Företagssektor 1 490 453 1 017 233
Hushållssektor 4 878 134 4 710 403
 varav enskilda företag 818 293 838 517
Övriga -134 241 44 115
Summa 6 364 512 5 904 684
  

NOT 27.  ÖVRIGA SKULDER
  2009 2008
Preliminär skatt räntor mm 6 993 31 066
Anställdas källskattemedel 2 463 2 268
Övrigt 50 650 26 658
Summa 60 106 59 992
  

NOT 28.  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
  2009 2008
Upplupna räntekostnader 16 148 19 149
Upplupna personalkostnader 14 360 9 695
Övriga upplupna kostnader 1 252 1 972
Förutbetalda intäkter 146 212
Summa 31 906 31 028
  

NOT 29.  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH 
LIKNANDE FÖRPLIKTELSER
  2009 2008
Avsättning för pensioner 0 302
  
Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 0 302
  
Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser  
Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som 
avser pensionering i sparbankens  
egen regi vid ingången av året 302 1 261
Kostnad exklusive räntekostnad som belastat resultatet 0 0
Inbetalning av premier 0 -535
Utbetalning av pensioner -302 -424
Annan ökning av kapitalvärdet 0 0
Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som 
avser pensionering i sparbankens  
egen regi vid utgången av året 0 302
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NOT 30.  OBESKATTADE RESERVER
  2009 2008
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:  
Inventarier  
Ingående balans 1 januari 1 451 1 390
Årets avskrivningar utöver plan -1 034 61
Utgående balans 31 december 417 1 451
  
Byggnader och markanläggningar  
Ingående balans 1 januari 2 399 2 480
Årets avskrivningar utöver plan -80 -81
Utgående balans 31 december 2 319 2 399
  
Summa 2 736 3 850

NOT 31.  EGET KAPITAL
  Fond för   Årets Totalt eget
2009-12-30  Reservfond verkligt värde Balanserat resultat  vinst kapital

Ingående eget kapital 2009-01-01 1 083 216 0 -2 639 21 178 1 101 755
Vinstdisposition:     0
 Avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för utbildning,     
 ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv 2008    -2 000 -2 000
 Avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt    -3 000 -3 000
 Överföring till reservfond 16 178   -16 178 0
Finansiella tillgångar som kan säljas:     0
 Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital  49 310 15 427  64 737
     
Årets vinst       47 278 47 278
Utgående eget kapital 1 099 394 49 310 12 788 47 278 1 208 770

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. 

  Fond för   Totalt eget
2008-12-30 Reservfond  verkligt värde Balanserat resultat  Årets vinst  kapital
Ingående eget kapital 2008-01-01 896 431 266 664  190 268 1 353 363
Justering för ändrad redovisningsprincip       1 517 1 517
Justerat eget kapital 2008-01-01 896 431 266 664 0 191 785 1 354 880
Vinstdisposition:     0
 Avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för utbildning,     0
 ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv 2007    -2 000 -2 000
 Avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt    -3 000 -3 000
 Överföring till reservfond 186 785   -186 785 0
Finansiella tillgångar som kan säljas:     0
 Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital  -266 664 -2 639  -269 303
     
Årets vinst       21 178 21 178
Utgående eget kapital 1 083 216 0 -2 639 21 178 1 101 755

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. 
 

NOT 32.  ANSVARSFÖRBINDELSER
 Nom belopp Nom belopp
 2009 2008

Garantier  
 - garantiförbindelser, krediter 37 644 25 807
 - garantiförbindelser, övriga 29 716 52 330
Övriga ansvarsförbindelser 0 22
Summa 67 360 78 159

NOT 33.  ÅTAGANDEN
 Nom belopp Nom belopp
 2009 2008

Valutaterminer  
Kreditlöften 492 744 481 732
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter 627 938 524 553
Summa 1 120 682 1 006 285
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NOT 34.  FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

 Finansiella tillgångar
 värderade till
 verkligt värde via     
 resultaträkningen  Låne- Finansiella  Derivat som
 Finansiella tillgångar fordringar tillgångar  används i Summa 
 som bestäms tillhöra och kund- som kan Övriga säkrings- redovisat Verkligt
2009-12-30 denna kategori fordringar säljas skulder redovisning värde värde

Kassa    43 286       43 286 43 286

Utlåning till kreditinstitut    735 185       735 185 735 185

Utlåning till allmänheten 982  7 421 099       7 422 081 7 422 081

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 34 610    58 524    93 134 93 134

Aktier och andelar 42 252    317 388    359 640 359 640

Övriga tillgångar 2 036  44 757     -982 45 811 92 111

Summa 79 880  8 244 327 375 912 0 -982 8 699 137 8 745 437

Skulder till kreditinstitut       567 152    567 152 567 152

Inlåning från allmänheten       6 364 512   6 364 512 6 364 512

Emitterade värdepapper m m        613 547   613 547 613 547

Övriga skulder        94 471   94 471 94 471

Summa  0  0 0 7 639 682 0 7 639 682 7 639 682

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt 
värde 
I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts 
för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkning-
en. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer.

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inklu-
deras i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

2009    
Tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Obligationer och räntebärande 
värdepapper 58 524 34 610 0 93 134
Aktier och andelar 263 237 0 13 403 276 640
Aktier och andelar i intresseföretag 0 0 83 000 83 000
Summa  321 761 34 610 96 403 452 774

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 
anskaffningstillfället. 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 affärs-
mässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring 
beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterade 
säljkurs. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar 
samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den största delen 
av sparbankens finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser 
som är kvoterade på en aktiv marknad.

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad 
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där 
verkligt värde beräknats med hjälp av en värderingsmodell som är etablerad 
på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga 

om. Aktieindexobligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Då de inte är föremål för daglig handel på en aktiv marknad har det verkliga 
värdet hittills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per 
balansdagen för respektive instrument. 

Innehavet i Sparbankernas Kort AB, Sparbankernas Affärsutveckling AB, 
Indecap AB, AB Ystad Saltsjöbad och Cerdo Bankpartner AB redovisas till 
anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas.

Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av 
förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den 
aktuella utlåningsränta som tillämpas. 

För kundfordringar 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.

NOT 35.  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR 
OCH BEDÖMNINGAR
Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan.
Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och 
skulder ska klassificeras i olika kategorier:
• Klassificering av finansiella tillgångar och skulder för ”handel” förutsätter 

att dessa motsvarar beskrivningen av finansiella tillgångar och skulder som 
innehas för handel under redovisningsprinciper.

• Finansiella tillgångar och skulder som sparbanken initialt valt att värdera till 
verkligt värde via resultaträkningen förutsätter att kriterierna under redovis-
ningsprinciper uppfyllts.

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedskrivning för kreditförluster sker utifrån en individuell bedömning och 
baseras på ledningens bästa uppskattning av nuvärdet av kassaflöden 
som förväntas erhållas. Vid uppskattning av dessa kassaflöden görs en 
bedömning av motpartens finansiella situation och realisationsvärdet på varje 
underliggande säkerhet. 

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 36.  KAPITALTÄCKNING
För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen 
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspek-
tionens 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) med 
marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar 
kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker, och dessutom skall om-
fatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i 
enlighet med sparbankens kapitalutvärderingspolicy.

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 omvärldsföränd-

ringar.

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med sparbankens 
årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs 
för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar sparban-
kens verkliga riskprofil och kapitalbehov. 

Varje ändring i av styrelsen fastställd policy ska i likhet med viktigare 
kreditbeslut och investeringar alltid relateras till sparbankens 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 upp-

lysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 4 kap. Finansin-
spektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information 
om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:5. Övriga upplysningar 
som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på sparbankens hemsida www.
sparbankensyd.se.

Sparbankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäck-
ningsreglerna kan summeras på följande sätt med specifikationer enligt 
nedan följande avsnitt:

 2009
Primärt kapital 1 003 183
Supplementärt kapital -78 508
Kapitalbas netto 924 675
 
Kapitalkrav för kreditrisk  479 625
Kapitalkrav för operativa risker 35 234
Summa kapitalkrav 514 859
 

Kapitalbas 
 2009
Primärt kapital 
Eget kapital 1 208 770
Avgår uppskjuten skatt -357
 - Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond 
för verkligt värde -64 737
Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) -140 493
Summa primärt kapital 1 003 183
 
Supplementärt kapital 
Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) -78 508
Summa supplementärt kapital -78 508
Total kapitalbas 924 675
 
Kapitalkrav 
 2009
Kreditrisk enligt schablonmetoden 
1. Exponeringar mot stater och centralbanker 0
2. Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga 
 samfälligheter samt myndigheter 0
3. Exponeringar mot administrativa organ, 
 icke-kommersiella företag samt trossamfund 1 254
4. Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 0
5. Exponeringar mot internationella organisationer 0
6. Institutsexponeringar 15 828
7. Företagsexponeringar 168 816
8. Hushållsexponeringar 142 907
9. Exponeringar med säkerhet i fastighet 101 936
10. Oreglerade poster 409
11. Högriskposter 0
12. Exponeringar i form av säkerställda obligationer 0
13. Positioner i värdepapperiseringar 0
14. Exponeringar mot fonder 0
15. Övriga poster 48 475
Summa kapitalkrav för kreditrisker 479 625
 
 2009
Operativa risker 
Schablonmetoden 35 234
Summa kapitalkrav för operativa risker 35 234
 
Totalt minimikapitalkrav 514 859
 
Kapitaltäckningskvot 1,80
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Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för sparbank. De lämnade uppgifterna 
stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den 
bild av sparbanken som skapats av årsredovisningen.

Ystad den 28 april 2010

Ann Nyström Torbjörn Wistrand Hans Boberg 
Ordförande Vice ordförande  2:e vice ordförande

  
  
Staffan Olander Bo Lundberg Gunilla Andersson
Verkställande direktör

  
  
Kent Mårtensson Börje Andersson Pehr Carlberg
  
  
Lars Lennartsson Rolf Ericsson  Karin Svensson
  
  
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 28 april 2010. Sparbankens årsredovisning kommer att 
föreläggas årsstämman den 31 maj 2010 för fastställelse.

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 3 maj 2010

Åke Christiansson,  Rolf Mohlin,  
Auktoriserad revisor Godkänd revisor
Av huvudmännen utsedd revisor Av huvudmännen utsedd revisor
 

Styrelsens underskrift

STYRELSENS UNDERSKRIFT OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till sparbanksstämman i Sparbanken Syd
Org nr. 548000-7425

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning i Sparbanken Syd för år 2009. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag till-
lämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att ut-
tala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna 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 vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i spar-
banken för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersätt-
ningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon sty-
relseledamot på annat sätt har handlat i strid med sparbankslagen, 

lag om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente.

Vad gäller räkenskapsrevisionen grundas våra bedömningar i 
väsentlig utsträckning på den granskning som utförts av sparban-
kens interna revision vars planering och rapporter vi fortlöpande 
tagit del av. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsre-
dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en rättvi-
sande bild av sparbankens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Ystad den 3 maj 2010

Åke Christiansson,  Rolf Mohlin,  
Auktoriserad revisor Godkänd revisor
Av huvudmännen utsedd revisor Av huvudmännen utsedd revisor
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FÖRETAGSSTYRNING

Företagsstyrning
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamhe-
ten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. 
Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet 
för sparbankens verksamhet är ”att, utan rätt för dess stiftare el-
ler andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, 
främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finan-
sieringsrörelse.”

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svens-
ka koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankernas karaktär 
av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning 
bygger på förtroende har utformningen av sparbankens rutiner för 
styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild 
i tillämpliga delar. 

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande 
direktör
Som representanter för insättarna har sparbanken under året haft 60 
huvudmän. Hälften av dessa väljs av Ystad, Simrishamn, Tomelilla 
och Skurups kommuner, medan återstoden väljs av huvudmännen 
själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, 
som är sparbankens högsta beslutande organ.

Uppgifter om de personer som valts till huvudmän, styrelse och 
revisorer i sparbanken och om mandattider för dessa återfinns på 
sidorna 40 och 42.

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av huvudmän, 
styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som 
sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanks-
stämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättnings-
frågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till 
ledamöter i styrelsen och revisorer samt förslag till arvoden. 

I enlighet med sparbankens reglemente ankommer det på sty-
relsen att inom sig välja styrelseordförande och vice ordförande. 
Likaså utser styrelsen VD som under styrelsens inseende ska leda 
verksamheten i sparbanken. 

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, består 
av 9 ledamöter. Därutöver ingår VD samt stf VD som personlig supp-
leant för VD och 2 personalrepresentanter och 2 suppleanter för 

dessa. Av styrelsens ordinarie ledamöter är 3 kvinnor. Sparbankens 
bankjurist har fungerat som styrelsens sekreterare under verksam-
hetsåret.

Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse och 
mandattider för dessa återfinns på sidan 40. Upplysningar om er-
sättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive princi-
perna härför avseende styrelsen och VD lämnas i not 10 till posten 
Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsearbetet 
samt en instruktion för VD:s arbete. Dessa reglerar rollfördelningen 
mellan styrelsen och VD, frekvensen och formerna för styrelsens 
sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering till VD samt 
utvärdering av styrelsens och VD:s arbete. 

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med 
särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs 
effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl 
a till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och besluts-
underlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering 
av sitt och VD:s arbete. Utvärderingen lämnas av ordföranden till 
valberedningen.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer sparbankslagen 
och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter är att 
fastställa sparbankens strategi, följa verksamheten och den ekono-
miska utvecklingen, avge årsredovisning samt fastställa/ompröva 
policies för verksamheten, behandla större kreditengagemang, samt 
som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och risk-
hanteringen behandla rapporter härom.

Under 2009 har styrelsen sammanträtt vid femton tillfällen. 
Styrelsen har även genomfört fyra styrelseseminarier innehållande 
styrelseutbildning och fördjupade diskussioner kring sparbankens 
strategiska plan samt övriga framtidsfrågor. 

Styrelsens arbetsutskott
Utskottet fattar beslut i kreditfrågor i enlighet med i delegeringsin-
struktion fastställda beslutsramar. Besluten protokollförs och rap-
porteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Utskottet 
består av styrelsens ordförande, alternativt vice ordförande, jämte 
två ordinarie styrelseledamöter, VD samt ställföreträdande VD.
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Styrelse Mandat

Ann Nyström, Ystad  2011
Ordförande 
Torbjörn Wistrand, Simrishamn  2010
Vice ordförande 
Börje Andersson, Glemmingebro 2010
Gunilla Andersson, Ystad 2012
Hans Boberg, Borrby 2012
Pehr Carlberg, Malmö 2011
Lars Lennartsson, Borrby 2010
Bo Lundberg, Simrishamn 2011
Kent Mårtensson, Ystad * 2012
Staffan Olander, Södra Sandby, VD
Lars Andersson, Lund, suppleant för VD

Rolf Ericsson, Tomelilla 2010
Karin Svensson, Tomelilla 2010
Personalrepresentanter, ordinarie

Nina Hemgard, Tomelilla 2010
Marcus Larsson, Ystad 2010
Personalrepresentanter, suppleanter

* Styrelsens representant i huvudmännens valberedning

Revisorer Mandat

Åke Christiansson, Lund 2012
Rolf Mohlin, Svarte 2012 

KPMG AB 2012
Philip Åkerblom, Beddingestrand 2012
Revisorer, suppleanter

STYRELSE OCH REVISORER

Ann Nyström Torbjörn Wistrand Börje Andersson

Gunilla Andersson Hans Boberg Pehr Carlberg

Lars Lennartsson Bo Lundberg Kent Mårtensson

Karin Svensson Nina Hemgard Marcus Larsson

Staffan Olander Lars Andersson Rolf Ericsson
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Bankledning 
Staffan Olander, Södra Sandby
Verkställande direktör

Lars Andersson, Lund
Rörelsechef, ställföreträdande VD

Ingrid Persson, Ystad
Administrativ chef

Liselott Sjöbeck, Ystad
Personalchef

Ingemar Helgesson, Svarte
Marknads- och informationschef

Anders Nilsson, Ystad
Kontorschef Ystad och ansvarig för tillväxtfrågor

BANKLEDNING

Ingemar Helgesson Anders Nilsson

Liselott SjöbeckIngrid Persson

Staffan Olander Lars Andersson
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FÖRTROENDEMÄN

Huvudmän  Mandat

Valda av huvudmännen 
Andersson, Arne, Ystad 2011
Appelkvist, Henrik, Simrishamn 2011
Bernhoff, Birger, Gärsnäs 2010
Björkman, Magnus, Tomelilla 2013
Brorsson, Mikael, Tomelilla 2013
Cederstrand, Sussi, Borrby 2010
Ek, Ingrid, Löderup 2012
Ekström Elin, Simrishamn 2011
Ekström, Mara, Skillinge 2011
Eriksson, Kent, Ystad 2011
Esbjörnsson, Christian, Simrishamn 2012
Fasth, Urban, Ystad 2013
Hägerroth, Lars-Ove, Brösarp 2012
Högborg, Åke, Tomelilla 2012
Jeppsson, Knut, Simrishamn 2011
Keyser, Susanne, Ystad 2010
Leandersson, Thomas, Tomelilla 2012
Lennartsson, Lars, Borrby 2012
Lind, Per-Olof, Ystad 2010
Lindgren, Christina, Ystad 2013
Lindström, Tommy, Löderup 2011
Nilsson, Per-Olof, Ystad 2010
Nordström, Pia, Simrishamn 2011
Olsson, Sten, Simrishamn 2011
Persson, Kerstin, Ystad 2013
Persson, Tommy, Löderup 2011
Rosdala, Charlotte, Äsperöd 2013
Rosén, Mats, Ystad 2010
Söderlund Hägg, Madeleine, Löderup 2011
Wemnér, Gert, Ystad 2010

Valda av Ystads Kommun 
Adolfsson, Gullbritt, Ystad 2013
Andersson, Kenneth, Ystad 2011
Fahlborg, Cecilia, Ystad 2011
Ivarsson, Tommy, Ystad 2011
Johansson, Kent, Köpingebro 2010
Mattsson, Håkan, Löderup 2010
Mauser-Åkerlund, Jasenka, Glemmingebro 2011
Michaelsen, Michael, Ystad 2011
Nielsen, Ronny, Ystad 2013
Nilsson, Paula, Ystad 2010
Olsson, Britt-Marie, Köpingebro 2010
Persson, Benny, Ystad 2013
Svensson, Sven Arvid, Glemmingebro 2011

Valda av Simrishamns Kommun 
Andersson, Gert, Borrby 2010
Carlsson, Sven, Simrishamn 2012
Hernedahl, Hans, Tommarp 2013
Johnsson, Anders, Gärsnäs 2013
Karlsson, Matts, Gärsnäs 2010
Lundgren, Jens, Simrishamn 2011
Lundin, Gerd, Simrishamn 2011
Ohlsson, Britt-Marie, Gärsnäs 2010
Roshagen, Anne-Li, Hammenhög 2012
Svensson, Gert, Kivik 2012
 

Valda av Tomelilla Kommun 
Bergström-Darrell, Tina, Tomelilla 2013
Böcker, Mia, Tomelilla 2011
Hedgate, Börje, Tomelilla 2011
Lindberg, Ulla-Christina, Tomelilla 2012
Nilsson, Nils-Erik, Tomelilla 2010
Nilsson, Hans-Göran, Brösarp 2013
 
Vald av Skurups Kommun 
Hansen, Camilla, Skivarp 2010
 

Privatråd
Berg, Iréne, Simrishamn
Liwell-Jeppsson, Madeleine, Simrishamn
Myrebris, Lotte, Ystad
Persson, Agne, Smedstorp
Persson, Jan-Erik, Hammenhög
Tolden, Anna, Malmö
Wihlborg, Lena, Ystad

Lantbruksråd
Björkman, Magnus, Tomelilla *
Brinte, Henrik, Borrby
Danielsson, Erik, Glemmingebro
Greiff, Martin, Gladsax
Jakobsson, Mats, Glemmingebro
Mårtensson, Thomas, Löderup
Nilsson, Nils-Erik, Tomelilla *
Olsson, Anders, Ystad
Persson, Tommy, Löderup *

Företagarråd
Andersson, Arne, Ystad *
Appelkvist, Henrik, Simrishamn *
Eldh, Stefan, Simrishamn
Hägerroth, Lars-Ove, Brösarp *
Jeppsson, Knut, Simrishamn *
Jönsson, Frida, Brantevik
Lindgren, Christina, Ystad *
Olausson, Agneta, Glemmingebro
Rosdala, Charlotte, Äsperöd *
Wemnér, Gert, Ystad *

Etableringsråd för Öresundskontoret
Dieroff, Ulrika, Malmö
Herslow, Fredrik, Svedala
Homann, Nils, Malmö
Karlsson, Peter, Malmö
Malmberg, Rikard, Malmö
Olofsson, Birger, Lund
Persson-Chelbat, Yacir, Trelleborg
Persson, Mats, Ystad
Ulver-Sneistrup, Sofia, Lund

* Huvudman i banken
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Producerad av Grayling och Lundgren Reklam & Design .
Foto: Niclas Bomgren och Ingemar Helgesson .
Illustration: Gustaf Emanuelsson .

Välkommen till oss

Ystad – Hamngatan 2 
Simrishamn – Stortorget 2
Tomelilla – Torget 4 
Kivik – Torget 
Borrby – Sandbyvägen 1
Ingelstorp – Österlenvägen 284, Glemmingebro
Malmö Arena – Hyllie stationstorg 2

Kundservice 82 20 00  Telefonbanken 82 20 82 
(riktnummer 0411, 0414 eller 0417)  
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