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Utveckling affärsvolym 5 år, mkr

• Årets rörelseresultat uppgick till 89 miljoner kronor  

– en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

• Räntenettot ökade med 3 procent, trots fortsatt sjunk-

ande räntemarginal och lägre avkastning på likviditeten. 

• Affärsvolymen ökade med 16 procent under året till  

19,3 miljarder kronor.

• Sparbanken Syd var den första sparbanken i Sverige som 

blev godkänd för schablonmetoden för operativ risk inom 

Basel II-regelverket. 

• Kontoren i Brösarp, Gärsnäs, Hammenhög och på 

Regementsgatan i Ystad avvecklades.

• Kontoret i Borrby byggdes om och under sommaren 

invigdes en ny modern banklokal som är bättre anpassad 

för kunder och medarbetare.

• Öppettiderna vid kontoren i Kivik och Borrby utökades 

och en uttagsautomat installerades i Gärsnäs.

• En ny mer kundfokuserad organisation infördes.

• Sparbanken Syd och Vallby Sparbank träffade ett  

avtal om fusion, med retroaktiv verkan från och med 

ingången av 2006.

• I slutet av året tecknade Sparbanken Syd ett nytt sam-

arbetsavtal med Swedbank AB, som är bankens huvud-

leverantör inom ett antal produktområden och IT-tjänster.

• Sparbanken lanserade sitt nya betal- och kreditkort 

Mastercard i september. Fram till årsskiftet hade 1 700 

kunder anslutit sig till kortet och beviljats krediter på 

totalt 32 miljoner kronor. 

• Sparbanken Syd tillförde 3 miljoner kronor till stiftelsen 

för utdelning av stipendier och bidrag.

• En tillväxtgrupp har tillsatts med inriktning att aktivt 

bidra till regionens tillväxt och utveckling.

• Ett samarbete med Lunds Universitet har inletts, som 

innebär att en mastersutbildning i filmvetenskap och en 

mastersutbildning i filmmusikkomposition kommer att 

starta i Ystad under 2008.
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Vi lägger grunden för
framtidens sparbank
2006 var ett framgångsrikt år för Sparbanken Syd. Vi förbättrade vårt rörelseresultat och

stärkte vår marknadsposition genom ökade affärsvolymer. Sparbanken Syd befinner sig i

ett viktigt förändringsskede som innebär att vi går från att vara en traditionellt organiserad

sparbank till att bli en försäljnings- och kunskapsorienterad sparbank som är anpassad för

att möta krav och önskemål från kommande generationers bankkunder. 

Räntenettot bidrog till förbättrat resultat.
Ett generellt problem för branschen är att räntemarginalen

fortsätter att krympa. Nischaktörernas entré på bankmark-

naden har skapat en hård och fortsatt marginalpress. För

Sparbanken Syds del ökade vi ändå räntenettot med 3 pro-

cent tack vare ökade affärsvolymer.  

Sparbanken Syd förbättrade sitt rörelseresultat från

knappt 86 miljoner kronor 2005 till 89 miljoner kronor under

2006. Bakom resultatet ligger bland annat en god volymtill-

växt på 16 procent. Det finns flera faktorer som förklarar de

ökade volymerna. Vi har fått nya volymer. Vi har också intro-

ducerat ett takräntelån och vi har nått framgångar med lan-

seringen av vårt nya kredit- och betalkort. Vi har även haft

en bra tillväxt på bankens egen inlåning. På minussidan står

tappade volymer på fondsparandet framför allt på grund av

nedgången på börsen i maj 2006. 

Stark ekonomisk ställning. Tack vare en stabil och

god lönsamhet har Sparbanken Syd skapat en mycket solid

balansräkning. Även om sparbanksidén skiljer sig från de

traditionella affärsbankernas aktiedrivna vinstintressen är

det viktigt att vi har en långsiktigt stabil och god lönsamhet.

Till skillnad från ett aktiebolag kan vi inte gå till ägarna och

be om mer kapital. Vi är beroende av att själva generera

vinster som ger oss en buffert inför sämre tider och vid behov

av medel för investeringar av olika slag. Lönsamheten är ock-

så viktig för att uppnå en god kapitaltäckningsgrad, det vill

säga det egna kapitalet som krävs för att matcha riskerna i

verksamheten. Vårt långsiktiga mål är att inte understiga 12

procent och under året uppnådde vi 17,6 procent.

Sparbanken Syd var den första sparbanken i Sverige

som av Finansinspektionen blev godkänd för schablon-

metoden för operativ risk inom Basel II-regelverket, något

VD HAR ORDET 
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jag ser som en viktig kvalitetsstämpel för vår verksamhet.

Med operativ risk menas ”risken för förluster till följd av icke

ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller ru-

tiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händel-

ser”. Basel II-reglerna innebär att kapitalkravet ökat för att

också täcka de operativa riskerna.

Flera viktiga satsningar. För att bli en försäljnings-

och kunskapsorienterad sparbank som är anpassad för att

möta krav och önskemål från kommande generationers

bankkunder har vi initierat en rad olika utvecklingsprojekt.

Under året genomförde vi en sälj- och attitydutbildning för

samtliga medarbetare. Målsättningen är att vi ska bli ännu

bättre på att analysera kundernas behov, identifiera önske-

mål och hjälpa dem att göra bättre affärer. Affärer som stär-

ker våra kunders ekonomi och som skapar uthållig tillväxt är

bra för båda parter.

En viktig del i bankens förändringsarbete är att skapa

mervärde för våra kunder genom att erbjuda rådgivning

med en helhetssyn på privat- och företagskundernas eko-

nomi. Vår satsning på ökad tillgänglighet via Internet-

banken, Telefonbanken och fler uttagsautomater är exem-

pel på hur vi vill möta kundernas önskemål om att kunna

genomföra sina bankärenden, när och där det passar dem

bäst. Denna investering har frigjort resurser som vi kan an-

vända för att erbjuda kvalificerad rådgivning, antingen det

handlar om bolån, kredit- och betalkort eller finansiering

för expansion av en affärsrörelse. Ökat fokus på kvalifi-

cerad rådgivning innebär en central omställning för bank-

ens personal. Alla rådgivare är certifierade, vilket också är

ett lagkrav. En del är dessutom licensierade genom sina

fördjupade kunskaper och erfarenheter. Ledarskapet är en

betydelsefull del för bankens fortsatta utveckling, därför

kommer vi det närmaste året att satsa på en genom-

gripande ledarskapsutbildning.

Som en följd av vår omställning till en modern och kund-

fokuserad sparbank har vi skapat en ny, mer marknadsorien-

terad organisation. Vi har sett över kontorsnätet och har

idag fem kontor: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Kivik och

Borrby. Kontoret i Borrby har byggts om till en ny modern

banklokal, bättre anpassad för kunder och medarbetare. Vi

har utsett säljledare för företags- respektive privatmark-

naden och bankledningens sammansättning har förändrats.

Två nya tjänster har tillförts, en med ansvar för sparbankens

marknadsföring och information och en med ansvar för

sparbankens satsning på tillväxt. 
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Stöd till regionala projekt. Sparbanken Syds stift-

else inrättades för fem år sedan när sparbanken fyllde 175 år.

Syftet är att stärka den nära samverkan som finns mellan

sparbanken och vår del av regionen, vilket är själva kärnan i

sparbanksidén. Sparbanken Syd avsätter årligen cirka 3 mil-

joner kronor av vinsten till stiftelsen. Under 2006 bidrog

stiftelsen med medel till Hasse & Tage-museet, Cineteket,

Kivik Art Center och sjöräddningsbåten i Kivik m fl. Dessutom

delade stiftelsen ut ett stort antal individuella stipendier

inom utbildning, ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv.

Sparbanken Syd och dess stiftelse vill vara en synlig sam-

hällsaktör och tillväxtmotor – det är en central del av spar-

banksidén. 

Vid sidan av stiftelsens arbete är Sparbanken Syd en en-

gagerad sponsor i en rad olika projekt och föreningar. Vi har

valt, att via föreningar, lag, organisationer och förbund, för-

söka nå breda målgrupper via vår sponsring. Vi strävar efter

att balansera vår sponsring och försöker hela tiden att för-

dela medlen mellan idrott, kultur och samhälle. En viktig

princip är att prioritera verksamhet som riktar sig direkt mot

ungdomar. Ett unikt och för sydöstra Skåne betydelsefullt

sponsorsamarbete etablerades under 2007 med Lunds Uni-

versitet. Mot bakgrund av den filmtradition som finns i syd-

östra Skåne, startar universitetet 2008 en mastersutbild-

ning i filmproduktion och en mastersutbildning i filmmusik-

komposition i Ystad. Sparbanken Syd och dess stiftelse

finansierar utbildningen med 3,5 miljoner kronor under tre

år. Lunds Universitet kommer i detta sammanhang att

marknadsföra den unika utbildningen och sydöstra Skåne

bland sina studenter och andra intressenter.

Engagemang för tillväxt. Vår ambition är att stimu-

lera tillväxt i vår del av regionen på olika sätt, och då inte en-

bart genom stiftelsens verksamhet och sponsring. Vi tar

ofta en aktiv roll i olika nätverk som till exempel kommuner-

nas näringslivsråd. Våra rådgivare tar i kundmötet upp bl a

frågor om hur banken kan stödja företagskunderna i utveck-

lingen av sin verksamhet. Under höstens Tillväxtdag åtog

sig sparbanken att ta initiativ till en regional tillväxtportal.

Genom den kan entreprenörer och företagare få tips om hur

man startar och driver företag samt råd och hjälp med

finansieringen. Här kommer också förmedlingen av tjänster

och kontakter att kunna ske. Lanseringen av portalen är pla-

nerad till hösten 2007.

Nytt avtal med vår huvudleverantör. Förenings-

Sparbanken bytte under året namn till Swedbank AB och

lanserade en ny grafisk profil och en ny logotyp. Swedbank

är en internationell affärsbank medan Sparbanken Syd fort-

satt är en lokal, fristående sparbank och behåller sitt namn.

Vi använder dock det nya ”myntet” för att visa vår samverk-

an med Swedbank som leverantör av olika produkter och

tjänster. Av erfarenhet vet vi att kunderna har en ganska dif-

fus bild av sparbanksrörelsen. Vi har därför initierat ett eget

varumärkesarbete som syftar till att tydliggöra vår affärsidé

och vad vi står för, det vill säga att vara ”en självständig och

samhällsengagerad sparbank som erbjuder finansiella hel-

hetslösningar genom aktiv rådgivning nära våra kunder”.

I slutet av 2006 tecknade Sparbanken Syd och övriga fri-

stående sparbanker ett nytt samarbetsavtal med Swed-

bank. Sparbanken Syd har i alla tider samarbetat med Swed-

bank och dess bolag Spintab och Robur, numera Swedbank

Robur och Swedbank Hypotek. Swedbank är vår huvud-

leverantör inom ett antal produktområden och IT-tjänster.

Sparbanken Syd arbetar också med andra externa leveran-

törer inom fondsparande, krediter och försäkringar.

Den starka konjunkturen ser ut att hålla i sig under 2007.

Mot bakgrund av det positiva marknadsläget och vår sats-

ning på ökad affärs- och kundorientering ser vi en fortsatt

tillväxt av våra affärsvolymer. Våra långsiktiga mål är att öka

affärsvolymerna från dagens 19,3 miljarder kronor till cirka

24 miljarder kronor 2010. Vårt rörelseresultat ska öka till 115

miljoner kronor 2010 mot dagens 89 miljoner kronor. Genom

den omfattande omställningen mot den moderna sparbank-

en som kan erbjuda kvalificerade banktjänster med god till-

gänglighet och verka nära kunderna har vi goda möjligheter

att nå våra långsiktiga mål.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla våra

kunder, Sparbanken Syds alla medarbetare, styrelse och för-

troendemännen för ett framgångsrikt 2006.





En äkta sparbank
Sparbank är en egen företagsform. Vi är en äkta sparbank, vilket betyder att vi inte har

några externa ägare. En sparbank har istället huvudmän som representerar kunderna.

Sparbanken Syd har 60 huvudmän, 30 av dessa väljs av Ystad, Simrishamn, Tomelilla och

Skurups kommuner. Resterande 30 väljs av huvudmännen själva. Som fristående sparbank

tar vi ett speciellt ansvar gentemot det område inom vilket sparbanken är verksam. En del

av sparbankens vinst avsättes till stiftelsen för finansiering av olika projekt som gynnar

tillväxten i vår del av regionen.
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Affärsidé. Vi är en självständig och samhällsengagerad

sparbank som erbjuder finansiella helhetslösningar genom

aktiv rådgivning nära dig.

Vision. Sparbanken Syds vision för år 2010 innebär att vi

ska vara det självklara valet för de kunder som vill förverk-

liga sina idéer. Vi ska vara bäst på det vi gör och där vi gör

det, vilket betyder att vi ska ha branschens nöjdaste kunder

och medarbetare, och vi ska verka med uthållig lönsamhet.

Kunder. Sparbanken Syd har 56 000 kunder, varav unge-

fär 5 000 företagskunder och 51 000 privatkunder. De flesta

kunderna finns i regionen, dvs sydöstra Skåne, men banken

har även kunder i övriga delar av Skåne samt i andra delar av

landet. Sparbanken Syd riktar sig till alla åldersgrupper med

fokus på dem som bor, verkar eller har annan anknytning till

vårt verksamhetsområde.

Kontorsnät och medarbetare. Sparbanken Syd har

140 medarbetare vid 5 kontor i Borrby, Kivik, Simrishamn,

Tomelilla och Ystad. Vi är den bank i sydöstra Skåne som har

störst lokal närvaro och som är bäst rustad för att kunna er-

bjuda kunderna ett brett utbud av kvalificerade banktjänster.

Finansiella tjänster. Sparbanken Syd erbjuder ett

brett sortiment av finansiella tjänster, såväl egenproducer-

ade som förmedlade. I bankens erbjudande ingår bland

annat betaltjänster, in- och utlåning, placering och finansi-

ering. Banken har 15 företagsrådgivare och 35 privatrådgiv-

are som är certifierade. Med kompetens inom privat-, före-

tags-, placerings- och försäkringsrådgivning kan de erbjuda

kunden ett helhetsgrepp på sin ekonomi. Kunderna har

också tillgång till bankens specialister som erbjuder rådgiv-

ning i familjejuridik, skattefrågor, generations- och ägar-

skiften m m. 

OM SPARBANKEN SYD
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Ekonomi. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 89 mil-

joner kronor – en ökning med 4 procent jämfört med föregå-

ende år. Räntenettot ökade med 3 procent, trots fortsatt

sjunkande räntemarginal och lägre avkastning på likviditet-

en. Ökningen beror främst på ökade in- och utlåningsvolymer.

Affärsvolymen ökade med 16 procent under 2006 till 19,3

miljarder kronor. Balansomslutningen ökade till 5 365 mil-

joner kronor eller med 14 % sedan föregående årsskifte. 

Leverantörer. En viktig samarbetspartner är Swedbank

AB – som är bankens huvudleverantör inom ett antal pro-

duktområden och IT-tjänster. Men Sparbanken Syd arbetar

också med andra externa leverantörer och kommer till ex-

empel att utöka fonderbjudandet med fler leverantörer un-

der 2007.

Sparbanken Syds stiftelse. Sparbanken Syds stift-

else bildades i samband med bankens 175-års jubileum.

Stiftelsens uppgift är att ge stöd till projekt och aktiviteter

som gynnar nytänkande och utveckling i bygden. Syftet är

att ytterligare stärka den nära samverkan som finns mellan

banken och det område inom vilket verksamheten bedrivs.

Stiftelsen ger bidrag inom områdena utbildning, ungdoms-

verksamhet, kultur och näringsliv. Årligen avsätts vinstme-

del från sparbanken till stiftelsen.

Historia. Ystads Sparbank grundades 1827 och är en av

Skånes äldsta sparbanker och idag en av Sveriges största

fristående sparbanker. Från starten i några inhyrda rum i

Ystads gamla rådhus till en modern bank som verkar i Sim-

rishamn, Tomelilla och Ystad kommun. Efter samgående

1984 mellan Österlens Sparbank och Ystads Sparbank be-

slöts att sparbanken skulle byta namn till Sparbanken Syd.

Sparbanken Syd nu 180 år! Sparbanken Syds styr-

else har tagit intiativ till att starta en ny stiftelse och vinst-

medel har avsatts. Stiftelsen som ska ha en tydlig inriktning

mot finansiering av tillväxtorienterade projekt är tänkt att

starta i samband med att banken fyller 180 år 2007.
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Vision. Sparbanken Syds vision för år 2010 innebär att vi

ska vara det självklara valet för de kunder som vill förverk-

liga sina idéer. Vi ska vara bäst på det vi gör och där vi gör

det, vilket betyder att vi ska ha branschens nöjdaste

kunder och medarbetare, och vi ska verka med uthållig lön-

samhet.

Mission. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina idéer

och tillsammans med dem bidra till utvecklingen i vårt verk-

samhetsområde (sydöstra Skåne).

Affärsidé. Vi är en självständig och samhällsengagerad

sparbank som erbjuder finansiella helhetslösningar genom

aktiv rådgivning nära dig.

LÅNGSIKTIGA MÅL

Finansiella mål. År 2010 ska vi nå en affärsvolym på 24

miljarder kronor och ett rörelseresultat på 115 miljoner kro-

nor. För 2006 hade vi en affärsvolym på 19,3 miljarder kronor

och ett rörelseresultat på 89 miljoner kronor. Vi har en mål-

sättning att nå en avkastning på det egna kapitalet, mot-

svarande statslåneräntan + 4 % under en konjunkturcykel.

Sparbankens soliditet ska alltid uppgå till minst 15 % och

kapitaltäckningsgraden inte understiga 12 %.

Kundnöjdhet. År 2010 ska Sparbanken Syd ha ett

bättre utfall än konkurrenterna i Svenskt kvalitetsindex

(SKI) kundnöjdhetsmätning. 

Medarbetarnöjdhet. År 2010 ska Sparbanken Syd ha

ett bättre utfall än konkurrenterna avseende medarbetar-

nöjdhet i SKIs mätning.

TILLVÄXTSTRATEGIER 

För att nå de långsiktiga målen har Sparbanken Syd utveck-

lat ett flertal strategier. Några av de viktigaste är:

Marknad. Vår marknadsstrategi innebär att Sparbanken

Syd ska växa genom ökad penetration av befintliga och

kommande produkter hos nuvarande och framtida kunder.

Vi ser också möjligheter att följa vissa kundsegment ut på

nya geografiska marknader.

En tydlig 
strategisk inriktning

VISION & MÅL



Kunder. Vår kundstrategi innebär att vi aktivt ska utveck-

la våra befintliga kunder, bearbeta tänkbara kunder och ut-

nyttja våra nätverk. Vi bygger våra kundrelationer långsikt-

igt, men förbehåller oss rätten att tacka nej till relationer

som vi bedömer inte har förutsättningar att bli lyckade eller

lönsamma över tiden.

Produkter. Vår produktstrategi innebär att vi ska erbjuda

ett brett sortiment av finansiella tjänster, såväl egenprodu-

cerade som förmedlade.

Kommunikation. Kommunikationen ska beaktas i alla

beslut och planer. Kommunikationen ska vara tydlig, pro-

fessionell, målgruppsanpassad och konsekvent. Den ska

vara strategiskt förankrad och bygga vårt varumärke.

Medarbetarna. Vi ska ha en professionell, kompetent

och marknadsorienterad organisation. Vi ska vara ett varu-

märke som attraherar mångfald. Kvalificerade medarbetare

med starkt engagemang och prestationsfokus.

VÅRA VÄRDERINGAR 

Uthållig lönsamhet ger handlingsfrihet, stabilitet,

trygghet och konkurrenskraft.

Samhällsengagemang är att ekonomiskt bidra och

aktivt delta i verksamhetsområdets utveckling. Det innebär

också att vi ska hålla oss informerade om vad som händer

inom verksamhetsområdet och i vår omvärld.

Goda relationer skapar förutsättningar för långsiktigt

lönsamma kunder och grundas på intresse och engage-

mang för kunder, kollegor och samarbetspartners. Goda

relationer skapas genom att visa respekt för andra männi-

skor och åsikter.

Affärsmässighet är att genom lönsamma affärer ska-

pa bank- och kundnytta över tiden. Det innebär också att ar-

beta efter de mål som fastställts för banken, för den egna

enheten och för varje person. Affärsmässighet är även att

vara en god representant för Sparbanken Syd vid varje till-

fälle och kunna motivera fattade beslut.

Det goda företaget är där arbetsmiljön skapar glädje,

välbefinnande och engagemang, och där tydlig kommunika-

tion och en vilja till ständiga förbättringar präglar vårt

arbetssätt. Det goda företaget är där vi tar hänsyn och visar

respekt för varandra och våra kunder, agerar miljömedvetet

och där vi är en positiv kraft för såväl bygden som för kunder

och medarbetare.
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Finansiella helhetslösningar 
utvecklade verksamheten starkt

Sparbanken Syd erbjuder finansiella helhetslösningar för både privat- och företagskunder, och

har ett komplett sortiment av såväl egna som förmedlade produkter. Kvalificerad rådgivning

till kunderna blir en allt viktigare del av sparbankens erbjudande. Under 2006 utvecklades

Sparbanken Syds verksamhet mycket positivt med en kraftig ökning av affärsvolymen.

Sparbanken Syd erbjuder ett flertal betaltjänster. Under

hösten 2006 lanserade banken ett nytt betal- och kreditkort

med stor framgång.

För sparande och placeringar finns ett stort utbud av

produkter och tjänster att välja emellan. Olika typer av in-

låningskonton, räntebärande placeringar, olika fondalterna-

tiv och andra placeringsprodukter, försäkringar, aktier m m.

Sparbanken Syd arbetar både med egna produkter och för-

medlade fond- och försäkringslösningar. Under 2007 kom-

mer sparbanken att ta in fler placeringsalternativ från

ytterligare leverantörer för att öka utbudet för sina kunder.

Sparbanken Syd har ett eget private banking-koncept

med namnet Syd Privat. Vi har lokala specialister som arbet-

ar med rådgivning till privatkunder och företag med behov
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av större finansiell planering. Kunderna har också tillgång till

bankens specialister som erbjuder kunderna rådgivning 

i familjejuridik, skattefrågor, generations- och ägarskiften 

m m. Till Syd Privat är även försäkringsspecialister knutna

som kan erbjuda kunderna tjänstepension-, pension-, liv-

och kapitalförsäkringar m m. 

På utlåningssidan erbjuder banken främst boende- och

konsumtionskrediter samt företagsfinansiering. Det gäller

till exempel allt från olika typer av lån för finansiering av den

egna bostaden till finansieringsalternativ för företagen som

rörelsekrediter och lån för bland annat att utveckla den egna

verksamheten.

Kraftig volymtillväxt under 2006. Sparbanken

Syd ökade affärsvolymerna med nästan 16 procent under

2006 – en rekordökning som hör till de högre bland de fri-

stående sparbankerna i Sverige. Bankens totala affärsvolym

uppgick till 19,3 miljarder kronor. Inlåningen stod för cirka 9

miljarder kronor, varav 4 miljarder kronor i egen inlåning och

5 miljarder kronor av förmedlade fonder och försäkringar. Av

den totala utlåningen stod den egna för 5 miljarder kronor

och den förmedlade för 3 miljarder kronor. Det finns flera

faktorer som förklarar den positiva utvecklingen. Sydöstra

Skåne är en del av den expansiva Öresundsregionen. Ystad

och Österlen har en dragningskraft, fler och fler väljer att

förlägga sitt boende och sin verksamhet till detta attraktiva

område. Sparbanken Syd stimulerar tillväxt genom sitt

stora engagemang i verksamhetsområdet inom näringsliv,

idrott, kultur och utbildning. Sparbanken Syd har också

satsat på att vara mycket mer aktiv gentemot sina kunder

och bli tydligare med vad banken kan hjälpa till med.

Lanseringar under året. I september 2006 lanserade

Sparbanken Syd ett nytt betal- och kreditkort som har fått

ett mycket positivt mottagande på marknaden. Redan vid

årsskiftet hade 1 700 kunder anslutit sig till kortet och be-

viljats krediter på totalt 32 miljoner kronor. Sparbanken in-

troducerade också ett nytt bankkort med lägre årspris om

kunderna använder det i mindre utsträckning för kontantut-

tag. Kontanthantering år både dyrt och utgör en säkerhets-

risk, vilket gör att vi gärna vill stimulera våra kunder till att

använda kortet för betalningar. Under 2006 erbjöd vi också

våra kunder ett nytt bolån med räntetak. Lånet har en rörlig

ränta med en garanti att räntan ej överstiger en viss nivå.

Lånet, som kombinerar rörlig ränta med den fasta räntans

fördelar, riktar sig till både privat- och företagskunder. För

sparande har banken introducerat ett tillväxtkonto, där kun-

derna binder pengarna på en viss tid mot en högre ränta.

Under året lanserade banken också nya fonder och aktiein-

dexobligationer, som hade en stor efterfrågan.

Telefon- och Internetbanken används allt-
mer. För Sparbanken Syd är det viktigt att kunna erbjuda

kunderna goda möjligheter att utföra sina bankärenden

oberoende av när det sker på dygnet. Att anlita Telefon-

banken med personlig service har blivit ett populärt alterna-

tiv. De flesta kunder använder dock Internetbanken. Nyheter

är att du som kund kan ladda kontantkort för mobil via

Internetbanken. En annan tjänst, som heter Bolån Direkt,

innebär att kunderna via Internet kan ansöka om bolån och

omedelbart få ett preliminärt lånelöfte. Påföljande bankdag

lämnar Sparbanken Syd ett definitivt lånebesked. Tjänsten

utnyttjas bland annat av personer från andra delar av landet

som köper hus på Österlen och samtidigt vill få finansiering-

en tillgodosedd.

Aktiv och marknadsorienterad verksamhet.
Sparbanken Syd genomförde en omorganisation i syfte att

skapa ett nära ledarskap och bli mer aktiva mot kunderna.

Kontoren i Brösarp, Gärsnäs, Hammenhög och på Rege-

mentsgatan i Ystad lades ned och istället satsar sparban-

ken på fem större kontor: Ystad, Simrishamn, Tomelilla,

Kivik och Borrby. Genom organisationsförändringen får vi

en större kritisk massa på varje kontor för att kunna ge

våra kunder bättre service och öka personalens kompe-

tens. Det innebär att bankens medarbetare bättre kan

stödja kunderna med finansiella tjänster och rådgivning.

Den säljutbildning som bankens medarbetare har genom-

gått syftar också att bli mer aktiv mot befintliga och

potentiella kunder.

Tillväxt i centrum under 2007. Under 2007 kommer

Sparbanken Syd att satsa än mer på tillväxt i vid bemärkelse.

Banken kommer att starta en tillväxtskola under hösten. Ett

50-tal företagare har anmält sitt intresse att delta. Skolan

kommer bland annat att ta upp frågor om hur företagen kan

utveckla sin verksamhet och öka sin försäljning. Vidare är

Sparbanken Syd initiativtagare till att skapa en tillväxtportal

på Internet. Den kommer att vara ett bra stöd för entrepre-

nörer och företagare, som antingen har eller är på väg att

starta en verksamhet. Banken kommer också att rekrytera

nya privat- och företagsrådgivare. Dessutom kommer ytter-

ligare en försäkringsrådgivare att rekryteras.

Nya mötesplatser. Från Sparbanken Syds sida ser vi

det som viktigt att synas och verka på nya arenor där våra

kunder rör sig. Sedan hösten 2006 har vi haft en privatråd-

givare som sitter hos en fastighetsmäklare, något som upp-

fattats som mycket positivt bland kunderna. Banken pla-

nerar för fler sådana initiativ under 2007. 
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Sparbanken – en viktig 
aktör på marknaden
Den svenska bankmarknaden domineras av de stora affärsbankerna SEB, Nordea, Handels-

banken och Swedbank. Men det finns också en betydelsefull grupp av lokala banker, speciellt

de fristående sparbankerna som spelar en viktig roll på marknaden. Sammantaget finns det

cirka 75 sparbanker i Sverige som svarar för 6 procent av marknaden. 

De har en stor konkurrensfördel genom att de arbetar

väsentligt närmare kunderna på den lokala marknaden än

övriga aktörer. Genom sparbankernas företagsform stannar

vinsterna i banken och kommer de egna kunderna tillgodo.

En viktig tanke med sparbankerna är att stödja det regio-

nala näringslivets utveckling, vilket påverkar sysselsättning

och samhällsservice på ett positivt sätt.

Trender på bank- och finansmarknaden. Konsoli-

dering av branschen har pågått under många år. Förvärv och

samgåenden över nationsgränserna skapar allt större aktörer.

Konsolideringen av den nordiska bankmarknaden är till stor del

genomförd och internationaliseringen av bank- och finans-

marknaden ökar. Nordea, liksom SEB och Handelsbanken, an-

söker om banklicens i Kina för att öppna kontor i Shanghai.

Konsolideringen av branschen har också givit möjligheter för

nischbanker att etablera sig på marknaden, som till exempel

Avanza och NordNet, private banking-aktörer som HQ Bank

samt Länsförsäkringar Bank från försäkringsvärlden och ICA

Kort & Bank från handeln.

Bank på Internet blir allt viktigare för att attrahera och be-

hålla kunder. Internettjänsterna ger kunderna flexibilitet för

sina bankärenden samtidigt som resurser frigörs hos banker-

na för mer kvalificerade tjänster som till exempel rådgivning.

Konsumtionssamhället får allt större betydelse – spar-

andet bland yngre och medelålders kundgrupper minskar.

Äldre sparar mest. Direktägande i aktier har minskat, med-

an fondsparandet fortfarande är populärt. 

Kraven på välutbildad och kvalificerad personal ökar 

– bland annat genom kraven på certifierade rådgivare. Det
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finns idag brist på välutbildad personal med framför allt ge-

digen erfarenhet av företagsfinansiering.

Den regionala marknaden. Sparbanken Syd verkar

främst på marknaden i sydöstra Skåne, där man är mark-

nadsledande. Andra aktörer i regionen är bland andra

Nordea, Swedbank och Handelsbanken. Totalt har banken

51 000 privatkunder och 5 000 företagskunder. Men Spar-

banken Syd har trots ett begränsat verksamhetsområde i

sydöstra Skåne ett relativt stort upptagningsområde med

kunder på ett flertal andra orter i regionen, såsom Lund,

Malmö och Kristianstad.

Utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknad i sydöstra

Skåne påverkas i stor utsträckning av branscher som turism,

upplevelseindustri, lantbruk och livsmedel. Även underhåll-

ning med bland annat filmproduktion är betydelsefull för

regionens utveckling. Det har förstärkts av Lunds universi-

tets beslut att förlägga en mastersutbildning i filmveten-

skap och en masterutbildning i filmmusikkomposition till

Ystad – något som Sparbanken Syd stödjer ekonomiskt.

Dessutom har ett antal stora företag verksamhet i regionen.

Sparbanken Syd har under de senaste åren satsat alltmer på

att anställa företagsrådgivare för att stödja såväl stora som

mindre företag. Sparbanken Syd är också en av initiativta-

garna till en regional tillväxtportal som ska underlätta för

entreprenörer att utveckla sina verksamheter. Överhuvudta-

get tar Sparbanken Syd en mycket aktiv roll i den regionala

utvecklingen, bland annat genom Sparbanken Syds stiftelse

som delar ut ekonomiskt stöd i olika former. 

Framgångsfaktorer. Viktiga framgångsfaktorer för

de lokala bankerna i regionen är:

God service – allt från uttagsautomater, Internet-

tjänster och telefonbank till kvalificerad rådgivning.

Konkurrenskraftiga villkor i erbjudandet av finansiella

tjänster; in- och utlåning, försäkringar, etc.

Lokal etablering och närhet till kunderna genom nätverk

och decentraliserat beslutsfattande.
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I samband med Sparbanken Syds 175-års jubileum bildades

Sparbanken Syds stiftelse. Stiftelsens uppgift är att ge stöd

till projekt och aktiviteter som gynnar nytänkande och ut-

veckling i verksamhetsområdet. Syftet är att ytterligare

stärka den nära samverkan som finns mellan banken och

det område inom vilket Sparbanken Syd är verksam. Stiftel-

sen ger bidrag inom områdena utbildning, ungdomsverk-

samhet, kultur och näringsliv. 

De som kan ansöka om bidrag är privatpersoner, för-

eningar, företag, skolklasser och organisationer. Kriterier för

projekt som beviljas bidrag är nytänkande och kreativitet.

Projekten ska också ha en varaktighet och på något sätt

gynna utvecklingen i vår del av regionen. 

Wallander-filmerna skapade positiva effekter.
Ett av de mer spektakulära projekten som beviljats bidrag är

produktionen av Wallander-filmerna. Stiftelsen bidrog med

1 miljon kronor, vilket bidrog till att andra aktörer bland

annat Ystads kommun också bestämde sig för att satsa. To-

talt har 13 filmer med kommissarie Wallander spelats in.

Stiftelse och sponsring
stärker varumärket
Sparbanksidén bygger på att vara nära kunden och att vinsten används dels för att återinve-

stera i verksamheten, dels till att utveckla den region som sparbanken verkar i. Sparbanken

Syd stödjer den regionala utvecklingen främst på två sätt; dels genom att avsätta vinstmedel

till Sparbanken Syds stiftelse, dels genom sponsring av främst ungdomsverksamhet. Både

stiftelsens verksamhet och sponsringen bidrar till att stärka Sparbanken Syds varumärke.

STIFTELSE OCH SPONSRING
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Beräkningar visar att projektet har gett tillbaka över 70 mil-

joner kronor i form av ökad turism, fler arbetstillfällen m m.

I samband med filmproduktionen byggdes en inspelnings-

studio på det gamla regementet i Ystad. Wallanderprojektet

har därmed lett till spinn-off-effekter inom filmvärlden:

Filmen ”Den bästa av mödrar” – finsk-svensk samproduk-

tion har spelats in där liksom Jan Troells senaste film ”Maria

Larssons eviga ögonblick”.

Sprunget ur Wallanderfilmerna har Sparbanken Syds

stiftelse satsat 1,1 miljoner kronor i ett filmmuseum – Cine-

teket. Här kan åskådarna studera Wallanders hem uppbyggt

i en studio liksom interiörerna från polishuset i filmerna.

Wallanderfilmerna är även populära i andra länder som

Tyskland, Holland, Belgien och de nordiska länderna. Guid-

ade turer arrangeras för turister under namnet ”I Wallanders

fotspår”.

Sponsring av breda verksamheter. Vid sidan av

stiftelsens verksamhet är Sparbanken Syd mycket aktiva

inom sponsring. Det gäller sponsring av breda verksamheter

där banken via föreningar, lag, organisationer och förbund

når många människor. Sponsringen är ett sätt för Sparbank-

en Syd att visa närvaro i regionen. Fokus för sponsringen är

ungdomsidrott och ledarskap. Det innebär i praktiken att

banken bland annat sponsrar ungdomssatsningar och ledar-

utbildningar. Speciellt viktigt är att stödja flickidrotter för

att uppnå en bättre balans gentemot pojkidrotten. 

En tydlig affärsuppgörelse. Till skillnad från stift-

elsens verksamhet är sponsringen en affärsuppgörelse där

banken kräver en tydlig motprestation av den verksamhet

som sponsras. Det innebär att Sparbanken Syd så långt som

möjligt arbetar med att mäta och följa upp sponsorverk-

samheten. Motprestationen kan vara exponering av bank-

ens varumärke, tillgång till biljetter, events av olika slag för

bankens kunder m m. 

Banken investerar ett par miljoner kronor årligen i

sponsring och har ett 100-tal sponsorkontrakt. Sponsring

sker av allt från mindre föreningar till elitserielag som Grö-

storps IF i bordtennis samt IFK Ystad och Ystad IF i handboll.

Den breda sponsringen innebär en stor exponering av Spar-

banken Syd i sydöstra Skåne, från föreningslokaler till fot-

bollsplaner. Det är viktigt för Sparbanken Syd att särskilja

sig genom positionen som en äkta sparbank och bli för-

knippade med de positiva värden som detta innefattar.

”Kompiskonto”. Fokus för sponsringen är ungdoms-

verksamhet av olika slag. Sparbanken har tagit fram ett

”Kompiskonto” för målgruppen 0–19 år. Kopplingen till

sponsringen är tydlig. Sparbanken och de föreningar som

sponsras ordnar ”Kompisfotboll”, ”Kompisridning”, ”Kompis-

segling” etc. Totalt arrangeras cirka 15 tävlingar inom olika

idrotter på detta tema och ger samtidigt en bra uppmärk-

samhet för denna typ av bankkonto för barn och ungdomar.

Ytterligare ett område för sponsringen är tillväxt. Spar-

banken Syd arrangerar en gång om året ”Tillväxtdagen”. Till

detta event bjuds företag, entreprenörer, politiker m fl för

att lyssna på föreläsningar om de senaste trenderna inom

företagande och näringsliv. Sparbanken Syds stiftelse delar

samtidigt ut det stora Tillväxtpriset på 50 000 kr och ett

uppstickarpris för nya spännande affärsidéer. Priserna är ett

sätt att främja entreprenörskap i vårt verksamhetsområde.
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Styrelsen för Sparbanken Syd får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2006,

vårt 180:e verksamhetsår.
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Förvaltningsberättelse

Redovisning
FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

Verksamheten. Inom sparbankens styrelse och led-

ningsgrupp har man fortsatt arbetet med de projekt och åt-

gärder som ligger inom ramen för sparbankens ”Vision

2010” och styrelsen har under året arbetat med en strate-

gisk plan för sparbankens verksamhet de närmaste åren. 

Med utgångspunkt från visionsarbetet har det skett

en förändring av sparbankens kontorsstruktur innebär-

ande att kontoren i Brösarp, Gärsnäs, Hammenhög och

kontoret på Regementsgatan i Ystad har avvecklats. Mins-

kad användning av traditionella banktjänster samtidigt

med större efterfrågan på kvalificerad rådgivning ligger till

grund för sparbankens beslut att koncentrera resurserna

till de större kontoren, där också sparbankens medarbeta-

re ges bättre förutsättningar för den kompetensutveck-

ling som ständigt krävs. Även säkerhetsaspekten, med en

ökad säkerhetsrisk för såväl medarbetare som kunder, på

framför allt de mindre kontoren, har varit avgörande för

beslutet. 

I samband med kontorsavvecklingen har sparbankens

öppettider vid kontoren i Kivik och Borrby utökats och för

kunderna i Gärsnäs har självbetjäningsservicen utökats,

genom att en uttagsautomat har installerats.

Kontoret i Borrby har byggts om och under sommaren

invigdes en ny modern banklokal, bättre anpassad för både

kunder och medarbetare. Fastigheterna vid de stängda

kontoren har utbjudits till försäljning och i januari månad

2007 har avtal ingåtts om försäljning av fastigheterna i Brö-

sarp, Gärsnäs och Hammenhög.
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I juni månad träffade styrelserna för Sparbanken Syd och

Vallby Sparbank avtal om fusion, med retroaktiv verkan från

och med ingången av 2006. 

Sparbanken fortsätter sin ambition att aktivt bidra till

regionens tillväxt och utveckling. Inom sparbanken har en

tillväxtgrupp tillsatts med inriktningen att utmana andra

företagare och näringslivsrepresentanter i sparbankens

verksamhetsområde att satsa offensivt på framtiden. 

Lanseringen av sparbankens nya betal- och kreditkort

Mastercard inleddes i september månad och vid årsskiftet

konstaterades att 1 684 kunder anslutit sig till kortet och

beviljats krediter om totalt 32 mkr.

Avtalsförhandlingarna med Swedbank AB är avslutade

och sparbankens styrelse har i slutet av året undertecknat

avtal om fortsatt samarbete. I anslutning till Swedbanks

namnbyte har också sparbanken, tillsammans med andra

fristående sparbanker, inlett arbetet med det profilbyte

som kommer att ske under 2007.

I slutet av året beslutades om organisationsförändring

från 1 januari 2007, enligt följande:

Sparbankens resultat. Årets rörelseresultat uppgår

till 89 mkr vilket innebär en ökning med 4 % i förhållande till

föregående år.

Räntenettots ökning med 3 %, trots fortsatt sjunkande

räntemarginal och lägre avkastning på likviditeten, beror

huvudsakligen på ökade in- och utlåningsvolymer. 

Ökningen av provisionsnettot med 10 % kan främst

hänföras till förmedlat fond- och försäkringssparande.

Sparbankens kreditförmedlingsprovisioner har minskat

med 3 mkr jämfört med föregående årsskifte.

Det negativa utfallet om 2 mkr på posten nettoresultatet

av finansiella transaktioner, består till huvuddelen av nettot

av orealiserad värdeminskning på räntebärande värdepapper

och orealiserad värdeökning på derivatinstrument. 

Övriga intäkter har ökat med 4 mkr sedan föregående år.

I övriga intäkter ingår aktieutdelning samt retroaktiv åter-

betalning av mervärdesskatt avseende åren 2002–2005.

Återbetalningen grundar sig på Skatteverkets beslut om

återupprättande av den tidigare avregistrerade moms-

gruppen, där sparbanken tillsammans med andra sparban-

ker och Swedbank AB ingår. I motsvarande utfall föregåen-

de år ingår aktieutdelning, realisationsvinst, fastighetsför-

säljning samt återbetalning av mervärdesskatt avseende

courtageintäkter året 2002–2004.

Allmänna administrationskostnader har ökat med 4 %

jämfört med föregående år. I ökningen ingår kostnader för

renovering och omdisponering av sparbankens kontor i Borr-

by. De totala personalkostnaderna har ökat med 5 mkr,

medan sparbankens kostnad för system och utveckling av-

seende IT-tjänster har minskat med 4 mkr. 

Avskrivningarna på sparbankens inventarier har minsk-

at med 1 mkr jämfört med föregående år.

Övriga rörelsekostnader har minskat med 4 % vilket

huvudsakligen förklaras av lägre kostnader för reklam och

marknadsföring. 

Årets kreditförluster har minskat och uppgår till 2 mkr.

Sparbankens ställning. Balansomslutningen har ökat

till 5 365 mkr eller med 14 % sedan föregående årsskifte. 

Inlåningen från allmänheten uppgår vid årsskiftet till

4 106 mkr och har därmed ökat med 452 mkr (12 %) sedan

föregående årsskifte. Förmedlat fondsparande till Swed-

bank Robur AB uppgår vid årets slut till 3 932 mkr, en ökning

med 404 mkr (11 %), varav värdeförändring 519 mkr. För-

medlat försäkringssparande till Swedbank AB uppgår vid

årets slut till 1 023 mkr, en ökning med 170 mkr (20 %), varav

värdeförändring 135 mkr.

I sparbankens sparandevolym ingår också värdepap-

persdepåer 607 mkr, kapitalmarknadskonton 597 mkr och

förmedlade spaxobligationer 388 mkr. Sparbankens totala

sparandevolym uppgår vid årsskiftet till 10 653 mkr och har

ökat med 1 784 mkr (20 %), varav värdeförändring 654 mkr,

sedan föregående årsskifte. 

Utlåningen till allmänheten uppgår vid årsskiftet till

4 957 mkr och har därmed ökat med 845 mkr (21 %) sedan
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föregående årsskifte. Förmedlad hypoteksutlåning till

Swedbank AB uppgår vid årsskiftet till 3 085 mkr vilket är en

minskning med 43 mkr (1 %). I sparbankens utlåningsvolym

ingår också ej utnyttjade krediter 469 mkr, garantier 114 mkr,

förmedlade avbetalnings- och kortkrediter 53 mkr. Spar-

bankens totala utlåningsvolym uppgår vid årsskiftet till

8 678 mkr och har därmed ökat med 833 mkr (11 %) sedan

föregående årsskifte. 

Sammantaget innebär detta att sparbankens affärsvo-

lym uppgår till 19 331 mkr vid årsskiftet. Motsvarande af-

färsvolym uppgick till 16 714 mkr vid föregående årsskifte,

vilket innebär en ökning med 16 %. 

Beträffande sparbankens likviditet hänvisas till kassa-

flödesanalysen och not 36.

Förväntad framtida utveckling. De framtida för-

utsättningarna till fortsatt volym- och resultatutveckling

bedöms som positiva. Utvecklingen i sparbankens verksam-

hetsområde visar tecken på fortsatt tillväxt och ett något

ökat befolkningsunderlag. Sparbanken Syds målsättning är

att öka affärsvolymerna till 24 mdkr år 2010 och att rörelse-

resultatet då uppgår till ca 115 mkr.

Sparbankens aktieinnehav i Swedbank AB uppgick vid

årsskiftet till 2 610 810 aktier. Styrelsen har bedömt att

sparbanken bör minska aktieinnehavet till 2 000 000 aktier

vilket har medfört att överskjutande del har sålts under

januari månad 2007, vilket gett sparbanken en realisations-

vinst på 125 mkr.

Personal. Medelantalet anställda i banktjänst har under

året varit 126, en ökning från föregående år med 2 anställda

(2 %). Medeltalet anställda beräknas utifrån arbetstids-

måttet 1 730 timmar. Antal personer fast anställda i bank-

tjänst uppgår vid årets utgång till 141, en ökning med 3 per-

soner sedan föregående årsskifte.

Kapitaltäckning. Kapitaltäckningsgraden uppgår till

17,6 % vid årsskiftet. Vid föregående årsskifte var motsvar-

ande siffra 17,0 %. 

Förslag till vinstdisposition. Sparbankens vinst

enligt balansräkningen, efter omföring från fond för oreali-

serade vinster, 531 tkr 73 999 tkr

• avsättning till Sparbanken Syds stiftelse 

för utbildning, ungdomsverksamhet, 

kultur och näringsliv 1 700 tkr

• avsättning till Sparbanken Syds stiftelse 

för tillväxt 2 000 tkr

• överföring till reservfonden 70 299 tkr

Reservfonden uppgår härefter till 865 882 tkr

Riskhantering

I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som

kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa

risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i

verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst är an-

svarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt po-

licies och instruktioner för kreditgivningen, finansverksam-

heten och operativa risker.

Kredit- och motpartsrisker. Med kredit- och mot-

partsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning

enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en för-

lust på grund av motpartens oförmåga att infria sina för-

pliktelser. Den bakomliggande transaktionen kan avse en

kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatkontrakt. 

Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda

mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Trots att

kreditrisken utgör sparbankens största riskexponering är

sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående

kreditvolym jämförelsevis små.

Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens

kreditgivning är låntagarens återbetalningsförmåga. För att

ytterligare minska risken är merparten av sparbankens kre-

diter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och

andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en

god riskspridning. För att begränsa kredit- och motparts-

risker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast pla-

ceringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i

värdepapper med hög kreditvärdighet.

Beträffande sparbankens kreditexponering brutto och

netto hänvisas till not 32.

Marknadsrisker. I finansiell verksamhet utgörs de vik-

tigaste marknadsriskerna av ränterisker, valutarisker och

aktiekursrisker. I sparbankens fall utgör ränterisken den

övervägande marknadsrisken.

• Ränteprisrisk definieras som risken för att marknads-

värdet på sparbankens fastförräntade omsättningstillgångar

sjunker då marknadsräntan stiger. En annan form av ränterisk

är räntenettorisken, d v s risken för att räntenettot försämras

som en följd av att det allmänna ränteläget förändras. 

• Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i

samma utländska valuta storleksmässigt inte överens-

stämmer.

• Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktie-

placering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.

I enlighet med sparbankens policy kontrolleras mark-

nadsriskerna i verksamheten med limiter. Beträffande

ränteriskerna innebär detta t ex att räntebindningstiderna
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på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig

inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. Ett sätt att in-

dikativt mäta räntenettorisken är den s k gapanalysen, som

finns intagen i not 35 och som visar räntebindningstiderna

för sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen.

Analysen visar att vid en ökning av marknadsräntan med

en procentenhet minskar räntenettot för kommande 

12-månadersperiod med 3,0 mkr.

Sparbanken har vid årsskiftet ingen aktiekursrisk avse-

ende omsättningstillgångar.

Likviditetsrisker. Likviditetsrisk kan uttryckas som

risken att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som

en effekt av sjunkande omsättning, vilket är detsamma

som risken för att det finansiella instrumentet inte kan

avyttras utan större prisreduktion eller att transaktionen

medför stora kostnader.

Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust

eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att sparban-

kens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likvid-

itetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika löptider.

Sparbankens riskhantering inriktas på att skapa likvidi-

tetsresurser. Det innebär att placeringar endast görs i likvida

värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en funge-

rande marknad.

Sparbankens likviditetsexponering med avseende på

återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av

not 36. Även kassaflödesanalysen belyser sparbankens lik-

viditetssituation.

Operativa risker. Med operativ risk avses risk för för-

luster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga in-

terna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system

eller externa händelser. De operativa riskerna motverkas ge-

nom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kon-

troll 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 med-

arbetarna,

• 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 ledningens krav på information om exempel-

vis sparbankens riskexponering samt

• informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda

sparbankens och kundernas tillgångar.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL)

samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta. Värde-

ring sker till balansdagskurs, varmed avses balansdagens

stängningskurser. Utländska sedlar vilka ingår i kassa värderas

till balansdagens köpkurs för sedlar gentemot allmänheten.

Finansiella instrument. Överlåtbara värdepapper

som är omsättningstillgångar värderas till verkligt värde

även i de fall detta överstiger anskaffningsvärdet. Värde-

papper som är anläggningstillgångar, d v s där avsikten är

att inneha värdepappren till förfall eller på lång sikt, upptas

till anskaffningsvärdet.

Beträffande räntebärande värdepapper avses med an-

skaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet, vilket

värde motsvarar det med hjälp av den effektiva anskaff-

ningsräntan diskonterade nuvärdet av de framtida betal-

ningarna. Härigenom beaktas eventuella över- eller under-

kurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets

återstående löptid. Erhållna betalningar plus förändringen

av det upplupna anskaffningsvärdet under året redovisas

som ränteintäkt. 

Realiserade vinster/förluster och orealiserade förluster

på värdepapper och andra finansiella instrument som utgör

omsättningstillgångar samt valutakursförändringar redo-

visas i resultaträkningen under Nettoresultat av finansiella

transaktioner.

Orealiserade vinster som uppkommer till följd av värde-

ring av överlåtbara värdepapper över anskaffningsvärdet

sätts av till särskild fond under eget kapital.

Sammansatta instrument, t ex aktieindexobligationer,

vars huvudsakliga intäkt till sin form inte är ränterelaterad,

redovisas i balansräkningen uppdelat på fordrings- respekti-

ve derivatinstrument. Som anskaffningsvärde för fordrings-

instrumentet upptages det nuvärdesberäknade nominella

beloppet på förfallodagen. Som diskonteringsränta används

aktuell marknadsränta för instrument med liknande villkor.

Derivatinstrumentets anskaffningsvärde beräknas därefter

som skillnaden mellan det sammansatta instrumentets an-

skaffningsvärde och fordringsinstrumentets anskaffnings-

värde och redovisas under Övriga tillgångar.

Avista- och derivattransaktioner på penning-, obliga-

tions-, aktie- och valutamarknaderna redovisas i balansräk-

ningen per affärsdag, d v s vid den tidpunkt då de väsentliga

riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna. För

derivattransaktioner (optioner och terminer) innebär detta
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att verkliga värdet på sådana avtal behandlas enligt gällande

värderingsregler i bokslut från och med affärsdagen.

Lånefordringar och kreditförluster. Låneford-

ringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffnings-

värdet, d v s det belopp som lånats ut till låntagaren med

tillägg för direkta transaktionskostnader. Därefter redo-

visas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter

avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för

kreditförluster.

Redovisning av kreditförluster sker dels som under året

konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseen-

de sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redo-

visas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivnings-

bar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten.

Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga rea-

listiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering

avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvaran-

de skillnaden mellan lånefordrans värde och bedömt åter-

vinningsvärde.

Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av:

• det sammanlagda nuvärdet av förväntade framtida

kassaflöden diskonterade med ursprunglig effektivränta för

lån med fasträntevillkor och aktuell ränta för lån med rörlig-

räntevillkor,

• det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetal-

ningen är beroende av säkerheten och/eller

• det observerbara marknadsvärdet.

Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår vär-

deringen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med

hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge.

Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits

för skyddande av fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning

redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen

egendom.

Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om

fordran är osäker, d v s

• om det utifrån inträffade händelser och omständigheter,

som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna

inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och

• det inte finns säkerhet som med betryggande marginal

täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation

för eventuell försening.

Vid bestämmandet av reserveringar avseende sannolika

kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. I de

fall det bedöms som sannolikt att kreditförluster har in-

träffat i en grupp av lånefordringar, som skall värderas indi-

viduellt, men där förlusterna ännu inte kan hänföras till de

individuella fordringarna, görs gruppvis reservering för

dessa kreditförluster temporärt.

Omstrukturerade lånefordringar genom modifiering av

lånevillkoren, t ex i form av räntenedsättning till följd av

finansiella problem hos låntagaren, anses inte som osäkra

om det bedöms som sannolikt att betalningarna fullföljs

enligt kontraktsvillkoren efter omstruktureringen.

Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker

reservering under Avsättningar.

När lånefordringar klassificeras som osäkra sker återför-

ing av intäktsbokförda men inte betalda räntor på sådana

fordringar. Nedskrivning av i tidigare bokslut balanserade

räntor redovisas som kreditförlust. Senare erhållna ränte-

betalningar på sådana fordringar redovisas enligt kontant-

principen.

Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning

av årets nettokostnad avseende kreditförluster.

Fastigheter övertagna för skyddande av
fordran. Värdering har skett till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och verkliga värdet. Med verkligt värde avses

ett beräknat nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Netto-

försäljningsvärdet bestäms såsom ett försiktigt beräknat

marknadsvärde enligt särskild värdering och efter avdrag för

försäljningskostnader.

Aktier, anläggningstillgångar. Tillgångarna är

bokförda till sitt anskaffningsvärde.

Inventarier. Inventarierna avskrivs planenligt med 20 %

på anskaffningsvärdet förutom datorutrustning som av-

skrivs planenligt med 33,3 % på anskaffningsvärdet.

Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bok-

slutsdisposition och redovisas under Skillnad mellan bokförd

avskrivning och avskrivning enligt plan i resultaträkningen.

Byggnader och markanläggningar. Byggnader

och markanläggningar avskrivs planenligt med 2 % respek-

tive 5 % på anskaffningsvärdet. Avskrivning som avviker

från plan betraktas som en bokslutsdisposition och redo-

visas under Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskriv-

ning enligt plan i resultaträkningen.

Skatt. Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell

skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. Upp-

skjuten skatt beräknas på temporära skillnader, skatte-

mässiga underskottsavdrag och andra framtida skatteav-

drag. Temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs

eller en skulds redovisade respektive skattemässiga värde.

Uppskjutna skatteskulder redovisas under Avsättningar,

medan uppskjutna skattefordringar, som inte avräknas mot

uppskjutna skatteskulder, redovisas under Övriga tillgångar.
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Övergång till IFRS/IAS-standarder

Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya inter-

nationella redovisningsstandarderna International Financial

Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med de undan-

tag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommen-

dation rr 32 ”Redovisning för juridisk person”, samt om inte

annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med

IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska

företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år. Detta

innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt

den nya redovisningsstandarden. 

Under 2005 tillsatte Sparbankernas Riksförbund en

arbetsgrupp med uppgift att kartlägga effekterna på spar-

bankernas redovisning vid en övergång till IFRS/IAS. Grupp-

en, som består av företrädare för sparbankerna och utom-

stående konsulter, har identifierat följande väsentliga skill-

nader mellan nu tillämpade redovisningsprinciper och redo-

visningsprinciper enligt IFRS/IAS:

• Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS

39 kan förväntas ge en viss ökad volatilitet i resultaträk-

ningen och balansräkningen till följd av att värdering till

verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hit-

tills. För sparbankerna påverkar detta framförallt räntebär-

ande värdepapper, aktier, sammansatta instrument (spax-

ar) och derivat. Särskilt stor blir effekten vad gäller aktie-

innehavet i Swedbank AB där värdeökningen kommer att

redovisas direkt mot eget kapital. 

• Införandet av IAS 39 medför att alla derivat värderas till

verkligt värde, även om de tidigare bokfördes enligt reglerna

om säkringsredovisning med anskaffningsvärdering. Ett sätt

att motverka den ökade volatiliteten till följd av att finansi-

ella instrument och derivatinstrument värderas till verkligt

värde i större utsträckning än tidigare är att tillämpa verkligt

värdesäkring. Denna form av säkring innebär att såväl den

säkrade posten som säkringsinstrumentet värderas till verk-

ligt värde. Värdeförändringarna redovisas över resultaträk-

ningen. Den andra formen av säkring enligt standarden är

kassaflödessäkring. Enligt denna värderas derivatinstru-

mentet till verkligt värde medan den säkrade posten värde-

ras till upplupet anskaffningsvärde. Värdeförändringen på

derivatinstrumentet redovisas mot eget kapital och kommer

därmed att medföra viss volatilitet i eget kapital. 

• Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provi-

sionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS

kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. 

• Materiella tillgångar som sparbankens rörelsefastighet-

er kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda

enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet för-

delas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på för-

väntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för

respektive komponent.

Övergången till de nya redovisningsstandarderna på-

verkar sparbankens ingående finansiella ställning den 

1 januari 2007 positivt med 518 971 tkr, vilket motsvaras av

marknadsvärdering av aktierna i Swedbank AB. 



28

Fem år i sammandrag
NYCKELTAL

2006 2005 2004 2003 2002

VOLYM

Affärsvolym ultimo, mkr (av banken förvaltade 

och förmedlade kundvolymer) * 19 331 16 714 14 856 13 851 12 704

förändring under året, % 15,7 12,5 7,3 9,0 -4,3

Medelaffärsvolym (MAV), mkr* 17 726 15 922 14 354 13 106 12 839

förändring under året, % 11,3 10,9 9,5 2,1 -2,1

KAPITAL

Soliditet

Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver 

i % av balansomslutning 16,4 17,2 17,4 17,0 16,7

Kapitaltäckningsgrad

Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 17,6 17,0 17,2 17,5 16,7

Primärkapitalrelation

Primärkapital i % av riskvägda placeringar 22,2 22,0 20,9 21,6 21,5

RESULTAT

Placeringsmarginal

Räntenetto i % av MO 2,7 2,9 3,3 3,6 3,8

Rörelseintäkter/affärsvolym

Räntenetto + rörelseintäkter i % av MAV 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7

Rörelseresultat/affärsvolym

Rörelseresultat i % av MAV 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

Räntabilitet på eget kapital

Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,6 8,0 7,1 5,5 4,2

K/I-tal före kreditförluster

Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på

övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,63 0,63 0,69 0,70 0,78

K/I-tal efter kreditförluster

Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på

övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,64 0,64 0,69 0,76 0,83
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2006 2005 2004 2003 2002

OSÄKRA FORDRINGAR OCH KREDITFÖRLUSTER

Reserveringsgrad för osäkra fordringar

Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 72 54 77 48 62

Andel osäkra fordringar

Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten 

och kreditinstitut (exkl banker) 0,1 0,2 0,2 0,8 0,4

Kreditförlustnivå

Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,

kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom

och kreditgarantier 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4

ÖVRIGA UPPGIFTER

Medelantal anställda 126 124 125 127 136

Antal kontor 5 9 9 9 9

* Ny redovisning av affärsvolym på grund av ändrade beräkningsunderlag. Jämförelsetalen för 2005 är justerade.

Egen inlåning 24,3 %

Robur Fond 22,7 %

Robur Försäkring 5,9 %

Kapitalmarknadskonton 3,3 %Värdepappersdepåer 3,3 %

Spaxobligationer 2,1 %

Egen utlåning 25,6 %

Spintab 16 %

Ej utnyttjade krediter 2,4 %

Swedbank Finans 0,2 %

Kortkrediter 0,1 %

Garantier 0,6 %

TOTAL AFFÄRSVOLYM 19 331 MKR
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2006 2005 2004 2003 2002

Räntenetto 134 679 130 897 137 593 140 891 144 214

Provisioner, netto 79 832 72 792 64 859 56 581 60 473

Nettoresultat av finansiella transaktioner -1 835 6 819 3 990 985 -10 179

Övriga intäkter 33 887 30 223 17 383 15 598 29 099

Summa intäkter 246 563 240 731 223 825 214 055 223 607

Allmänna administrationskostnader 134 503 128 733 131 397 125 882 124 536

Övriga rörelsekostnader1 20 399 22 077 22 808 24 271 50 594

Kreditförluster 2 2 186 4 164 -794 12 544 11 227

Summa kostnader 157 088 154 974 153 411 162 697 186 357

Rörelseresultat 89 475 85 757 70 414 51 358 37 250

Bokslutsdispositioner, netto 689 74 500 -3 079 5 646 9 254

Skatt -16 696 -40 605 -11 343 -12 231 -7 072

Årets vinst 73 468 119 652 55 992 44 773 39 432

1 Inkl avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
2 Inkl värdeförändringar på övertagen egendom 

Resultaträkning
FEM ÅR I  SAMMANDRAG, TKR
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2006-12-30 2006 2005 2004 2003 2002

Kassa 49 245 56 322 60 245 28 014 34 148

Utlåning till kreditinstitut 20 612 11 779 14 022 8 608 6 847

Utlåning till allmänheten 4 956 513 4 112 289 3 496 687 3 082 152 2 845 546

Räntebärande värdepapper 123 125 286 065 453 806 695 298 701 138

Aktier och andelar 132 821 131 890 152 156 129 785 145 728

Immateriella tillgångar 0 0 0 0 5 413

Materiella tillgångar 36 344 41 494 49 748 48 823 58 022

Övriga tillgångar 46 509 49 612 54 943 55 536 76 059

Summa tillgångar 5 365 169 4 689 451 4 281 607 4 048 216 3 872 901

Skulder till kreditinstitut 330 518 161 893 60 921 20 967 27 441

Inlåning från allmänheten 4 105 661 3 653 939 3 409 810 3 279 155 3 131 643

Övriga skulder 42 091 55 944 36 501 32 508 38 903

Avsättningar för pensioner m m 6 094 7 100 5 953 5 235 2 690

Summa skulder och avsättningar 4 484 364 3 878 876 3 513 185 3 337 865 3 200 677

Obeskattade reserver 9 722 10 278 84 777 81 698 87 344

Eget kapital 871 083 800 297 683 645 628 653 584 880

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 5 365 169 4 689 451 4 281 607 4 048 216 3 872 901

Balansräkning
FEM ÅR I  SAMMANDRAG, TKR
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Not 2006 2005

Ränteintäkter 1 186 736 162 493

Räntekostnader 1 -52 057 -31 596

Räntenetto 1 134 679 130 897

Erhållna utdelningar 2 20 927 17 533

Provisionsintäkter 3 93 919 88 175

Provisionskostnader 4 -14 087 -15 383

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 -1 835 6 819

Övriga rörelseintäkter 6 12 960 12 690

Summa rörelseintäkter 246 563 240 731

Allmänna administrationskostnader 7 134 503 128 733

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 8 9 784 10 998

Övriga rörelsekostnader 9 10 615 11 079

Summa rörelsekostnader före kreditförluster 154 902 150 810

Resultat före kreditförluster 91 661 89 921

Kreditförluster, netto 10 -2 186 -4 164

Rörelseresultat 89 475 85 757

Bokslutsdispositioner 11 689 74 500

Skatt på årets resultat 12 -16 696 -40 605

Årets vinst 73 468 119 652

Resultaträkning
TKR
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Balansräkning
TKR

2006-12-30 Not 2006 2005

TILLGÅNGAR

Kassa 13 49 245 56 322

Utlåning till kreditinstitut 14 20 612 11 779

Utlåning till allmänheten 15 4 956 513 4 112 289

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 123 125 286 065

Aktier och andelar 17 130 616 129 685

Aktier och andelar intresseföretag 18 2 205 2 205

Materiella tillgångar 19 36 344 41 494

– inventarier 17 488 21 956

– byggnader och mark 18 856 19 307

– pågående byggnation på annans fastighet 0 231

Övriga tillgångar 20 7 184 9 274

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 39 325 40 338

Summa tillgångar 5 365 169 4 689 451

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 

Skulder till kreditinstitut 22 330 518 161 893

Inlåning från allmänheten 23 4 105 661 3 653 939

Övriga skulder 24 19 188 38 784

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 22 903 17 160

Avsättningar 26 6 094 7 100

– avsättningar för pensioner 5 510 5 610

– övriga avsättningar 584 1 490

Summa skulder och avsättningar 4 484 364 3 878 876

OBESKATTADE RESERVER 27 9 722 10 278

EGET KAPITAL

Reservfond 795 583 677 742

Fond för orealiserade vinster 28 1 501 2 032

Årets vinst 73 468 119 652

Omföring från fond för orealiserade vinster 531 871

Summa eget kapital 29 871 083 800 297

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 5 365 169 4 689 451

POSTER INOM LINJEN

Ansvarsförbindelser 30

– garantier 113 844 130 232

– övriga ansvarsförbindelser 99 79

Åtaganden 31 954 759 888 940
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Kassaflödesanalys
TKR

2006 2005

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 89 476 85 757

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto -129 1 174

Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner 1 836 1 210

Avskrivningar 9 784 10 998

Kreditförluster 3 414 4 872

Betald inkomstskatt -40 673 -12 089

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 63 708 91 922

Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -848 366 -619 769

Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar 161 233 235 962

Ökning/minskning av inlåning från allmänheten 451 722 244 129

Förändring av övriga tillgångar och skulder samt avsättningar 13 081 -3 299

Kassaflöde från den löpande verksamheten -158 622 -51 055

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning/inlösen av finansiella anläggningstillgångar 0 1 906

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -931 -52 245

Försäljning av materiella anläggningtillgångar 341 1 299

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 975 -4 043

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 565 -53 083

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetalning till stiftelser -2 682 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 682 -3 000

Årets kassaflöde -166 869 -107 138

Likvida medel vid årets början* -93 792 13 346

Förändring likvida medel* -166 869 -107 138

Likvida medel vid årets slut* -260 661 -93 792

* I likvida medel ingår kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut.
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2006 2005

1 RÄNTENETTO

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 781 338

Utlåning till allmänheten 178 215 149 889

Räntebärande värdepapper

– omsättningstillgångar 6 213 12 205

– anläggningstillgångar 1 220 61

Övriga 307 0

Summa 186 736 162 493

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut 7 419 3 171

Inlåning från allmänheten 44 600 28 421

varav kostnad för insättningsgaranti 2 461 2 360

Övriga 38 4

Summa 52 057 31 596

Räntenetto 134 679 130 897

Räntemarginal (totala ränteintäkter i % av MO minus totala räntekostnader i % av MO 

exkl genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver) 2,44 2,74

Placeringsmarginal (räntenetto i % av MO) 2,67 2,89

Medelränta på utlåning till allmänheten under året uppgår till, % 3,94 3,86

Medelränta på inlåning från allmänheten under året uppgår till, % 1,18 0,81

varav kostnad för insättningsgarantin, % 0,07 0,07

Medelränta på utlåning (brutto) till allmänheten på balansdagen uppgår till, % 4,37 3,45

Medelränta på inlåning från allmänheten på balansdagen uppgår till, % 1,77 0,70

2 ERHÅLLNA UTDELNINGAR

Swedbank AB 19 581 16 934

Övriga aktier 1 346 599

Summa 20 927 17 533

Noter
TILL RESULTATRÄKNING, TKR
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2006 2005

3 PROVISIONSINTÄKTER

Betalningsförmedlingsprovisioner 19 523 19 002

Utlåningsprovisioner 18 324 21 552

Inlåningsprovisioner 1 758 1 862

Garantiprovisioner 483 477

Värdepappersprovisioner 37 876 31 962

Övriga provisioner 15 955 13 320

Summa 93 919 88 175

4 PROVISIONSKOSTNADER

Betalningsförmedlingsprovisioner 9 424 11 158

Värdepappersprovisioner 2 842 2 400

Övriga provisioner 1 821 1 825

Summa 14 087 15 383

5 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER

Realiserat resultat

– aktier -552 7 316

Orealiserade värdeförändringar

– räntebärande värdepapper -3 033 -1 976

– andra finansiella instrument 1 197 766

Valutakursförändringar 553 713

Summa -1 835 6 819

6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Intäkter från rörelsefastigheter 39 403

Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar 0 9 602

Återbetalning av mervärdesskatt courtageintäkter 2002–2004 0 2 261

Återbetalning av mervärdesskatt IT-tjänster 1998 864 0

Återbetalning av mervärdesskatt 2002–2005 11 636 0

Övriga 421 424

Summa 12 960 12 690

Noter
TILL RESULTATRÄKNING, TKR
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2006 2005

7 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Personalkostnader

– löner och arvoden 48 321 46 822

– sociala avgifter 16 360 15 981

– kostnad för pensionspremier 7 986 5 849

– andra pensionskostnader 2 799 3 220

- avsättning till vinstandelsstiftelse inkl löneskatt 4 788 3 766

- övriga personalkostnader 4 426 3 798

Summa personalkostnader 84 680 79 436

Övriga allmänna administrationskostnader

– porto och telefon 6 575 5 859

– IT-kostnader 19 814 23 740

– konsulttjänster 2 635 2 370

– revision 1 985 1 507

– hyror och andra lokalkostnader 5 141 5 563

– fastighetskostnader 6 493 2 502

– övriga 7 180 7 756

Summa övriga allmänna administrationskostnader 49 823 49 297

Totalt 134 503 128 733

Löner och arvoden

Till nuvarande och tidigare styrelse, VD och ställföreträdande VD 3 450 4 637

Till övriga anställda 44 871 42 185

Pensioner

Bankens pensionsåtaganden täcks genom försäkringsavtal 

och genom avsättning i balansräkningen

Pensioner m m till ledande befattningshavare

Till nuvarande och tidigare styrelse, VD och ställföreträdande VD 

Premier för pensionsförsäkring 1 455 1 265

Förändring av pensionsavsättning 220 -112

– kapitalvärdet av pensionsavsättningen utgör 314 94

Pensionsutfästelse för bankens VD har säkerställts genom löpande betalningar.

Pensionsutfästelse för bankens ställföreträdande VD har säkerställts 

genom löpande betalningar och genom avsättning i balansräkningen.
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Ersättningar till ledande befattningshavare

Principer

Till styrelsens ordförande och ledamöter samt arbetstagarrepresentanter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt sparbanks-

stämmans beslut. Styrelsens ordförande och vice ordförande beslutar om ersättning till VD samt informerar styrelsen vid nästkommande

sammanträde.

Grundlön/ Samman- Vinst-
styrelse- trädes- Övriga Pensions- Övriga andels-

arvode arvode förmåner kostnad ersättningar stiftelse Summa

Styrelsens ordförande 189 95 0 0 15 0 299

VD 1 263 35 89 1 019 50 30 2 487

Ställföreträdande VD och övriga styrelseledamöter 1 273 595 46 436 111 90 2 551

Summa 2 725 725 135 1 455 176 120 5 337

Kommentar till tabellen

Avsättning till vinstandelsstiftelse sker på samma villkor för VD och ställföreträdande VD som för övriga medarbetare. Övriga förmåner

avser tjänstebil. Bankens VD och ställföreträdande VD har rätt till pensionsavgång från 60 års ålder och med belopp enligt gängse nor-

mer. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensionerna är oantastbara, dvs ej villkorade av framtida anställ-

ning. Vid uppsägning av VD från bankens sida gäller 12 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning av ställföreträdande VD från bankens

sida gäller 6 månaders uppsägningstid.

2006 2005

Antal arbetade timmar

Totalt i banken 217 459 215 142

Medelantal anställda under året

Totalt i banken (arbetstidsmått 1 730 timmar) 126 124

varav kvinnor 82 82

varav män 44 42

Könsfördelning i styrelse och tjänstemän i ledande ställning

Styrelsen (ordinarie ledamöter)

– antal kvinnor 4 4

– antal män 8 8

Tjänstemän i ledande ställning

– antal kvinnor 2 2

– antal män 5 5

Noter
TILL RESULTATRÄKNING, TKR
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2006 2005

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid, % 3,36 2,81

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande

sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, % 69,35 57,30

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid

– män 1,60 2,13

– kvinnor 4,23 3,15

– anställda 29 år eller yngre 1,08 1,72

– anställda 30–49 år 2,64 2,82

– anställda 50 år eller äldre 4,81 2,99

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Ernst & Young, revisionsuppdrag 228 138

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, revisionsuppdrag 153 118

Rolf Mohlin, revisionsuppdrag 50 29

8 AVSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar enligt plan

– inventarier 9 331 10 547

– byggnader 444 442

– markanläggningar 9 9

Summa 9 784 10 998

9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Avgifter till centrala organisationer 1 777 1 756

Försäkringskostnader 923 1 021

Säkerhetskostnader 1 115 979

Marknadsföringskostnader 6 468 7 170

Övriga rörelsekostnader 332 153

Summa 10 615 11 079
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2006 2005

10 KREDITFÖRLUSTER, NETTO

Individuellt värderade lånefordringar

Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster 1 586 14 257

Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster

som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster -1 464 -13 793

Årets reservering för sannolika kreditförluster 5 778 6 489

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -1 228 -708

Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster -2 486 -2 081

Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 2 186 4 164

Gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar

Avsättning/upplösning av gruppvis reservering 0 0

Årets nettokostnad för kreditförluster 2 186 4 164

Årets kostnader avseende kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten.

11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Återföring av periodiseringsfond från fusionerad bank 133 73 619

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 556 881

Summa 689 74 500

12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Skatt avseende tidigare år -114 0

Aktuell skatt 16 310 40 774

Uppskjuten skatt 500 -169

Summa 16 696 40 605

Skattekostnaden står för 18,5 % av resultatet före skatt i banken. Skillnaden mellan 

bankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan.

Faktisk skattekostnad 16 696 40 605

Skattekostnad, 28 % på resultatet före skatt 25 246 44 872

Skillnad -8 550 -4 267

Skillnaden består av följande poster

Skatteeffekt av

– skatt avseende tidigare år -114 0

– ej skattepliktiga intäkter -9 383 -7 824

– ej avdragsgilla kostnader 446 3 141

– schablonintäkt periodiseringsfonder 1 585

– temporära skillnader 500 -169

Summa -8 550 -4 267

Noter
TILL RESULTATRÄKNING, TKR
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2006-12-30 2006 2005

TILLGÅNGAR

13 KASSA 

Svenska sedlar och mynt 48 488 55 262

Utländska sedlar och mynt 757 1 060

Summa 49 245 56 322

14 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT

Swedbank AB

– utländsk valuta 19 313 11 689

Övriga 1 299 90

Summa 20 612 11 779

15 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN

Utestående fordringar, brutto

– svensk valuta 4 955 525 4 108 445

– utländsk valuta 12 723 13 023

Summa 4 968 248 4 121 468

Avgår reservering för sannolika kreditförluster 11 735 9 179

Nettobokfört värde 4 956 513 4 112 289

Lånefordringar per kategori av låntagare

Lånefordringar, brutto

– offentlig sektor 46 714 47 417

– företagssektor 1 904 694 1 632 205

– hushållssektor 3 004 703 2 432 474

varav enskilda företag 1 354 049 1 133 173

– övriga 12 137 9 372

Summa 4 968 248 4 121 468

varav

Oreglerade fordringar som ingår i osäkra lånefordringar 14 737 7 131

– företagssektor 9 877 1 538

– hushållssektor 4 860 5 593

Noter
TILL BALANSRÄKNING, TKR
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2006 2005

Oreglerade fordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs 0 0

Osäkra lånefordringar 16 305 17 055

– företagssektor 10 069 9 876

– hushållssektor 6 236 7 179

avgår

Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar 11 735 9 179

– företagssektor 6 545 4 582

– hushållssektor 5 190 4 597

Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar 0 0

Lånefordringar, nettobokfört värde

– offentlig sektor 46 714 47 417

– företagssektor 1 898 149 1 627 623

– hushållssektor 2 999 513 2 427 877

varav enskilda företag 1 352 393 1 130 909

– övriga 12 137 9 372

Summa 4 956 513 4 112 289

Antal konton 15 203 14 808

Omstrukturerade lånefordringar samt omklassificerade osäkra fordringar

Under räkenskapsåret omstrukturerade lånefordringars bokförda värde

– före omstruktureringen 596 112

– efter omstruktureringen 550 99

Osäkra lånefordringar som under räkenskapsåret återfått status av normal lånefordran 32 502

Med utgångspunkt från låntagarens hemvist är bankens lånefordringar huvudsakligen geografiskt hänförliga till bankens verk-

samhetsområde.

Av banken ingångna
Ledande befattningshavares lån och krediter i banken Lån och krediter ansvarsförbindelser

Verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör 0 0

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 36 742 0

Noter 
TILL BALANSRÄKNING, TKR
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16 OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

Anskaffn Verkligt Bokfört Anskaffn Verkligt Bokfört
värde -06 värde -06 värde -06 värde -05 värde -05 värde -05

Omsättningstillgångar

Övriga svenska emittenter

– icke finansiella företag 44 952 44 740 44 740 155 574 156 985 156 985

– finansiella företag 19 271 18 320 18 320 68 555 69 080 69 080

Utländska emittenter 10 000 10 065 10 065 10 000 10 000 10 000

Summa omsättningstillgångar 74 223 73 125 73 125 234 129 236 065 236 065

varav förlagsbevis 4 997 5 019 5 019 5 013 5 184 5 184

Anläggningstillgångar

Övriga svenska emittenter

– finansiella företag 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

varav förlagsbevis 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 124 223 123 125 123 125 284 129 286 065 286 065

varav noterade värdepapper på börs 73 125 236 065

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden uppgår till 1 016 tkr.

Negativ skillnad till följd av att bokförda värden understiger nominella värden uppgår till 281 tkr.

2006 2005

17 AKTIER OCH ANDELAR

Anläggningstillgångar enligt specifikation nedan

– Swedbank AB 129 815 129 645

– Sparbankernas Kort AB 801 40

– Ystads Teater AB 0 0

– AB Ystads Saltsjöbad 0 0

Summa aktier och andelar 130 616 129 685

varav noterade värdepapper på börs 129 815 129 645

Kapital- Verkligt Bokfört Skattemässigt 
Specifikation av aktieinnehav 2006 andel, % Antal värde värde anskaff.värde

Anläggningstillgångar

– Swedbank AB 0,49 2 610 810 648 786 129 815 127 035

– Sparbankernas Kort AB * 8,01 801 801
* Inklusive ovillkorat aktieägartillskott om 20 tkr.

– Ystads Teater AB 0,00 35 0

– AB Ystads Saltsjöbad 0,01 35 0
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Noter 
TILL BALANSRÄKNING, TKR

2006 2005

18 AKTIER OCH ANDELAR I  INTRESSEFÖRETAG

– Bankservice Syd AB (org nr 556686-0325) 2 205 2 205

Summa 2 205 2 205

Eget Kapital- Bokfört
Specifikation av aktieinnehav 2006 kapital andel, % Antal värde

Intresseföretag

– Bankservice Syd AB 8 000 27,56 2 205 2 205

2006 2005

19 MATERIELLA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

– fastigheter övertagna för skyddande av fordran 283 283

Summa omsättningstillgångar 283 283

Anläggningstillgångar

– inventarier enligt specifikation nedan 17 488 21 956

– byggnader och mark enligt specifikation nedan 18 573 19 024

– pågående byggnation 0 231

Summa anläggningstillgångar 36 061 41 211

Summa materiella tillgångar 36 344 41 494

Inventarier Byggnader och mark
2006 2005 2006 2005

Anskaffningsvärde vid årets början 118 588 116 026 24 710 25 848

Förvärv under året 4 863 3 812 0 0

Avyttringar under året 0 1 250 0 1 138

Anskaffningsvärde vid årets slut 123 451 118 588 24 710 24 710

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -96 632 -86 893 -5 685 -5 516

Avyttringar under året 0 808 0 281

Årets avskrivningar -9 331 -10 547 -452 -451

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -105 963 -96 632 -6 137 -5 686

Planenligt restvärde vid årets slut 17 488 21 956 18 573 19 024

Taxeringsvärde 29 039 29 039

Uppskattat (2003) verkligt värde 42 550 42 550
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Bokfört Verkligt Taxerings-
Fastigheter övertagna för skyddande av fordran Antal värde värde värde

Verksamhetsområdet 1 283 300 488
Den övertagna fastigheten är internt värderad.

2006 2005

20 ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Positivt värde på derivatinstrument 4 877 3 497

Egen skattefordran 383 0

Uppskjuten skattefordran 292 998

Förfallna räntefordringar 41 4

Övrigt 1 591 4 775

Summa 7 184 9 274

21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda kostnader 2 797 2 236

Upplupna ränteintäkter 9 669 11 335

Upplupna provisionsintäkter 26 421 26 391

Övriga upplupna intäkter 438 376

Summa 39 325 40 338

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

22 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Swedbank AB

– svensk valuta 311 954 161 565

Övriga 18 564 328

Summa 330 518 161 893

Beviljad outnyttjad kredit hos Swedbank AB uppgår till 1 191 617 1 343 953

Beviljad kredit 1 500 000 1 500 000
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2006 2005

23 INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN

Inlåning, bokfört värde 4 105 661 3 653 939

– svensk valuta 4 078 971 3 629 192

– utländsk valuta 26 690 24 747

Inlåningens fördelning på kundsektorer

Offentlig sektor 132 572 134 020

Företagssektor 729 122 619 519

Hushållssektor 3 213 119 2 871 656

varav personliga företagare 589 276 507 917

Övrigt 30 848 28 744

Summa 4 105 661 3 653 939

Antal konton 93 819 92 169

24 ÖVRIGA SKULDER

Anställdas källskattemedel 1 623 1 495

Egen skatteskuld 0 24 145

Preliminär skatt räntor m m 10 123 7 084

Övrigt 7 442 6 060

Summa 19 188 38 784

25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna räntekostnader 4 337 2 886

Upplupna personalkostnader 14 210 12 289

Övriga upplupna kostnader 4 101 1 684

Förutbetalda intäkter 255 301

Summa 22 903 17 160

26 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner* 5 510 5 610

Avsättning för uppskjuten skatt avseende orealiserade vinster 584 790

Avsättning reservering garantiåtagande 0 700

Summa 6 094 7 100

Noter 
TILL BALANSRÄKNING, TKR
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2006 2005

27 OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar

– inventarier 4 673 5 063

– byggnader och markanläggningar 5 049 5 215

Summa 9 722 10 278

Häri ingår uppskjuten skatt, 28 % 2 722 2 878

28 FOND FÖR OREALISERADE VINSTER 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 1 393

Derivatinstrument 1 501 639

Summa 1 501 2 032

*Avsättningen motsvarar kapitalvärdet på berörda pensionsåtaganden.

Fond för Totalt eget
29 EGET KAPITAL Reservfond oreal vinster Årets vinst kapital

Ingående eget kapital 677 742 2 032 120 523 800 297

Överföring till Sparbanken Syds stiftelse för utbildning,

ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv 2005 -3 000 -3 000

Överföring till reservfond 117 550 -117 550

Omföring från fond för orealiserade vinster -531 531

Enligt fusionsavtal med Vallby Sparbank

Eget kapital i fusionerad bank 2 429 27 2 456

Överföring till Stiftelsen Vallby Sparbanks Minnesfond -2 138 -2 138

Årets vinst 73 468 73 468

Utgående eget kapital 795 583 1 501 73 999 871 083



48

Noter
TILL POSTER INOM LINJEN 2006-12-30 OCH ÖVRIGA NOTER, TKR

POSTER INOM LINJEN

Nom belopp Nom belopp

30 ANSVARSFÖRBINDELSER 2006 2005

Garantier

– garantiförbindelser, krediter 32 519 21 333

– garantiförbindelser, övriga 81 325 108 899

Övriga ansvarsförbindelser 99 79

Summa 113 943 130 311

2006 2005

31 ÅTAGANDEN

Valutaterminer 32 765 36 336

Kreditlöften 452 464 431 515

Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter 469 530 421 089

Summa 954 759 888 940

32 KREDITRISKEXPONERING A B C D E F G

Värde av
Kreditrisk- Värde av säkerheter Total kredit

Kreditrisk- exponering Total säkerheter avseende Totalt värde riskexpo-
exponering utanför kredit- avseende poster värde av nering exkl

i balansräkn balansräkn exponering poster i utanför säkerheter säkerheter
(bokf v) (verkl v) (A+B) balansräkn balansräkn (D+E) (C-F)

Krediter mot säkerhet av pantbrev i fastigheter 3 897 941 9 659 3 907 600 3 713 009 9 659 3 722 668 184 932

Övriga krediter 1 058 572 104 285 1 162 857 643 647 79 179 722 826 440 031

Summa 4 956 513 113 944 5 070 457 4 356 656 88 838 4 445 494 624 963

Summa exponering föregående år 543 606

Total kreditriskexponering exklusive säkerheter (G/C) uppgår till 12 %. Motsvarande exponering föregående år uppgick till 13 %. Utlåning för vilken kapitalkrav inte ställs
(ingår i grupp A vid Kapitaltäckning, sid 51), redovisas i uppställningen ovan som utlåning med fullgod säkerhet. I sammanställning ovan ingår inte outnyttjad del av
beviljade räkningskrediter, valutaterminer och kreditlöften. Nämnda exponering uppgår till 954 759 tkr. Med kreditriskexponering förstås även risken för att kreditinstitut eller
annan emittent helt eller delvis inte fullgör sina betalningsförpliktelser mot banken. Av notupplysningarna till berörda balansposter (not 14, 16–18) framgår hur bankens
kreditriskexponering mot dessa motparter fördelar sig. De bokförda värdena ger uttryck för den maximala kreditriskexponeringen i dessa placeringar. Säkerheter
förekommer normalt inte för denna typ av placeringar.

Bokförd netto-
33 ÖVERTAGEN EGENDOM avkastning under året 

Bokförd nettoavkastning i % av genomsnittligt
Bokfört värde under året i tkr bokfört värde

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Byggnader och mark 283 283 0 0 0 0
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Justering
34 UPPLYSNINGAR OM VERKLIGT VÄRDE Bokfört värde till verkligt värde

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut, anläggningstillgångar 20 612

Utlåning till allmänheten, anläggningstillgångar 4 956 513 -7 664

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

– omsättningstillgångar 73 125

– anläggningstillgångar 50 000

Aktier och andelar

– anläggningstillgångar 132 821 518 971

Materiella tillgångar

– omsättningstillgångar 283 17

– anläggningstillgångar 36 061 23 977

Övriga tillgångar

– omsättningstillgångar 95 754

Summa tillgångar 5 365 169 535 301

Skulder

Skulder till kreditinstitut 330 518

Inlåning från allmänheten 4 105 661 86

Övriga skulder 48 185

Summa skulder 4 484 364 86

Summa övervärde 535 215

Summa övervärde uppgick föregående år till 460 059

35 RÄNTEBINDNINGSTIDER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER – RÄNTEEXPONERING

Längre än Längre än Längre än Längre än Längre än
Högst 1 mån men 3 mån men 6 mån men 1 år men 3 år men Längre än

Återstående räntebindningstid 1 mån högst 3 mån högst 6 mån högst 1 år högst 3 år högst 5 år 5 år Utan ränta Totalt

Tillgångar, bokfört värde

Kassa 49 245 49 245

Utlåning till kreditinstitut 20 612 20 612

Utlåning till allmänheten 2 780 445 1 221 752 39 234 81 144 386 379 447 559 4 956 513

Obligationer och andra 

räntebärande värdepapper 60 002 25 083 18 320 19 720 123 125

Övriga tillgångar 215 674 215 674

Summa tillgångar 2 861 059 1 246 835 39 234 81 144 404 699 467 279 0 264 919 5 365 169

Noter
ÖVRIGA,  TKR
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Längre än Längre än Längre än Längre än Längre än
Högst 1 mån men 3 mån men 6 mån men 1 år men 3 år men Längre än

Återstående räntebindningstid 1 mån högst 3 mån högst 6 mån högst 1 år högst 3 år högst 5 år 5 år Utan ränta Totalt

Skulder, bokfört värde

Skulder till kreditinstitut 326 947 3 571 330 518

Inlåning från allmänheten 3 897 348 26 939 71 885 38 137 27 121 2 041 42 190 4 105 661

Övriga skulder 48 185 48 185

Eget kapital 880 805 880 805

Summa skulder 

och eget kapital 4 224 295 26 939 71 885 38 137 27 121 2 041 0 974 751 5 365 169

Differens tillgångar 

och skulder -1 363 236 1 219 896 -32 651 43 007 377 578 465 238 0 -709 832

Kumulativ exponering -1 363 236 -143 340 -175 991 -132 984 244 594 709 832 709 832 0

Räntenettorisken – genomslaget på räntenettot under en tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång 

på en procentenhet utgör -3,0 mkr. Räntenettorisken uppgick föregående år till -1,6 mkr.

36 LÖPTIDER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER – LIKVIDITETSEXPONERING

På 3 mån Utan
Återstående löptid anfordran <3 mån till 1 år 1–5 år 5–10 år >10 år löptid Totalt

Tillgångar, bokfört värde

Kassa 49 245 49 245

Utlåning till kreditinstitut 20 612 20 612

Utlåning till allmänheten 330 215 87 907 235 411 936 845 504 116 2 862 019 4 956 513

Obligationer och andra räntebärande

värdepapper 15 021 108 104 123 125

Övriga tillgångar 215 674 215 674

Summa tillgångar 400 072 102 928 235 411 1 044 949 504 116 2 862 019 215 674 5 365 169

Skulder, bokfört värde

Skulder till kreditinstitut 330 518 330 518

Inlåning från allmänheten 3 900 369 32 493 110 022 29 162 33 615 4 105 661

Övriga skulder 48 185 48 185

Eget kapital 880 805 880 805

Summa skulder och eget kapital 4 230 887 32 493 110 022 29 162 0 33 615 928 990 5 365 169

Differens tillgångar och skulder -3 830 815 70 435 125 389 1 015 787 504 116 2 828 404 -713 316

Noter
ÖVRIGA,  TKR
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Kapitaltäckning
TKR

För sparbanken gäller enligt lag kapitaltäckningsregler. Reglerna innebär att minst 8 procent av sparbankens riskvägda

placeringar med hänsyn till kreditrisken skall täckas av sparbankens kapitalbas. Med placeringar avses såväl poster i som

utanför balansräkningen. Kapitalbasen består av eget kapital och viss procentuell andel av sparbankens obeskattade

reserver. Nedan följer en analys av sparbankens kapitaltäckningssituation.

KAPITALBAS 2006 2005

I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition

Primärt kapital

– Eget kapital 867 383 797 297

– Avgår uppskjutna skattefordringar -292 -998

Summa primärt kapital 867 091 796 299

Summa supplementärt kapital 0 0

Avräkning aktier och tillskott m m 179 815 179 645

Total kapitalbas 687 276 616 654

Kapitalkrav för kreditrisker

Poster i balans- Poster utanför balansräkningen
räkningen

Nominellt Omräknat Summa Vägningstal Riskavvägt
Grupp belopp belopp placeringar % belopp

A 387 770 1 992 996 388 766 0 0

B 66 405 16 632 486 66 891 20 13 378

C 2 150 207 20 082 2 348 2 152 555 50 1 076 278

D 2 751 065 1 029 996 70 260 2 821 325 100 2 821 325

Summa 5 355 447 1 068 702 74 090 5 429 537 3 910 981

Under de olika riskgrupperna ingår i huvudsak följande:

A Fordran på eller garanterad av stat/centralbank inom OECD eller svensk kommun.

B Fordran på eller garanterad av kommuner, banker, vissa finansinstitut inom OECD samt 

kortfristiga fordringar avseende banker generellt.

C Fordran mot säkerhet av pantbrev i bostadsfastigheter.
D Övriga fordringar/tillgångar.

Kapitalkrav för marknadsrisker Riskavvägt belopp

Valutakursrisker 788

2006 2005

Kapitaltäckningsgrad

Total kapitalbas 687 276 616 654

Totalt riskvägt belopp för kreditrisker och marknadsrisker 3 911 769 3 619 318

Total kapitaltäckningsgrad i % 17,57 17,04
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I tur att avgå ur styrelsen är Gunbritt Johansson, Christer Mårtensson och Göran Persson.

Ystad den 27 februari 2007

Gunbritt Johansson Rolf Ericsson Staffan Olander

Gunilla Andersson Bo Lundberg Göran Persson

Hans Boberg Kent Mårtensson Karin Svensson

Pehr Carlberg Ann Nyström

Utgående mandatperioder

Revisionsberättelse

Till sparbanksstämman i Sparbanken Syd

Org nr 548000-7425

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt

styrelsens förvaltning i Sparbanken Syd för år 2006. Det är

styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och

förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i kreditin-

stitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av

årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-

visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i

Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisi-

onen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss

om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktig-

heter. En revision innefattar att granska ett urval av under-

lagen för belopp och annan information i räkenskapshand-

lingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-

ciperna 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 väsentli-

ga beslut, åtgärder och förhållanden i sparbanken för att

kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-

skyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon

styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med spar-

bankslagen, lag om bank- och finansieringsrörelse, lagen om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller

sparbankens reglemente. Vi anser att vår revision ger oss

rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger

en rättvisande bild av sparbankens resultat och ställning i en-

lighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att sparbanksstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ystad den 6 mars 2007 

Göran Bengtsson, auktoriserad revisor

Rolf Mohlin, godkänd revisor

Av huvudmännen utsedda revisorer

Göran Carlsson, auktoriserad revisor 

Av Finansinspektionen förordnad revisor
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Sparbank som associationsform kännetecknas av att verk-

samheten 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 eller andra att få ta del av

den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsam-

het genom att driva bankverksamhet i enlighet med

bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och

finansieringsrörelse.”

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa

den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till

sparbankernas karaktär av publikt företag och med en verk-

samhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har

utformningen av sparbankens rutiner för styrning och kon-

troll av verksamheten skett med koden som förebild i

tillämpliga delar. 

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer
och verkställande direktör. Som representanter för

insättarna har sparbanken 60 huvudmän. Hälften av dessa

väljs av Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Skurups kommu-

ner, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvud-

männen 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 sidan 54 och 56.

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av huvud-

män, styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av

förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valbered-

ningen är sparbanksstämmans organ för beredning av

stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedning-

ens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen

och revisorer samt förslag till arvoden. 

I enlighet med sparbankens reglemente ankommer det

på styrelsen 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 sparbanksstäm-

ma, består av 9 ledamöter. Därutöver ingår VD samt stf VD

som personlig suppleant för VD och 2 personalrepresen-

tanter och 2 suppleanter för dessa. Av styrelsens ordinarie

ledamöter är 4 kvinnor. Sparbankens VD-assistent har fun-

gerat som styrelsens sekreterare under verksamhetsåret.

Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styr-

else och mandattider för dessa återfinns på sidan 54. Upp-

lysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensions-

kostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen

och VD lämnas i not 7 till posten Allmänna administrations-

kostnader i resultaträkningen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styr-

elsearbetet samt en instruktion för VD:s arbete. Dessa reg-

lerar 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 organi-

serat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter.

Ordföranden ser bl a till att styrelsen erhåller tillfredsställande

information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styr-

elsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Utvär-

deringen lämnas av ordföranden till valberedningen.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer sparbank-

slagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta

uppgifter är att fastställa sparbankens strategi, följa verk-

samheten och den ekonomiska utvecklingen, avge årsredo-

visning samt fastställa/ompröva policies för verksamheten,

behandla större kreditengagemang, samt som ett led i styr-

elsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen

behandla rapporter härom.

Under 2006 har styrelsen sammanträtt vid tretton till-

fällen. Styrelsen har även genomfört två styrelseseminarier

för fördjupade diskussioner kring sparbankens strategiska

plan och övriga framtidsfrågor. 

Styrelsens arbetsutskott. Utskottet fattar beslut i

kreditfrågor i enlighet med i delegeringsinstruktion fast-

ställda beslutsramar. Besluten protokollförs och rapporteras

till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Utskottet

består av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande,

en styrelseledamot, VD samt ställföreträdande VD.

Företagsstyrning
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Styrelse och revisorer
Styrelse

Mandat

Gunbritt Johansson, Brösarp 2007
Ordförande

Christer Mårtensson, Gärsnäs 2007
Vice ordförande (avgick febr. 2007)

Gunilla Andersson, Ystad 2009
Hans Boberg, Skillinge 2009
Pehr Carlberg, Malmö 2008
Bo Lundberg, Simrishamn 2008
Kent Mårtensson, Ystad 2009
Ann Nyström, Ystad 2008
Staffan Olander, Södra Sandby, VD

Göran Persson, Simrishamn 2007
Lars Andersson, Lund, suppleant för VD

Rolf Ericsson, Tomelilla 2007
Karin Svensson, Tomelilla 2007
Personalrepresentanter, ordinarie

Mandat

Ingvar Karlsson, Tomelilla 2007
Jessica Malmqvist, Simrishamn 2007
Personalrepresentanter, suppleanter

Revisorer

Göran Bengtsson, Lund 2008
Rolf Mohlin, Svarte 2008
Ordinarie

KPMG Bohlins AB 2008
Philip Åkerblom, Beddingestrand 2008
Suppleanter

Göran Carlsson, Lund

Förordnad av Finansinspektionen
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Bankledning
Staffan Olander, Södra Sandby

Verkställande Direktör

Lars Andersson, Lund

Rörelsechef, ställföreträdande VD

Ingrid Persson, Ystad

Administrativ chef

Ingemar Helgesson, Svarte

Marknads- och informationschef

Liselott Sjöbeck, Ystad

Personalchef

Anders Nilsson, Ystad

Kontorschef Ystad och ansvarig för tillväxtfrågor
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Förtroendemän

Huvudmän Mandat

Valda av huvudmännen
Björkman, Magnus, Tomelilla 2009
Björnberg, Staffan, Ystad 2009
Brorsson, Mikael, Tomelilla 2009
Cederstrand, Sussi, Borrby 2010
Ejlertsson, Christian, Ystad* 2007
Ek, Ingrid, Ystad 2008
Ekström, Elin, Simrishamn 2007
Eriksson, Kent, Ystad 2007
Fasth, Urban, Ystad* 2009
Frantzén, Margareta, Köpingebro 2008
Helgesson, Nils-Erik, Borrby 2007
Hägerroth, Lars-Ove, Brösarp 2008
Högborg, Åke, Tomelilla* 2008
Johansson, Gunbritt, Brösarp 2009
Keyser, Susanne, Ystad 2010
Leandersson, Thomas, Tomelilla 2008
Lennartsson, Lars, Borrby 2008
Lind, Per-Olof, Ystad 2010
Lindgren, Christina, Ystad 2009
Mårtensson, Christer, Gärsnäs 2010
(avgick febr. 2007)

Nilsson, Gun, Tomelilla 2008
Nilsson, Per-Olof, Ystad 2010
Nordström, Pia, Simrishamn* 2007
Olsson, Sten, Simrishamn 2007
Persson, Bengt-Erik, Borrby 2009
Persson, Kerstin, Ystad 2009
Quist, Vivi, Simrishamn 2007
Rosén, Mats, Ystad 2010
Wemnér, Gert, Ystad 2010
Westerberg, Krister, Simrishamn* 2007

Mandat

Valda av Ystads kommun
Adolfsson, Gull-Britt, Ystad* 2009
Gauffin, Anki, Ystad 2007
Johansson, Kent, Köpingebro 2010
Lönnerblad, Bo, Ystad 2008
Mattsson, Håkan, Löderup 2010
Michaelsen, Michael, Ystad 2007
Mohlin, Kjell-Åke, Ystad 2008
Nielsen, Ronny, Ystad 2009
Nilsson, Paula, Ystad 2010
Olsson, Britt-Marie, Ystad 2010
Olsson, Siw, Ystad 2007
Persson, Benny, Ystad 2009
Åkesson, Per-Erik, Ystad 2008

Valda av Simrishamns kommun
Andersson, Gert, Borrby 2010
Hernedahl, Hans, Tommarp 2009
Johnsson, Anders, Gärsnäs 2009
Jönsson, Mikael, Borrby 2008
Karlsson, Matts, Gärsnäs 2010
Lundgren, Jens, Simrishamn 2007
Lundin, Gerd, Simrishamn 2007
Månsson, Leif, Simrishamn 2008
Olsson, Britt-Marie, Gärsnäs 2010
Roshagen, Anne-Li, Hammenhög 2008

Valda av Tomelilla kommun
Bergström-Darrell, Tina, Tomelilla 2009
Hedgate, Börje, Tomelilla 2007
Johansson, Birgit, Tomelilla 2007
Lindberg, Ulla-Christina, Tomelilla 2008
Nilsson, Algot, Tomelilla 2009
Nilsson, Nils-Erik, Tomelilla 2010

Valda av Skurups kommun
Nordström, Bertil, Skurup 2010

* Huvudmännens valberedning
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Kontorsråd

Ystad
Andersson, Arne, Ystad

Ek, Ingrid, Ystad

Ekstrand, Benkt, Ystad, ordf

Lind, Per-Olof, Ystad

Lindgren, Christina, Ystad

Lundberg, Bo, Simrishamn, styrelsens repr 

Mårtensson, Sune, Löderup, v ordf

Wemnér, Gert, Ystad

Simrishamn
Andersson, Gunilla, Ystad, styrelsens repr  

Edgarsson, Kjell-Åke, Kivik

Ekström, Mara, Skillinge

Eriksson, Jan, Sankt Olof

Jeppsson, Knut, Simrishamn

Olsson, Kent, Simrishamn, ordf

Persson, Bengt-Göran, Hammenhög

Svensson, Sven, Simrishamn, v ordf

Tomelilla
Andersson, Agne, Brösarp

Björkman, Magnus, Tomelilla

Hägerroth, Lars-Ove, Brösarp

Högborg, Åke, Tomelilla, v ordf

Jakobsson, Mats, Glemmingebro

Leandersson, Thomas, Tomelilla, ordf

Nilsson, Anita, Tomelilla

Nilsson, Gun, Tomelilla

Nilsson, Nils-Erik, Tomelilla

Nyström, Ann, Ystad, styrelsens repr

Lantbruksråd

Bengtsson, Hans, Ystad

Brinte, Henric, Borrby

Nilsson, Åke, Ystad, v ordf

Palm, Kent, Smedstorp

Persson, Göran, Simrishamn, ordf, styrelsens repr

Persson, Per-Ove, Tomelilla

Pensionärsråd

Berg, Irene, Simrishamn

Björklund, Göte, Simrishamn

Christersson, Jan, Ystad 

Engdahl, Erik, Smedstorp

Fröjdh, Kjell, Brösarp

Granqvist, Sally, Ystad

Göransson, Allan, Borrby

Hansson, Ellen, Rydsgård

Henriksson, Olle, Tomelilla

Johansson, John, Hammenhög

Johnsson, Valborg, Kivik

Jönsson, Maj, Gärsnäs

Mauritsson, Alfred, Brösarp

Mårtensson, Anne-Marie, Tomelilla

Nielsen, Leif, Ystad

Nilsson, Lennart, Rydsgård 

Pankarz, Inga, Gärsnäs

Persson, Nils, Tomelilla

Persson, Agne, Smedstorp

Rasmusson, Einar, Köpingebro

Strömberg, Paul, Skillinge

Svensson, Nils-Erik, Abbekås

Thyrén, Ann-Marie, Borrby

Ungdomsråd

Isell, Ludwig , Simrishamn

Jonsson, Joys, Ystad

Jörnland, Caroline, Skillinge

Kovac, Kasim, Tomelilla

Ressel, Desirée, Sövde

Svensson, Jessica , Tomelilla
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Producerad av Sund Kommunikation och Konovalenko Reklambyrå

Foto: Johnér Bildbyrå och Niclas Bomgren 

Repro och tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 



Välkommen till oss

Hamngatan 2 – Ystad. Stortorget – Simrishamn. 

Torget 4 – Tomelilla. Torget – Kivik. Sandbyvägen 1 – Borrby.

Kundservice 0411-82 20 00  www.sparbankensyd.se

info@sparbankensyd.se  Telefonbank 0411-82 20 82
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