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Torup, Simrishamn

Året i korthet
•	 Sparbanken	 Syds	 affärsvolym	 var	 per	 årsskiftet	 20,2	

miljarder kronor . 

•	 Årets	rörelseresultat	uppgick	till	30	041	tkr.

•	 Resultatet	 från	 bankverksamheten	 gav	 ett	 räntenetto	
på 180 174 tkr . 

•	 Banken	anställde	totalt	31	nya	medarbetare.	

•	 Sparbanken	Syd	genomförde	en	förstudie	för	att	få	ett	
underlag inför kommande förhandling med Swedbank 
om samarbetsavtalet . Som svar på förstudien valde 
Swedbank att häva samarbetsavtalet . 

•	 Banken	 skapade	 ett	 eget	 fondtorg	 och	 lanserade	 pro-
dukten Fond-i-fondlösning i samarbete med Indecap 
som oberoende förvaltare . 

•	 Sparbanken	 Syd	 etablerade	 samarbete	 med	 SBAB	 för	
att kunna erbjuda deras bolån till kunderna .

•	 Sparbanken	 Syds	 stiftelse	 satsade	 3,5	miljoner	 kronor	
över tre år på nya mastersutbildningar i filmproduktion 
och filmkomposition i Ystad .  De unika mastersutbild-
ningarna,	som	arrangeras	av	Lunds	universitet,	invigdes	
av Beatlesproducenten Sir George Martin . 

ÅRET I KORTHET

•	 Sparbanken	Syd	tog	initiativ	till	seminarieserien	Ystad-
Österlen året runt i syfte att göra regionen mer attraktiv 
för turister .

•	 Sparbanken	Syd	startade	Tillväxtskolan	som	vänder	sig	
till småföretagare i syfte att genom kompetensutveck-
ling	 öka	 tillväxt	 och	 lönsamhet.	 Totalt	 50	 företag	 ge-
nomgick det första steget i utbildningen .

•	 Tillväxtdagen	drog	 fulla	 hus	på	Ystad	 teater	 och	Spar-
banken Syds stiftelse delade ut två Tillväxtpriser och ett 
Nytänkarpris på vardera 30 000 kr .

•	 Sparbanken	 Syd	 arrangerade,	 i	 samarbete	med	Ystads	
Allehanda,	 den	 första	 idrottsgalan	 i	 sydöstra	 Skåne.	
Lokala	 ledare,	funktionärer,	aktiva	och	engagerade	eld-
själar prisades . Totalt skickades det in 300 nomineringar 
i nio av tolv kategorier . Vinnarna i de tolv kategorierna 
fick	ta	emot	publikens	uppskattning,	en	prischeck	och	en	
glasstatyett . 



4 5

VD	HAR	ORDET

Sparbanken	Syds	affärsvolym	under	2008	uppgick	till	20,2	
miljarder	kronor	jämfört	med	21,3	miljarder	kronor	för	2007.	
Årets rörelseresultat uppgick till cirka 30 miljoner kronor . 
Resultatet från bankverksamheten gav ett räntenetto på 
cirka 180 miljoner kronor jämfört med cirka 162 miljoner 
kronor . Räntenettot påverkades positivt av den starka till-
växten på inlåningen . 

Större påverkan i storstadsregionerna
Den svenska bankmarknaden påverkades kraftigt av kri-
sen på den internationella finansmarknaden . I Sverige är 
det	främst	de	stora	affärsbankerna	som	påverkats.	Sväng-
ningarna har också varit större i storstadsregionerna än på 
landsbygden . Problemet idag är att vi har både en finans-
kris och en lågkonjunktur . Vår bedömning är att kreditför-
lusterna på marknaden kommer att öka liksom företags-
konkurserna . Det är också naturligt att förvänta sig att det 

Viktiga steg mot att bli 
nästa generations sparbank
2008 blev ett bra år för Sparbanken Syd . Vi hade en god tillväxt både på in- och utlåning och kun-

derna har värdesatt att vara kund i en bank med god soliditet . Många kunder har valt att placera 

sina pengar hos oss då vi uppfattas som ett lokalt och tryggt alternativ på marknaden . 2008 var 

också det år då vi tog de första stegen mot att bli nästa generations sparbank . Ett tydligt steg på 

vägen mot detta mål är att erbjuda de bästa produkterna från de främsta leverantörerna av till 

exempel fonder och bolån .

låga ränteläget kommer att bestå under åtminstone det 
närmaste året . Sparbanken Syd har en mycket stabil posi-
tion	med	ett	eget	kapital	på	1,1	miljarder	kronor	och	en	soli-
ditet på cirka 14 procent . Vi följer upp kreditgivningen noga 
för att säkerställa att vi inte hamnar i en beroendeställning 
till stora enskilda låntagare .

Nytt Öresundskontor
Under året beslutade vi att förbättra servicen för våra kun-
der i Öresundsregionen genom att 2009 öppna ett kontor 
i Hyllie i södra Malmö . Området blir ett regionalt centrum 
med mycket bra tillgänglighet . Med Citytunneln strax ut-
anför	blir	det	enkelt	och	praktiskt	att	ta	sig	mellan	Hyllie,	
Malmö	Central,	Triangeln,	Kastrup	och	Köpenhamn.	Genom	
etableringen i Malmö har vi nu möjligheten att ge våra 
kunder service i både den sydvästra och sydöstra delen av 
Skåne . 

Nya attraktiva sparprodukter
Under det gångna året lanserade vi Sparbanken Syds fond-
torg och en rad andra fonder från några av marknadens 
mest kvalificerade fondförvaltare . Våra fyra egna fond-i-
fondlösningar har vi utvecklat i nära samarbete med den 
oberoende förvaltaren Indecap . Vi tecknade nya samar-
betsavtal	med	en	handfull	noga	utvalda,	välrenommerade	
fondleverantörer . På bolånesidan inledde vi ett samarbete 
med en ny leverantör . Vårt samlade utbud marknadsförs 
från hösten 2008 på en ny webbplats där vi tydliggör vårt 
konkurrenskraftiga erbjudande och visar vår oberoende 
ställning för kunderna .

När jag nu summerar året vill jag passa på att rikta ett 
varmt	tack	till	våra	kunder,	medarbetare,	styrelse	och	för-
troendemän för alla goda insatser som gjorde 2008 till ett 
framgångsrikt år .

Omställning till en helt självständig 
sparbank
Under 2008 genomförde vi en förstudie för att förbereda 
oss inför den planerade förhandlingen med Swedbank un-
der 2009 . Syftet med förstudien var att undersöka kom-
pletteringar till befintliga leverantörer för att kunna ge 
våra kunder bästa tänkbara urval och service . Som svar på 
vår förstudie valde Swedbank att häva vårt samarbetsav-
tal .

Ett resultat av förstudien blev att vi har initierat ett 
omfattande	 förändringsprojekt,	 Projekt	 Syd,	 i	 syfte	 att	
ta det verkliga steget mot att bli en helt självständig och 
ännu mer kundorienterad sparbank . Med förstudien analy-

serade	vi	vår	omvärld,	vilka	alternativ	som	banken	har,	för-
slag till förändringar och kostnader för dessa . Förändrings-
projektet beskriver hur förändringarna ska gå till med en 
väl definierad tidplan . I praktiken innebär det att vi succes-
sivt lanserar kompletterande leverantörer och produkter 
som vi sedan administrerar från en oberoende IT-lösning . 
I denna nya oberoende IT-lösning har vi friheten att erbjuda 
ett noga utvalt sortiment av produkter från de leverantö-
rer som vi bedömer vara de främsta på marknaden . Vår 
samarbetspartner för IT-system och administration heter 
i	fortsättningen	Cerdo	Bankpartner	AB.

Arbetet	med	att	 ställa	om	Sparbanken	Syd	 till	 en	än	
mer självständig och kundorienterad bank med ett mång-
faldigt utbud medför att vi i fortsättningen själva styr över 
affärsutveckling,	 produktsortiment	 och	 marknadsföring.	
Från att tidigare ha köpt många tjänster centralt kommer 
vi	nu	att	göra	mer	själva,	till	exempel	när	det	gäller	pake-
tering	och	produktutveckling.	Arbetsuppgifterna	i	banken	
kommer att förändras och nya tjänster medför att våra 
medarbetare får ökade utvecklingsmöjligheter .  

Omställningsprojektet pågår under 2009 och det slut-
förs första halvåret 2010 . Vid sidan av ett nytt noga utvalt 
produktsortiment innebär förändringen att våra kunder 
bland annat kommer att få nya moderna bankkort och till-
gång till en ny Internetbank med BankID som inloggning .

Konverteringen till vår nya IT-lösning kommer att ske 
under en helg våren 2010 . Det nya banksystemet är väl be-
prövat och det används sedan länge av många andra ban-
ker i Norden . Vi kommer löpande att informera våra kunder 
om de kommande förändringarna under 2009 och 2010 .

 



6 7

OM	SPARBANKEN	SYD

Tillväxtmotor i regionen
Sparbanken Syd har på allvar tagit positionen som tillväxt-
motor och drivande bank i regionen . Under året utvecklade 
och	skapade	banken	unika	upplevelsecentra	kring	mat,	kul-
tur,	njutning,	turism	och	intellektuella	mötesplatser	i	linje	
med visionen Ystad Österlen – Sinnenas Region . En viktig 
satsning under året var Tillväxtskolan som vänder sig till 
småföretagare . Tillväxtskolan ger företagare möjlighet 
att kombinera kunskap med att stärka sitt nätverk genom 
att	 träffa	andra	 företagare,	myndigheter	och	kommuner.	
Totalt	deltog	50	företag	med	totalt	900	anställda.	Andra	
satsningar var vår sponsring av mastersutbildningarna i 
filmproduktion och filmkomposition samt BBC:s engelska 
produktion	av	Wallander,	som	blivit	en	stor	succé	i	Storbri-
tannien . 

Optimism inför 2009
Trots den finansiella oron är jag optimistisk inför det kom-
mande året . Sparbanken Syd står stabil även i orostider . Vi 
är mycket glada över det stöd vi får från alla de kunder som 
insett	styrkan	med	att	vara	kund	i	den	lokala,	självständiga	
sparbanken . Vårt arbete går nu vidare med att skapa nästa 
generations sparbank . Vi vill vara en stark lokal aktör som 
har kontroll på våra risker och som samtidigt kan stimulera 
utveckling och tillväxt i bygden . Ju fler som stödjer oss i 
detta	arbete	desto	mer	kommer	individen,	familjen	och	det	
lokala samhället att gynnas . Trots att konkurrensen ökar 
för varje år ser jag goda möjligheter för Sparbanken Syd att 
stärka sin marknadsposition i södra Skåne .

Vision
Vi är det självklara valet för de kunder som vill förverkliga 
sina idéer. Vi ska vara bäst på det vi gör och där vi gör det, 
vilket betyder att vi ska ha bättre kundnöjdhet än våra kon-
kurrenter och branschens nöjdaste medarbetare och med 
uthållig lönsamhet.

Innebörden av vår vision är att vi ska erbjuda våra 
kunder marknadens mest ändamålsenliga och prisvärda 
lösningar	 inom	våra	områden:	Spara	&	Placera,	Lån,	Kort	
& Betalningar och Pensioner & Försäkringar . Vi ska ligga 
i framkant av utvecklingen av tjänster och lösningar som 
passar	våra	kunder,	ha	korta	beslutsvägar	och	kunna	agera	
snabbt för att tillgodose våra kunders önskemål .

Mission
Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina idéer och tillsam-
mans med dem bidra till utvecklingen i vår region.

Det innebär att vår roll är att förädla och skapa större 
värde för våra kunder och för regionen . Det kan vara en pri-

Nästa generations sparbank
Sparbanken Syd är en självständig sparbank med genuin lokal förankring som ger sina kunder 

bästa möjliga utbud av tjänster och service . Under 2008 inledde vi arbetet med att skapa nästa 

generations sparbank .  Som självständig sparbank har vi unika möjligheter att bredda vårt produkt- 

och tjänsteutbud och erbjuda ”det bästa från de främsta” till våra kunder . Därför har vi slutit avtal 

med en rad ledande leverantörer vars produkter vi nu erbjuder som en del av en finansiell helhets-

lösning för våra privat- och företagskunder .

vatkund	som	har	behov	av	att	bygga	om	sin	villa,	eller	en	
företagskund som behöver investera i en ny maskinhall . 

Affärsidé
Vi är en självständig och samhällsengagerad sparbank som 
erbjuder finansiella helhetslösningar genom aktiv rådgivning 
nära dig.

Att	 vara	 självständig	 innebär	 att	 vi	 själva	 styr	 valet	
av leverantörer och noga väljer ut produkter och tjänster 
som	passar	våra	kunder	bäst.	Att	vara	samhällsengagerad	
innebär att vi fokuserar på lokal finansiering och återinve-
sterar delar av vårt överskott genom satsningar på projekt 
och aktiviteter inom det lokala förenings- och näringslivet . 
Finansiella helhetslösningar innebär att banken har en 
helhetssyn	på	kundernas	behov,	och	snarare	erbjuder	lös-
ningar än enskilda produkter som många nischaktörer gör . 
Aktiv	rådgivning	nära	dig	innebär	att	vi	ger	våra	privat-	och	
företagskunder	kvalificerad	rådgivning	inom	ekonomi,	för-
säkringar och juridik .

Etableringen	i	Öresundsregionen	gör	att	Sparbanken	Syd	kommer	närmare	kunderna.	Hyllie	är	ett	utmärkt	läge	nära	Öresundsbron,	Citytunneln	och	
Köpenhamn och Kastrup på bara några minuters avstånd .
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Mål
Vårt långsiktiga mål är att uppfattas som södra Skånes 
mest framstående och starkaste bank för kunder och med-
arbetare . 

Det innebär att vi ska vara den mest attraktiva banken 
för kunder och medarbetare . Uthållig lönsamhet och god 
soliditet är centrala faktorer för att lyckas fortsätta vara en 
självständig sparbank som bidrar till den lokala tillväxten .

Strategier
För att uppnå vårt långsiktiga mål arbetar vi bland annat 
efter följande strategier:

Kunder: Vi ska fokusera och vara bäst för företag och 
privat kunder som värdesätter service och kompetens på 
plats lokalt .

Leverantörer: Vi ska kunna erbjuda ändamålsenliga pro-
dukter och tjänster från de främsta leverantörerna .

Medarbetare: Vi ska vara en modern arbetsgivare med 
korta beslutsvägar och där medarbetarna aktivt kan bidra 
till	att	hjälpa	kunderna	förverkliga	sina	drömmar	och	idéer.

Varumärke: Vi ska bygga södra Skånes starkaste varu-
märke inom den finansiella sektorn genom tydlig och en-
hetlig kommunikation . 

Kunder och marknad
Sparbanken Syd är en av de ledande bankerna i södra Skå-
ne,	både	på	privat-	och	företagssidan.	Sparbanken	Syd	har	
cirka	60	000	privatkunder	och	5	000	företagskunder.	Bland	
konkurrenterna	märks	främst	de	stora	affärsbankerna	som	
SEB,	Nordea	och	Handelsbanken.

Medarbetare
Sparbanken	 Syd	 har	 cirka	 150	 medarbetare	 fördelat	 på	
kontoren	 i	 Ystad,	 Tomelilla,	 Simrishamn,	 Kivik,	 Borrby,	

 Ingelstorp och Malmö . Under 2008 rekryterade Sparban-
ken Syd 31 personer . 

Sparbanken Syd startade ett mentorsprogram våren 
2008 . Syftet med mentorsprogrammet är att rekrytera ett 
antal unga civilekonomer som ska växa in i rollen som rådgi-
vare genom nära samarbete med en erfaren kollega samt få 
extern och intern utbildning . Programmet sträckte sig över 
cirka nio månader och fem personer deltog under året .

Sparbanken Syds roll i regionen
Vi har varit verksamma i södra Skåne sedan 1827 . Vårt hu-
vudkontor ligger i Ystad och vi har kontor på ytterligare sex 
orter . Vi har en särskild känsla för den här regionen och det 
är viktigt för oss att vårt verksamhetsområde växer och 
blomstrar . Därför återinvesterar vi en del av vårt överskott 
i bygden .

Sparbanken	 Syd	 bidrar	 dels	 genom	 sponsring,	 dels	
genom medel från bankens två stiftelser . Sponsringen är 
främst inriktad på ungdomsverksamhet inom kultur och 
idrott . Den ska fokusera på breddverksamheter där banken 
når många människor genom föreningar och organisatio-
ner.	Sponsringen	är	en	affärsuppgörelse	där	banken	bidrar	
med medel och den som sponsras bidrar med en motpres-
tation . Under 2008 sponsrades över 100 föreningar i syd-
östra Skåne

Sparbanken Syd har två olika stiftelser .  Den ena är in-
riktad på att stödja lokal tillväxt och i denna kan organi-
sationer,	företagare	och	entreprenörer	ansöka	om	stöd	till	
olika tillväxtorienterade projekt eller aktiviteter . Den andra 
stiftelsen riktar sig framför allt till förenings- och kultur-
livet . Medel från denna anslås bland annat till projekt som 
stärker	kulturen,	ungdomsverksamheterna	och	stimulerar	
till ökad utbildning i det lokala samhället . Gemensamt 
för de lokala projekten som beviljas pengar är att de ska 
präglas av nytänkande och kreativitet . Under 2008 dela-
des	bland	annat	medel	ut	till	Matrundan	på	Österlen,	Stora	
Idrottsdagen i sydöstra Skåne och Tillväxthuset på Öster-
lens Visningsträdgård-Framtidens Trädgård .

Aldrig	förr	har	det	varit	så	tydligt	att	tänka	globalt	men	
att	agera	lokalt.	Den	globala	tanken	kring	omvärlden,	
produkt- och tjänsteutbud är en förutsättning för att 
vara	konkurrenskraftig	nu	och	i	framtiden,	men	det	
lokala agerandet och vår förmåga att känna våra kunder 
väl och den lokala marknadens förutsättningar skapar 
den långsiktiga tryggheten för våra kunder och banken .

Ovan	t	v:	Stora	Idrottsdagen	hyllade	föreningslivets	eldsjälar	och	blev	en	dundersuccé.	Nedan	t	v:	Sir	George	Martin	invigde	mastersutbildningarna	i	film-
komposition och filmproduktion . Nedan t h: Ystad Ridklubb fick av Sparbanken Syds stiftelse 100 000 kronor till sin verksamhet för funktionshindrade .
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Sparbanken Syds fondtorg
Under 2008 lanserade Sparbanken Syd nya produkter inom 
området Spara & Placera . Den mest intressanta produkt-
nyheten var Sparbanken Syds fond-i-fondlösning .

– Fond-i-fondlösningarna är Sparbanken Syds egna 
produkter och de har utvecklats tillsammans med en obe-
roende	förvaltare,	Indecap,	som	är	specialiserad	på	att	in-
vestera	i	fonder	med	olika	riskprofil,	säger	Lars	Andersson,	
stf . VD för Sparbanken Syd .

Indecaps investeringsfilosofi bygger på att utvärdera 
ett stort antal fonder utifrån högt ställda krav på avkast-
ning och kvalitet . Fond-i-fondlösningen innebär att kun-

derna erbjuds köpa en fond som investerar i ett antal olika 
fonder . På så sätt begränsas risken samtidigt som det 
finns möjlighet till en god avkastning . 

Skräddarsydda sparprodukter
Sparbanken Syd lanserade också en rad andra skräddar-
sydda sparprodukter och har noga valt ut ett antal välre-
nommerade	 leverantörer,	 bland	 dem	 HQ	 Fonder,	 Catella	
Fonder,	Fidelity	och	East	Capital.	

Inom	 området	 Lån	 erbjuder	 banken	 främst	 boende-	
och konsumtionskrediter samt företagsfinansiering . Un-
der	året	etablerade	Sparbanken	Syd	samarbete	med	SBAB	

för att kunna erbjuda deras bolån till kunderna . På leasing-
området erbjuder banken SG Finans produkter . 

– Den produkt som hade störst efterfrågan var vårt 
bolån	med	räntetak.	Lånet	har	en	rörlig	ränta	men	med	ett	
tak	för	vad	låntagarna	maximalt	kan	behöva	betala.	Lånet,	
som kombinerar den rörliga räntan med den fasta räntans 
fördelar,	riktar	sig	till	både	företags-	och	privatmarknaden,	
säger	Lars	Andersson.

Inom området Kort & Betalningar tillhandahåller ban-
ken ett flertal olika betaltjänster . Sparbanken Syds eget 
betal- och kreditkort har en bra inlåningsränta jämfört 
med andra alternativ på marknaden . 

Inom området Pension & Försäkringar finns en rad 
försäkringslösningar	som	pensionsförsäkringar,	PPM	(pre-
miepensionslösningar),	 trygghetsförsäkringar	och	 försäk-
ringssparande	(fondförsäkringar).	Sparbanken	Syd	har	nu-
mera tillstånd som försäkringsmäklare och kommer därför 
att förmedla fler försäkringsprodukter från och med våren 
2009 .

 
Satsningen på private banking fortsätter
Med sitt private banking koncept Syd Privat riktar sig ban-
ken till privat- och företagskunder med behov av större fi-
nansiell planering . De erbjuds tjänster som placeringsråd-
givning,	 familjejuridik,	 skattefrågor,	 försäkringslösningar	
samt generations- och ägarskiften . Under året har sats-
ningen på private banking fortsatt:

– Vi har utökat bemanningen med fler placeringsrådgi-
vare.	De	arbetar	nära	vår	börsgrupp,	familjejurister	och	för-
säkringsspecialister . Det gör att vi kan erbjuda våra kunder 
kvalificerad rådgivning med ett helhetsperspektiv på våra 
kunders	privatekonomi,	tillägger	Lars	Andersson.

TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Kunderna väljer Sparbanken Syd 
som ett tryggt placeringsalternativ
Trots den finansiella oron ökade inlåningen starkt för Sparbanken Syd . Den goda utvecklingen beror 

på	att	kunderna	har	valt	Sparbanken	Syd	som	ett	tryggt	placeringsalternativ,	bland	annat	bero-

ende	på	bankens	starka	soliditet.	Handel	med	aktier,	fonder	och	andra	värdepapper	utvecklades	

sämre med volymtapp på grund av den kraftiga nedgången på börsen . Under 2008 blev bolån med 

räntetak en mycket populär produkt bland kunderna . Under hösten lanserade Sparbanken Syd sitt 

fondtorg med fem unika fond-i-fond lösningar i samarbete med Indecap som oberoende förvaltare .

11
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– Vi satsar inom områden där regionen har en unik särställ-
ning	 och	med	 bredd	 så	 att	 både	 boende,	 företagare	 och	
besöksnäring kan dra nytta av det . Utmärkande för arbe-
tet under 2008 har varit att engagera och försöka påverka 
politiker	och	företagare	att	öka	samverkan	över	gränserna,	
vilket	redan	gett	bra	resultat,	säger	Anders	Nilsson,	kon-
torschef i Ystad och ansvarig för tillväxtarbetet i Sparbanken 
Syd . 

Tillväxtskola för småföretagre
Sparbanken Syd startade under året Tillväxtskolan som 
vänder	sig	till	småföretagare	med	2-50	anställda.	Tanken	
är att med kompetensutveckling hjälpa dem som vill satsa 
på ökad tillväxt och lönsamhet . 

– Problemet för många småföretagare är att arbetet 
domineras av alla vardagliga arbetsuppgifter och att tid 
och resurser till att utveckla sin verksamhet inte finns . Här 

får alla möjligheten att stanna upp och tänka till över sina 
mål	och	sin	affärsidé,	säger	Anders	Nilsson.

Tillväxtskolan	 är	 också	 en	 unik	 möjlighet	 att	 träffa	
andra	 företagare,	 kommuner	 och	 myndigheter	 och	 att	
bättra	på	sitt	nätverk,	vilket	många	småföretagare	upple-
ver	som	svårt	att	klara	själva.	Med	nya	kontakter,	inbjud-
ningar	till	evenemang	och	nätverksträffar	skapas	nya	kon-
taktytor	och	affärsmöjligheter.

Sparbanken	Syd	 träffade	 under	 året	 cirka	 50	 företag	
med totalt 900 anställda som fick utbildning i steg 1 be-
stående av en kombination av lektioner och arbete ute på 
företaget.	Arbetet	mynnade	ut	 i	tillväxtplaner,	omvärlds-	
och marknadsanalyser som ligger till grund för vilken in-
sats som behöver göras i respektive företag . Steg 2 ska 
hållas under 2009 och innefattar skräddarsydd utbildning 
till alla medarbetarna i dessa företag för att nå de tillväxt-
planer som tagits fram . En förutsättning är dock att ESF 

(Europeiska	 Socialfonden)	 hjälper	 till	med	 finansieringen	
även i steg 2 .

Satsningen på Tillväxtskolan görs i samarbete med 
näringslivsutvecklarna	i	Ystad,	Tomelilla	och	Simrishamns	
kommun.	Målet	 är	 att	 150	 företag	med	 totalt	 2500	 an-
ställda under en tre- till fyra-årsperiod ska ha tagit del av 
Tillväxtskolans utbildningar .

Nya satsningar i filmstaden Ystad
Den legendariske Beatlesproducenten Sir George Martin 
invigde	med	pompa	och	ståt	Lunds	universitets	masters-
utbildningar i filmproduktion och filmkomposition . 

– Utbildningarna etablerar långsiktigt Ystad som film-
stad samtidigt som de lockar hit både nationella och in-
ternationella	 företag	 som	 jobbar	med	film,	 vilket	 skapar	
nya	och	intressanta	globala	nätverk,	säger	Anders	Nilsson.	
Utbildningen finansieras till stor del av Sparbanken Syd 
som bidrar med ett antal miljoner kronor utsträckt på en 
treårsperiod . 

Under sommaren gjorde BBC en engelsk filminspel-
ning av Wallander i klassisk Österlenmiljö . Världsberömda 
skådespelaren Kenneth Branagh producerade och spelade 
själv den engelske versionen av Wallander . Inspelningarna 
resulterade i tre avsnitt som vart och ett redan har setts av 
cirka 6 miljoner tittare .

Inspelningen av 13 nya Wallanderfilmer startade under 
året och ska pågå hela 2009 . Ystad kommun har tagit fram 
en Filmfond i samarbete med Sparbanken Syd där banken 

har satsat kapital för att säkra fortsatt filmproduktion 
efter Wallander-serierna . Filmsatsningen är en strategisk 
satsning för regionen som genererar fler arbetstillfällen för 
besöksnäring,	handel	och	hantverkare,	samt	sätter	regio-
nen på kartan som filmparadis .

Ystad-Österlen för turister året runt
Med spännande och kreativa erfarenheter från de bästa i 
landet ska Ystad-Österlen bli en attraktiv region för svens-
ka och utländska turister året runt . Under det första av 
totalt tre seminarier fick kommunrepresentanter och fö-
retagare ta del av de mest lyckosamma satsningarna inom 
besöksnäring	 i	 Sverige.	 Seminarieserien,	 som	 fortsätter	
under	2009,	ska	mynna	ut	i	konkreta	förslag	och	en	hand-
lingsplan för regionen .

Möte med framtiden på tillväxtdagen
Tillväxtdagen i oktober drog fulla hus och blev åter en suc-
cé.	Temat	var	 ”Möte	med	 framtiden”	och	de	 två	 tillväxt-
priserna	 gick	 till	 Järrestads	 Härads	 Lantmannaförening	
(JHL	Bygg	&	Gardencenter)	och	Ingemar	Andersson,	vd	för	
IntertranspedIA,	medan	priset	för	årets	nytänkare	gick	till	
Monica Frangeur som med sina populära matvandringar 
sprider Skånes kulinariska läckerheter . Pristagarna är bra 
exempel på hur man som företagare kan växa genom att 
hitta	sin	egen	nisch,	nya	produktområden	och	göra	rätt	in-
vesteringar vid rätt tillfällen . 

OM	TILLVÄXT

Fem sinnen för tillväxt i regionen
Sparbanken Syd har på allvar tagit positionen som tillväxtmotor och drivande bank i regionen . Nya 

satsningar	ledde	till	Tillväxtskolan	för	småföretagare,	invigningen	av	mastersutbildningarna	i	film-

produktion och filmkomposition samt andra viktiga satsningar huvudsakligen inom besöksnäringen .
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Förvaltningsberättelse
 

Styrelsen för Sparbanken Syd (548000-7425) får härmed avge års-
redovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens 182:a 
verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Sparbankens styrelse och ledning har under året arbetat vidare 
med sparbankens ”Vision 2010” och den ”Strategiska plan 2007-
2010” som fastställdes i januari 2007. Detta har bl a inneburit ett 
beslut om att etablera ett nytt rådgivningskontor ”Öresundskonto-
ret” i Malmös nya arena. Kontoret öppnade i mars 2009. 

Vidare beslöt styrelsen i slutet av februari 2008 att starta en 
förstudie i syfte att kartlägga alternativa leverantörer på olika pro-
duktområden samt på IT-sidan. Syftet med denna förstudie var att 
vara bättre förberedda inför kommande omförhandling av nuvaran-
de samarbetsavtal med Swedbank AB. Dessa avtal kan nämligen 
sägas upp av endera parten före utgången av 2009.

Sparbanken Syd har under året slutit samarbetsavtal med en 
rad nya leverantörer inom bl a fond-, försäkrings- och bolåneområ-
det. Vi har också i november 2008 slutit avtal med Cerdo Bankpart-
ner AB om en ny bankplattform med planerad driftsättning i april 
2010. Sparbanken Syd har också förvärvat 20% av aktierna i Cerdo 
Bankpartner AB.

I samarbete med nya leverantörer av fondprodukter har vi 
under november 2008 kunnat driftsätta ett nytt Fondtorg med 
förvaltarregistrering av våra kunders fondinnehav. Vår hemsida på 
Internet har också fått en helt ny design.

Sparbankens ledarskapsutvecklingsprogram för våra chefer 
och ledare har fortsatt under 2008. Vi har anställt 31 nya medarbe-
tare under 2008 för att möta en del pensionsavgångar, vår expan-
sion genom nya Öresundskontoret och för vårt stora projektarbete 
de närmaste åren. Sparbanken Syds allt starkare varumärke har 
medfört att vi haft lätt att anställa dessa nya medarbetare.

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

Vi fortsätter vårt arbete med att driva viktiga Tillväxtfrågor i vår 
region. Under 2008 har vi bl a tagit initiativ till en Tillväxtskola för 
ledande befattningshavare i näringslivet, något som kommer att 
fortsätta under 2009. I samarbete med Lunds Universitet, Ystads 
kommun och sparbankens båda stiftelser har vi också skapat ett 
Filmuniversitet i Ystad med internationella mastersutbildningar 
inom Filmproduktion och Filmmusikkomposition.

Swedbank hävde vårt samarbetsavtal
Swedbank hävde våra nuvarande samarbetsavtal i maj 2008, med 
verkan från och med september 2008. Sparbanken Syd ansökte 
om en säkerhetsåtgärd vilken beviljades av Stockholms Tingsrätt. 
Sparbanken Syd har också initierat ett skiljeförfarande vid Stock-
holms Handelskammare mellan parterna.

Sparbanken Syds resultat
Sparbankens rörelseresultat uppgår till 30 mkr, en minskning med 
179 mkr jämfört med föregående år. Intäkterna har minskat med 
totalt 160 mkr. I 2007 års intäkter ingick dock en realisationsvinst 
avseende försäljning av aktier i Swedbank AB om totalt 125 mkr. 

Räntenettot har ökat med 11%. Ökningen förklaras främst av 
en god volymökning i ett, sett över hela året, högre ränteläge.  

Minskningen av provisionsnettot med 30% kan främst hänföras 
till uteblivna provisioner på förmedlade placeringsvolymer till Swed-
bank Robur och Swedbank Försäkring. Sparbanken får sedan den 
4 september inga provisioner från Swedbank avseende förmedlat 
fond- och försäkringssparande.  Dessutom påverkar värdened-
gången på förmedlade volymer provisionsnettot negativt.

I nettoresultatet av finansiella placeringar ingår såväl reali-
serade förluster om 5,7 mkr som orealiserade värdeförändringar 
på bankens finansiella placeringar om 15,1 mkr. Nedskrivning av 
sparbankens aktieinnehav i Swedbank AB har gjorts med totalt 
12,8 mkr.

Övriga intäkter har minskat med 0,7 mkr jämfört med före-
gående år.

Allmänna administrationskostnader har ökat med 7 mkr eller 5%. 
Ökningen kan huvudsakligen hänföras till ökade konsultkostnader, 
samt högre kostnader för annonsering och IT.

Avskrivningar på anläggningstillgångarna har minskat med 3,5 
mkr jämfört med föregående år.

Övriga rörelsekostnader har ökat med 3,6 mkr eller 22%. Ök-
ningen kan till huvuddelen hänföras till kostnader för Reklam & PR. 

Större delen av ökningen av allmänna administrations- och 
övriga rörelsekostnader härrör till kostnader av engångskarak-
tär. Exempel på detta är kostnader för förstudien avseende nytt 
banksystem och konsultkostnader som uppkommit i samband med 
Swedbanks hävning av samarbetsavtalet.

Årets kreditförluster har ökat med 1,6 mkr och uppgår till 6,8 mkr.
Nedskrivning av en obligation har gjorts med 10 mkr. Denna 

obligation är klassificerad som en finansiell anläggningstillgång.

Sparbanken Syds ställning
Balansomslutningen uppgår till 7 904 mkr och har ökat med 816 
mkr eller 12% sedan 2007. 

Utlåningen i egen balansräkning har under året ökat med 
1 048 mkr. Värdet av sparbankens aktieinnehav i Swedbank AB har 
minskat med 288 mkr under 2008. 

Den egna inlåningen har under 2008 ökat med hela 16%. I syn-
nerhet har inlåningen på fasträntekonton haft en positiv utveckling 
under året.

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

Under året har sparbanken också gått in som delägare i värde-
pappersbolaget Indecap AB, som specialiserat sig på att analysera 
fonder och utifrån detta sätta ihop effektiva fondportföljer för pre-
miepensionssparare. Sparbankens investering i Indecap AB uppgår 
till 9,9 mkr. Kapitalandelen understiger gränsen för redovisning som 
intresseföretag och innehavet redovisas under posten Aktier och 
andelar. 

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

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

Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för 
sparbankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom 
vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i 
sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. 

Se även not 3 och not 35.

Volymutveckling 
Den totala affärsvolymen uppgår till 20,2 mdkr, en minskning med 
1,0 mdkr eller 4,7% sedan föregående årsskifte. I minskningen in-
går negativ förändring av marknadsvärdet på bankens förmedlade 
fond- och försäkringsvolymer i Swedbank Robur AB om 1 259 mkr 
eller 38,0%. 

Utvecklingen under året fördelar sig enligt följande:
Volymförändring under året  
Total Affärsvolym, i tkr 2008-12-30 Förändring %
Inlåning  5 904 684 16,4 
Swedbank Robur Fond 2 269 678 -41,0 
Swedbank Robur Försäkring 686 929 -35,6 
Kapitalmarknadskonton 598 691 -22,8 
Spax 98 913 -44,0 
Värdepappersdepåer 298 245 -39,1 
Fondguiden 107 922 321,9 
Total inlåning 9 965 062 -13,0 
Utlåning 7 232 738 17,5 
Beviljad men ej utnyttjad kredit 524 553 7,5 
Swedbank Hypotek 2 401 469 -19,9 
SBAB 8 040 
Garantier 78 137 -26,4 
Swedbank Finans  36 323 -24,4 
Total utlåning 10 281 260 4,9 
Total AV 20 246 322 -4,7 

Sparbanken har under året inlett samarbete med SBAB, avseende 
förmedling av boendekrediter. SBAB ägs av Svenska staten och 
har till syfte att erbjuda lån- och spartjänster.

Förväntad framtida utveckling
2008 har till mycket stor del präglats av den globala finanskrisen 
och åtföljande lågkonjunktur. För vår del påverkas vi av börsned-
gången som ger minskade affärsvolymer och därmed minskad 
intjäning på all värdepappersrelaterad verksamhet. Sparbankens 
inlåning förväntas få en fortsatt positiv utveckling, likaså vår sam-
lade kreditgivning i egen balansräkning och till våra samarbetspart-
ner Swedbank Hypotek och SBAB.

Sparbankens lönsamhet under 2009 bedöms minska beroende 
på ökad press på räntemarginalerna, sannolikt uteblivna aktieut-
delningar på våra Swedbank-aktier samt fortsatt lägre intjäning på 
våra värdepappersrelaterade produkter.

Sparbanken Syd investerar samtidigt i en ny bankplattform i 
samarbete med Cerdo Bankpartner AB. Vi får härigenom en möjlig-
het att vara en helt oberoende leverantör av finansiella tjänster och 
produkter till våra kunder i samarbete med en rad nya produkt-
leverantörer. Vårt delägarskap i Cerdo Bankpartner AB ger oss 
också andra utvecklingsmöjligheter och del i bolagets värdetillväxt. 
Investeringen i bankplattformen kommer också att påverka resul-
tatutfallet för 2009.

Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst 
Årets vinst utgör enligt balansräkningen 21 178 tkr. Styrelsen före-
slår att detta belopp disponeras enligt följande:

- avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för utbildning, 
 ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv 2 000 tkr
- avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt  3 000 tkr
- överföring till reservfonden 16 178 tkr

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

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

Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvi-
sas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Fem år i sammandrag     
     
  2008 2007 2006 2005 2004
Volym     
Affärsvolym ultimo, mkr (av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer)  20 246 21 251 19 331 16 714 14 856
förändring under året, % -4,7 9,9 15,7 12,5 7,3
Medelaffärsvolym (MAV), mkr  20 643 20 142 17 726 15 922 14 354
 förändring under året, % 2,5 13,6 11,3 10,9 9,5
     
Kapital     
Soliditet     
 Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade reserver     
 i % av balansomslutning 14,0 19,2 16,4 17,2 17,4
Kapitaltäckningskvot (2003-2006 Kapitaltäckningsgrad/8%)     
Kapitalbas i relation till kapitalkrav 1,94 2,07 2,20 2,13 2,15
     
Resultat     
Placeringsmarginal     
Räntenetto i % av MO 2,3 2,5 2,7 2,9 3,3
Rörelseintäkter/affärsvolym     
Räntenetto + rörelseintäkter i % av MAV 1,1 1,9 1,4 1,5 1,6
Rörelseresultat/affärsvolym     
Rörelseresultat i % av MAV 0,1 1,0 0,5 0,5 0,5
Räntabilitet på eget kapital     
 Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 1,8 13,4 7,6 8,0 7,1
K/I-tal före kreditförluster     
 Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på     
 övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,79 0,45 0,63 0,63 0,69
K/I-tal efter kreditförluster     
 Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på 0,82 0,46 0,64 0,64 0,69
 övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter     
     
Osäkra fordringar och kreditförluster     
Reserveringsgrad för osäkra fordringar     
Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 30 49 72 54 77
Andel osäkra fordringar     
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten      
och kreditinstitut (exkl banker) 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2
Kreditförlustnivå     
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,     
kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom     
och kreditgarantier 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
     
Övriga uppgifter     
Medelantal anställda      130 120 126 124 125
Antal kontor 6 6 5 9 9

 2008 2007 2006 2005 2004
Resultaträkning, tkr     
Räntenetto 180 174 161 716 134 679 130 897 137 593
Provisioner, netto 60 836 86 392 79 832 72 792 64 859
Nettoresultat av finansiella transaktioner -35 265 118 735 -1 835 6 819 3 990
Övriga intäkter 20 979 20 129 33 887 30 223 17 383
Summa intäkter 226 724 386 972 246 563 240 731 223 825
     
Allmänna administrationskostnader 155 179 148 358 134 503 128 733 131 397
Övriga rörelsekostnader 1 24 699 24 676 20 399 22 077 22 808
Kreditförluster 6 805 5 252 2 186 4 164 -794
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 10 000    
Summa kostnader 196 683 178 286 157 088 154 974 153 411
     
Rörelseresultat 30 041 208 686 89 475 85 757 70 414
Bokslutsdispositioner, netto 20 5 852 689 74 500 -3 079
Skatt -8 883 -24 270 -16 696 -40 605 -11 343
Årets vinst 21 178 190 268 73 468 119 652 55 992
1 Inkl avskrivningar på materiella tillgångar     
     
Balansräkning, tkr     
Kassa 54 027 50 904 49 245 56 322 60 245
Utlåning till kreditinstitut 145 313 59 181 20 612 11 779 14 022
Utlåning till allmänheten 7 229 310 6 157 147 4 956 513 4 112 289 3 496 687
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring 3 099 466   
Räntebärande värdepapper 148 505 301 071 123 125 286 065 453 806
Aktier och andelar 213 614 430 603 132 821 131 890 152 156
Materiella tillgångar 26 148 24 193 36 344 41 494 49 748
Övriga tillgångar 83 815 64 792 46 509 49 612 54 943
Summa tillgångar 7 903 831 7 088 357 5 365 169 4 689 451 4 281 607
     
Skulder till kreditinstitut 802 220 591 447 330 518 161 893 60 921
Inlåning från allmänheten 5 904 684 5 072 620 4 105 661 3 653 939 3 409 810
Övriga skulder 91 020 64 279 42 091 55 944 36 501
Avsättningar för pensioner m m 302 1 261 6 094 7 100 5 953
Summa skulder och avsättningar 6 798 226 5 729 607 4 484 364 3 878 876 3 513 185
     
Obeskattade reserver 3 850 3 870 9 722 10 278 84 777
Eget kapital 1 101 755 1 354 880 871 083 800 297 683 645
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 7 903 831 7 088 357 5 365 169 4 689 451 4 281 607

Medelantal anställda
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Resultaträkning    
tkr Not 2008 2007
Ränteintäkter  379 318 280 337
Räntekostnader  -199 144 -118 621
Räntenetto 4 180 174 161 716
Erhållna utdelningar 5 20 089 18 495
Provisionsintäkter 6 73 661 100 563
Provisionskostnader 7 -12 825 -14 171
Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 -35 265 118 735
Övriga rörelseintäkter 9 890 1 634
       
Summa rörelseintäkter  226 724 386 972
   
Allmänna administrationskostnader 10 155 179 148 358
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 21 5 103 8 645
Övriga rörelsekostnader 11 19 596 16 031
       
Summa rörelsekostnader före kreditförluster  179 878 173 034
   
Resultat före kreditförluster  46 846 213 938
   
Kreditförluster, netto 12 -6 805 -5 252
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 13 -10 000 0
   
Rörelseresultat  30 041 208 686
   
Bokslutsdispositioner 14 20 5 852
Skatt på årets resultat 15 -8 883 -24 270
   
Årets vinst   21 178 190 268

Balansräkning   
  
tkr Not 2008 2007
Tillgångar   
Kassa   54 027 50 904
Utlåning till kreditinstitut 16 145 313 169 181
Utlåning till allmänheten 17 7 229 310 6 157 147
Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring  3 099 466
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18 148 505 191 071
Aktier och andelar 19 130 614 430 603
Aktier och andelar i intresseföretag 20 83 000 0
Materiella tillgångar   
 - Inventarier 21 8 388 9 848
 - Byggnader och mark 21 17 760 14 345
Aktuella skattefordringar 15 37 504 17 682
Uppskjutna skattefordringar 15 565 2 233
Övriga tillgångar 22 6 216 4 762
Förskott leverantörer 23 16 537 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 22 993 40 115
Summa tillgångar  7 903 831 7 088 357
   
Skulder, avsättningar och eget kapital    
Skulder till kreditinstitut 25 802 220 591 447
Inlåning från allmänheten 26 5 904 684 5 072 620
Övriga skulder 27 59 992 36 392
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 31 028 27 887
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 29 302 1 261
Summa skulder och avsättningar  6 798 226 5 729 607
   
Obeskattade reserver 30 3 850 3 870
   
Eget kapital 31  
Reservfond  1 083 216 896 431
Fond för verkligt värde  0 266 664
Balanserad vinst  -2 639 1 517
Årets vinst  21 178 190 268
Summa eget kapital   1 101 755 1 354 880
   
Summa skulder, avsättningar och eget kapital  7 903 831 7 088 357
   
Poster inom linjen   
Ansvarsförbindelser 32  
 - Garantier   78 137 106 180
 - Övriga ansvarsförbindelser  22 103
Summa ansvarsförbindelser  78 159 106 283
   
Åtaganden 33 1 006 285 1 099 846Utveckling affärsvolym, mkr Ränte- och provisionsnetto/Medelaffärsvolym
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Kassaflödesanalys  
   
tkr
1 januari - 31 december  2008 2007
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat 30 041 208 686
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto 3 177
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner 18 110 10 010
Avskrivningar 5 103 8 645
Kreditförluster 8 191 6 654
Betald inkomstskatt -28 063 -43 275
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar    
av rörelsekapital 33 385 190 897
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -1 082 988 -1 148 750
Ökning/minskning av värdepapper 42 658 -172 542
Ökning/minskning av inlåning från allmänheten 832 064 818 443
Förändring av övriga tillgångar och skulder  26 638 16 912
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -148 243 -295 040
  
Investeringsverksamheten  
Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar 18 058 30 383
Förvärv av finansiella tillgångar -89 485 -63 912
Försäljning av materiella tillgångar 799 5 324
Förvärv av materiella tillgångar -7 647 -1 084
Kassaflöde från investeringsverksamheten -78 275 -29 289
  
Finansieringsverksamheten  
Utbetalning till stiftelser -5 000 -3 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 000 -3 700
  
Årets kassaflöde -231 518 -328 029
Likvida medel vid årets början* -371 362 -150 661
Likvida medel från fusionerad bank* 0 107 328
Förändring likvida medel -231 518 -328 029
Likvida medel vid årets slut* -602 880 -371 362
  
* I likvida medel ingår kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut  

NOT 1.  UPPgIFTER OM SPARBANKEN
Sparbanken Syd (548000-7425) grundades 1827 och har sitt säte i 
Ystad. Årsredovisningen avges per 31 december 2008.

NOT 2.  REDOVISNINgSPRINcIPER
Överensstämmelse med normgivning och lag 
Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendationer RFR 2.1 Redovisning för 
juridiska personer. Sparbankerna tillämpar s k lagbegränsad IFRS 
och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning 
med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS. Detta inne-
bär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas.

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

Värderingsgrunder vid upprättande av Sparbankens finansiella 
rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvär-
den. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet an-
skaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde (se not 33) eller när säkringsredovisning 
till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella 
instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som 
finansiella tillgångar som kan säljas. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte 
annat anges, är avrundade till närmaste tusental. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad 
IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och upp-
skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena 
är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av 
dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedö-
ma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Se även not 34.

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

Ändrade redovisningsprinciper
IASB gjorde under hösten ändringar i IAS 39 och IFRS 7, vilka också 
godkänts för tillämpning i EU, som medger att finansiella tillgångar 
under vissa förutsättningar tillåts omklassificeras från innehav för 
handelsändamål om tillgången inte längre innehas med avsikten att 
sälja eller återköpa den i en nära framtid. Vidare tillåts numera också 
omklassificering från finansiella tillgångar som kan säljas om till-
gången uppfyllde definitionen ”Lånefordringar och kundfordringar” 
om den inte hade klassificerats som ”Finansiella tillgångar som kan 
säljas”, om företaget avser och har förmåga att behålla den finan-
siella tillgången under förutsebar framtid eller till förfall.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsut-
talanden träder ikraft först fr om  räkenskapsåret 2009 och har inte 
tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.

Sparbankens bedömning är att inte någon av dessa förändringar 
kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat eller ställning, 
när de nya reglerna börjar tillämpas.

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

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

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

pet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta 
på osäkra fordringar

- Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga 
för försäljning

Utdelning från aktier och andelar redovisas när rätten att erhålla be-
talning fastställts. 

Provisionsintäkter
En provisionsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken, fär-

Noter till de finansiella rapporterna
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digställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår 
för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. 

Sparbanken erhåller provisioner för utförda tjänster som intäkts-
redovisas enligt nedan:

- Provisioner som inräknas i den effektiva räntan
Provisioner som är att betrakta som en integrerad del i effektivrän-
tan, redovisas inte som provisionsintäkt utan ingår i resultatraden 
ränteintäkter. Sådana provisioner utgörs främst av uppläggningsav-
gifter för lån. 

- Provisioner intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs
Till dessa provisioner hör ställande av finansiell garanti. Dessa provi-
sioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. 
Till dessa provisioner hör också de ersättningar som sparbanken 
erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån 
till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster 
på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under 
året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto 
efter avräkning för kreditförlust.

- Provisioner intjänade när en viss tjänst utförts
Till dessa hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för 
kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de 
fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett 
kvartalsbokslut. Dessa provisioner som i allmänhet är relaterad till en 
utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. 

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

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de reali-
serade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anled-
ning av finansiella transaktioner. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reg-
lerna i IAS 39 och ÅRKL. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan lånefordringar, aktier, andra egetkapitalin-
strument, och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och 
eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder.

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

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättighe-
terna i avtalet realiseras, förfaller eller sparbanken förlorar kontrollen 
över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när för-
pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en 
legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera 
posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 

och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på af-

färsdagen, som utgör den dag då sparbanken förbinder sig att för-
värva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräk-
ningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med 
att lånebelopp utbetalas till låntagaren.
 
- Klassificering och värdering 
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga vär-
de med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de 
instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassifice-
ras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. 
Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter 
första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella tillgång-
ar som utgör innehav för handelsändamål, dels andra finansiella 
tillgångar som sparbanken initialt valt att placera i denna kategori 
(enligt den s k Fair Value Option). Finansiella instrument i denna 
kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. Den första undergruppen består av 
derivat med positivt verkligt värde med undantag för derivat som är 
ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. För finansiella instru-
ment som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade 
som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av 
finansiella transaktioner. 

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

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

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

anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter 
ingå vid löpande värdering till verkligt värde att ingå i fond för verkligt 
värde till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. Vid avyttring av 
tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovi-
sats i eget kapital, i resultaträkningen. 

Andra finansiella skulder, ej värderade till verkligt värde via re-
sultaträkningen
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörs-
skulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet an-
skaffningsvärde. 

- Finansiella garantier 
Sparbankens garantiavtal innebär att sparbanken har ett åtagande 
att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av 
att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till inne-
havaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor.

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

Derivat och säkringsredovisning 
Sparbankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra de ris-
ker för ränte- och valutakursexponeringar som sparbanken är ut-
satt för. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 
39 krävs att det finns en entydig koppling till den säkrade posten. 
Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar den säkrade posten, att 
säkringsdokumentation upprättats och att effektiviteten kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Säkringsredovisning får bara tillämpas om säk-
ringsrelationen kan förväntas vara mycket effektiv och i efterhand ha 
haft en effektivitet som ligger inom spannet 80-125%. I de fall förut-
sättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda redovi-
sas derivatinstrumentet till verkligt värde med värdeförändringen via 
resultaträkningen.

Sparbanken tillämpar säkringsredovisning för de ekonomiska 
säkringsrelationer där resultateffekten enligt sparbankens uppfatt-
ning skulle bli alltför missvisande om säkringsredovisning inte til-
lämpas. 

Samtliga derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen.
Sparbankens säkringsinstrument vid säkringsredovisning utgörs 

av räntetak. De poster som säkras och där säkringsredovisning til-
lämpas är ett belopp av utlåning med räntetak (portföljsäkring).

Den säkrade risken i de ovanstående posterna är risken för för-
ändring i verkligt värde av att räntan överstiger kundens lånetak.

- Säkring av verkligt värde (portfölj)
När ett säkringsinstrument används för säkring av ett verkligt värde 
redovisas derivatet till verkligt värde i balansräkningen och den säk-
rade tillgången redovisas också den till verkligt värde avseende den 
säkrade risken. Risken för förändringar i verkligt värde i sparbankens 
redovisning härrör från utlåning med räntetak, vilket ger upphov till 
ränterisk. Värdeförändringen på derivatet redovisas i resultaträk-
ningen tillsammans med värdeförändringen på den säkrade posten i 

resultaträkningen under posten Nettoresultat av finansiella transak-
tioner till verkligt värde. Orealiserade värdeförändringar på säkrings-
instrumenten redovisas bland Nettoresultat av finansiella transak-
tioner. Periodisering av premie för räntetak (cap) bokförs löpande i 
räntenettot (utlåning till allmänheten). 

För säkringsrelationerna tillämpas säkring till verkligt värde. Den 
portföljmetod som tillämpas innebär att lånefordringarna fördelas ut 
i olika tidsspann utifrån förväntade ränteomförhandlingstidpunkter. I 
varje tidsspann har sparbanken utsett det belopp som utifrån spar-
bankens riskhanteringsstrategi är lämpligt att säkra och de anskaf-
fade säkringsinstrumenten fördelas ut i dessa tidsspann. Kvartalsvis 
utförs en effektivitetstest av säkringsrelationerna genom en jämfö-
relse förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet med för-
ändringen i verkligt värde på det säkrade beloppet med avseende 
på den säkrade risken i varje tidsspann. Om effektiviteten har varit 
inom 80-125 % redovisas en justering av värdet på den säkrade be-
loppet med den beräknade förändringen i verkligt värde på en sepa-
rat rad i balansräkningen (Förändring i verkligt värde på räntesäkrad 
post i portföljsäkring). Till den del som säkringen inte varit effektiv 
redovisas detta i resultaträkningen. Om säkringsrelationen avbryts 
och den säkrade posten fortfarande finns i balansräkningen så på-
börjas en periodisering enligt en rätlinjig metod på tidigare bokförda 
värdejusteringar. 

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

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
- Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar sparbanken om det finns objek-
tiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av till-
gångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera hän-
delser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas 
för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på 
de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen 
med tillgångar. Om det finns objektiva belägg som tyder på att ett 
nedskrivningsbehov kan finnas så betraktar sparbanken dessa ford-
ringar som osäkra. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara 
förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möj-
ligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller 
utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en 
finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan 
säljas. 

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

En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden 
mellan det diskonterade nuvärdet av förväntade framtida kassa-
flöden (inklusive kassaflöden från eventuellt i anspråkstagande av 
pant, även när i anspråkstagande inte är sannolikt), diskonterade 
med lånets ursprungliga effektivränta och lånets redovisade värde. 
Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen. 
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För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet efter ned-
skrivningar beräknas som det sammanlagda diskonterade värdet av 
framtida kassaflöden, redovisas förändringen av det nedskrivna be-
loppet som ränta till den del som ökningen inte beror på om ny be-
dömning av de förväntade kassaflödena. Vid en förändrad bedöm-
ning av förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan 
två bedömningstillfällen skall däremot denna förändring redovisas 
som kreditförlust eller återvinning.

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

Som objektiva belägg på att nedskrivningshehov föreligger och 
att lånet är klassat som osäkert räknar sparbanken i allmänhet be-
talningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva belägg 
kan vara information om betydande finansiella svårigheter som kom-
mit sparbanken till kännedom genom analys av finansiella rapporter 
eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens kreditvär-
dighet som ingår som en integrerad del i sparbankens system och 
rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till sparbankens låntagare 
som görs på grund av att låntagaren har finansiella svårigheter kan 
också utgöra objektiva belägg om att lånet är osäkert.

Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat 
som en finansiell tillgång som kan säljas omföres tidigare redovisad 
ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen. 

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

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

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

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

Ianspråktagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas till en-
ligt lägsta värdets princip, d v s det lägre beloppet av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som 
egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat sätt. Intäk-

ter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på mot-
svarande sätt som andra intäkter och kostnader i resultaträkningen. 
För fastigheter som sparbanken övertagit för att skydda en fordran 
redovisas driftskostnader under övriga rörelsekostnader.

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

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

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

- Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma sparbanken till del och anskaff-
ningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkom-
mande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs 
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade 
komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. 
Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaff-
ningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta 
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnads-
föres i samband med utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande.

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

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

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

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

Ersättningar till anställda 
Pensionering genom försäkring
Sparbankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 
är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens Pensions-
kassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för er-
sättningar efter avslutad anställning enligt vilka sparbanken betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon 

rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om 
den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring 
under innevarande period och tidigare. 

Sparbankens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda 
planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de 
intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt sparbanken under 
en period. Premier betalas till SPK baserat på aktuell lön. Årets kost-
nader för dessa försäkringspremier framgår av not 10. 

Pensionering i egen regi
Sparbanken har utöver de kollektivavtalade tjänstepensionerna 
också i särskilda avtal utfäst till vissa anställda att den anställde kan 
avsluta sin tjänstgöring vid en tidigare tidpunkt än 65 års ålder och 
om en ytterligare ersättning än den som den kollektivavtalade pen-
sionsförmånen då ger. 

För pensioner i egen regi dvs när pensioneringen inte tryggats 
genom försäkring utan avsättning redovisas i egen balansräkning, 
följer Sparbanken Tryggandelagens bestämmelser och Finansin-
spektionens föreskrifter för beräkning av åtagandenas storlek istäl-
let för att tillämpa IAS 19 Ersättning till anställda eftersom detta är 
en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skill-
naderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan 
fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker 
utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökning-
ar, och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultat-
räkningen då de uppstår.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, 
inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgif-
ter, andra sociala avgifter och utbildningskostnader. Här redovisas 
också kostnader för lokaler och fastigheter, IT och konsult.

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av 
obeskattade reserver.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när sparbanken har en 
befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträf-
fad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resur-
ser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 

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

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade el-
ler i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. 

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

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

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

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns 
ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.
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NOT 3.  RISKER
I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kredit-
risker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och 
kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, 
som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fast-
ställt policies och instruktioner för verksamheten.

Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för spar-
bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa 
ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur 
rapporterar regelbundet till styrelsen.

Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera 
de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa 
sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll 
på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter 
inte överskrids. 

Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet 
för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande 
marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom 
utbildning och tydliga processer skapar sparbanken förutsättningar 
för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt an-
svar.

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

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

Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med 
avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är 
bl a att alla kreditbeslut i sparbanken normalt fattas av minst två 
personer. Trots att kreditrisken utgör sparbankens största riskex-
ponering är sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående 
kreditvolym jämförelsevis små. 

Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning, 
som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga till spar-
bankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmå-
ga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens 
krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra 
bankmässiga säkerheter. 

Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa 
kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts 
endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i 
värdepapper med hög kreditvärdighet. 

Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser 
och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig 
kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas 
riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i sam-
band med den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet 
innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på 
risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd. 

Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och 
oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna ge-
nom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och 
en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. 
Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med 
automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig.

Sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentra-
tioner med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori 
av låntagare visas i tabeller nedan.

Kreditriskexponering brutto och netto, tkr        Total kreditrisk-
 Total kreditrisk     exponering
 exponering Nedskrivning/ Redovisat Värde av efter avdrag
 (före nedskrivning) Avsättning  värde  säkerheter  säkerheter

Krediter mot säkerhet av:   
Statlig och kommunal borgen 91 958  91 958 91 958 0
Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter 3 122 720 250 3 122 470 2 991 850 130 620
Pantbrev i flerfamiljsfastigheter 885 320  885 320 854 994 30 326
Pantbrev i jordbruksfastigheter 1 413 069  1 413 069 1 395 811 17 258
Pantbrev i andra näringsfastigheter 608 212 2 900 605 312 582 515 22 797
Företagsinteckning 545 590 6 216 539 374 523 775 15 599
Övriga 577 586 2 680 574 906 100 455 474 451
 varav: kreditinstitut 9 579  9 579 9 579 0
Summa 7 244 455 12 046 7 232 409 6 541 358 691 051
     
Värdepapper     
Statspapper och andra offentliga organ     
 - AAA     
 - AAA     
Andra emittenter     
 - AAA 43 949  43 949  43 949
 - AA 7 539  7 539  7 539
 - A 20 018  20 018  20 018
 - utan rating 76 999   76 999   76 999
Summa 148 505 0 148 505  148 505
     
Derivat     
 - Capar 1 094  1 094  1 094
 - Valutaterminer 14   14   14
Summa 1 108 0 1 108 0 1 108
     
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter 0  0  0
Kreditlöften 0  0  0
Utställda finansiella garantier 0   0 -59 927 -59 927
Summa 0 0 0 -59 927 -59 927

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

Oreglerade och osäkra fordringar, tkr 2008 
Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna 
lånefordringar  
Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr 5 819 
Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr 3 323 
Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr 732 
Fordringar förfallna > 360 dgr  10 728  
Summa 20 602 
  
Lånefordringar per kategori av låntagare, tkr 2008 2007
Lånefordringar, brutto  
 - offentlig sektor 25 305 43 052
 - företagssektor 2 227 165 2 249 934
 - hushållssektor 4 976 585 3 858 138
   varav enskilda företag 2 101 223 1 635 410
 - övriga 12 301 16 084
Summa 7 241 356 6 167 208
  

varav 2008 2007 
Oreglerade fordringar som ingår 
i osäkra lånefordringar 38 135 18 734
 - företagssektor 31 593 15 931
 - hushållssektor 6 542 2 803
  
Oreglerade fordringar som inte ingår i osäkra 
lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs 0 0
  
Osäkra lånefordringar 39 864 20 352
 - företagssektor 31 593 13 074
 - hushållssektor 8 271 7 278
  
avgår  
Specifika nedskrivningar för individuellt 
värderade fordringar 12 046 10 061
 - företagssektor 7 692 7 098
 - hushållssektor 4 354 2 963
  
Gruppvisa nedskrivningar för individuellt 
värderade lånefordringar 0 0
  
Lånefordringar, nettobokfört värde  
 - offentlig sektor 25 305 43 052
 - företagssektor 2 219 473 2 242 836
 - hushållssektor 4 972 231 3 855 175
   varav enskilda företag 2 098 943 1 633 900
 - övriga 12 301 16 084
Summa 7 229 310 6 157 147
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Finansiell risk
- Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken för att sparbanken inte ska kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid viss förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt. Likviditetsrisken i finansiella instrument är 
risken för att ett värdepapper inte kan avyttras utan större prissänkning eller 
att en försäljning drar stora transaktionskostnader.

Sparbankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditetsresurser 
och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida 
värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. 

Likviditeten bevakas löpande och stresstester utförs för olika scenarios.
Sparbankens likviditetsberedskap i form av dagslåneräkning, värde-

pappersportfölj och kreditlimiter får lägst uppgå till 10 % av inlåningen från 
allmänheten.

Sparbankens likviditetsexponering med avseende på återstående 
löptider på tillgångar och skulder framgår av tabellen nedan. Även den kas-
saflödesanalys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen, belyser 
sparbankens likviditetssituation. 

 Nominella kassaflöden - kontraktuellt återstående löptid  Likviditetsexponering        
  Kontraktuellt återstående löptid    

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

Tillgångar       
Kassa  54 027      54 027
Utlåning till kreditinstitut 145 313      145 313
Utlåning till allmänheten 470 963 102 625 291 868 961 571 5 405 382  7 232 409
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   38 127 100 548 9 830  148 505
Övriga tillgångsposter      323 577 323 577
Summa tillgångar 670 303 102 625 329 995 1 062 119 5 415 212 323 577 7 903 831
       
Skulder, bokfört värde       
Skulder till kreditinstitut 802 220      802 220
Inlåning från allmänheten 4 710 147 313 562 735 234 73 704 72 037  5 904 684
Övriga skulder och eget kapital      1 196 927 1 196 927
Summa skulder  5 512 367 313 562 735 234 73 704 72 037 1 196 927 7 903 831
Total skillnad -4 842 064 -210 937 -405 239 988 415 5 343 175 -873 350 

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

- Ränterisk
Ränterisk är risken för att ogynnsamma ränterörelser leder till kapitalförluster.
Ränterisk kan bestå av dels förändring i verkligt värde, prisrisk, dels för-
ändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En betydande faktor som påverkar 
ränterisken är räntebindningstiden. 

I enlighet med sparbankens riskpolicy kontrolleras de finansiella riskerna 
i verksamheten med limiter. 

Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s k gap-analys, som åter-
finns nedan och som visar räntebindningstiderna för sparbankens tillgångar 
och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. 

Hantering av sparbankens ränteexponering är centraliserad, vilket inne-
bär att den centrala finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera 
denna exponering.

 
 Längre än Längre än Längre än Längre än Längre än   

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

Tillgångar         
Kassa         54 027 54 027
Utlåning till kreditinstitut 145 313         145 313
Utlåning till allmänheten 4 290 803 1 588 667 82 193 157 573 768 582 342 834 1 757   7 232 409
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 27 735 17 435 20 152  29 865 43 488 9 830  148 505
Övriga tillgångar        323 577 323 577
Summa tillgångar 4 463 851 1 606 102 102 345 157 573 798 447 386 322 11 587 377 604 7 903 831
         
Skulder, bokfört värde         
Skulder till kreditinstitut 798 683        3 537 802 220
Inlåning från allmänheten 4 885 651 184 421 208 900 524 748 71 547 2 157  27 260 5 904 684
Övriga skulder        91 322 91 322
Eget kapital        1 105 605 1 105 605
Summa skulder och eget kapital 5 684 334 184 421 208 900 524 748 71 547 2 157 0 1 227 724 7 903 831
         
Differens tillgångar och skulder -1 220 483 1 421 681 -106 555 -367 175 726 900 384 165 11 587 -850 120 
Kumulativ exponering -1 220 483 201 198 94 643 -272 532 454 368 838 533 850 120 0 
         
Räntenettorisken - genomslaget på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång.   
på en procentenhet utgör - 1,4 mkr. Räntenettorisken uppgick föregående år till - 4,6 mkr.

Valutarisk
Valutakursrisken är risken för att den svenska kronans kurs förstärks i förhål-
lande till sådan valuta i vilken sparbanken har tillgång placerad. 
Sparbanken har valt att säkra sig mot den valutarisk som uppstår i kunder-
nas in- och utlåning samt terminspositioner. Detta innebär att den kvarva-
rande valutarisken som sparbanken är utsatt för avser kontanter i utländsk 
valuta. Denna behållning uppgick per årsskiftet till 1 165 tkr.
I sparbankens resultaträkning ingår valutakursförändringar med 816 tkr (645 
tkr) i rörelseresultatet och i noten nettoresultat av finansiella transaktioner.

- Aktiekursrisk
Aktiekursrisken är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker 
till följd av samhällsekonomiska faktorer. En generell förändring med 1 
procentenhet av aktiekurserna på finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen beräknas påverka sparbankens resultat före skatt 
med 249 tkr för året som slutar 31 december 2008. På motsvarande sätt 
påverkar sparbankens aktieinnehav i Swedbank AB eget kapital med 923 tkr.

 Nominellt belopp/återstående löptid

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

Derivat för handelsändamål      
Ränterelaterade kontrakt      
Capar  -13 373 4 309 -9 064 71 0
Valutarelaterade kontrakt      
Terminer 44 170     44 170 280 254
Summa 44 170 -13 373 4 309 35 106 351 254
      
Derivat för verkligtvärdesäkringar      
Ränterelaterade kontrakt      
Capar   623 373 55 691 679 064 3 601 0
Summa 0 623 373 55 691 679 064 3 601 0
      
Summa 44 170 610 000 60 000 714 170 3 952 254

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

De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet 
av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i sparbanken, som 
bl a omfattar
- kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner,
- klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna,
- IT-stöd i form av ekonomi-, kredit- och inlåningssystem med inbyggda
 maskinella avstämningar och kontroller,
- behörighetssystem,
- interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodose 
 ledningens krav på information om exempelvis sparbankens riskexponering 

samt
- informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens och 

kundernas tillgångar.
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NOT 4.  RÄNTENETTO 

  2008 2007
Ränteintäkter  
Utlåning till kreditinstitut 1 597 4 927
Utlåning till allmänheten 367 230 267 162
Räntebärande värdepapper 11 246 8 436
Derivat  
 - säkringsredovisning -755 -188
Summa   379 318 280 337
varav: ränteintäkt från finansiella poster ej 
 värderade till verkligt värde 373 945 275 361
 ränteintäkt från osäkra fordringar 2 183 482
  
Räntekostnader    
Skulder till kreditinstitut 28 944 16 145
Inlåning från allmänheten 170 062 102 474
varav: kostnad för insättningsgaranti 2 799 2 759
Övriga 138 2
Summa 199 144 118 621
varav: räntekostnad från finansiella poster ej 
värderade till verkligt värde 199 144 118 621
  
Summa räntenetto 180 174 161 716
  
Räntemarginal (totala ränteintäkter i % av 
MO minus totala räntekostnader i % av MO 
exkl genomsnittligt eget kapital och 
obeskattade reserver) 1,82 2,14
Placeringsmarginal (räntenetto i % av MO) 2,29 2,54
Medelränta på utlåning till allmänheten 
under året uppgår till ,% 5,57 4,87
Medelränta på inlåning från allmänheten 
under året uppgår till ,% 3,19 2,27
 varav kostnad för insättningsgarantin, % 0,05 0,06
Medelränta på utlåning (brutto) till allmänheten 
på balansdagen uppgår till ,% 4,50 5,29
Medelränta på inlåning från allmänheten 
på balansdagen uppgår till ,% 2,01 2,84

NOT 5.  ERhÅLLNA UTDELNINgAR
  2008 2007
Swedbank AB 18 719 17 159
Övriga aktier 1 370 1 336
Summa 20 089 18 495

NOT 6.  PROVISIONSINTÄKTER
  2008 2007
Betalningsförmedlingsprovisioner 21 764 21 349
Utlåningsprovisioner 13 188 17 067
Inlåningsprovisioner 2 201 1 826
Provisioner avseende utställda finansiella garantier 363 491
Värdepappersprovisioner 22 408 41 625
Avgifter från kredit- och betalkort 903 616
Övriga provisioner 12 834 17 589
Summa 73 661 100 563

NOT 7.  PROVISIONSKOSTNADER
  2008 2007
Betalningsförmedlingsprovisioner 8 763 9 899
Värdepappersprovisioner 2 341 2 754
Övriga provisioner 1 721 1 518
Summa 12 825 14 171

NOT 8.  NETTORESULTAT AV FINANSIELLA 
TRANSAKTIONER
  2008 2007
Aktier och andelar -33 313 119 895
Räntebärande värdepapper 0 -1 962
Andra finansiella instrument -2 768 157
Valutakursförändringar 816 645
Summa -35 265 118 735
  

 2008
Nettovinst/nettoförlust uppdelat Via resultat- Via eget 
per värderingskategori  räkningen kapital

Finansiella tillgångar till verkligt värde via  
resultaträkningen -16 827
Innehav för handelsändamål (tillgångar) -14 
Finansiella tillgångar som kan säljas -18 424 -266 664
Investeringar som hålles till förfall  
Lånefordringar och kundfordringar  
Finansiella skulder till verkligt värde via 
resultaträkningen   
Innehav för handelsändamål (skulder)  
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde  
Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde -3 134 
Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende 
på den säkrade risken i säkringar av verkligt värde 3 134  
Summa -35 265 -266 664

NOT 9.  ÖVRIgA RÖRELSEINTÄKTER
  2008 2007
Intäkter från rörelsefastigheter 7 16
Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar 167 600
Övriga  716 1 018
Summa 890 1 634

NOT 10.  ALLMÄNNA ADMINISTRATIONS-
KOSTNADER
  2008 2007
Personalkostnader  
 - löner och arvoden 54 832 50 372
 - sociala avgifter                     18 413 17 175
 - kostnad för pensionspremier 9 165 8 889
 - andra pensionskostnader 1 938 10 800
 - avsättning till vinstandelar inkl löneskatt 0 5 275
 - övriga personalkostnader 2 744 4 480
Summa personalkostnader 87 092 96 991
  
Övriga allmänna administrationskostnader  
 - porto och telefon 6 973 5 774
 - IT-kostnader 23 541 20 227
 - konsulttjänster 17 952 4 610
 - revision 1 603 3 070
 - hyror och andra lokalkostnader 5 997 4 705
 - fastighetskostnader 3 050 3 200
 - övriga 8 971 9 781
Summa övriga allmänna administrationskostnader 68 087 51 367
Summa 155 179 148 358

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   

 2008 2007
 Sparbankens Övriga  Sparbankens Övriga 
  styrelse anställda styrelse anställda

Löner 3 308 51 524 2 820 47 552
Sociala kostnader inkl 
pensionskostnader 2 185 27 331 2 212 34 652
Summa 5 493 78 855 5 032 82 204

Styrelsens arbetstagarrepresentanter ingår i ”Övriga anställda”.

Berednings- och beslutsprocess avseende lön och arvoden till ledande 
befattningshavare
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Till styrelsens 
ordförande och ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt 
sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga för-
måner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 5 per-
soner som tillsammans med verkställande direktören utgör bankledningen.

Ersättningar och övriga förmåner till sparbankens styrelse och bankledning 2008    

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

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

Kommentar till tabellen
Övriga förmåner avser tjänstebil och ränteförmån.

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

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

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

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

Ersättningar och övriga förmåner till sparbankens styrelse och bankledning 2007     
 
 grundlön/ Samman-      

 styrelse- trädes- Övriga Pensions- Övriga   Pensions-  
 arvode arvode  förmåner kostnad   ersättningar  Summa  förpliktelser

Styrelsens ordförande              
Gunbritt Johansson 141 143     11 296  
Styrelseledamot:              
Ann Nyström 71 143     3 217  
Börje Andersson 20 23     1 44  
Gunilla Andersson 30 71     1 102  
Hans Boberg 30 81     2 113  
Pehr Carlberg 30 79     3 112  
Lars Lennartsson 30 44     2 76  
Bo Lundberg 30 66     2 98  
Christer Mårtensson 10 10     1 21  
Kent Mårtensson 30 82       112  
Göran Persson  8 10       18  
Torbjörn Wistrand 30 40     4 74  
VD Staffan Olander 1 526 41 97 1 298 32 2 994  
Övrig bankledning 3 823 0 186 2 133 169 6 310 535
Summa 5 809 833 283 3 431 231 10 587 535
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Pensioner nuvarande och tidigare styrelse 
VD och ställföreträdande VD 2008 2007
 - premier för pensionsförsäkring 1 854 1 488
 - utbetalda pensioner  
 - förändring av pensionsavsättning 0 221
Summa 1 854 1 709
Kapitalvärdet av pensionsavsättningen utgör 0 535

Pensionsutfästelse för sparbankens VD har säkerställts genom löpande be-
talningar. Pensionsutfästelse för sparbankens ställföreträdande VD har säker-
ställts genom löpande betalningar och genom avsättning i balansräkningen.

Lån till styrelse, VD och ställföreträdande VD 2008 2007
Verkställande direktör och ställföreträdande   
verkställande direktör  0 0
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 11 376 9 867

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen bortsett från 1,9 
mkr i krediter utan säkerhet. Lånevillkoren överensstämmer med dem som 
normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.

Medelantal anställda under året  2008 2007
Sparbanken (arbetstidsmått 1.730 timmar)  
  varav kvinnor 85 79
  varav män 45 41
Totalt 130 120
  
Könsfördelning i styrelse och tjänstemän i ledande ställning  
Styrelsen (ordinarie ledamöter)  
  antal kvinnor 3 4
  antal män 9 9
Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören  
  antal kvinnor 2 2
  antal män 4 4
  
Sjukfrånvaro  
Total sjukfrånvaro som en andel av 
ordinarie arbetstid, % 2,80 2,69
  
Andel av den totala sjukfrånvaron som 
avser sammanhängande sjukfrånvaro på 
60 dagar eller mer, % 61,70 68,03
  
Sjukfrånvaron som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid  
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:  
  Män 1,54 0,83
  Kvinnor 3,41 3,60
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:  
  29 år eller yngre 3,85 1,31
  30-49 år 1,51 1,30
  50 år eller äldre 4,21 4,53
  
Arvode och kostnadsersättning till revisorer  
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 
revisionsuppdrag 119 136
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 
övriga uppdrag 121 0
Rolf Mohlin, revisionsuppdrag 103 99

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

NOT 11.  ÖVRIgA RÖRELSEKOSTNADER
  2008 2007
Avgifter till centrala organisationer            2 935 2 770
Försäkringskostnader           991 918
Säkerhetskostnader 1 212 1 018
Marknadsföringskostnader 13 687 10 937
Driftskostnader för övertagna fastigheter 0 26
Övriga rörelsekostnader 771 362
Summa 19 596 16 031

NOT 12.  KREDITFÖRLUSTER, NETTO
  2008 2007
Specifik nedskrivning för Individuellt 
värderade lånefordringar  
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster 6 207 9 307
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kredit -
förluster som i årets bokslut redovisas som 
konstaterade förluster -2 402 -4 151
Årets nedskrivning för kreditförluster 6 176 2 816
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -1 386 -1 402
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för 
kreditförluster -1 790 -1 318
Årets nettokostnad för individuellt 
värderade lånefordringar 6 805 5 252
  
gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar  
Avsättning/upplösning av gruppvis reservering 0 0
  
Årets nettokostnad för kreditförluster 6 805 5 252

NOT 13.  NEDSKRIVNINg AV FINANSIELLA AN-
LÄggNINgSTILLgÅNgAR
  2008 2007
Nedskrivning obligation -10 000 0
Summa -10 000 0

NOT 14.  BOKSLUTSDISPOSITIONER
  2008 2007
Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
avskrivning enligt plan 20 5 852
Summa 20 5 852

NOT 15.  SKATTER
  2008 2007
Aktuell skattekostnad  
Periodens skattekostnad 8 653 25 358
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0
 8 653 25 358
Uppskjuten skattekostnad avseende 
temporära skillnader 230 -1 088
Totalt redovisad skattekostnad 8 883 24 270
     
Avstämning av effektiv skatt 2008 2008 2007 2007 
Resultat före skatt  30 061  214 538 
Skatt enligt gällande skattesats 28,0% 8 417 28,0% 60 071 
Ej avdragsgilla kostnader 18,6% 5 578 2,5% 5 347 
Ej skattepliktiga intäkter -17,8% -5 342 -18,7% -40 060 
Övrigt 0,8% 230 -0,5% -1 088
Redovisad effektiv skatt 29,6% 8 883 11,3% 24 270 
 
  2008 2007
Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital
Uppskjuten skatt hänförlig till finansiella 
tillgångar som kan säljas 0 1 437
 0 1 437

Aktuella skattefordringar uppgår till 37 504 tkr ( 17 682 tkr) och representerar 
det återvinningsbara beloppet av aktuell skatt på årets resultat.

 Uppskjuten Uppskjuten
  skattefordran skatteskuld Netto

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder  2008 2007 2008 2007 2008 2007
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:       
Räntebärande värdepapper  1 437   0 1 437
Materiella tillgångar 407 435   407 435
Upplupna kostnader 158 361   158 361
Skattefordringar/-skulder, netto 565 2 233 0 0 565 2 233

NOT 16.  UTLÅNINg TILL KREDITINSTITUT
 2008 2007
Swedbank AB   
 - svensk valuta 0 20 859
 - utländsk valuta 30 867 34 892
Övriga 114 446 113 430
Summa 145 313 169 181

NOT 17.  UTLÅNINg TILL ALLMÄNhETEN
 2008 2007
Utestående fordringar, brutto  
 - svensk valuta 7 241 356 6 154 746
 - utländsk valuta 0 12 462
Summa 7 241 356 6 167 208
Varav: osäkra  
 - individuell nedskrivning, enl specifikation nedan -12 046 -10 061
 - tillkommande gruppvis nedskrivning för 
individuellt utvärderade lån 0 0
Redovisat värde netto 7 229 310 6 157 147
   
  
 

Individuellt  Gruppvis 
värderade värderadeFörändring av osäkra osäkra

nedskrivningar, tkr  lånefordringar lånefordringar Summa

Ingående balans 1 januari 2008 -10 061 0 -10 061
Årets nedskrivning för kreditförluster -6 176 0 -6 176
Återförda ej längre erforderliga 
nedskrivningar för kreditförluster 1 789 0 1 789
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar 
för kreditförluster som i årets bokslut 
redovisas som konstaterade förluster 2 402 0 2 402
Utgående balans 31 december 2008 -12 046 0 -12 046

NOT 18.  OBLIgATIONER Och ANDRA RÄNTE-
BÄRANDE VÄRDEPAPPER
  Redovisat  Redovisat
 Uppl ansk verkligt Uppl ansk verkligt
 värde -08 värde -08 värde -07 värde -07

Emitterade av andra låntagare 
än offentliga organ     
 - icke finansiella företag 74 999 72 519 79 899 79 578
 - övriga finansiella företag 68 300 68 447 97 182 96 295
 - övriga utländska emittenter 10 000 7 539 20 000 15 198
Summa obligationer och andra     
räntebärande värdepapper 153 299 148 505 197 081 191 071
 varav noterade värdepapper på börs  62 187  104 768
 varav onoterade värdepapper  86 318  86 303
     
Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden  749  3 276
Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden  -5 219  -7 205

NOT 19.  AKTIER Och ANDELAR
 2008 2007
Summa finansiella tillgångar som värderas 
till verkligt värde via resultaträkningen 24 866   43 071
Finansiella tillgångar som kan säljas enligt 
spec nedan    
 - kreditinstitut 92 346  380 614
 - övriga 13 403  6 918
Summa finansiella tillgångar som kan säljas   105 748   387 532
Summa aktier och andelar 130 614  430 603
 varav noterade värdepapper på börs 117 211  423 685
 varav onoterade värdepapper 13 403  6 918
    
 

   Redovisat
Företag Antal Börsvärde värde

 - Swedbank AB, stamaktier * 1 039 930 46 173 46 173
 - Swedbank AB, preferensaktier * 1 039 930 46 173 46 173
 - Sparbankernas Kort AB 814  814
   Inklusive ovillkorat aktieägartillskott om 20 tkr.    
 - Sparbankernas Affärsutveckling AB 2 649  2 648
 - Indecap AB 59  9 915
 - Ystads Teater AB 35  0
 - AB Ystads Saltsjöbad  525  25
Summa     105 748

* Värdet av sparbankens innehav av aktier i Swedbank AB har efter balans-
dagen fortsatt att minska.

NOT 20.  AKTIER Och ANDELAR I INTRESSE-
FÖRETAg
 2008  2007
Cerdo Bankpartner AB 83 000  0
Summa  83 000   0
 varav onoterade värdepapper 83 000  0
    
Ackumulerade anskaffningsvärden 
intresseföretag 2008 2007
Vid årets början 0  2 205
Inköp 83 000  0
Omklassificeringar 0  -2 205
Utgående balans 31 december  83 000   0
    
 

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

 - Cerdo Bankpartner AB 
 (org nr 556552-3585) 2 36 181 20,00 664 83 000
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NOT 21.  MATERIELLA TILLgÅNgAR
  Byggnader 
  Inventarier  och mark Totalt 

Anskaffningsvärde
 Ingående balans 1 januari 2007 123 451 24 993 148 444
 Fusion Sparbanken i Ingelstorp 19 1 704 1 723
 Förvärv 1 084 0 1 084
 Avyttringar -912 -7 742 -8 654
Utgående balans 31 december 2007 123 642 18 955 142 597
   
 Ingående balans 1 januari 2008 123 642 18 955 142 597
 Förvärv 3 608 4 039 7 647
 Avyttringar -516 -283 -799
Utgående balans 31 december 2008 126 734 22 711 149 445
   
Avskrivningar   
 Ingående balans 1 januari 2007 -105 963 -6 137 -112 100
 Fusion Sparbanken i Ingelstorp 0 -989 -989
 Årets avskrivningar -8 304 -341 -8 645
 Avyttringar 473 2 857 3 330
Utgående balans 31 december 2007 -113 794 -4 610 -118 404
   
 Ingående balans 1 januari 2008 -113 794 -4 610 -118 404
 Årets avskrivningar -4 762 -341 -5 103
 Avyttringar 210 0 210
Utgående balans 31 december 2008 -118 346 -4 951 -123 297
   
Redovisade värden   
1 januari 2007 17 488 18 856 36 344
31 december 2007 9 848 14 345 24 193
   
1 januari 2008 9 848 14 345 24 193
31 december 2008 8 388 17 760 26 148
   
Taxeringsvärden 2008 2007
Taxeringsvärden, byggnader 29 416 29 416 
Taxeringsvärden, mark 4 953 4 953 

NOT 22.  ÖVRIgA TILLgÅNgAR
  2008 2007
Positivt värde på derivatinstrument 4 792 2 380
Förfallna räntefordringar 52 189
Övrigt 1 372 2 193
Summa 6 216 4 762

NOT 23.  FÖRSKOTT LEVERANTÖRER
  2008 2007
Förskott leverantörer/IT-system 16 537 0
Summa 16 537 0

NOT 24.  FÖRUTBETALDA KOSTNADER Och 
UPPLUPNA INTÄKTER
  2008 2007
Förutbetalda kostnader 2 992 2 939
Upplupna ränteintäkter 9 348 11 017
Upplupna provisionsintäkter 10 566 24 725
Övrigt 87 1 434
Summa 22 993 40 115

NOT 25.  SKULDER TILL KREDITINSTITUT
  2008 2007
Swedbank AB  
 - svensk valuta  556 762 565 505
Övriga 245 458 25 942
Summa  802 220 591 447
  
Beviljad outnyttjad kredit hos Swedbank AB 945 801 438 898
Beviljad limit hos Swedbank AB 1 500 000 1 000 000

NOT 26.  INLÅNINg FRÅN ALLMÄNhETEN
  2008 2007
Inlåning från allmänheten  
 - svensk valuta 5 874 086 5 028 129
 - utländsk valuta 30 598 44 491
Summa 5 904 684 5 072 620
  
Inlåningen per kategori av kunder  
Offentlig sektor 132 933 125 186
Företagssektor 1 017 233 803 817
Hushållssektor 4 710 403 4 123 011
 varav enskilda företag 838 517 816 771
Övriga 44 115 20 606
Summa 5 904 684 5 072 620

NOT 27.  ÖVRIgA SKULDER
  2008 2007
Preliminär skatt räntor mm 31 066 21 276
Anställdas källskattemedel 2 268 1 732
Övrigt 26 658 13 384
Summa 59 992 36 392

NOT 28.  UPPLUPNA KOSTNADER Och 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
  2008 2007
Upplupna räntekostnader 19 149 7 911
Upplupna personalkostnader 9 695 17 355
Övriga upplupna kostnader 1 972 1 270
Förutbetalda intäkter 212 1 351
Summa 31 028 27 887

NOT 29.  AVSÄTTNINgAR FÖR PENSIONER 
Och LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Pensionering i egen regi  2008 2007
Pensionsförpliktelser  
Avsättning för pensioner 302 1 261
  
Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 302 1 261
  
Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser  
Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som 
avser pensionering i sparbankens  
egen regi vid ingången av året 1 261 5 510
Kostnad exkl räntekostnad som belastat resultatet 0 725
Inbetalning av premier -535 -4 587
Utbetalning av pensioner -424 -609
Annan ökning av kapitalvärdet 0 222
Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser 
som avser pensionering i sparbankens  
egen regi vid utgången av året 302 1 261

NOT 30.  OBESKATTADE RESERVER
  2008 2007
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:  
Inventarier  
Ingående balans 1 januari 1 390 4 673
Årets avskrivningar utöver plan 61 -3 283
Avyttringar och utrangeringar  
Utgående balans 31 december 1 451 1 390
  
Byggnader och markanläggningar  
Ingående balans 1 januari 2 480 5 049
Årets avskrivningar utöver plan -81 -81
Avyttringar och utrangeringar  -2 488
Utgående balans 31 december 2 399 2 480
  
Summa 3 850 3 870

NOT 31.  EgET KAPITAL 
  Fond för   Årets Totalt eget
2008-12-30  Reservfond verkligt värde Balanserat resultat  vinst kapital

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

  Fond för  Justering för ändrad Årets Totalt eget
2007-12-30  Reservfond verkligt värde redovisningsprincip  vinst kapital

Ingående eget kapital 2007-01-01 795 583 1 501 0 73 999 871 083
Justering för ändrad redovisningsprincip   517 470 1 517   518 987
Justerat eget kapital 2007-01-01 795 583 518 971 1 517 73 999 1 390 070
Vinstdisposition:     
 Avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för utbildning,     
 ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv 2006    -1 700 -1 700
 Avsättning till Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt    -2 000 -2 000
 Överföring till reservfond 70 299   -70 299 0
Finansiella tillgångar som kan säljas:     
 Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital  -132 327   -132 327
 Redovisad i resultaträkningen vid avyttring  -121 417   -121 417
Skatt hänförlig till poster som redovisas direkt mot      
eget kapital  1 437   1 437
Enligt fusionsavtal med Sparbanken i Ingelstorp 30 549    30 549
     
Årets vinst       190 268 190 268
Utgående eget kapital 896 431 266 664 1 517 190 268 1 354 880

Fusion 
Under 2007 har Sparbanken i Ingelstorp (538800-4854) fusionerats med Sparbanken Syd. Fusionsdagen var den 1/1 2007. Det bokförda värdet av Sparban-
ken i Ingelstorps tillgångar uppgick per fusionsdagen till 180 254 tkr, varav utlåning till allmänheten 59 517 tkr. Det bokförda värdet av skulderna uppgick per 
fusionsdagen till 149 705 tkr, varav inlåning från allmänheten 148 516 tkr.

Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången 
bokas bort från balansräkningen. 
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NOT 32.  ANSVARSFÖRBINDELSER
 Nom belopp Nom belopp
 2008 2007

Garantier  
 - garantiförbindelser, krediter 25 807 30 659
 - garantiförbindelser, övriga 52 330 75 521
Övriga ansvarsförbindelser 22 103
Summa 78 159 106 283

NOT 33.  ÅTAgANDEN
 Nom belopp Nom belopp
 2008 2007

Valutaterminer  
Kreditlöften 481 732 611 821
Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter 524 553 488 025
Summa 1 006 285 1 099 846

NOT 34.  FINANSIELLA TILLgÅNgAR Och SKULDER

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

Kassa    54 027       54 027 54 027

Utlåning till kreditinstitut    145 313       145 313 145 313

Utlåning till allmänheten 3 099  7 229 310       7 232 409 7 232 409

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 83 318    65 187     148 505 148 505

Aktier och andelar 24 866    188 748     213 614 213 614

Derivat           0 0

Upplupna intäkter            0 0

Övriga tillgångar 4 766  108 296    -3 099 109 963 142 542

Summa 116 049  7 536 946 253 935 0 -3 099 7 903 831 7 936 410

Skulder till kreditinstitut        802 220   802 220 802 220

Inlåning från allmänheten        5 904 684   5 904 684 5 904 684

Övriga skulder        91 322   91 322 91 322

Summa  0  0 0 6 798 226 0 6 798 226 6 798 226

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

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

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad 
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där 
verkligt värde beräknats med hjälp av en värderingsmodell som är etablerad 
på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga 
om. Aktieindexobligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Då de inte är föremål för daglig handel på en aktiv marknad har det verkliga 
värdet hittills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per 
balansdagen för respektive instrument. 

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

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

För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd 
på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt 
värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex 
månader diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs.

NOT 35.  VIKTIgA UPPSKATTNINgAR 
Och BEDÖMNINgAR

Viktiga bedömningar vid tillämpning av sparbankens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Sparbankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och 
skulder ska klassificeras i olika kategorier:
•	Klassificering	av	finansiella	tillgångar	och	skulder	för	”handel”	förutsätter	

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

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

Säkringskvalifikationer
Avgörande för att finansiella instrument ska kvalificera som säkringsrelation 
är att sparbanken förväntar sig säkringen ska vara högst effektiv över säk-
ringsinstrumentets löptid.

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

NOT 36.  KAPITALTÄcKNINg

För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen 
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och 
stora exponeringar. 

För sparbankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka sparban-
kens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda spar-
bankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas (eget kapital) 
med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket om-
fattar kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker, och dessutom skall 
omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamhe-
ten i enlighet med sparbankens kapitalutvärderingspolicy.

Sparbanken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års 
sikt (kapitalplan) som baseras på 
•	sparbankens	riskprofil,
•	identifierade	risker	med	avseende	på	sannolikhet	och	ekonomisk	påverkan,
•	s	k	stresstester	och	scenarioanalyser,
•	förväntad	utlåningsexpansion	och	finansieringsmöjligheter	samt
•	ny	lagstiftning,	konkurrenternas	ageranden	och	andra	omvärldsföränd-

ringar.

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

Varje ändring i av styrelsen fastställd policy ska i likhet med viktigare 
kreditbeslut och investeringar alltid relateras till sparbankens aktuella och 
framtida kapitalbehov. Under året har inga förändringar skett.

Information om sparbankens riskhantering lämnas i not 3.
Sparbanken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upp-

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

Sparbankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäck-
ningsreglerna kan summeras på följande sätt med specifikationer enligt 
nedan följande avsnitt:
 2008
Primärt kapital 997 017
Supplementärt kapital -101 173
Kapitalbas netto 895 844
 
Kapitalkrav för kreditrisk  428 221
Kapitalkrav för operativa risker 32 645
Summa kapitalkrav 460 866
 
Kapitalbas 
I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition. 
 
 2008
Primärt kapital 
Eget kapital 1 098 755
Avgår uppskjuten skatt -565
Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) -101 173
Summa primärt kapital 997 017
 
Supplementärt kapital 
Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) -101 173
Summa supplementärt kapital -101 173
Total kapitalbas 895 844
 
Kapitalkrav 
 2008
Kreditrisk enligt schablonmetoden 
1. Exponeringar mot stater och centralbanker 0
2. Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga 
 samfälligheter samt myndigheter 0
3. Exponeringar mot administrativa organ, icke-kommersiella 
 företag samt trossamfund 1 225
4. Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 0
5. Exponeringar mot internationella organisationer 0
6. Institutsexponeringar 2 729
7. Företagsexponeringar 170 899
8. Hushållsexponeringar 132 340
9. Exponeringar med säkerhet i fastighet 97 254
10. Oreglerade poster 1 576
11. Högriskposter 0
12. Exponeringar i form av säkerställda obligationer 0
13. Positioner i värdepapperiseringar 0
14. Exponeringar mot fonder 0
15. Övriga poster 22 198
Summa kapitalkrav för kreditrisker 428 221
 
 2008
Operativa risker 
Schablonmetoden 32 645
Summa kapitalkrav för operativa risker 32 645
 
Totalt minimikapitalkrav 460 866
 
Kapitaltäckningskvot 1,94
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Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för sparbank. De lämnade uppgifterna 
stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den 
bild av sparbanken som skapats av årsredovisningen.

Ystad den 24 mars 2009

Ann Nyström Börje Andersson Lars Lennartsson
Ordförande Gunilla Andersson Bo Lundberg
Torbjörn Wistrand Hans Boberg Kent Mårtensson
Vice ordförande Pehr Carlberg Karin Svensson
Staffan Olander Rolf Ericsson
Verkställande direktör

  

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 mars 2009. Sparbankens årsredovisning kommer att 
föreläggas årsstämman den 21 april 2009 för fastställelse.

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 25 mars 2009

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

Styrelsens underskrift och
revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till sparbanksstämman i Sparbanken Syd
Org nr. 548000-7425

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning i Sparbanken Syd  för år 2008. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag til-
lämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att ut-
tala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i spar-
banken för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersätt-
ningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon styrel-
seledamot på annat sätt har handlat i strid med sparbankslagen, lag 

om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente. Vi an-
ser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

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

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

Ystad den 25 mars 2009 

Åke Christiansson, Auktoriserad revisor                                                                           
Rolf Mohlin, Godkänd revisor
Av huvudmännen utsedda revisorer

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

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

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande 
direktör
Som representanter för insättarna har sparbanken under året haft 
66 huvudmän för tiden fram till stämman 2008 och därefter 60 hu-
vudmän. Hälften av dessa väljs av Ystad, Simrishamn, Tomelilla och 
Skurups kommuner, medan återstoden väljs av huvudmännen själ-
va. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som 
är sparbankens högsta beslutande organ.

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

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av huvudmän, sty-
relse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som spar-
bankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstäm-
mans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. 
Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter 
i styrelsen och revisorer samt förslag till arvoden. 

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

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, bestod 
av 10 ledamöter för tiden fram till stämman 2008 och därefter 9 le-
damöter. Därutöver ingår VD samt stf VD som personlig suppleant 

för VD och 2 personalrepresentanter och 2 suppleanter för dessa. Av 
styrelsens ordinarie ledamöter är 3 kvinnor. Sparbankens bankjurist 
har fungerat som styrelsens sekreterare under verksamhetsåret.

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

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

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

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

Under 2008 har styrelsen sammanträtt vid tjugoen tillfällen. 
Styrelsen har även genomfört två styrelseseminarier innehållande 
styrelseutbildning och fördjupade diskussioner kring sparbankens 
strategiska plan samt övriga framtidsfrågor. 

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

Företagsstyrning
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Styrelse och revisorer Bankledning

Ann	Nyström Torbjörn Wistrand Börje	Andersson Gunilla	Andersson Hans Boberg

Pehr Carlberg Lars	Lennartsson Bo	Lundberg Kent Mårtensson Staffan	Olander

Lars	Andersson Rolf Ericsson Karin Svensson Nina Hemgard Marcus	Larsson

Styrelse  Mandat

Ann	Nyström,	Ystad	 2011
Ordförande  

Torbjörn	Wistrand,	Simrishamn	 2010
Vice ordförande  

Börje	Andersson,	Glemmingebro	 2010	
Gunilla	Andersson,	Ystad	 2009	
Hans	Boberg,	Borrby	 2009	
Pehr	Carlberg,	Malmö	 2011	
Lars	Lennartsson,	Borrby	 2010	
Bo	Lundberg,	Simrishamn	 2011	
Kent	Mårtensson,	Ystad	*	 2009	
Staffan	Olander,	Södra	Sandby,	VD	 	
Lars	Andersson,	Lund,	suppleant	för	VD	 	

Rolf	Ericsson,	Tomelilla	 2009	
Karin	Svensson,	Tomelilla	 2009	
Personalrepresentanter,	ordinarie	 	

Nina	Hemgard,	Tomelilla	 2009	
Marcus	Larsson,	Ystad	 2009	
Personalrepresentanter,	suppleanter

*	Styrelsens	representant	i	huvudmännens	valberedning

Revisorer Mandat

Åke	Christiansson,	Lund	 2012
Rolf	Mohlin,	Svarte	 2012	

KPMG	AB	 2012
Philip	Åkerblom,	Beddingestrand	 2012
Revisorer,	suppleanter

Staffan	Olander Lars	Andersson Ingrid Persson

Ingemar Helgesson Anders	Nilsson Liselott	Sjöbeck

Bankledning  

Staffan	Olander,	Södra	Sandby
Verkställande direktör

Lars	Andersson,	Lund
Rörelsechef,	ställföreträdande	VD

Ingrid	Persson,	Ystad
Administrativ	chef

Ingemar	Helgesson,	Svarte
Marknads- och informationschef

Anders	Nilsson,	Ystad
Kontorschef Ystad och ansvarig för tillväxtfrågor

Liselott	Sjöbeck,	Ystad
Personalchef
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Förtroendemän

Valda av Tomelilla Kommun 
Bergström-Darrell,	Tina,	Tomelilla	 2009
Böcker,	Mia,	Tomelilla	 2011
Hedgate,	Börje,	Tomelilla	 2011
Lindberg,	Ulla-Christina,	Tomelilla	 2012
Nilsson,	Nils-Erik,	Tomelilla	 2010
Nilsson,	Algot,	Tomelilla	 2009
 
Vald av Skurups Kommun 
Hansen,	Camilla,	Skivarp	 2010
 

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

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

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

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

*	Huvudman	i	banken

Huvudmän  Mandat

Valda av huvudmännen 
Andersson,	Arne,	Ystad	 2011
Bernhoff,	Birger,	Gärsnäs	 2010
Björkman,	Magnus,	Tomelilla	 2009
Brorsson,	Mikael,	Tomelilla	 2009
Cederstrand,	Sussi,	Borrby	 2010
Ekström,	Mara,	Skillinge	 2011
Ek,	Ingrid,	Ystad	 2012
Ekström	Elin,	Simrishamn	 2011
Eriksson,	Kent,	Ystad	 2011
Fasth,	Urban,	Ystad	 2009
Frantzén,	Margareta,	Köpingebro	 2012
Hägerroth,	Lars-Ove,	Brösarp	 2012
Högborg,	Åke,	Tomelilla	 2012
Jeppsson,	Knut,	Simrishamn	 2011
Johansson,	Gunbritt,	Brösarp	 2009
Keyser,	Susanne,	Ystad	 2010
Leandersson,	Thomas,	Tomelilla	 2012
Lennartsson,	Lars,	Borrby	 2012
Lind,	Per-Olof,	Ystad	 2010
Lindgren,	Christina,	Ystad	 2009
Lindström,	Tommy,	Löderup	 2011
Nilsson,	Per-Olof,	Ystad	 2010
Nordström,	Pia,	Simrishamn	 2011
Olsson,	Sten,	Simrishamn	 2011
Persson,	Kerstin,	Ystad	 2009
Persson,	Tommy,	Löderup	 2011
Rosén,	Mats,	Ystad	 2010
Söderlund	Hägg,	Madeleine,	Löderup	 2011
Wemnér,	Gert,	Ystad	 2010
Westerberg,	Krister,	Simrishamn	 2011

Valda av Ystads Kommun 
Adolfsson,	Gullbritt,	Ystad	 2009
Andersson,	Kenneth,	Ystad	 2011
Fahlborg,	Cecilia,	Ystad	 2011
Ivarsson,	Tommy,	Ystad	 2011
Johansson,	Kent,	Köpingebro	 2010
Mattsson,	Håkan,	Löderup	 2010
Mauser-Åkerlund,	Jasenka,	Glemmingebro	 2011
Michaelsen,	Michael,	Ystad	 2011
Nielsen,	Ronny,	Ystad	 2009
Nilsson,	Paula,	Ystad	 2010
Olsson,	Britt-Marie,	Köpingebro	 2010
Persson,	Benny,	Ystad	 2009
Svensson,	Sven	Arvid,	Glemmingebro	 2011

Valda av Simrishamns Kommun 
Andersson,	Gert,	Borrby	 2010
Carlsson,	Sven,	Simrishamn	 2012
Hernedahl,	Hans,	Tommarp	 2009
Johnsson,	Anders,	Gärsnäs	 2009
Karlsson,	Matts,	Gärsnäs	 2010
Lundgren,	Jens,	Simrishamn	 2011
Lundin,	Gerd,	Simrishamn	 2011
Olsson,	Britt-Marie,	Gärsnäs	 2010
Roshagen,	Anne-Li,	Hammenhög	 2012
Svensson,	Gert,	Kivik	 2012

Producerad	av	Sund	Kommunikation	och	Lundgren	Reklam	&	Design.
Foto:	Niclas	Bomgren,	Åsa	Kristensson,	Andreas	Offesson,	Jörgen	Ulvsgärd,	Nicklas	Sjöqvist,	Christian	Hoffström	och	Nille	Leander.
Illustration: Gustaf Emanuelsson .

Välkommen till oss

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

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



44

W W W . S P A R B A N K E N S Y D . S E

2008


