
Hållbarhetsöversikt 
för Sparbanken Syd  
– kreditgivning till företag



1. Hållbarhet för oss
Hållbarhet för Sparbanken Syd grundar sig i den urspungliga sparbanksidén vars syfte 
var att stimulera till sparande och möjliggöra tillväxt genom kunskapsspridnings och 
initiativ för en hållbar ekonomisk livsstil. Detta är en grundtanke som har genomsyrat vår 
verksamhet under alla år. 

Sparsamhet – såväl med pengar som med andra resurser – är en del av vårt DNA.
Som äkta sparbank har vi inga aktieägare eller utdelningskrav utan vårt överskott 
återinvesteras till förmån för en hållbar tillväxt. Det sker genom utveckling av tjänster som 
skapar värde för våra kunder, egna initiativ samt förverkligande av goda idéer.  Banken är 
en cirkulär ekonomi där våra kunder investerar i oss och vi återinvesterar i våra kunder, 
deras verksamheter och närmiljö. Inget kapital går till spillo eller delas ut till ägare. Detta 
kretslopp bidrar till en positiv utveckling och bygger en stabil och långsiktig tillväxt, såväl 
för banken, våra kunder som för vårt samhälle. 

Vi arbetar aktivt för att inspirera och vägleda våra kunder så att utveckling kan ske på 
ett hållbart sätt. En sådan utveckling och tillväxt ska inte skada jorden, samhället eller den 
enskilda människan – varken nu eller i framtiden. Detta tillämpas såväl i förhållande till 
våra kunder, myndigheter och samhället i övrigt som för bankens egen utveckling. 

2. Hållbarhet i kreditprocessen
Kreditgivning i Sparbanken Syd bygger på tanken att en långsiktigt god kreditkultur 
baseras på en för oss gemensam värdegrund, som är väl förankrad i vår organisation. 
Kreditgivning sker i enlighet med bankens kreditpolicy och präglas av en hög etisk 
standard där vi aktivt avstår från kreditaffärer som inte ligger i linje med vår etikpolicy 
eller av annan anledning riskerar att negativt påverka förtroendet för banken. En 
hållbarhetsanalys är en naturlig och integrerad del av affärsbedömningen och syftar till 
att minska bankens risk samt ge en bild av den påverkan ett företag har inom ekologisk, 
social respektive ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsanalysen syftar även till att visa hur 
företaget adresserar och arbetar med hållbarhetsfrågor idag samt ge en bild av företagets 
utvecklingsplaner inom området. 

Denna hållbarhetsöversikt är ett branschinitiativ som tagits fram 
inom Bankföreningen för att ge en inblick i hur hållbarhetsperspektivet 
beaktas i bankens kreditgivning till företag.
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3. Affärsvolym
Sparbanken Syds totala kreditportfölj uppgick per den 31 december 2019 till 16 458 mkr, 
varav 11 767 mkr utgjorde privatutlåning och 4 690 mkr företagsutlåning.

4. Åtagande och policys för hållbarhet
Sparbanken Syd har ett antal interna styrdokument som styr såväl vilka företag  
banken lånar ut pengar till som hur denna kreditgivning ska ske. Följande policyer  
och instruktioner är relevanta för styrning av hållbarhet i kreditprocessen:

 • Hållbarhetspolicy
 • Etikpolicy
 • Kreditpolicy
 • Policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Informations- och insiderpolicy
 • Instruktion för kreditbeslut och kreditdelegering
 • Policy för intressekonflikter

5. Fokusområden angående hållbarhet i kreditgivning
Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer om 
klimatrelaterade finansiella upplysningar beskriver vad banken bör rapportera om för 
att hjälpa våra intressenter att bättre förstå hur vi hanterar klimatrelaterade risker och 
möjligheter såväl som främja transparens. Vårt mål är att integrera rekommendationerna 
i vårt nuvarande hållbarhetsarbete på ett naturligt sätt som överensstämmer med dess 
syfte och rapportera klimatrelaterade upplysningar enligt de rekommendationer som 
utgivits av Task Force on Climate-related Financial Disclosures för första gången 2020.

Fördelning total kreditportfölj Fördelning företagsutlåning
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72 %
Privat

28 %
Företag

Lantbruk 20 %
Övrigt 16 %

Bygg 7 %
Handel 7 %
Hotell & Restaurang 3 %

Juridik & Ekonomi 4 %
Fastighet 44 %


