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VD:s kommentar 
 

Under 2017 hade banken en mycket bra tillväxt på 10,51 %. Detta innebär en ökning med 2.975 mkr 

och att banken vid utgången av 2017 redovisar en affärsvolym på 31.285 mkr. 

Framförallt har banken sett en kraftig tillväxt på kreditsidan både vad gäller företags- och privatutlå-

ning. En ökning med totalt 1.648 mkr. Det är ett tydligt bevis på att bankens affärsmodell är uppskattad 

av såväl befintliga som nya kunder. 

 

Rörelseresultatet per 2017-12-31 är 227,9 mkr. De största förbättringarna jämfört med föregående år 

har skett på räntenettot pga ökade utlåningsvolymer, provisionsintäkter genom förmedlad utlåning och 

en god utveckling på sparande i värdepappersfonder samt utdelning på bankens Swedbankaktier.   

  

Bankens soliditet uppgår per 2017-12-31 till 26,9 % och kärnprimärkapitalrelationen till 21,7 %. 

 

Banken har under året avyttrat en fastighet i Vara och istället tecknat ett flerårigt hyresavtal. 

Banken har under året förvärvat ytterligare 100.000 aktier i Swedbank och äger per 2017-12-31  

7.700.000 st. 

 

Under hösten genomförde banken sin första emission i bankens MTN program. Banken har en limit på 

1.500 mkr och den första emissionen var  300 mkr. Detta program säkerställer att banken har fortsatt 

goda möjligheter att tillfredsställa nya och befintliga kunders kredit propåer och ger förutsättningar till 

fortsatt stark expansion.     

 

 

Leif Johansson, VD 
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Bokslutskommuniké 2017 
 
för Sparbanken Skaraborg AB (publ) med organisationsnummer 516401-0141 
 
 

Utveckling av bankens verksamhet, 
resultat och ställning 

2017 i sammandrag  

(2016 inom parentes) 

 Rörelseresultatet ökade till 228,0 mkr (203,7) 

 Räntenettot minskade till 158,3 mkr (147,7) 

 Provisionsnettot ökade till 95,0 mkr (82,2) 

 Summa kostnader före kreditförluster ökade 

till 149,7 mkr (127,1) 

 Kreditförluster netto uppgår till 5,5 mkr (posi-

tivt 6,3) 

 In- och upplåningen ökade till 8.190,8 mkr 

(7.694,4) 

 Utlåningen ökade till 7.768,5 mkr (7.102,9) 

 Affärsvolymen ökade till 31.385,0 mkr 

(28.310,9) 

 
Omvärldstrender 
 
Bred konjunkturuppgång och långsamt mindre 

expansiv penningpolitik 

Den globala konjunkturen stärktes under fjolåret 

och börserna steg på bred front, delvis stödd av 

låga räntor. Under inledningen av 2018 har de 

globala långräntorna stigit, inte minst i USA, sam-

tidigt som den amerikanska kongressen beslutade 

om betydande skattesänkningar i linje med presi-

dent Donald Trumps intentioner.  

I eurozonen ökade BNP med 2,6 procent under 

tredje kvartalet och arbetslösheten sjönk till den 

lägsta nivån på närmare 10 år.  Amerikanska 

ekonomin visade på en fortsatt robust sysselsätt-

ningstillväxt och låg arbetslöshet (4,1 procent i 

december  2017) men med måttliga löneökningar. 

Modesta löneökningar är något som många av 

västvärldens centralbanker brottas med och som 

reser frågetecken om inflationsmålet kring två 

procent kan nås i närtid. Oljepriset på Brentoljan 

nådde i slutet av december 65 dollar per fat, den 

högsta nivån sedan 2014, vilket ger stöd för en 

högre inflation framöver. Minskade geopolitiska 

risker i Europa efter årets alla parlamentsval gav 

stöd för en utbredd optimism i näringslivet och hos 

hushållen.  Fed, som i höstas påbörjade neddrag-

ningarna av centralbankens balansräkningar, 

höjde i december för tredje gången styrräntan, fed 

funds, under 2017 till intervallet 1,25 - 1,50 pro-

cent.  ECB behöll däremot styrräntan oförändrad 

på noll procent men beslöt om att minska obligat-

ionsköpen ytterligare till 30 miljarder euro per 

månad fram till åtminstone september 2018.  Utta-

landen och spekulationer om att ECB ska avsluta 

sina obligationsköp helt efter september har stärkt 

euron gentemot dollarn.  Även om Riksbanken 

blivit mer komfortabel om inflationen och om 

svensk tillväxt, fortsätter den expansiva penning-

politiken med fortsatta obligationsköp när förfall av 

statsobligationer återinvesteras. Beslutet i de-

cember var dock oenigt.  

Svensk ekonomi växte på bred front. BNP steg 

med i genomsnitt 2,5 procent under fjolårets tre 

första kvartal jämfört med samma period 2016.  

Tillväxten drevs främst av ökade investeringar, 

där bostadsinvesteringarna svarade för den 

största uppgången. Svensk export och industri-

produktion gynnades av en starkare omvärldskon-

junktur och bidrog till en utbredd optimism i nä-

ringslivet.    

Antalet sysselsatta ökade med drygt 100 000 

personer under 2017 och den öppna arbetslös-

heten sjönk till 6,5 procent i slutet av året jämfört 

med 6,9 procent 2016. Ett ökat arbetskraftsdelta-

gande begränsade nedgången i arbetslösheten. 

Trots en utbredd arbetskraftsbrist både inom den 

privata och offentliga sektorn ökade lönerna i 

måttlig takt. Inflationen steg under andra och 

tredje kvartalet och nådde Riksbankens inflat-

ionsmål på 2 procent delvis på grund av tempo-

rära effekter för att under slutet av året åter 

hamna under målet. För helåret 2017 blev dock 

KPIF-inflationen (konsumentprisindex rensat för 

fast ränta) 2,0 procent i genomsnitt.  

Bostadsmarknaden präglades av ett ökat utbud 

och i slutet av året började bostadspriserna sjunka 

i hela landet både för bostadsrätter och för villor 

om än från höga nivåer. Enligt prisstatistik från 

Valueguard har priserna för bostadsrätter fallit 

med 8,7 procent under de senaste tre månaderna 

medan villapriserna sjunkit med 7,1 procent. Trots 

fjolårets växande bostadsoro och skärpta amorte-

ringskrav är hushållen motståndskraftiga.  Hushål-

lens konsumentförtroende har stigit samtidigt som 

detaljhandelns omsättning fortsatte att öka i god 

fart främst för sällanköpshandeln.  Hushållens 

kredittillväxt, som växlade ned under första halv-

året i fjol, vände svagt upp under andra halvåret 

till drygt 7 procent i årstakt i december från att ha 

vuxit kring 6,9 procent för ett halvår sedan. Utlå-
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ningen till bostäder ökade med 7,4 procent i års-

takt i november en uppväxling från 7,1 procent i 

juli. 

 
Allmänt om bankens verksamhet 
 
Inlåningen från allmänheten ökade under året 

med 6,5 (7,4) procent. De inlåningskonton som 

ökat mest är E-sparkonto, Företagskonto och 

Valutakonto. Utlåningen till allmänheten ökade 

med 9,4 (15,6) procent. Efterfrågan på krediter 

har ökat vad gäller utlåning till företag.  Volymen 

av förmedlade bolån till Swedbank Hypotek AB 

ökade med 21,2 (0,5) procent. Det största ökning 

är till privata bolån. Provisionsintäkterna från för-

medlad utlåning till Swedbank Hypotek AB ökade 

med 20,8 (31,6) procent. 

Fondvolymen som förmedlats till Swedbank Robur 

AB ökade med 14,6 (12,3) procent. Ökningen 

beror på förbättring av värdet på aktierelaterade 

fonder och ett ökat nettoinflöde till fonder.  Försäk-

ringsvolymerna hos Swedbank Försäkring AB 

ökade med 19,1 (12,3) procent.  Bankens värde-

pappersprovisioner ökade med 14,3 (- 11,9) pro-

cent, vilket främst beror på att provisionsintäkter-

na avseende fondförmedling ökade och ökad 

försäljning av Garantum produkter.  

 
Bankens resultat 

Rörelseresultatet för 2017, 228,0 mkr, är en ök-

ning med 11,9 procent jämfört med föregående år. 

Räntenettot ökade med 7,2 procent till 158,3 mkr. 

Erhållna utdelningar uppgick till 101,8 mkr (80,3 

föregående år). Provisionsnettot ökade med 12,9 

mkr till 95,0 mkr. De allmänna administrations-

kostnaderna ökade med 8,4 mkr till 124,0 mkr. 

Kreditförlusterna netto uppgår 2017 till 5,5 mkr. 

 

Bankens ställning 

Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till 

11.826,7 mkr, en ökning med 5,1 procent. Utlå-

ningen ökade till 7.768,5, en ökning med 665,6 

mkr. Volymstocken av förmedlade lån till Swed-

bank Hypotek AB ökade till 5.623,4 mkr, en ök-

ning med 983,2 mkr. 

In- och upplåning från allmänheten ökade med 

496,4 mkr till 8.190,8 mkr. Banken har under året 

emitterat obligationer motsvarande 300 mkr. Vi-

dare har banken förmedlat fondsparande via 

Swedbank Robur AB till ett värde av 4.854,9 mkr, 

en ökning inklusive värdeförändring med 617,6 

mkr. Förmedlade försäkringar via Swedbank För-

säkring AB uppgick till 1.449,3 mkr, en ökning 

inklusive värdeförändring med 232,0 mkr. 

Bankens likviditet placeras på konto i Swedbank, 

fasträntekonto, räntebärande värdepapper, fonder 

och strukturerade produkter. Bankens värdepap-

persportfölj uppgick per balansdagen till 2.320,7 

mkr. Banken har beviljad kreditlimit hos Swed-

bank på 500 mkr.  

Per den 31 december uppgår bankens totala akti-

einnehav i Swedbank AB (publ) till 7.700.000 ak-

tier. Under året har banken förvärvat 100.000 

aktier. Det totala innehavet hade vid årsskiftet ett 

marknadsvärde på 1.523,8 mkr (anskaffningsvär-

de 508,1 mkr). Utdelningen på bankens aktiein-

nehav i Swedbank AB (publ) har under de sen-

aste tio åren uppgått till 482,9 mkr.  

Bankens kapitalbas uppgår till 1.694,2 mkr per 

2017-12-31. Detta ger en kärnprimärkapitalrelat-

ion på 21,7 procent. 

 

Ägarförhållanden 

Sparbanken Skaraborg AB (publ) bedriver verk-

samhet som fristående sparbank. Banken är ur-

sprungligen grundad 1847 som Skaraborgs läns 

allmänna sparbank. Ombildningen till aktiebolag 

genomfördes år 2000. Bankens verksamhetsom-

råde omfattar Skara, Vara, Essunga och Götene 

kommuner.  

Sparbanksstiftelsen Skaraborg är ensam ägare till 

banken och genom utdelning från banken kan 

stiftelsen lämna bidrag som främjar sparbankens 

och bygdens utveckling. Fram till och med 2017 

har stiftelsen beviljat bidrag till olika projekt med 

ca 162 mkr, fördelat över bankens verksamhets-

område. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

I bankens verksamhet uppstår olika typer av fi-

nansiella risker såsom kredit-, marknads-, likvidi-

tets- och operativa risker. I syfte att begränsa och 

kontrollera risktagandet i verksamheten har ban-

kens styrelse, som är ytterst ansvarig för den in-

terna kontrollen i banken, fastställt policys och 

riktlinjer för ovanstående risker. Verkställande 

direktören ansvarar för den löpande förvaltningen 

enligt styrelsens riskpolicy. För att få en tillfreds-

ställande riskhantering i banken har banken en 

oberoende riskkontrollfunktion. Med riskkontroll 

avses alla aktiviteter för att mäta, rapportera och 

följa upp risker, oberoende från de risktagande 

enheterna. Riskkontrollfunktionen rapporterar 

muntligen och skriftligen till styrelsen kvartalsvis. 

Verksamheten präglas av riskmedvetande och 

bankens medarbetare har en god förståelse för 

den egna verksamheten och de risker som är 

förknippade med den. De övergripande målen för 

bankens hantering av risker är att i förväg identifi-
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era riskerna så att dessa kan undvikas eller kon-

trolleras på ett effektivt och affärsmässigt sätt.  

Styrelsen fastställer grundläggande riktlinjer för 

regelefterlevnad. Av riktlinjerna framgår att Verk-

ställande direktören ansvarar för att fastställa 

rutiner så att verksamheten bedrivs enligt regel-

verket och att verksamheten är ändamålsenligt 

organiserad utifrån de krav som ställs. Bankens 

funktion för regelefterlevnad (compliance) ansva-

rar för samordning och rapportering i frågor som 

rör regelefterlevnad. Arbetet med regelefterlevnad 

präglas av ett proaktivt arbetssätt och bidrar till att 

upprätthålla och förstärka bankens förtroende och 

anseende, samt verkar för att risken för legala 

sanktioner och ryktesförlust på grund av bristande 

regelefterlevnad reduceras. Funktionen rapporte-

rar muntligen och skriftligen till styrelsen halvårs-

vis.  

Banken har en diversifierad kreditportfölj för att 

motverka fluktuationer, samt låga finansiella och 

operativa risker.  

Bankens resultat påverkas även av omvärldsfak-

torer som banken inte själv råder över. Den 

största inverkan har det allmänna ränteläget, för-

ändringar på börsen och det allmänna konjunktur-

läget.  

Mer information om risker finns under not 3.  

Bankens kapitalbas uppgår till 1.694,2 mkr, vilket 

ger en kärnprimärkapitalrelation på 21,7 procent. 

Bankens riskbuffert är därmed klart över legala 

minimikravet, vilket innebär en god motståndskraft 

mot negativa händelser och störningar. De stress-

tester som görs i den interna kapital- och likvidi-

tetsutvärderingen visar att motståndskraften i 

bankens balansräkning och likviditetsportfölj är 

stor.  

Principer och processer för ersättningar och 

förmåner till ledningen 

Ersättning till verkställande direktören beslutas av 

styrelsens ordförande och vice ordförande. Er-

sättning till andra ledande befattningshavare bes-

lutas av verkställande direktören. Ytterligare in-

formation finns i not 10. 

 

Händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under räkenskapsåret 

Under 2017 upprättade banken ett program för att 

emittera obligationer (MTN-program) på finans-

marknaden. Programmet godkändes och registre-

rades av Finansinspektionen 2017-10-31. Pro-

grammet ger möjlighet till att emittera obligationer 

till en total volym om 1.500 Mkr. Inom ramen för 

detta program emitterade banken MTN obligat-

ioner motsvarande 300 mkr i november 2017. 

Obligationerna är upptagna till handel via en re-

glerad marknad. Bankens MTN är anslutna till det 

kontobaserade systemet hos Euroclear Sweden 

AB vilket innebär att inga fysiska värdepapper ges 

ut. Banken är sedan 2017-10-17 registrerat som 

ett publikt bolag.  

 

Årsredovisning 

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på 

bankens hemsida www.sparbankenskaraborg.se 

under vecka 15 2018.  

 

http://www.sparbankenskaraborg.se/


Fem år i sammandrag 

Nyckeltal
2017 2016 2015 2014 2013

VOLYM

Affärsvolym ultimo, Mkr 31 385 28 311 25 939 24 903 23 361

förändring under året, % 10,9 9,1 4,2 6,6 7,6
Av sparbanken förvaltade och förmedlade

kundvolymer, inklusive beviljad ej utnyttjad kredit

KAPITAL

Summa riskvägt exponeringsbelopp 7 818 778 7 271 529 6 936 632 6 863 782 6 522 325

För år 4-5 redovisas exponeringsbelopp enl

tidigare regelverk

Kärnprimärkapitalrelation 21,7 21,6 21,2 18,7 2,2

Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp

För år 4-5 redovisas kapitaltäckningskvot enl

tidigare regelverk

Primärkapitalrelation 21,7 21,6 21,1 18,7 -

Primärkapital i % av riskexponeringsbelopp

Total kapitalrelation 21,7 21,6 21,2 18,7 -

Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp

Soliditet

Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade 

reserver i % av balansomslutningen 26,9 28,2 26,6 27,3 26,1

RESULTAT

Placeringsmarginal

Räntenetto i % av MO 1,4 1,4 1,6 1,9 2,1

Rörelseintäkter/affärsvolym

Räntenetto + rörelseintäkter i % av

genomsnittlig affärsvolym 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5

Rörelseresultat/affärsvolym

Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9

Avkastning på totala tillgångar

Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning 1,8 1,7 1,6 1,9 2,2

Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat efter schablonskatt i % av 

genomsnittligt eget kapital 5,6 5,4 5,5 6,4 7,3

K/I-tal före kreditförluster

Summa kostnader exkl kreditförluster och 

värdeförändringar på övertagen egendom i relation 

till räntenetto + rörelseintäkter 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37

K/I-tal efter kreditförluster

Summa kostnader inkl kreditförluster och 

värdeförändringar på övertagen egendom i relation 

till räntenetto + rörelseintäkter 0,41 0,37 0,41 0,38 0,39

OSÄKRA FORDRINGAR

OCH KREDITFÖRLUSTER

Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Reservering för sannolika förluster i % av

osäkra fordringar brutto 52,13 57,88 59,65 81,19 50,56

Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning

till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,58 0,49 0,65 0,21 1,05

Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning 

till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,08 -0,10 0,16 0,05 0,08

ÖVRIGA UPPGIFTER

Medelantal anställda 96 98 99 99 97

Antal kontor 5 5 5 5 5
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Fem år i sammandrag 

Resultat- och balansräkningar, mkr

RESULTATRÄKNINGAR 2017 2016 2015 2014 2013

Räntenetto 158,3 147,7 154,7 182,7 187,1

Provisioner, netto 95,0 82,2 77,4 72,5 67,6

Nettoresultat av finansiella transaktioner 8,8 9,8 7,9 8,8 5,0

Övriga intäkter 121,1 84,8 82,6 71,4 67,3

Summa intäkter 383,2 324,5 322,6 335,4 327,0

Allmänna administrationskostnader -124,0 -115,6 -111,5 -112,2 -108,6

Övriga rörelsekostnader ¹ -25,7 -11,5 -11,3 -12,0 -13,0

Kreditförluster -5,5 6,3 -10,1 -2,9 -4,3

Summa kostnader -155,2 -120,8 -132,9 -127,1 -125,9

Rörelseresultat 228,0 203,7 189,7 208,3 201,1

Bokslutsdispositioner, netto 0,1 0,1 0,2 0,2 34,4

Skatter -24,6 -22,0 -30,6 -31,7 -37,3

Årets resultat 203,5 181,8 159,3 176,8 198,2

BALANSRÄKNINGAR

Kassa 7,3 9,8 9,4 8,7 10,9

Utlåning till kreditinstitut 103,5 194,6 517,9 324,6 230,8

Utlåning till allmänheten 7 768,5 7 102,9 6 146,6 5 963,7 5 625,5

Räntebärande värdepapper 2 320,7 2 178,6 2 203,2 2 117,2 2 166,8

Aktier och andelar 1 554,8 1 676,3 1 330,5 1 311,8 1 160,8

Materiella tillgångar 28,5 51,4 53,5 55,2 58,6

Övriga tillgångar 43,4 40,0 44,5 38,8 44,4

Summa tillgångar 11 826,7 11 253,6 10 305,6 9 820,0 9 297,8

Skulder till kreditinstitut 80,1 301,9 334,4 232,3 292,9

In- och upplåning från allmänheten 8 190,8 7 694,4 7 164,0 6 816,3 6 498,5

Emitterade värdepapper 300,0 - - - -

Övriga skulder 66,0 78,6 56,0 75,3 67,9

Avsättningar 3,6 6,4 6,6 12,0 11,4

Summa skulder 8 640,5 8 081,3 7 561,0 7 135,9 6 870,7

Obeskattade reserver 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8

Eget kapital 3 184,9 3 170,9 2 743,1 2 682,5 2 425,3

Summa skulder, obeskattade reserver och 

eget kapital 11 826,7 11 253,6 10 305,6 9 820,0 9 297,8

¹ inkl. avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 

 

Årets resultat enligt balansräkningen utgör 203.462.473 kr. 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

- balanserad vinst 1.454.581.200 kr 

- fond för verkligt värde 1.026.119.444 kr 

- årets resultat 203.462.473 kr 

Summa 2.684.163.117 kr 
  
 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

- till aktieägare utdelas (utdelning 7,50 kr per aktie) 30.000.000 kr 

- i ny räkning balanseras   

varav fond för verkligt värde 

2.654.163.117 kr 

1.026.119.444 kr 

  

 

Förslaget till utdelning, som utgör 0,9 procent av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels 

reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrö-

relse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3§ aktiebolagslagen. 

 

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha 

en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa 

risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare risker i verksamheten i enlighet med bankens interna 

kapitalutvärderingspolicy. Bankens kärnprimärkapitalrelation uppgår till 21,7 procent (21,6 procent) före ut-

delning och exkluderat årets vinst. Kapitalbasen uppgår till 1.694,2 mkr (1.569,4 mkr) och slutligt minimikapi-

talkrav till 626 mkr (582 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning.  

Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra 

sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. 

 

Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i delårsrapporten är tillräckligt stort i 

förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hän-

visas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 

 



Resultaträkningar

1 januari - 31 december Not 2017 2016

tkr

Ränteintäkter 172 871 163 805

Räntekostnader -14 606 -16 118

Räntenetto 4 158 265 147 687

Erhållna utdelningar 5 101 767 80 323

Provisionsintäkter 6 106 974 93 696

Provisionskostnader 7 -11 930 -11 530

Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 8 783 9 803

Övriga rörelseintäkter 9 19 319 4 548

Summa rörelseintäkter 383 178 324 527

Allmänna administrationskostnader 10 -124 026 -115 617

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 20 -2 944 -3 499

Övriga rörelsekostnader 11 -22 706 -7 961

Summa kostnader före kreditförluster -149 676 -127 077

Resultat före kreditförluster 233 502 197 450

Kreditförluster, netto 12 -5 529 6 288

Rörelseresultat 227 973 203 738

Bokslutsdispositioner 13 117 44

Skatter 14 -24 628 -22 027
                                                        

Årets resultat 203 462 181 755

Rapport över totalresultat

1 januari - 31 december 2017 2016

tkr

Årets resultat 203 462 181 755

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas -168 780 268 741

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 14 -682 -2 770

Poster som inte kan omföras till årets resultat 0 0

Årets övrigt totalresultat -169 462 265 971

Årets totalresultat 34 000 447 726
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Balansräkningar

Per den 31 december Not 2017 2016

tkr

Tillgångar

Kassa 7 290 9 830

Belåningsbara statsskuldförbindelser 15 379 065 348 425

Utlåning till kreditinstitut 16 103 517 194 556

Utlåning till allmänheten 17 7 759 274 7 125 943

Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring 9 194 -23 017

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18 1 941 648 1 830 138

Aktier och andelar 19 1 554 787 1 676 285

Materiella tillgångar 20

- inventarier 5 069 4 578

- byggnader och mark 23 372 46 847

Aktuell skattefordran 198 0

Övriga tillgångar 21 2 392 1 523

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 40 915 38 546

Summa tillgångar 11 826 721 11 253 654

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 23 80 083 301 978

In- och upplåning från allmänheten

- inlåning 24 8 174 309 7 677 137

- upplåning 25 16 523 17 251

Emitterade värdepapper 26 300 000 0

Aktuell skatteskuld 0 1 851

Övriga skulder 27 51 516 61 503

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 14 454 15 197

Avsättningar

- avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 29 1 446 1 322

- uppskjuten skatteskuld 14,29 2 233 5 142

Summa skulder 8 640 564 8 081 381

Obeskattade reserver 30 1 301 1 417

Eget kapital 31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 400 000 400 000

Reservfond 100 694 100 694

Fritt eget kapital

Fond för verkligt värde 1 026 119 1 195 581

Balanserad vinst 1 454 581 1 292 826

Årets resultat 203 462 181 755

Summa eget kapital 3 184 856 3 170 856

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 11 826 721 11 253 654
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Rapport över förändringar i eget kapital

Totalt

eget kapital

Tkr

Aktie-

kapital

Reserv-

fond

Fond för verk-

ligt värde

Verkligt

värde

reserv

Balanserad

vinst eller

förlust

Årets

resultat

Ingående eget kapital

2017-01-01
400 000 100 694 1 195 582 1 292 825 181 755 3 170 856

Årets resultat 203 462 203 462

Årets övrigt totalresultat -169 462 -169 462

Årets totalresultat -169 462 203 462 34 000

Vinstdisposition 161 755 -161 755 0

Utdelning -20 000 -20 000

Utgående eget kapital

2017-12-31 400 000 100 694 1 026 120 1 454 580 203 462 3 184 856

Totalt

eget kapital

Tkr

Aktie-

kapital

Reserv-

fond

Fond för verk-

ligt värde

Verkligt

värde

reserv

Balanserad

vinst eller

förlust

Årets

resultat

Ingående eget kapital

2016-01-01
400 000 100 694 929 611 1 153 518 159 307 2 743 130

Årets resultat 181 755 181 755

Årets övrigt totalresultat 265 971 265 971

Årets totalresultat 265 971 181 755 447 726

Vinstdisposition 139 307 -139 307 0

Utdelning -20 000 -20 000

Utgående eget kapital

2016-12-31 400 000 100 694 1 195 582 1 292 825 181 755 3 170 856

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Kassaflödesanalys (indirekt metod)

1 januari - 31 december

tkr 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten, tkr

Rörelseresultat 227 974 203 738

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- förändring av upplupet anskaffningsvärde (+/-) 10 267 9 494

- orealiserad del av nettoresultatet av finansiella transaktioner (+/-) -2 042 2 817

- avskrivningar (+) 2 944 3 499

- kreditförluster (+/-) 5 203 -4 518

- övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) -11 886 1 714

Inkomstskatt  (-) -27 538 -22 225

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 204 922 194 519

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (-/+) -671 071 -948 296

Ökning/minskning av värdepapper (-/+) -164 571 17 043

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-)  496 444 530 356

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) -221 895 -32 406

Förändring av övriga tillgångar (+/-) -3 437 4 459

Förändringar av övriga skulder (+/-) -12 581 22 509

Kassaflöde från den löpande verksamheten -372 189 -211 816

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar (-) -21 430 -89 718

Förvärv av materiella tillgångar (-) -7 256 -1 379

Försäljning av materiella tillgångar (+) 27 296 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 390 -91 097

Finansieringsverksamheten

Emission av räntebärande värdepapper (+) 300 000 -

Utdelning Sparbanksstiftelsen Skaraborg (-) -20 000 -20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 280 000 -20 000

Årets kassaflöde -93 579 -322 913

Likvida medel vid periodens början 204 386 527 299

Likvida medel vid periodens slut 110 807 204 386

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:(jmf även med sid 28 bankens övriga likvida tillgångar)

Kassa 7 290 9 830

Utlåning till kreditinstitut 103 517 194 556

Summa 110 807 204 386

Erhållen ränta 171 665 160 912

Betald ränta -14 311 -13 227

Erhållen utdelning 101 767 80 323

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande 

verksamheten

12
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Not 1 Uppgifter om banken 

Delårsrapporten avser Sparbanken Skaraborg AB med säte i Skara, bankens 171:e verksamhetsår, varav 

det artonde som aktiebolag. Adressen till huvudkontoret är Skaraborgsgatan 21, Box 163, 532 22 Skara. 

Not 2 Redovisningsprinciper 

Bankens delårsrapport är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-

persbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standar-

der som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att 

samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och 

med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

 

Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2017 har inte föranlett några ändringar av ban-

kens redovisningsprinciper.  

 

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas 

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstilläm- 

Pats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kom-

mande räkenskapsår och framåt planeras inte att tillämpas i förtid.  

 

IFRS 9 Finansiell instrument 

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering från 2018. 

Standarden innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas, inför en nedskriv-

ningsmodell som baseras på förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och förändringar av 

principer för säkringsredovisning bl a med syfte att förenkla och att öka samstämmigheten med bankens 

interna riskhanteringsstrategier.  

 

Nedan beskrivs denna standards bedömda påverkan uppdelat på kvalitativ och kvantitativ påverkan. 

 

Bedömda effekter av införandet av IFRS  
 
Klassificering och värdering 

 
När det gäller klassificering och värdering av utlåning har banken dragit slutsatsen att dessa tillgångar inne-

has i en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflö-

den, samt att dessa kassaflöden ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betal-

ningar av kapitalbelopp och ränta på  utestående kapitalbelopp. Detta innebär att banken även i fortsättning-

en kommer att redovisa och värdera utlåning till upplupet anskaffningsvärde.  

 
För obligationer och andra räntebärande värdepapper har banken dragit slutsatsen att dessa tillgångar klas-

sificeras i affärsmodell blandad, värdering till verkligt värde över övrigt totalresultat, vars mål är att inneha 

finansiella tillgångar i syfte att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. Denna klassi-

ficering innebär ingen förändring mot hur banken redovisar dessa idag.  

 

Banken har en långsiktig investering i aktier i Swedbank AB som för närvarande klassificeras som finansiella 

tillgångar som kan säljas som följaktligen värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Detta innehav 

kommer i enlighet med IFRS 9 att fortsätta redovisas och värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat, 

men till skillnad mot IAS 39 så kommer någon omklassificering av tidigare orealiserade resultat från övrigt 

totalresultat till resultatet inte att göras i samband med en försäljning och realisation av tidigare orealiserat 

resultat. Vid försäljning kommer istället en omföring göras från fond för verkligt till balanserat resultat som en 

transaktion inom eget kapital. 
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Banken har också ett innehav i onoterade aktier vars verkliga värde tidigare bedömts inte kunna beräknas 

tillförlitligt och fram till 2018 redovisats till anskaffningsvärde. Tillämpningen av IFRS 9 medför att detta inne-

hav ska värderas och redovisas verkligt värde, då något undantag för detta inte längre tillåts. Banken har 

utvecklat rutiner för att värdera detta innehav till verkligt värde. Effekten av denna ändring bedöms som be-

gränsad.  

 

För klassificering och värdering av bankens finansiella skulder så innebär IFRS 9 inte några förändringar 

jämfört med IAS 39.  

 
Förväntade kreditförluster 

De nya reglerna för nedskrivningar som består i att förväntade och inte bara inträffade kreditförluster ska 

redovisas, De nya reglerna förväntas öka reserveringen för kreditförluster på utlåning jämfört med tidigare 

reservering. En allmän förväntan är att de nya reglerna också kan komma att medföra en större volatilitet i 

reserverna och därför också i resultatet. Ett arbete för att ta fram nya modeller har gjorts under 2017 för be-

räkning och reservering av förväntade kreditförluster. Skillnaderna mellan bankens nuvarande redovisnings-

principer för nedskrivningar och de principer som kommer att tillämpas från och med 1 januari 2018 är bland 

annat att;  

 
 reserveringar för kreditförluster kommer inte längre bara att redovisas på utlåning utan även på läm-

nade lånelöften och på investeringar i skuldinstrument som redovisas till verkligt värde via övrigt to-

talresultat, 

 reserveringar för kreditförluster på utlåning inte längre bara kommer att redovisas för osäkra lån,  

 i samband med att en ny kredit lämnas kommer en reserv motsvarande 12 månaders förväntad kre-

ditförlust att redovisas 

 när det inträffat en betydande ökning av kreditrisk så kommer en kreditförlustreservering att göras 

motsvarande de förväntade kreditförlusterna för den återstående löptiden inte bara på osäkra lån  

 

Säkringsredovisning 

Banken kommer inte att övergå till att redovisa säkringsredovisning enligt IFRS 9, utan kommer att fortsätta 

tillämpa samma redovisningsprinciper som tidigare.  

 

Upplysningar 

IFRS 9 medför följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella instrument: krav vilka kommer att 

påverka de upplysningar som skall lämnas. Banken genomför för närvarande en gap-analys för att identifiera 

vilka förändringar som måste genomföras för att uppfylla dessa krav. Ett arbete pågår med att anpassa sy-

stem och rutiner för att uppfylla dessa krav. 

 

Bedömda effekter av införandet av IFRS 9 på öppningsbalansen 2018-01-01 

 
Banken har genomfört en analys av storleken på de kvantitativa effekterna på bankens egna kapital när 

IFRS 9 börjar tillämpas 1 januari 2018. Dessa framgår i nedan tabell fördelat på förväntade kreditförluster 

samt klassificering och värdering. De uppskattade effekterna är beräknade med utgångspunkt i information 

som till dags dato är känd.  

 

De uppskattade effekterna kan komma att ändras eftersom banken ännu inte  

a) fastställt samtliga ändringar i redovisningsprinciper som följer av IFRS 9 

b) slutfört validering av de kvantitativa effekterna från införandet av förväntade kreditförluster 
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TABELL Uppskattad påverkan på eget kapital vid övergång till IFRS 9 uppdelad på balanserat resultat och 

fond för verkligt värde 

 
Belopp i tkr Utgående balans 

31/12 2017 

Uppskattad effekt 

av tillämpning av 

IFRS 9, förväntade 

kreditförluster 

Uppskattad effekt 

av tillämpning av 

IFRS 9, klassifice-

ring och värdering 

Uppskattad ingå-

ende balans 1/1 

2018 

Balanserat resultat 1 454 581  - 30 278 0 1 424 303 

Fond för verkligt 

värde 

1 026 119    6 804 0 1 032 923 

 

Som tabell ovan visar kommer de uppskattade effekterna på bankens egna kapital påverkas när IFRS9 bör-

jar tillämpas. Effekten på bankens kapitalrelation är dock marginell, från 21,7% till 21,6%.  

 

IFRS 15 Finansiell instrument 

IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Standarden innehåller en samlad modell för intäktsredovisning av-

seende kundkontrakt som inte omfattas av andra standarder. Bedömningen är att standarden förutom utö-

kade upplysningskrav inte kommer att ha någon väsentlig effekt på bankens finansiella rapporter eller på 

kapitalkravet, kapitalbasen eller stora exponeringar.  

 

 

IFRS 16 Leasing 

IFRS 16 ersätter från och med 2019 existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal (däribland 

IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal). Enligt Rådet 

för finansiell rapportering behöver IFRS 16 inte tillämpas för redovisning i juridisk person. Eftersom banken 

bara upprättar finansiella rapporter för juridisk person och inte koncernredovisning uppkommer ingen påver-

kan av IFRS 16 på redovisade belopp i de finansiella rapporterna eller på kapitalkravet, kapitalbasen och 

stora exponeringar.  

 

Not 3 Finansiella risker 

I bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsris-

ker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens sty-

relse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policys och instruktioner för kredit-

givningen och den övriga finansverksamheten. 

Bankens styrelse har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instrukt-

ion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till 

styrelsen. 

Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och 

att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna beva-

kas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom 

regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t.ex. återspeglar gällande marknadsvillkor samt pro-

dukter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för 

en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. 

I banken finns en oberoende funktion för oberoende riskkontroll direkt underställd verkställande direktören 

vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och 

processer. 
 

Kreditrisk 

Med kredit-/motpartsrisk avses risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller 

kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också 

den risk som banken tar på sig när banken ställer ut finansiella garantier för att garantera en tredje parts 

betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella garantin. Till denna risk räknas också den risk som 

banken har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek AB. I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken 

begränsad till under året intjänad förmedlingsprovision. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kre-
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dit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument. Motparten för bankens derivatinstrument är Swed-

bank AB (publ.) med rating AA- (enligt S&P).  

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion 

inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Kreditchef rapporterar regelbundet till styrel-

sen. 

Bankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En ge-

nomgående princip är bl.a. att alla kreditbeslut i banken normalt fattas av minst två personer. Trots att kredit-

risken utgör bankens största riskexponering är bankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvo-

lym jämförelsevis små.  

Den avgörande bedömningsgrunden för bankens kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är geogra-

fiskt hänförliga till bankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare 

minska risken är merparten av bankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra 

bankmässiga säkerheter. Banken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motparts-

risker i bankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och i vär-

depapper med hög kreditvärdighet enligt av styrelsen fastställt placeringsreglemente. Bankens värdepap-

persportfölj motsvarar i all väsentlighet en rating lägst BBB (enligt S&P). 

Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas 

minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassi-

ficering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga omprövningen. Riskklassifice-

ringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och 

risken vid ett eventuellt obestånd.  

Bankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kre-

ditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb 

handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker med stöd av kravsystem som bevakar 

och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. Riskkontrollfunktionen utför en oberoende kontroll och analys 

av bankens kredithantering.  
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Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken för att banken får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella 

skulder. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av 

att bankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skul-

der inklusive derivatinstrument har olika löptider. 

 

Bankens 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. 

 

I enlighet med FFFS 2010:7 har bankens styrelse fastställt en finansierings- och likviditetspolicy för att möta 

de ökade krav på uppföljning, mätning och rapportering av likviditet. Bankens styrelse har fattat beslut om 

bankens risktolerans utifrån en både kvalitativ och kvantitativ bedömning av för banken lämplig likviditetsrisk. 

Styrelsen anger att banken ska ha en god hantering av likviditetsrisker och alltid ha en reserv av likvida til l-

gångar att tillgå för att möta perioder med begränsad likviditet samt ha en god finansieringsstruktur. 

 

 Kvalitativ bedömning 

o Banken ska alltid begränsa sin exponering mot likviditetsrisk till måttlig i relation till verksamhet-

en i allmänhet och möjlighet till finansiering i synnerhet. Banken har inte som målsättning att öka 

intäkter genom ökad likviditetsrisk. Ofrånkomligen möter banken likviditetsrisker i den löpande 

verksamheten men dessa ska alltid begränsas så de inte riskerar bankens möjligheter att upp-

fylla sina åtaganden. 

 Kvantitativ bedömning 

o Överlevnadshorisont – ett kassabaserat likviditetriskmått. Överlevnadshorisonten visar hur länge 

banken skulle klara sig under en period av stress utan tillgång till finansiering. Bankens ska ha 

en likviditetsreserv som klarar en period av minst 60 dagar.  

o Bankens likviditetsreserv skall dessutom klara en period av 30 dagar under stressade scenarion 

enligt LCR beräkningsmetod. LCR kvoten ska mins uppgå till 110% 

o Bankens största poster i balansräkningen är ut- och inlåning. Dessa skall ha en relation som vid 

varje given tidpunkt inte överskrider kvoten 1,20 (utlåning/in- och upplåning). 

o Banken ska alltid uppfylla eventuella kvantitativa krav som ställs från myndigheter och finansin-

spektion. 

 Likviditetsreserv 

o Bankens likviditetsreserv ska bestå av högkvalitativa tillgångar som enligt CRD IV och CRR får 

ingå i likviditetsreserven (Level 1 och 2 tillgångar). 

o Tillgångarna ska vara både likvida på privata marknader och belåningsbara i Riksbanken 

o Tillgångarna ska vara omsättningsbara till förutsägbara värden och de ska vara tillgängliga på 

kort sikt. 

o Tillgångarna får inte vara ianspråkstagna som säkerheter eller på annat sätt som begränsar an-

vändningen som likviditet.  

 

Styrelsens krav på likviditetsreservens storlek uppgår per 2017-12-31 till 675,7 mkr (433,6 mkr föregående år 

beräknat enligt då gällande kriterier). Överlevnadshorisonten är 134 dagar. Bankens likviditetsreserv som 

enbart består av högkvalitativa tillgångar uppgår till 1.200,4 mkr (1.204,3). Övriga omsättningsbara tillgångar 

uppgår till 1.120,3 mkr (1.182,1). Därutöver har banken en kreditlimit på 500 mkr (500) i Swedbank AB 

(publ).  

 

LCR-kvoten uppgick per 2017-12-31 till 145,4% (112,8 %). Kvoten utlåning/in- och upplåning uppgick till 0,91 

(0,92) 

 

Banken har upprättat en beredskapsplan som innehåller en handlingsplan för hantering av likviditetsrisker 

och omfattar tillvägagångssätt för att täcka ett negativt kassaflöde i krissituationer. Beredskapsplanen ska 

tillämpas så snart den löpande uppföljningen visar att likviditetsreserven riskeras hamna under den av sty-

relsen beslutade lägsta nivå. Utgångsläget är ett antal definierade händelser som utlöser beredskapsplanen. 

Valet av aktiviteter som ska genomföras styrs av händelsernas art och hur allvarlig situationen är. Banken 

har även upprättat en återhämtningsplan vars syfte är att återställa bankens finansiella ställning efter en 

kraftig försämring.  
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Övriga upplysningar som krävs enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kre-

ditinstitut (FFFS 2014:21), lämnas på bankens hemsida www.sparbankenskaraborg.se 

 

Marknadsrisk 

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 

varierar på grund av förändringar i marknadspriser. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsris-

kerna av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk). Med nuvarande inriktning på bankens verk-

samhet är det främst ränterisk som utgör marknadsrisk förutom den risk som finns i bankens långfristiga 

innehav av aktier i Swedbank AB (publ), Sparbankernas Försäkrings AB och Indecap AB. 

 

Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på bankens fastförräntade tillgångar sjunker då 

marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av 

ränterisk är inkomstrisken, d.v.s. risken för att räntenettot försämras i ett förändrat ränteläge genom att rän-

tebindningstiden är olika för tillgångar och skulder.  

 

Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte över-

ensstämmer. Samtliga tillgångar i utländsk valuta är valutasäkrade. 

 

Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska 

faktorer. Vid en förändring av aktiekursen med 10 procent för bankens aktieinnehav i Swedbank AB (publ) 

påverkas fond för verkligt värde i eget kapital per 2017-12-31 med 152,4 mkr (164,7). 

 

Ränterisk 

 

Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar 

på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan således dels bestå av förändring i verkligt värde, 

prisrisk, dels förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En betydande faktor som påverkar ränterisken är 

räntebindningstiden. Långa räntebindningstider motverkar kassaflödesrisken men ökar prisrisken. Kortare 

räntebindningstider motverkar prisrisken men ökar kassaflödesrisken.  

 

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

ränteriskerna innebär detta t.ex. att räntebindningstiderna på bankens räntebärande placeringar måste hålla 

sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. För att säkra sig mot ränterisken i bankens fastförräntade 

utlåning har banken i viss utsträckning ingått ränteswapavtal, d.v.s. avtal enligt vilka banken betalar fast 

ränta och erhåller rörlig ränta. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s.k. gap-analys, som återfinns 

nedan, som visar räntebindningstiderna för bankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster 

utanför balansräkningen. Analysen visar att vid en förändring av marknadsräntan med en procentenhet 

minskar/ökar räntenettot för kommande 12-månadersperiod med -622,2 tkr -(-1.142,7) före skatt.  

 

Hantering av bankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala finansförvaltningen 

ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering. 

 

Enligt finanspolicyn är bankens målsättning att ränterisken i hela balansräkningen och ränterelaterade kon-

trakt utanför balansräkningen får, vid en procents förändring av marknadsräntan, maximalt innebära en för-

ändring av nuvärdet med motsvarande 3 procent av kapitalbasen vilket motsvarar 50,8 mkr per 31 december 

2017 (47,1 mkr per 31 december 2016). Per den 31 december 2017 var förändringen av nuvärdet, vid en 

procents förändring av marknadsräntan, 31,8 mkr (32,9), vilket motsvarar räntebindningstid i eget kapital på 

1,0 år (1,1). Derivatinstrument (ränteswapkontrakt) används för att hantera ränterisken. I redovisningen till-

lämpas säkringsredovisning när en effektiv koppling finns mellan säkrat lån och ränteswappen. 

 

Per den 31 december 2017 hade banken ränteswappar med kontraktsvärde (nominellt värde) på 478.910 tkr 

(644.610). Swapparnas verkliga värde netto uppgick till -33.756 tkr (-42.951) bestående av tillgångar om 161 

tkr (99) och skulder om 33.917 tkr (43.050).  

 

 

http://www.sparbankenskaraborg.se/


Not 4 Räntenetto 2017 2016

tkr tkr

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut -592 -144

Utlåning till allmänheten 155 583 142 713

Varav : derivat

- säkringsredovisning -12 802 -16 960

Räntebärande värdepapper 17 893 21 208

Övriga -13 28

Summa 172 871 163 805

Varav:

 - ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR 183 579 178 925

 - ränteintäkt från osäkra fordringar 2 095 1 840

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -1 674 -1 120

In- och upplåning från allmänheten -9 399 -12 883

Varav:

 - kostnad för insättningsgaranti -4 258 -5 449

Övriga -3 533 -2 115

Summa -14 606 -16 118

Varav:

 - räntekostnad från finansiella poster ej värderade till verkligt värde -14 606 -16 118

Summa räntenetto 158 265 147 687

Räntemarginal 1,31 1,33

(Totala ränteintäkter i % av medelomslutning (MO)

minus totala räntekostnader i % av MO exkl. genomsnittligt eget kapital

och obeskattade reserver)

Placeringsmarginal (Räntenetto i % av MO) 1,36 1,39

Medelränta utlåningen 1,91 1,86

Medelränta inlåningen (Inkl. kostnad för insättningsgarantin) 0,12 0,18

Not 5 Erhållna utdelningar

Swedbank AB 101 640 80 250

Övriga aktier 127 73

Summa 101 767 80 323

Not 6 Provisionsintäkter

Betalningsförmedlingsprovisioner 11 667 11 036

Utlåningsprovisioner 41 785 35 251

Inlåningsprovisioner 7 947 7 192

Provisioner avseende utställda finansiella garantier 1 056 1 518

Värdepappersprovisioner 30 714 26 882

Övriga provisioner 13 805 11 817

Summa 106 974 93 696

Not 7 Provisionskostnader

Betalningsförmedlingsprovisioner -6 362 -6 259

Värdepappersprovisioner -3 552 -3 168

Övriga provisioner -2 016 -2 103

Summa -11 930 -11 530
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Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2017 2016

Aktier/andelar - -

Andra finansiella instrument 7 238 8 424

Valutakursförändringar 1 545 1 379

Summa 8 783 9 803

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen (FVO) 2 085 2 869

Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas (AFS) 5 159 5 559

-9 200 23 013

9 194 -23 017

Valutakursförändringar 1 545 1 379

Summa 8 783 9 803

-169 462 265 971

Not 9 Övriga rörelseintäkter

Intäkter från rörelsefastigheter 1 791 2 788

Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar 15 843 -

Övriga rörelseintäkter 1 685 1 760

Summa 19 319 4 548

Not 10 Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader

-   löner och arvoden -48 357 -46 228

-   sociala avgifter -17 931 -17 467

-   kostnad för pensionspremier -8 033 -8 650

-   andra pensionskostnader -506 -410

-   avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl. löneskatt -5 121 -5 223

-   övriga personalkostnader -3 777 -3 652

Summa personalkostnader -83 725 -81 630

Övriga allmänna administrationskostnader

-   porto och telefon -1 191 -1 643

-   IT-kostnader -27 209 -20 653

-   konsulttjänster -1 133 -1 115

-   revision -1 048 -829

-   hyror och andra lokalkostnader -2 301 -1 560

-   fastighetskostnader -2 774 -3 463

-   övriga -4 645 -4 724

Summa övriga allmänna administrationskostnader -40 301 -33 987

Summa -124 026 -115 617

Not 11 Övriga rörelsekostnader

Avgifter till centrala organisationer -2 714 -2 445

Försäkringskostnader -1 336 -1 370

Säkerhetskostnader -1 393 -1 382

Marknadsföringskostnader -2 906 -2 623

Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar -12 570 -

Administrationskostnad MTN-program -342 -

Övriga rörelsekostnader -1 445 -141

Summa -22 706 -7 961

Förändring i verkligt värde på derivat som är 

säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på 

den säkrade risk i säkringar av verkligt värde

Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas 

som redovisats i övrigt totalresultat
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Not 12 Kreditförluster, netto 2017 2016

Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar

Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster -4 299 -6 685

4 084 6 491

Årets nedskrivning för kreditförluster -19 328 -2 780

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 326 1 765

Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster 13 980 7 807

Årets nettokostnad för individuellt värderade kreditförluster -5 237 6 598

Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster -451 -306

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 3 5

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförlust 156 -9

Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar -292 -310

Årets nettokostnad för infriande av garantier 0 0

Årets nettokostnad för kreditförluster -5 529 6 288

Not 13 Bokslutsdispositioner 2017 2016

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 117 44

Avsättning till periodiseringsfond - -

Återföring av periodiseringsfond - -

Summa 117 44

Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar

Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut 

Ansvarsförbindelser
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Not 14 Skatter 2017 2016

Redovisat i resultaträkningen

Aktuell skattekostnad

Periodens skattekostnad -27 537 -27 727

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 5 502

Uppskjuten skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader fastigheter 2 882 179

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader avsättningar 27 19

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader värdepapper - -

Totalt redovisad skattekostnad -24 628 -22 027

Avstämning av effektiv skatt 2017 2016

Rörelseresultat 227 973 203 738

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 50 154 22,0% 44 822

Förändring av obeskattade reserver 0,0% 26 0,0% 10

Ej avdragsgilla kostnader 1,4% 3 083 0,2% 401

Ej skattepliktiga intäker -11,4% -25 901 -8,7% -17 663

Skatt hänförlig till tidigare år 0 -2,7% -5 502

Temporära skillnader 0,0% -2 734 0,0% -41

Övrigt 0,0% 0 0,0% 0

Redovisad effektiv skatt 12,0% 24 628 10,8% 22 027

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Före skatt Skatt Före skatt Skatt

Finansiella tillgångar som kan säljas 3 100 682 12 588 2 770

Redovisad effektiv skatt 682 2 770

Redovisat i balansräkningen

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder 2017 2016

Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:

2 551 5 433

Avsättningar -318 -291

Finansiella tillgångar som kan säljas 0 0

Redovisad uppskjuten skatteskuld 2 233 5 142

Temporära skillnader mellan bokförings- och skattemässigt 
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Not 15 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

2017 2016

Upplupet

anskaffn värde

Redovisat 

värde*

Upplupet

anskaffn värde

Redovisat 

värde*

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

 - svenska staten 0 0 0 0

 - svenska kommuner 355 250 358 984 284 878 288 201

 - utländska stater 20 000 20 081 60 056 60 224

Summa 375 250 379 065 344 934 348 425

4 065 3 425

* i allt väsentligt är redovisat värde verkligt värde

Not 16 Utlåning till kreditinstitut 2017 2016

Svenska kreditinstitut

 - svensk valuta 75 772 183 409

 - utländsk valuta 27 745 11 147

Summa 103 517 194 556

Not 17 Utlåning till allmänheten

Utestående fordringar, brutto

 - svensk valuta 7 808 614 7 143 269

 - utländsk valuta 8 433 7 128

Summa 7 817 047 7 150 397

Varav osäkra:

  individuell nedskrivning (specifikation se nedan) -47 087 -45 823

-1 492 -1 648

Redovisat värde, netto 7 768 468 7 102 926

Förändringar av nedskrivningar

Individuellt 

värderade 

osäkra 

lånefordringar Summa

Ingående balans 1 januari 2017 45 823 1 648 47 471

Årets nedskrivning för kreditförluster 19 328 111 19 439

Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster -13 980 -267 -14 247

-4 084 -4 084

Utgående balans 31 december 2017 47 087 1 492 48 579

Ingående balans 1 januari 2016 57 340 1 639 58 979

Årets nedskrivning för kreditförluster 2 780 103 2 883

Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster -7 807 -94 -7 901

-6 490 -6 490

Utgående balans 31 december 2016 45 823 1 648 47 471

Gruppvis 

värderade 

osäkra 

lånefordringar

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger 

nominella värden

Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut 

redovisas som konstaterade förluster

  gruppvis nedskrivning för homogena lånefordringar

Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut 

redovisas som konstaterade förluster

Negativ skillnad till följd av att bokförda värden understiger 

nominella värden
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Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2017 2016

Upplupet

anskaffn värde

Redovisat 

värde*

Upplupet

anskaffn värde

Redovisat 

värde*

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

 - svenska bostadsinstitut 817 651 821 350 646 763 648 024

 - övriga svenska emittenter 76 429 82 225 59 653 65 322

 - icke finansiella företag 862 926 869 296 855 257 865 309

 - finansiella företag 146 431 168 777 203 501 227 071

Summa 1 903 437 1 941 648 1 765 174 1 805 726

varav: Förlagsbevis 94 042 95 103 45 653 46 085

1 903 437 1 941 648 1 765 174 1 805 726

1 901 660 1 788 231

39 988 41 907

39 904 40 531

* i allt väsentligt är redovisat värde verkligt värde förutom investeringar som hålles till förfall om 15.000 tkr (15.000)

Not 19 Aktier och andelar 2017 2016

Övriga 1 554 787 1 676 285

Summa aktier och andelar 1 554 787 1 676 285

varav: Noterade värdepapper på börs 1 550 701 1 674 280

         Onoterade värdepapper 4 086 2 005

Företag Antal Börsvärde

2017

Redovisat 

värde

Aktier och andelar

Swedbank A-aktier 7 700 000 1 523 830 1 523 830

Sparbankernas Försäkrings AB 2 137 0 1 980

Indecap Holding AB 6 0 2 106

Swedbank Robur Fonder AB 26 871 26 871

Summa 1 554 787

Företag Antal Börsvärde

2016

Redovisat 

värde

Aktier 

Swedbank A-aktier 7 600 000 1 674 280 1 674 280

Sparbankernas Försäkrings AB 2 157 0 2 005

Swedbank Robur Fonder AB 24 412 24 412

Summa 1 700 697

Negativ skillnad till följd av att bokförda värden understiger 

nominella värden

Summa obligationer och andra räntebärande 

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger 

nominella värden

varav: Noterade värdepapper på börs

         Onoterade värdepapper
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Not 20 Materiella tillgångar

tkr Inventarier

Byggn. och 

mark Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2016 41 260 92 305 133 565

Förvärv 1 379 0 1 379

Avyttringar -286 0 -286

Utgående balans 31 december 2016 42 353 92 305 134 658

Ingående balans 1 januari 2017 42 353 92 305 134 658

Förvärv 7 256 0 7 256

Avyttringar -8 041 -26 597 -34 638

Utgående balans 31 december 2017 41 568 65 708 107 276

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2016 36 281 40 783 77 064

Årets avskrivningar 1 778 1 721 3 499

Avyttringar -284 0 -284

Utgående balans 31 december 2016 37 775 42 504 80 279

Ingående balans 1 januari 2017 37 775 42 504 80 279

Årets avskrivningar 1 783 1 161 2 944

Avyttringar -7 342 0 -7 342

Utgående balans 31 december 2017 32 216 43 665 75 881

Nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2016 0 2 954 2 954

Utgående balans 31 december 2016 0 2 954 2 954

Ingående balans 1 januari 2017 0 2 954 2 954

Utgående balans 31 december 2017 0 2 954 2 954

Redovisade värden

1 januari 2016 4 979 48 568 53 547

31 december 2016 4 578 46 847 51 425

1 januari 2017 4 578 46 847 51 425

31 december 2017 9 352 19 089 28 441

Not 21 Övriga tillgångar 2017 2016

Positivt värde på derivatinstrument 495 427

Upplupna ränteintäkter på swappar -292 -405

Förfallna räntefordringar 6 28

Övriga tillgångar 2 381 1 473

Summa 2 590 1 523

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 2 597 3 239

Upplupna ränteintäkter 9 085 10 449

Upplupna provisionsintäkter 29 233 24 858

Summa 40 915 38 546
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Not 23 Skulder till kreditinstitut 2017 2016

Svenska kreditinstitut

 - svensk valuta 75 986 297 448

 - utländsk valuta 4 097 4 530

Summa 80 083 301 978

Beviljad kontokredit i Swedbank AB (publ.) 500 000 500 000

Not 24 Inlåning från allmänheten

Allmänheten

 - svensk valuta 8 142 571 7 663 716

 - utländsk valuta 31 738 13 421

Summa 8 174 309 7 677 137

Inlåningen per kategori av kunder

Offentlig sektor     434 478 306 867

Företagssektor 1 609 615 1 523 107

Hushållssektor 5 771 537 5 379 220

Varav: enskilda företagare 1 493 285 1 358 939

Övriga 358 679 467 943

Summa 8 174 309 7 677 137

Not 25 Upplåning från allmänheten

Postväxlar 16 523 17 251

Summa 16 523 17 251

Not 26 Emitterade värdepapper

Emitterade värdepapper 300 000 -

Not 27 Övriga skulder

Negativt värde på derivatinstrument 37 558 49 139

Upplupna räntekostnader på swappar 2 352 3 411

Preliminärskatt räntor 1 633 1 747

Anställdas källskattemedel 1 339 1 236

Övriga skulder 8 634 5 970

Summa 51 516 61 503

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 842 1 026

Övriga upplupna kostnader 13 612 14 171

Summa 14 454 15 197

Not 29 Avsättningar

Pensionsavsättningar 1 446 1 322

Uppskjuten skatteskuld 2 233 5 142

Summa 3 679 6 464

Not 30 Obeskattade reserver

Överavskrivningar inventarier 1 301 1 417

Periodiseringsfond - -

Summa obeskattade reserver 1 301 1 417
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Not 31 Eget kapital

För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i eget kapital.

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4.000.000 aktier, kvotvärde 100)

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Fritt eget kapital

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.

Balanserad vinst

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets

resultat och fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns

tillgängligt för utdelning till aktieägaren.

Not 32 Eventualförpliktelser och åtaganden

tkr nom belopp 2017 2016

Eventualförpliktelser

 - Garantiförbindelser - krediter 130 904 140 420

 - Garantiförbindelser - övriga 84 409 71 463

Summa 215 313 211 883

Åtaganden

 - Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter 980 324 962 221

 - Lånelöfte 263 329 277 632

Summa 1 243 653 1 239 853

Not 33 Närstående relationer

Sammanställning över närståenderelationer

2017

Fordran Skuld Erhållen ränta Betald ränta Inköp av

per per tjänster

31 december 31 december

Till banken närstående personer

och företag 84 631 8 659 217 8 21

2016

Fordran Skuld Erhållen ränta Betald ränta Inköp av

per per tjänster

31 december 31 december

Till banken närstående personer

och företag 78 196 19 156 229 40 20

Närstående avser personer i bankens styrelse och de företag som dessa kontrollerar och är kunder i banken. 

Krediterna har föregåtts av sedvanlig kreditprövning. Samtliga transaktioner med närstående personer till banken är enligt

marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner och lån till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 10. 
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Not 34 Finansiella tillgångar och skulder

2017

Redovisat värde Verkligt värde

Innehav för 

handels-

ändamål

Initialt identifierade 

till verkligt värde

Derivat som 

säkrings- 

instrument

Investeringar 

som hålles till 

förfall

Låne- och kund-

fordringar

Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas

Övriga 

skulder

Total Total

Belåningsbara statsskuldförbindelser 379 065 379 065 379 065

Utlåning till kreditinstitut 103 517 103 517 103 517

Utlåning till allmänheten 7 750 080 7 750 080 7 750 080

Förändring i verkligt värde på säkrat

belopp i portföljsäkring -9 194 -9 194 -9 194

Obligationer och andra räntebärande 

värdepapper 24 988 15 000 1 901 660 1 941 648 1 941 648

Aktier och andelar 26 872 1 527 915 1 554 787 1 554 787

Övriga tillgångar 334 161 -286 209 209

Upplupna ränteintäkter 9 086 9 086 9 086

Summa tillgångar 334 51 860 161 15 000 7 853 203 3 808 640 0 11 729 198 11 729 198

Skulder till kreditinstitut 80 083 80 083 80 083

In- och upplåning från allmänheten 8 190 832 8 190 832 8 190 832

Övriga skulder 33 966 2 352 36 318 36 318

Upplupna räntekostnader 840 840 840

Summa skulder och eget kapital 0 0 33 966 0 0 0 8 274 107 8 308 073 8 308 073

2016 Redovisat värde Verkligt värde

Innehav för 

handels- 

ändamål

Initialt identifierade 

till verkligt värde

Derivat som 

säkrings- 

instrument

Investeringar 

som hålles till 

förfall

Låne- och kund-

fordringar

Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas

Övriga 

skulder

Totalt Totalt

Belåningsbara statsskuldförbindelser 348 425 348 425 348 425

Utlåning till kreditinstitut 194 556 194 556 194 556

Utlåning till allmänheten 7 079 909 7 079 909 7 079 909

Förändring i verkligt värde på säkrat

belopp i portföljsäkring 23 017 23 017 23 017

Obligationer och andra räntebärande 

värdepapper 26 907 15 000 1 763 819 1 805 726 1 830 138

Aktier och andelar 24 412 1 676 285 1 700 697 1 676 285

Övriga tillgångar 329 99 -377 51 51

Upplupna ränteintäkter 10 451 10 451 10 451

Summa tillgångar 329 51 319 99 15 000 7 307 556 3 788 529 0 11 162 832 11 162 832

Skulder till kreditinstitut 301 978 301 978 301 978

In- och upplåning från allmänheten 7 694 388 7 694 388 7 694 388

Övriga skulder 43 092 3 411 46 503 46 503

Upplupna räntekostnader 1 026 1 026 1 026

Summa skulder och eget kapital 0 0 43 092 0 0 0 8 000 803 8 043 895 8 043 895

2
8
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Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde  

Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade 

priser. För övriga finansiella instrument använder sig banken av andra värderingstekniker. Banken använder 

observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella instrument där handeln inte är frekvent och 

det verkliga värdet därför mindre objektivt, krävs i varierande utsträckning att banken gör bedömningar bero-

ende på likviditet, koncentrationer, osäkerheter beträffande marknadsfaktorer, prisantaganden och andra 

risker som påverkar ett specifikt instrument.  

 

Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i vär-

deringstekniken enligt följande: 

   

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument  

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Denna ka-

tegori inkluderar instrument som värderas baserat på noterade priser på aktiva marknader för 

liknande instrument, noterade priser för identiska eller liknande instrument som handlas på 

marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där all väsentlig indata är direkt 

och indirekt observerbar på marknaden.  

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar alla instru-

ment där värderingstekniken innefattar indata som inte baseras på observerbara data och där 

den har en väsentlig påverkan på värderingen.  

 

Ytterligare information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde liksom kvantitativa upplys-

ningar om värderingar till verkligt värde och känsligheter framgår nedan.  

 

2016 

Tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Tillgångar     

Belåningsbara statsskuldsförbindelser mm 379 065   379 065 

Obligationer och andra räntebärande 

värdepapper 
1 916 660 24 988  1 926 648 

Aktier och andelar 1 527 916 26 871  1 554 787 

Derivat  161  161 

Summa 3 823 641 52 020  3 860 661 

Skulder     

Derivat  33 966  33 966 

Summa  33 966    33 966 

 

 

2016 

Tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Tillgångar     

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 348 425   348 425 

Obligationer och andra räntebärande 

värdepapper 
1 763 816 26 907  1 790 723 

Aktier och andelar 1 676 285 24 412  1 700 697  

Derivat  99  99 

Summa 3 788 526 51 418  3 839 947 

Skulder     

Derivat  43 092  43 092 

Summa  43 092  43 092 
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Verkligt värde för finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde 

 

2017 

tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

 verkligt  

värde 

Summa  

redovisat 

värde 

Utlåning till allmänheten  7 768 468  7 768 468 7 768 468 

Obligationer  15 000  15 000 15 000 

Summa  7 783 468  7 783 468 7 783 468 

      

In- och upplåning från 

allmänheten  8 190 832  8 190 832  8 190 832 

Summa  8 190 832  8 190 832 8 190 832 

 

 

2016 

Tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

 verkligt  

värde 

Summa  

redovisat 

värde 

Utlåning till allmänheten  7 102 926  7 102 926 7 102 926 

Obligationer  15 000  15 000 15 000 

Summa  7 117 926  7 117 926 7 117 926 

      

In- och upplåning från 

allmänheten 

  

7 694 388 

 

 

 

7 694 388 

 

7 694 388 

Summa  7 694 388   7 694 388 7 694 388 

 

 

Metoder för bestämning av verkligt värde 

Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de 

finansiella instrument som redovisas i tabellerna 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 

anskaffningstillfället med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, 

företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar fak-

tiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida 

transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. Instrument som är noterade på en aktiv marknad åter-

finns i balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den 

största delen av bankens finansiella instrument som löpande värderas till verkligt värde åsätts ett verkligt 

värde med priser som är noterade på en aktiv marknad. 

 
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad  

Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar banken fram det verkliga värdet genom att an-

vända en värderingsteknik. De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på 

marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möjligt. Banken kalibrerar med 

regelbundna intervall värderingstekniken och prövar dess giltighet genom att jämföra utfallen från värde-
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ringstekniken med priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Värderings-

tekniker används för följande klasser av finansiella instrument; räntebärande värdepapper (när prisnoteringar 

på en aktiv marknad inte finns tillgängliga), aktier (när kursnoteringar på en aktiv marknad inte finns tillgäng-

liga), andra räntebärande tillgångar och skulder samt derivatinstrument. De tillämpade värderingsmodellerna 

kalibreras så att verkligt värde vid första redovisningen uppgår till transaktionspriset och förändring i verkligt 

värde redovisas sedan löpande utifrån de förändringar som inträffat i de underliggande marknadsriskpara-

metrarna. 

 
OTC-Derivat 

Värderingsteknikerna för OTC-derivat utgörs av analys av diskonterade kassaflöden samt etablerade opt-

ionsvärderingsmodeller. Värderingsmodellerna har utformats så att observerbara marknadspriser används 

när sådana finns tillgängliga. I de fall som observerbara marknadspriser inte finns tillgängliga använder ban-

ken ej observerbara modellparametrar. Banken kalibrerar modellernas parametrar löpande efter jämförelser 

mellan modellernas värde och utfallet av faktiska transaktioner på marknaden.  

 

Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på en diskontering av beräknade framtida kassaflöden enligt 

kontraktets villkor och förfallodagar med utgångspunkt i marknadsräntan. 

Valutaterminer värderas till verkligt värde genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade termins-

kursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Dis-

kontering görs till riskfri ränta baserat på statsobligationer.  

 
Aktieindexobligationer 
Dessa värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De är inte föremål för daglig handel på en aktiv 
marknad och det verkliga värdet har hittills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per 
balansdagen för respektive instrument.  
 
Räntebärande värdepapper, utlåning till allmänheten och in- och upplåning från allmänheten 

Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas (i) med referens till finansiella 

instrument som i allt väsentligt är likadana eller till nyligen genomförda transaktioner i samma finansiella 

instrument alternativt om sådana uppgifter inte finns tillgängliga till (ii) framtida kassaflöden av kapitalbelopp 

och ränta diskonterade till aktuella marknadsräntor på balansdagen. I de fall diskonterade kassaflöden har 

använts, beräknas framtida kassaflöden på den av bankledningen bästa bedömningen. Den diskonterings-

ränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen.  

 

Kortfristiga finansiella tillgångar och skulder 

För kortfristiga finansiella tillgångar och skulder görs ingen värdering till verkligt värde eftersom redovisat 

värde är en rimlig approximation av verkligt värde. Dessa innehav återfinns i posterna utlåning till kreditinsti-

tut, övriga tillgångar, upplupna ränteintäkter, skulder till kreditinstitut, övriga skulder och upplupna räntekost-

nader. 
 
Onoterade aktier 

Banken har innehav av onoterade aktier i Sparbankernas Försäkrings AB och redovisas till anskaffningsvär-

de. Skälet till att de inte kunnat värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt är att det enligt bankledningen 

råder alltför stor osäkerhet i de framtida kassaflödena samt den riskjustering som behöver göras på diskon-

teringsräntan. Banken har ingen avsikt att avyttra de onoterade aktierna i någon nära framtid. Det redovi-

sade värdet på onoterade aktier vars verkliga värden inte kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt uppgår till 

4.086 tkr (2.005 tkr). 
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Not 35 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av bankens redovisningsprinciper beskrivs nedan. 

 

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 

Bankens redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och skulder ska klassificeras i olika katego-

rier: 

 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder för ”handel” förutsätter att dessa motsvarar be-

skrivningen av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel under redovisningsprinciper. 

 Finansiella tillgångar och skulder som banken initialt valt att värdera till verkligt värde via resultaträk-

ningen förutsätter att kriterierna under redovisningsprinciper uppfyllts. 

 Klassificering av finansiella tillgångar som investering som hålles till förfall förutsätter att banken har 

en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha tillgångarna till förfall i enlighet med vad som anges under 

redovisningsprinciper. 

 
Säkringskvalifikationer 

Avgörande för att finansiella instrument ska kvalificera som säkringsrelation är att banken förväntar sig säk-

ringen ska vara högst effektiv över säkringsinstrumentets löptid. 

 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 

Nedskrivningar för kreditförluster 

Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på ledningens 

bästa uppskattning av nuvärdet av kassaflöden som förväntas erhållas. Vid uppskattning av dessa kassaflö-

den görs en bedömning av motpartens finansiella situation och realisationsvärdet på varje underliggande 

säkerhet. Varje osäker fordran bedöms på dess meriter och strategin med avseende på uppskattade kassa-

flöden som bedöms återvinningsbara.  

 
 
Not 36 Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen 
 
Sparbanken Skaraborg AB har ett omfattande samarbete med Swedbank AB (publ). Detta samarbete regle-

ras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till och med 2020-06-30. Avtalet förlängs automatiskt med 

två år i sänder om inte endera parten säger upp avtalet senast 24 månader före löpande avtalstids utgång.  

 

Avtalet omfattar bland annat förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek AB och förmedling av 

fond- och försäkringssparande till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB.  

 

Av banken förmedlad hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek AB uppgick per 2017-12-31 till 5.623 mkr 

(4.640 mkr). Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från provisionen upp till ett 

maximalt belopp om innevarande års provisioner. 

 

Till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB hade banken per 2017-12-31 förmedlat fondspa-

rande på 4.855 mkr (4.237 mkr) och försäkringssparande på 1.449 mkr (1.287 mkr). Provision för både fond 

och försäkring beräknas utifrån marknadsvärdet på det förmedlade sparandet. 

 

Den totala provisionen för ovan nämnda förmedlade volymer uppgick till 68 mkr (57 mkr). 
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Not 37 Kapitaltäckning 
 
Kapitaltäckning 
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därige-
nom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de före-
skrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker 
och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet 
med bankens interna utvärdering av kapital och risker. 
 
Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på 

 bankens 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 omvärldsförändringar. 
 
Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen 
följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeg-
lar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov. 
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kre-
ditbeslut och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov. Under året har inga 
förändringar skett. 
Information om bankens riskhantering lämnas i not 3. 
 
Banken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och 
kapitalkrav enligt 6 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kredit-  
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Övriga upplysningar lämnas på bankens hemsida 
www.sparbankenskaraborg.se. Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för 
en snabb överföring av medel ur kapitalbasen. 
 
Banken uppfyller dels det lagstadgade kravet på kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet. 
 

http://www.sparbankenskaraborg.se/


Kapitaltäckning

Kapitalbas 2017 2016

Kärnprimärkapital:

Aktiekapital 400 000 400 000

Överkursfond 100 694 100 694

Fond för verkligt värde 1 026 120 1 195 581

Balanserad vinst 1 454 581 1 292 826

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 981 395 2 989 101

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella

sektorn där institutet har ett icke väsentligt innehav

Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster

och förluster -1 229 777 -1 377 375

Ytterligare värdejusteringar -2 320 -2 164

Förlagslån och uppskjuten skatt -55 131 -40 173

Kärnprimärkapital 1 694 167 1 569 389

Kapitalbas 1 694 167 1 569 389

Kapitalrelationer, buffertar m m

Summa riskvägt exponeringsbelopp 7 797 658 7 271 530

Lagkrav

Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 21,73% 21,58%

Primärkapitalrelation 6,00% 21,73% 21,58%

Total kapitalrelation 8,00% 21,73% 21,58%

Buffertkrav 345 494 287 739

varav kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 194 848 181 788

varav kontracyklisk kapitalbuffert 1,93% 150 646 105 951

Kärnprimärkapital tillgängligt efter lagstadgade buffertkrav 9,30% 9,62%

Kapitalkrav enligt pelare II 115 331 147 432

Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka banken har 298 140 298 910

ett icke väsentligt innehav som ska riskvägas upp till

10 % av institutets kärnprimärkapital

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp 2017 2016

Kapitalkrav Riskvägt Kapitalkrav Riskvägt

exponerings- exponerings-

Kreditrisk enligt schablonmetoden belopp belopp

Exponeringar mot institut 3 020 37 749 4 314 53 921

Exponeringar mot företag 383 503 4 793 791 339 963 4 249 542

Exponeringar mot hushåll 89 255 1 115 687 96 254 1 203 172

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 52 106 651 324 45 247 565 593

Fallerande exponeringar 10 217 127 707 14 355 179 432

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 6 541 81 765 5 174 64 676

Aktieexponeringar 23 851 298 140 23 913 298 910

Övriga poster 5 151 64 392 4 940 61 752

Summa 573 644 7 170 555 534 160 6 676 998

Operativ risk

Operativ risk enligt basmetoden 49 512 618 903 47 236 590 444

Summa 49 512 618 903 47 236 590 444

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enl 656 8 200 327 4 088

schablonmetoden

Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 623 813 7 797 658 581 722 7 271 530

Denna delårsrapport har inte granskats av bankens revisorer.

Skara 2018-02-20

Leif Johansson

Verkställande direktör
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