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Ekonomiskt sammandrag,  
januari-december 2020:
(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari- december 2019)

• Rörelseresultatet före kreditförluster för 2020 uppgår 
till 140,5 mkr (135,4 mkr). Bankens rörelseresultat 
ökade, trots lägre rörelseintäkter under året, främst 
tack vare att 2019 belastats med högre kostnader till 
följd av en nedskrivning av immateriella tillgångar.

• Räntenettot 2020 är 15,1 mkr högre än 2019. Det 
högre räntenettot speglas av att banken gick in i året 
med en hög ingående utlåningsvolym i kombination 
med att riksbanken höjde reporäntan från minusnivåer 
till noll procent. 

• Provisionsnettot 2020 uppgår till 132,0 mkr (128,8 mkr) 
och ligger därmed på en högre nivå än utfallet för sam-
ma period 2019. Marknaden har under 2020 minst sagt 
varit volatil. Poster av engångskaraktär har under årets 
slut bidragit till det förbättrade provisionsnettot.

• Bankens övriga rörelseintäkter blev lägre innevaran-
de år i jämförelse med föregående år vilket främst 
beror på de intäkter banken erhöll vid försäljningar 
och utdelningar från dess dotter- och intressebolag 
under 2019. 

• Rörelsekostnaderna 2020 uppgår till 223,6 mkr 
(235,8 mkr). Banken har haft betydligt högre IT- 
kostnader under 2020 i jämförelse med 2019 men 
trots det är de totala rörelsekostnaderna lägre. De 
lägre kostnaderna beror till stor del på att banken 
under 2019 gjorde nedskrivningar av immateriella 
tillgångar. 

• I ett tidigt skede av pandemin togs det höjd för ett 
sämre makroscenario än vad verkligheten ser ut att 
påvisa. Detta har lett till att kreditreserveringar in-
klusive kreditförluster har fluktuerat under året men 
uppgår till -1,8 mkr (-3,8 mkr) för helåret 2020.

• Bankens totala affärsvolym uppgår per den 31  
december 2020 till 46 745 mkr (44 976 mkr). Bankens 
utlåning har minskat medan bankens inlåning samt 
förmedlade fond- och försäkringsvolymer har ökat. 
Bankens inlåning har ökat med 13,9 % sedan årsskif-
tet vilket är extraordinärt i jämförelse med tidigare år 
och har påverkats av omvärldens omständigheter. 

• Under 2020 har banken fokuserat på att stärka kapitalet 
vilket bekräftas per sista december 2020. Total kapital-
relation uppgick till 20,1 % (17,6 %).

• Likviditetstäckningsgraden uppgick till 348 % (297 %) 
och ligger därmed fortsatt på en väldigt hög och sta-
bil nivå.

Viktiga händelser,  
januari-december 2020:
• Som en konsekvens av att Sparbanken Rekarne är på 

väg in i en ny utvecklingsfas beslutade bankens sty-
relse och VD gemensamt om att banken behövde ett 
nytt ledarskap. Bankens styrelse beslutade att byta 
verkställande direktör. Timo Haavisto blev tillförord-
nad VD tills ny VD är på plats. Sparbanken Rekarne 
AB har under året beslutat att utse Annika Helg till ny 
VD. Annika Helg påbörjar sin anställning hos banken 
under det andra kvartalet 2021. 

• Banken har under året sålt två av sina dotterbolag, 
RIK matematik AB och Rekarne Funding AB samt 
ytterligare en andel av intressebolaget Portfolio  
Försäkra AB. 

•  Sparbanken Rekarnes kunder är bland de mest nöjda! 
I årets SKI-undersökning (kundnöjdhet hos Sveriges 
bankkunder) får sparbankerna högst betyg bland 
samtliga banker i Sverige. 

• Banken bygger en mer hållbar affärsverksamhet och 
vill ta en mer aktiv roll för ett stabilare klimat. Banken 
arbetar för ett minskat eget avtryck, samtidigt som 
banken uppmuntrar kunder att spara hållbart och 
företagskunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

• Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 
11 mars 2020 att spridningen av det nya viruset 
Covid-19 klassas som en pandemi. Ett flertal länder 
stängde ner men Sverige valde en annan strategi. 
Under året har smittspridningen kommit i vågor och 
i slutet av året stod det klart att vaccineringen av 
Covid-19 kunde börja. Trots osäkerheten om framti-
den har utfallet i makroscenarior inte visat sig bli lika 
negativa som tidigt befarades. 

• Banken inledde i tidigt skede ett aktivt arbete för att 
ställa om och bemöta de effekter Covid-19 kunde 
tänkas få på verksamheten och dess kunder samt 
medarbetare. Banken har utökat de digitala ingångarna 
för att kunna bemöta kunderna på ett säkert sätt under 
rådande pandemi. 

• Riksbanken höjde reporäntan till 0 %.
• Finansinspektionen beslutade den 16 mars 2020 att 

sänka den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 % 
till 0 % i förebyggande syfte för att motverka kreditåt-
stramningar. 

• Börsen har minst sagt varit volatil. Ett historiskt ras i 
marknaden följdes av en lika historisk återhämtning. 
Marknaden lyckades hålla sig någorlunda stabil i 
slutet av året trots stora händelser som ett långdra-
get presidentval i USA samt ökad smittspridning av 
Covid-19. 
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Det märkliga året 2020
Det år vi precis har passerat har utan tvekan varit  
händelserikt. Storbritannien lämnade EU- samarbetet, 
ett stökigt val har genomförts i USA, politisk oro  
i Ryssland kopplat till oppositionsledare och inte  
minst, en pandemi har drabbat världen. 

Internt har vi genomfört ett VD-byte och organisations-
förändringar samt implementerat en rad nya regelverk.

Pandemi/vaccin
Covid-19 fortsätter att prägla vår vardag. Efter en lugnare 
sommar slog den andra vågen till i höstas med smittotal 
som översteg vårens siffror. Penning- och finanspolitiskt 
stöd har hjälpt många företag att hålla i och hålla ut. I 
mellandagarna godkändes de första vaccinen och vacci-
neringen påbörjades globalt. Om allt går enligt plan och 
mutationerna kan hållas på plats bör vi kunna återgå till 
ett mer normalt liv som vi känner igen under sommaren. 
Banken ställde snabbt om vid inledningen av pandemin 
och har noga följt de restriktioner som beslutats. Mötet 
med kunderna ställdes inte in, utan fick ställas om vilket 
gjorde att vi introducerade fler digitala kundmöten. Detta 
öppnade upp ett nytt arbetssätt med nya möjligheter för 
kunder att träffa oss.

VD-byte
Under våren genomförde banken ett VD-byte. Under-
tecknad är tillsatt Tf VD under rekryterings-processen 
av nästkommande verkställande direktör. I november 
utsågs Annika Helg till bankens nya VD. Annika börjar 
sin tjänst under det andra kvartalet 2021.

Hållbarhet
Sparbankstanken fyllde 200 år anno 2020. Idén var att 
hjälpa den vanliga människan till ett hållbart liv genom 
eget sparande. När fler hade möjligheten till någon 
form av konsumtion växte ekonomin i bygden. Det är 
här vi har våra rötter. Genom att vara hållbara över tid, 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt är vi en positiv kraft 
i samhället och tar ansvar för inte bara vår bygd utan 
även jordens begränsade resurser. Hållbarhet ska vara 
en del i våra samtliga processer och ett viktigt perspek-
tiv i vårt beslutsfattande. 

Samhället sätter banker i centrum genom de nya  
regelverk som kommer att införas de närmaste åren. 
Regelverk som kommer att påverka både oss och våra 
kunder i riktning mot ett mer hållbart samhälle. 

Rent konkret utbildar vi oss mer i hållbarhet, uppdaterar 
riskanalysen med hållbarhetsfrågor i kreditarbetet, utser 
hållbarhetscoacher samt att både banken och våra 
kunder ökar sparandet i hållbara- och gröna placeringar. 
Vi har också implementerat hållbarhetsmål och en 
hållbarhetsmanifestation. Framåtriktat kommer vi att 
lansera ett ”grönt” fastighetslån och tillsammans med 
Swedbank jobbar vi i projektet ”Sunda bygglån” med 
syfte att bland annat minska arbetsskador på byggar-
betsplatser. 

Digitalisering
Tillsammans med Viaduct AB äger och driver banken 
Rekarne Finansutveckling AB. Bolaget utvecklar och 
säljer affärsstödssystem. Under året tecknades ett avtal 
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Timo Haavisto
Tf VD
Sparbanken Rekarne

mellan Rekarne Finansutveckling och Sparbankernas 
Riksförbund (SR) avseende applikationen, SORC (läs mer 
om SORC i hållbarhetsrapporten sidan 12). Genom SR:s 
försorg distribueras applikationen till landets 58 spar-
banker i syfte att underlätta för bankerna att upprätthålla 
regelefterlevnad.

Vår omvärld och planet förändras i en allt snabbare 
takt! Det går att föreställa sig hur lantbruksfamiljen 
under industrirevolutionen gick från att bruka sin mark 
med oxe och plog till att flytta in till stan med fabriken 
och nymodigheter som elektricitet, bilar, flygplan, tåg 
och tidningar med senaste nytt från hela vår fantastiska 
glob. Kanske var det tidnings- och mediebranschen 
som var först ut med vår tids industrirevolution. Det  
är bara att titta på hur den kartan ser ut idag jämfört 
med för 20 år sedan. Hur produceras och konsumeras 
mediaprodukter idag jämfört med vid millennieskiftet? 
Vi står på tur! 

Alltfler möten sker numera digitalt, både interna och 
externa. Inte minst är det en utveckling påskyndad av 
pandemin. Både vi och våra kunder ställer om, digitali-
seringen går fort. Vi jobbar intensivt med att utveckla 
en digital mötesplats. Vi ser att i flertalet av våra mål-
grupper, men framförallt i småföretagssegmentet, finns 
ett behov av att möta oss på ett annat sätt än idag. 

Under augusti och september genomfördes årets 
SKI-undersökning. Den visade att Sparbankerna har de 
nöjdaste kunderna i både privat- och företagssegmentet. 
Vi erhöll vårt bästa resultat sedan mätningarna inleddes 
bland våra privatkunder medan resultatet bland företa-
garna hamnade på topp tre någonsin. Bankens lokala 

koppling och vårt personliga bemötande samtidigt som 
våra digitala kanaler utvecklas i rätt riktning är vad kun-
derna säger sig uppskatta.

Starkt resultat
Trots det utmanande 2020 levererar banken ett bättre 
resultat än 2019, vi har tillsammans med sparbanks- 
kollektivet de nöjdaste kunderna såväl inom privat- som 
företagssegmentet. Vi har även motiverade medarbetare 
som trivs med att komma till jobbet. Dessutom har vi 
stärkt kapitalställningen under året och har en fortsatt 
stark likviditet. 

Tillsammans med kunderna, medarbetarna och övriga 
intressenter är Sparbanken Rekarnes framtidsutsikter 
utmärkta. 
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Hållbarhets- 
rapport
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Sparbanken Rekarne  
- För ett hållbart samhälle 
Ända sedan sparbanksrörelsen startade för över 200 år 
sedan har tanken varit densamma; att hjälpa människor 
att förverkliga idéer och att utveckla samhället där 
banken är verksam. Sparbanken Rekarnes verksamhet 
är fortfarande baserad på denna idé och vi är övertygade 
om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi 
främjar en hållbar utveckling i samhället. 

Med vår historia är det lätt att förstå varför vi vill vara 
en positiv kraft i samhället och en bank som värnar om 
det historiska arvet, att visa omtanke för bygden. Helt 
enkelt att vara en lokal bank som bryr sig om. 

Eskilstuna Stads & Fristads Sparbank bildades 1827 
och ingick senare i olika fusioner. Banken har haft 
namn som Sparbanken Södermanland, Sparbanken 
Mälardalen, Nya Sparbanken och Sparbanken Sverige. 
Sedan 2009 heter vi Sparbanken Rekarne och vi är inte 
som andra banker. Vi är ett sparbanksaktiebolag som 
till 50 % ägs av Swedbank AB (publ.) och till 50 % av 
Sparbanksstiftelsen Rekarne. 

Vårt sociala ansvarstagande är tydligt genom att banken 
och stiftelsen tillsammans investerar i den lokala utveck-
lingen. Återinvesteringen görs i Eskilstuna och Sträng-
näs kommuner eftersom det är där vi finns och verkar.

Vår vision
Sparbanken Rekarnes vision är att vara regionens star-
kaste och mest aktiva bank.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att verka för kunders, bankens och re-
gionens positiva utveckling genom att ge alla möjlighet 
att förstå, förenkla och utveckla sin ekonomi.

Vår affärsidé 
Vår affärsidé är att långsiktigt verka som en fullsor-
timentsbank med stor tillgänglighet i Eskilstuna och 
Strängnäs kommun. Vi vänder oss till privatpersoner, 
företag, offentlig verksamhet och organisationer och 
vår lokala förankring ger snabba beslutsvägar och per-
sonliga relationer som skapar nytta åt våra kunder.

Våra värdeord
Våra värdeord är Stolthet, Engagemang, Glädje,  
Nytänkande

Vår affärsmodell
Sparbanken Rekarnes affärsmodell grundar sig på 
sparbanksidén. Vår modell består i sin enklaste form av 
att sparande omvandlas till utlåning som i sin tur bidrar 
till att våra kunder kan uppnå sina mål, företag kan in-
vestera och att samhället kan utvecklas. Engagemang 
och goda relationer är en naturlig del av affärsmodellen 
och det möjliggörs av vår lokala närvaro. Vi kan mark-
naden och vi känner våra kunder. Ytterligare en faktor 
är möjligheten till snabba beslut då huvudkontoret med 
styrelse och ledning finns lokalt.

Sparbanken Rekarne har sitt säte i Eskilstuna och 
erbjuder banktjänster till hushåll, företag, lantbruk 
samt organisationer och kommuner, företrädesvis i 
Eskilstuna- och Strängnäs kommuner. 

Huvudkontoret är beläget på Kungsgatan 5 i Eskilstuna 
och utöver huvudkontoret återfinns det bemannade 
kontor i Strängnäs och Mariefred. Banken möter även 
sina kunder via andra kanaler såsom via mobilbanken,  
internetbanken eller över telefon.

Kunderbjudandet består av försäljning och rådgiv-
ning inom sparande, utlåning, betalningar, juridik och 
försäkring, vilket även innefattar förmedling till andra 
finansiella aktörer. 

Vårt mål är att vara en stark och aktiv lokal aktör som 
bryr sig om både sina kunder och det samhälle vi verkar 
i. För att klara av det krävs skickliga medarbetare som 
ger ett bra kundbemötande, snabb service, har hög 
kompetens och är lyhörda för kundens önskemål. 

För att uppnå skalfördelar har banken också ett lång-
varigt samarbete med Swedbank AB (publ.) och dess 
dotterbolag. Samarbetet ger bl a tillgång till ett brett 
produktsortiment, IT-tjänster och möjlighet till för-  
medling av till exempel aktier, utlandstjänster och 
finansbolagsprodukter.

Policys och riktlinjer
Sparbanken Rekarnes arbete innebär ett långtgående 
ansvarstagande med syfte att maximera affärs-, kund- 
och samhällsnytta samt minimera risk och bankens 
negativa påverkan på sin omvärld. Som ledning och 
stöd i det dagliga arbetet finns externa lagar och regel-
verk samt interna styrdokument.

Styrdokumenten struktureras i tre olika nivåer. Överst 
finns de policys som styrelsen beslutar, under dem 
finns instruktioner fastställda av VD och i nästa steg 
detaljeras processer och rutiner i form av riktlinjer. 
De styrdokument som har störst påverkan och koppling 
till hållbarhet i bankens verksamhet har bedömts vara 
följande:

•  Etik- och intressekonfliktspolicy
•  Kreditpolicy
•  Instruktion för compliancefunktionen
•  Instruktion för riskkontrollfunktionen
•  Åtgärder mot hantering av penningtvätt  

och finansiering av terrorism
•  Personalpolicy
•  Arbetsmiljöpolicy
•  Riktlinjer sponsring
•  Hållbarhetspolicy

Vår syn på hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomiskt ansvarstagande och hållbarhet handlar 
om att främja sund och hållbar ekonomi genom att 
bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, 
mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga 
parametrar i dialogen - såväl med anställda som med 
kunder och leverantörer.
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Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att säkerställa grundsynen 
om alla människors lika värde och lika rättigheter. Vi 
värdesätter mångfald och jämställdhet både internt 
och mot kunder och leverantörer. Sponsring och vårt 
engagemang i näringsliv och föreningsliv är också en 
viktig del.

Ekologisk hållbarhet
Miljömässigt ansvarstagande och hållbarhet handlar om 
på vilket sätt bankens samt våra kunders och leverantö-
rers verksamhet påverkar klimatet och på vilket sätt vi 
kan hushålla med jordens gemensamma resurser.

Hållbarhetsstyrning
Sparbankens styrelse
Sparbanken Rekarnes styrelse har det yttersta ansvaret 
för styrningen av hållbarhetsarbetet och fastställer 
årligen policyn för området. 

VD
Sparbankens VD ansvarar för att leda bankverksam-
heten och övervaka utvecklingen. VD ansvarar för 
att fastställa instruktioner och rutiner samt har det 
övergripande ansvaret för att hållbarhetsarbetet sker i 
enlighet med hållbarhetspolicyn.

Hållbarhetsansvarig
Bidrar med att ta fram metoder kring hur hållbarhetsar-
betet ska bedrivas, informera och håller samman arbetet 
inom banken.

Chefer och medarbetare 
Varje chef har operativt ansvar för hållbarhetsarbetet 
inom sitt område. Målet är att alla medarbetare ska ha 
tillräcklig kunskap om och förståelse för hållbarhets-
arbetet samt en vilja att anpassa sina rutiner för att nå 
uppsatta mål.

Hållbarhetscoacher
Ansvarar för att sprida information inom sin respektive 
avdelning samt att ta tillvara de idéer som kommer från 
bankens personal.

Juridik och Compliance
Under 2020 påbörjades ett arbete med att förbereda 
banken på de nya EU regelverk som träder i kraft  
under 2021. Arbetet leds av bankens jurist och compli-
ance funktion.

Väsentliga områden 
Under 2020 valde banken ut fem områden där banken 
väsentligt kan bidra ur ett hållbarhetsperspektiv. De fem 
områdena kopplade vi samman med de mest passande 
Globala målen som finns angivna i Agenda 2030.

Under de närmsta åren kommer vi att fördjupa vårt ar-
bete med intressentdialoger och väsentlighetsanalyser.

1. Hjälpa kunder att investera hållbart
Att styra kapital till verksamhet som är hållbar är centralt 
i omställningen till ett mer hållbart samhälle

Genomförda åtgärder för att nå målet:
-  Webinar tillsammans med Swedbank
-  Workshop med personalen om sparandets betydelse 

för omställningen
-  520 kunder har under året investerat i någon eller några 

av våra fonder med extra hållbarhetskriterier

2. Utbilda i Hållbar ekonomi
För att kunna ta bra hållbara beslut behövs kunskap

Genomförda åtgärder för att nå målet:
För kunder:
-  Bostadsköparskola
-  Obligationsskola
-  Utbildning om hållbara fonder

Internt:
-  Utbildning tillsammans med Coompanion
-  Internutbildning om hållbarhet
-  Utbildning om EU:s nya regelverk Sustainable Finance

3. Hållbar personal som är representativ  
för samhället i stort

Är väsentligt som en förutsättning för bankens långsik-
tiga värdeskapande

Genomförda åtgärder för att nå målet:
-  Startat projekt med fokus på jämställdhet och inklu-

dering. Två workshops med fokus på jämställdhet och 
inkludering.

4. Minska bankens negativa klimatpåverkan
Är väsentligt för att bidra till en bättre miljö 

Genomförda åtgärder för att nå målet:
-  Interna transporter mellan kontor sker i huvudsak  

med elbil 
- Lampor är utbytta till ledlampor 
-  Vi har aktivt arbetat med att få ned pappersförbruk-

ningen. 2019 förbrukande banken 8 pallar papper. 
2020 förbrukade vi 6 pallar. 

8



5. Göra hållbarhetsanalys vid kreditgivning
Är väsentligt för att styra kapital till verksamhet som är 
hållbar i omställningen till ett mer hållbart samhälle

Genomförda åtgärder för att nå målet:
-  Infört branschspecifika frågor vid kreditgivning till  

företag

Banken i samhället 
Vi är mycket stolta över att vara en lokal bank som bryr 
sig om och gör skillnad. Det är våra kunder som ger 
oss den möjligheten – och förhoppningsvis är de stolta 
över att vara kunder i en bank med lokalt hjärta.

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne, vår 
hälftenägare, är vi en av Eskilstunas och Strängnäs 
kommuners största sponsor- och bidragsgivare. Att 
låta en del av vårt resultat gå tillbaka till de orter där vi 
verkar är en central del av vår historia och affärsidé. 

Sponsring av lokal idrott och kultur är givetvis en viktig 
del och tillsammans med klubbarna och föreningarna 
har vi utvecklat denna typ av samarbete. Sedan 2017 
kombinerar vi traditionell sponsring med ett gemensamt 
socialt ansvarstagande. Genom att tillsammans med 
föreningarna driva olika CSR-satsningar kan vi göra 
ännu större nytta på våra orter.  

Sparbanksstiftelsen Rekarne är också viktig och tongi-
vande genom sitt stöd till regionens utveckling. Det rör 
sig om stora belopp – som fördelat på områdena forsk-
ning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott främjar 
tillväxt och utveckling i bankens verksamhetsområde.

– Sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans 
satsat över 290 miljoner kronor på lokal utveckling.

#coronakampen
På grund av pandemin var vi tvungna att tänka om och 
agera på nya sätt för att vara en bank som gör skillnad 
lokalt. På kort tid och tack vare vårt lokala nätverk kunde 
vi lansera det vi kallar Coronakampen. 

I Coronakampen levererades matvaror till behövande 
grupper i samhället, genom ett samarbete med Stads-
missionen och utvalda restauranger.

I projektet genomfördes också ett samarbete där lokala 
kulturarbetare spred underhållning, både som streama-
de föreställningar och på plats – utomhus – på olika 
äldreboenden. På detta sätt kunde Coronakampen 
innebära en roligare vardag för de på boendena samti-
digt som artisterna fick en välkommen inkomst.

Banken har också stöttat Kvinnojouren Moa och Ung-
domsjouren Fria med extra medel. För att stödja det 
lokala näringslivet har årets julgåva till personalen be-
stått av presentkort som personalen kan handla för i 
utvalda butiker i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Banken är med och bidrar
Sparbanken Rekarne stöttar också våra lokala föreningar 
och organisationer i deras arbete att få in ytterligare 
medel till sina projekt för att göra våra orter ännu bättre. 
Det rör sig om allt från integrationsstöttande aktivi-
teter och julklappsinsamlingar till barn på sjukhus till 
utveckling av forskningsbaserade läromedel och som-
marlovsaktiviteter för ekonomiskt utsatta familjer.

Rekarne Academy 
Sedan 2017 erbjuder vi studenter från Mälardalens 
Högskola som är intresserade av bankyrket möjligheten 
att söka arbete hos oss under studietiden. Sparbanken 
Rekarnes ambition är att årligen anställa två till fyra 
studenter. Efter avslutad studietid kan, om behov av 
rekrytering finns, möjligheten till internship erbjudas.

Under 2020 har vi haft tre studenter på plats. 

Banken som arbetsgivare
En bra arbetsmiljö är viktig för oss och vi strävar efter 
en företagskultur som genomsyras av öppenhet och 
omtänksamhet. Vi är övertygade om att det är grunden 
för att få engagerade medarbetare, som tillsammans 
bidrar till bankens, kundernas och det lokala samhällets 
utveckling. 

Sparbanken Rekarne har som mål att vara en inkluderan-
de arbetsplats där alla kan växa. Vi uppmuntrar också till 
ett flexibelt förhållningssätt till arbete och uppgifter, för 
att kunna lyckas både som individer och tillsammans. 

Vi bejakar mångfald. Det innebär att banken behöver 
medarbetare med ett brett spektrum av färdigheter, en 
rad olika erfarenheter och varierande bakgrunder.

Vi tar också aktivt ställning mot alla former av diskrimi-
nering och vill bidra till ett inkluderande samhälle som 
respekterar mänskliga rättigheter.

Alla medarbetare, oavsett kön, etnisk bakgrund, 
religion eller livsåskådning, ålder, sexuell läggning, 
könsidentitet eller funktionshinder, ska ha samma 
möjligheter i banken. Varje individ, utifrån sina unika 
förmågor, kvalifikationer och erfarenheter, utgör en 
del i ett team, som gör skillnad och är en positiv kraft 
i samhället – och är också en del av en långsiktigt 
lönsam bank.

Arbetsmiljö och hälsa
Banken bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
med regelbunden uppföljning enligt gällande regel-
verk. Arbetet ska vara en naturlig del av den dagliga 
verksamheten bland annat för att motverka ohälsosam 
arbetsbelastning och stress. 

Vi tror på att ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder 
till en bra arbetsmiljö som stimulerar medarbetarna till 
öppenhet, initiativtagande och till respekt för varandra. 

Vår syn på en tillfredsställande arbetsmiljö utmärks  
exempelvis av möjligheten till inflytande, handlingsfrihet, 
utveckling, varierande arbetsuppgifter, samarbete och 
sociala kontakter.
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Mål  
2020

Utfall 
2020

Mål  
2019

Utfall 
2019

Frisknärvaro* >70 % 52,5 % >70 % 67,5 %

Sjukfrånvaro <2,8 % 4,7 % <2,8 % 5,0 %

* Andelen personer utan sjukanmälan senaste 6 månaderna.

Den pågående pandemin har framförallt påverkat 
frisknärvaron.

Avtal finns med Företagshälsovården om behandling  
av arbetsrelaterade sjukdomar och alla anställda har 
möjlighet att genomgå årliga hälsokontroller.

En årlig friskvårdspeng om 5 000 kr utbetalas per med-
arbetare inom ramen för Skatteverkets regler. Syftet 
med bidraget är att banken vill främja hälsa hos sina 
medarbetare genom att skapa förutsättningar för fysisk 
aktivitet i syfte att öka välbefinnande, frisknärvaro,  
förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka 
förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv. 

Alla medarbetare har möjlighet att få en löneutfyllnad 
som kompletterar den allmänna föräldrapenningen. 
Lönenivån för män och kvinnor kvalitetssäkras genom 
en årlig lönekartläggning. I den senaste genomförda 
kartläggningen identifierades inga avvikande skillnader. 

I banken gäller nolltolerans mot kränkande särbehand-
ling (Arbetsmiljöpolicy) och under 2020 har vi inga  
anmälda diskrimineringsärenden. 

Medarbetarundersökning
Sparbanken Rekarne genomför årligen medarbetsun-
dersökningar. Undersökningen mäter hur nöjda medar-
betare är genom ett NMI (nöjd medarbetar index) och 
rekommendationsviljan internt (eNPS, Employee Net 
Promoter Score). Syftet är att undersöka om banken 
lever upp till målsättningen att vara en attraktiv arbets-
givare. Vad som är ett bra värde är väldigt olika i olika 
industrier, länder och kulturer men ett riktmärke kan 
vara att över 0 är bra, över 20 är väldigt bra och över 
50 är enastående. Merparten av de tillfrågade skulle 
rekommendera Sparbanken Rekarne. Underlaget från 
undersökningen används för att utveckla arbetsmiljön.

Mål Utfall

NMI >80 % 82 %

eNPS*  50 % 34 %

* Employee Net Promoter Score

Miljö
Målet med Sparbanken Rekarnes miljöarbete skall vara 
en del i skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till en 
uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke genom att:

•  Möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspek-
tiv i alla beslut i verksamheten

•  Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressen-
ter i miljöfrågor

•  I all verksamhet följa gällande lagar och förordningar 
samt arbeta för att minska och förebygga föroreningar

•  Utbilda och uppmuntra vår egen personal till ett miljö-
arbete som leder till ständiga förbättringar och ökad 
affärsnytta

Direkt och indirekt miljöpåverkan
Som tjänsteföretag har vi ingen stor direkt miljöpåver-
kan. Desto viktigare är det att se till att våra kunder och 
leverantörer har möjlighet att använda oss på ett miljö-
medvetet sätt. 

Den största direkta miljöpåverkan vi har kommer från 
pappersförbrukning, transporter (tex tjänsteresor) 
och energiförbrukning. Genom pandemin har bankens 
negativa direkta miljöpåverkan minskat. Såväl utbild-
ningar och konferenser som många av bankens interna 
möten hålls digitalt, med mindre resande som följd. 

Vår indirekta miljöpåverkan påverkas av kundernas 
användning av oss och våra tjänster. 

Digitala tjänster
Kontanter är en av våra miljöbovar med stora koldiox-
idutsläpp på sin resa mellan bank, affär och plånbok. 
Genom att använda de digitala tjänster som banken 
tillhandahåller kan våra kunder spara tid och pengar 
och samtidigt bidra till en minskad miljöpåverkan.

Swish, en produkt som minskar kontanthanteringen,  
är ett smidigt sätt att föra över pengar mellan privatper-
soner och till anslutna företag.

Vi arbetar löpande med ökad digitalisering när kunden 
besöker kontoret eller ringer till banken. Det gör vi bland 
annat genom att arbeta tillsammans med kunderna i 
deras egen internetmiljö. På detta sätt sker kontinuerlig 
utbildning i digitala tjänster. 

Banken tillhandahåller ett antal miljöanpassade produkter 
och tjänster, till exempel Mobilbanken, Telefonbanken, 
Internetbanken, Bank- och betalkort, Energilån, hållbar-
hetsfonder, e-faktura, Autogiro och inte minst Swish.

Pandemin har medfört att fler kunder har sökt sig till de 
digitala banktjänsterna samtidigt som de har lyssnat på 
uppmaningen att undvika besök på kontoret.

Baksidan av att fler banktjänster digitaliseras och att 
e-handeln ökar är dock att vi ser en ökning i antalet 
kort- och IT-bedrägerier. Sparbanken Rekarne har ett 
nära samarbete med andra banker och polisen och vi 
utvecklar ständigt våra säkerhetslösningar för att mot-
verka denna ökning. 

Information och kommunikation är viktiga delar och vi 
arbetar löpande med att informera våra kunder och öka 
medvetandet kring dessa frågor. Det är viktigt att vi och 
våra kunder är medvetna om hur man kan skydda sig 
och att vi har en förståelse för hur bedragarna arbetar.

Mänskliga Rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförut-
sättning för långsiktigt värdeskapande i banken. Vårt 
arbetssätt och vår styrning gällande mänskliga rättig-
heter syftar till att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt 
sund affärsverksamhet där respekt för mänskliga  
rättigheter integreras i affärsbeslut.
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Arbetet med mänskliga rättigheter berör bland annat 
följande principer:  Vi bedömer risk och agerar för 
att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter i 
relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, un-
derleverantörer och samarbetspartners, samt beaktar 
påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut. 
Vi främjar transparens och kommunicerar på ett sätt 
som möjliggör för våra intressenter att förstå vårt arbe-
te, våra utmaningar och våra ambitioner när det gäller 
mänskliga rättigheter. Trots omfattande förebyggande 
arbete kan kränkningar ske. Om Sparbanken Rekarnes 
agerande skulle innebära en direkt kränkning av 
mänskliga rättigheter så åtar vi oss att gottgöra eller 
råda bot på situationen. 

Jämställdhet och mångfald
Vår målsättning är att vara en förebild vad gäller inklu-
dering och mångfald där vi verkar. Vi avser att främja 
en inkluderande kultur där alla medarbetare känner sig 
respekterade och värderade, ha en personalstyrka som 
reflekterar vår kundbas och mångfalden i samhället i 
stort, och säkerställa att våra team och ledningsgruppen 
är balanserade vad gäller kön, ålder, kompetenser och 
geografisk bakgrund. Vi vill skapa en arbetsplats där 
det känns bra att jobba.

Ett projekt startades 2020 kopplat till inkludering och 
mångfald. I syfte att lyfta frågorna har en Workshop 
genomförts med ledningsgruppen. Workshopen led-
des av Annelie Mård, Vice president på Epiroc. Samt 
en Workshop för samtliga chefer i banken där Annelie 
Mård och Therese Näs från Djörg modererade.

Våra fokusmål - Jämställdhet och Mångfald
•  Lika löner för jämförbara jobb
•  Jämställd representation på chefsnivå och högre  

specialistroller
•  Ökad kundupplevelse genom mångfald - vi ska spegla 

det samhälle där vi verkar

Nuläge jämställdhet
Kvinnor Män

Medarbetare 58 % 42 %

Chef 42 % 58 %

Bankledning 25 % 75 %

Styrelse 40 % 60 %

Motverkande av korruption
Sparbanken Rekarnes affärsframgång bygger på att 
banken har stort förtroende hos våra kunder och på 
vår marknad. Därför är vårt arbetssätt och vår styrning 
för att förebygga korruption och intressekonflikter av 
yttersta vikt.

Banken har bland annat interna regler och rutiner gäl-
lande etik, intressekonflikter samt vilka uppdrag vid 
sidan av tjänsten, så kallade bisysslor, våra medarbe-
tare kan ha på sin fritid. Varje enskilt uppdrag värderas 

så att det inte påverkar bankens förtroende enligt Spar-
banken Rekarnes etikregler. VD ska godkänna samtliga 
bisysslor efter att närmaste chef, och i vissa fall ban-
kens funktion för regelefterlevnad, tillstyrkt bisysslan.

Etikregelverk
Banken utbildar också medarbetarna, bland annat i 
samband med anställning, i hur de ska agera enligt 
bankens etikregelverk, vilket innefattar bland annat 
antikorruption. Vi har som ledord att vara måttfulla när 
det gäller gåvor, förmåner och representation. Både när 
det gäller anställda och kunder. Banken har rutiner för 
visselblåsning och samtliga medarbetare kan anonymt 
lämna uppgifter om oegentligheter utan att det får kon-
sekvenser för den egna anställningen. I vissa fall lyfter 
banken hanteringen av visselblåsningen utanför orga-
nisationen för att verkligen säkerställa en oberoende 
granskning.

I banken finns väl fungerande attest- och utanord-
ningsregler som bygger på dualitet: ingen medarbetare 
ensam kan hantera en transaktion genom hela behand-
lingskedjan.

Finansiell brottslighet
Banken arbetar aktivt för att motverka finansiell brotts-
lighet i det dagliga arbetet, med fokus på penningtvätt 
och terroristfinansiering. Vi har en intern avdelning som 
arbetar med monitorering av alla transaktioner som 
görs, både med automatiserade system och med ma-
nuell hantering. Alla misstänkta transaktioner loggas 
och vi har ett nära samarbete med Finanspolisen.

På så sätt bidrar vi till att motverka exempelvis drog-
handel, människohandel, grov ekonomisk brottslighet 
och finansiering av terrorverksamhet.

Medarbetarnas egna affärer
Vi har tydliga regler gällande våra medarbetares egna 
intressen vid användning av finansiella instrument och 
arbetar aktivt mot marknadsmissbruk.

Ekonomiskt ansvar
Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk 
skapar vi förutsättningar där vi kan tillgodose våra kun-
ders behov på såväl kort som lång sikt. Bankens ansvar 
för hållbar utveckling börjar i bankaffären. Vi vill möjlig-
göra för människor, företag och samhället att växa.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsregelverket syftar till att stärka ban-
kernas motståndskraft mot finansiella förluster och 
därigenom skydda bankens kunder.

Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal 
ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, 
vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknads-
risker och operativa risker dels ska omfatta beräknat 
kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksam-
heten i enlighet med bankens kapitalutvärderingspolicy 
i enlighet med bankens process för intern kapital och 
likviditetsvärdering (IKLU).
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Banken som skattebetalare
Sparbanken Rekarne betalar skatt på flera olika sätt, 
som en helt naturlig del av sin verksamhet. Häri räknas 
förutom bolagsskatt även exempelvis arbetsgivaravgif-
ter och sociala avgifter för personalen, insättningsga-
ranti och resolutionsavgift för finansiell stabilitet.

Utöver de skatter som avser bankens egen verksamhet, 
redovisar och levererar banken in betydande belopp 
till Skatteverket för både kunders och medarbetares 
räkning.

Eftersom en stor del av bankens verksamhet inte är 
momspliktig har vi inte möjlighet att dra av ingående 
moms vid köp av externa produkter och tjänster. Där-
med är moms en ren kostnad för Sparbanken Rekarne.

Finansinspektionen
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd offentliggör Sparbanken Rekarne periodisk 
information om kapitaltäckning och riskhantering.

Ekonomiskt värdeskapande
Genom att Sparbanken Rekarne är ett vinstdrivande 
och lönsamt bolag skapas ekonomiska värden både i 
och utanför banken. En del av vinsten återinvesteras i 
verksamheten, men genererar också arbetstillfällen och 
löner för anställda och underleverantörer, samt skatter 
och avgifter till samhället. Genom vårt samhällsengage-
mang via sponsring och CSR, samt lån till företag och 
privatpersoner, är banken med och finansierar tillväxt 
och ökad sysselsättning i vårt verksamhetsområde.

Ansvarsfull kreditgivning
Vid kreditgivning handlar det om ansvar och långsiktig-
het, både gällande lån till privatpersoner och till företag. 
Det är viktigt att våra kunder har en långsiktigt hållbar 
ekonomi där det finns utrymme för oförutsedda händel-
ser. Vid kreditgivning föreskriver Sparbanken Rekarnes 
kreditpolicy att den ska vara sund och av hög kvalitet, 
vilket ger möjlighet att skapa långsiktiga och lönsam-
ma kundrelationer. Kreditgivningen baseras på känne-
dom om kunden, dess verksamhet, framtidsutsikter 
och en bedömning av kundens miljöpåverkan. Den ska 
även präglas av en sund och tydligt hög etisk standard, 
där banken utifrån etiska krav och förhållningssätt prö-
var varje affär och på ett aktivt sätt avstår kreditaffärer 
som inte ligger i linje med vår etikpolicy.

Vid krediter över 5 mkr gör banken en fördjupad hållbar-
hetsanalys med hjälp av en särskild riskbedömnings-
modell som nu är uppdaterad med branschspecifika 
frågeställningar. 

Riskhantering
För att verka som en stabil och motståndskraftig bank 
över tid, ska banken hålla en låg risknivå. För att upp-
rätthålla bankens låga riskprofil ska banken verka för 
en sund riskkultur som integrerar hela banken, och som 
är baserad på en förståelse för vilka risker som banken 
är eller kan komma att exponeras för, samt hur dessa 
risker bör hanteras.

Banken ska genomsyras av en riskkultur som omfattar 
ansvarstagande, riskmedvetenhet och effektiv riskhan-
tering och kontroll.

Nedan följer exempel på hur Sparbanken Rekarne 
arbetar i praktiken.

Minst årligen hanterar och utvärderar Sparbanken  
Rekarne risker som banken är utsatt för. 

Det finns tydliga och dokumenterade interna rutiner 
och kontrollsystem, inklusive ansvar och befogenheter.

Verksamhetsförändringar, som nya eller väsentliga för-
ändringar i produkter, tjänster, marknader, processer och 
IT-system, prövas enligt en dokumenterad process (New 
Product Approval Process, NPAP). Processen syftar till 
att bedöma och utvärdera hur nytillkommande risker 
påverkar riskaptiten och bankens kapitalbehov.

SORC - ett ledningssystem för intern  
styrning och kontroll
I samarbete med Rekarne Finansutveckling har banken 
utvecklat SORC (Styrning, Ordning, Risk och Compliance). 
SORC är ett IT-baserat system banken använder sig av 
för att säkerställa att bankverksamheten kan bedrivas 
på ett tydligt, effektivt och regelrätt sätt. Här hanterar 
banken tillstånd, processkartor, styrdokument, kredit-
beslut, NPAP, avtal, myndighetskontakter, rapporter 
och allt annat som banker och finansbolag måste ha 
full kontroll över.

Genom Sparbankernas Riksförbund erbjuds nu samtliga 
sparbanker i landet att använda systemet.
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Ägarstruktur
Sparbanken Rekarne AB, även kallad banken nedan, 
med organisationsnummer 516401–9928 har anor  
sedan 1827 och ombildades 1996 till ett aktiebolag 
som sedan blev ett publikt bolag 2015. Banken äger 
dotterbolaget Sinnebild i Eskilstuna AB (556631-7854).

Bankens ägarförhållande är: 
Sparbanksstiftelsen Rekarne   50 %
Swedbank AB (publ)   50 %

Samtliga ingående bolag har säte i Eskilstuna.  
Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5.

Bankens verksamhet
Bankens verksamhetsområde omfattar Eskilstuna 
kommun och Strängnäs kommun. Banken erbjuder 
finansiella tjänster och produkter. Verksamheten  
bedrivs via tre kontor. Huvudkontoret är beläget i  
Eskilstuna sedan finns ett kontor i Strängnäs samt  
ett i Mariefred. 

Samarbetspartners
Banken har ett långvarigt samarbete med Swedbank 
AB. Samarbetet omfattar framförallt

•  köp av IT-tjänster
•  förmedling av hypotekskrediter
•  förmedling av aktier
•  förmedling av utlandstjänster
•  finansbolagsprodukter
•  förmedling av fonder och försäkringar

Viaduct AB utför systemutveckling åt banken, dessutom 
är Viaduct 50 % ägare till ett av bankens intressebolag 
Rekarne Finansutveckling AB. 

Det affärsmässiga samarbetet med Sparbanken Västra 
Mälardalen, Sala Sparbank såväl som med Bergslagens 
Sparbank AB har under året fördjupats i och med det 
delade ägarskapet av Portfolio Försäkra AB som är ett 
av bankens intressebolag. 

Händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under räkenskapsåret 
VD-byte
Som en konsekvens av att Sparbanken Rekarne är på 
väg in i en ny utvecklingsfas har bankens styrelse och 
vd gemensamt kommit fram till att banken behöver ett 
nytt ledarskap. Bankens styrelse har därför den 11:e 
maj 2020 beslutat att byta verkställande direktör. Mats 
Bengtsson lämnar efter snart åtta år sin post. Timo 
Haavisto tillträdde som tillförordnad vd från och med  
11 maj 2020 till och med att ny vd tillträder tjänsten. 
Under det andra kvartalet 2021 tillträder Annika Helg 
tjänsten som Sparbanken Rekarnes nya vd. Hon har en 
lång bankerfarenhet och kommer senast från uppdrag 
hos SEB där hon ansvarat för Region Öst.

Räntor och Marknad
Globalt
2020 blev ett mycket märkligt år och ett år som till stor 
del dominerades av Covid-19. Förutom den rent mänsk-
liga tragiken så har den globala ekonomin och tillväxten 
drabbats hårt i och med de restriktioner som infördes i 
stora delar av världen från och med kvartal 2. Utöver en 
nedgång i ekonomin så blev resultatet en ökad riskaver-
sion i form av hastigt och kraftigt fallande börskurser, 
stress i kreditmarknaden samt fallande oljepris och 
flera börser noterade fall på runt 30 % under bara några 
veckor. Världens centralbanker satte dock snabbt in 
stödåtgärder, bla i form av obligationsköp, vilket fick 
räntor att sjunka till rekordlåga nivåer.

I takt med att stödåtgärderna sjösattes så stabilise-
rades de finansiella marknaderna och redan i slutet 
på andra kvartalet hade en stor del av nedgången på 
världens börser återhämtats. Efter en lugnare sommar 
så tilltog sedan smittspridningen under hösten och vi 
såg återigen nya nedstängningar i en rad länder vilket 
påverkade den ekonomiska tillväxten negativt. Tack 
vare tidigare och utökade stödåtgärder så var emeller-
tid de finansiella marknaderna relativt stabila under 
hösten och vi fick se fortsatta uppgångar på ett flertal 
av världens aktiemarknader. I slutet på året kom det 
positiva nyheter om ett rekordsnabbt framtagande av 
vaccin mot Covid-19 och redan i december påbörjades 
vaccination av prioriterade delar av befolkningen i ett 
antal länder.

Förutom Covid-19 så har de dominerande omvärldshän-
delserna under året varit det amerikanska presidentvalet 
samt slutförhandlingarna om Brexitavtalet. Avseende 
presidentvalet i USA så fick vi efter flera om och men 
ett tydligt valresultat och Joe Biden har tagit över som 
ny president efter Donald Trump. Med stor sannolikhet 
innebär maktskiftet att världens största ekonomi tar 
steg ifrån protektionism och därmed kommer USA 
allteftersom återta sin plats inom många områden på 
den internationella scenen. Brexitfrågan fick sitt avslut i 
julhelgen då Storbritannien och EU (äntligen) kom över-
ens om ett handelsavtal och sedan årsskiftet seglar 
britterna under egen ekonomisk flagga. 

Sammantaget så ger fortsatta penning- och finans-
politiska stödåtgärder, pågående vaccinering, makt-
skiftet i USA samt att Brexitfrågan är utagerad bra 
förutsättningar för en god global ekonomisk tillväxt 
och konjunkturåterhämtning under kommande år. För 
närvarande förväntas den globala tillväxten uppgå till 
4,7 % under 2021.

Sverige
Utvecklingen för den svenska ekonomin under 2020 
är i egentlig mening en spegling av hur det har sett ut 
globalt pga Covid-19 och dess följdverkningar. Ett något 
annorlunda förhållningssätt från svenska myndigheter 
gällande restriktioner och förbud jämfört med flera 
andra europeiska länder innebar dock att nedgången i 
ekonomiska termer blev relativt mild i Sverige. 
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Vi fick dock en tydlig skiljelinje mellan industrisektorn 
och tjänstesektorn där den senare drabbades hårt och 
den förra klarade sig relativt bra. 

Som i de flesta länder var regering, myndigheter och 
Riksbanken tidigt ute med olika typer av stödåtgärder 
vilket var en viktig faktor för att mildra den konjunktu-
rella nedgången samt att det skapade en stabilitet på 
de finansiella marknaderna. Stödåtgärderna tryckte ner 
marknadsräntorna och skapade, förutom stabiliteten, 
också positiv utveckling på aktiemarknaden samt  
stigande fastighetspriser.

Även för Sverige gäller att stödjande finans- och pen-
ningpolitik, pågående global och nationell vaccinering 
har skapat förutsättningar för en konjunkturåterhämt-
ning och i skrivande stund spås en tillväxt under 2021 
om 3 %.

Swedbanks globala BNP-prognos, 2021-01-20

Årlig förändring i % 2019 2020P 2021P 2022P

USA 2,2 -3,6 (-3,9) 3,8 (3,0) 3,5 (3,2)

Europaområdet  
(kalenderkorrigerad) 1,3 -7,0 (-7,3) 3,5 (3,7) 4,1 (3,2)

Tyskland 0,6 -5,3 (-5,9) 3,1 (3,0) 3,5 (2,9)

Frankrike 1,5 -8,5 (-9,2) 4,7 (4,7) 4,4 (4,0)

Italien 0,3 -8,9 (-8,9) 4,0 (4,6) 4,5 (3,1)

Spanien 2,0 -11,6 (-11,6) 4,7 (4,8) 6,7 (4,7)

Finland 1,1 -3,0 (-3,7) 2,8 (2,0) 2,8 (2,5)

Storbritannien 1,4 -10,8 (-11,2) 4,8 (5,1) 4,7 (3,4)

Sverige 1,3 -2,8 (-3,5) 3,0 (2,1) 3,6 (3,1)

Danmark 2,8 -3,6 (-3,7) 3,5 (3,1) 4,1 (4,0)

Norge (fastland) 2,5 -3,4 (-3,8) 3,5 (3,2) 3,0 (2,0)

Kina 6,1 2,3 (1,9) 7,9 (8,2) 4,7 (4,7)

Ryssland 2,0 -3,0 (-3,5) 1,1 (1,2) 2,7 (2,6)

Global BNP  
(IMF PPP vikter) 2,8 -3,4 (-3,9) 4,7 (4,7) 4,3 (3,9)

December månads prognos utan parentes.
November månads prognos inom parentes. 

Källor: IMF & Swedbank Analys

Resultat och ställning 
(Jämförelsesiffror inom parentes avser ackumulerat per 31 december 2019).

Rörelseresultatet före kreditförluster för 2020 uppgick 
till 140,5 mkr (135,4 mkr). Under 2019 hade banken hö-
gre övriga rörelseintäkter som erhållits från försäljning 
av intressebolag men även betydligt högre kostnader 
som beror på en större nedskrivning av immateriella 
tillgångar som gjordes under föregående år. Banken har 
därmed ett högre rörelseresultat efter kreditförluster 
2020 än 2019.

Räntenettot för 2020 landar på 213,6 mkr (198,5 mkr). 
Detta innebär en ökning av räntenettot med 15,1 mkr 
mot föregående år. Banken hade en hög ingående 
volym av utlåning när 2020 inleddes vilket gynnat ränte-
nettot. Riksbanken beslutade att höja reporäntan från 
minusnivåer till noll procent efter årsskiftet vilket också 
har varit en bidragande faktor till den positiva utveck-
lingen av räntenettot under 2020. 

Under 2020 har marknaden minst sagt varit volatil. Detta 
har lett till lägre provisionsintäkter under senvåren till 
följd av marknadens negativa utveckling och att kunder 
istället valt andra tryggare sparformer. Under andra 
kvartalet återhämtade sig marknaden vilket i kombina-
tion med ett nettoinflöde gjorde att provisionsintäkterna 
ökade igen. Provisionsnettot 2020 uppgår till 132,0 mkr 
(128,8 mkr) och ligger därmed på en högre nivå än ut-
fallet för samma period 2019. I kvartal fyra 2020 erhöll 
banken en provisionsintäkt om 3,8 mkr och fick en mins-
kad provisionskostnad om 1,5 mkr av engångskaraktär 
som lyfte provisionsnettot något. 

Banken har lägre övriga rörelseintäkter innevarande  
år jämfört med föregående år och beror främst på  
de intäkter banken erhållit vid försäljningar av dess 
dotter-och intressebolag. 

Bankens intresse- och dotterbolag genomförde utdel-
ningar 2019 vilket beslutades att inte göra 2020 på 
grund av den rådande situationen, även det har bidragit 
till att övriga rörelseintäkter är lägre 2020. 

Rörelsekostnaderna per 2020 uppgår till 223,6 mkr 
(235,8 mkr). 

Kostnaderna är lägre under 2020 än i jämförelse med 
samma period föregående år. Detta beror på att banken 
under 2019 gjorde nedskrivningar av immateriella 
tillgångar i form av kundrelationer. 

Den rådande pandemin i kombination med striktare 
lagkrav gällande penningtvätt samt den exponen- 
tiella utvecklingen av digitalisering har medfört större 
efterfrågan på bankens IT-lösningar. Det har gjort att 
IT-kostnaderna ökat under 2020 och är betydligt högre 
än föregående år. Banken gjorde däremot en nedskriv-
ning av immateriella tillgångar föregående år vilket 
resulterat i att de totala kostnaderna under 2020 är 
lägre än 2019. 

Kreditförlusterna ligger på en lägre nivå i år än föregåen-
de år. Detta trots att omvärlden ser väldigt annorlunda ut 
med en pågående pandemi samt att banken har haft en 
konstaterad förlust som varit under bevakning under en 
lång tid tillbaka. De lägre kreditförlusterna förklaras av 
att banken under året minskat i utlåningsvolym. 

I ett tidigt skede av pandemin togs det höjd för ett sämre 
scenario än vad verkligheten ser ut att påvisa. Detta har 
lett till att kreditreserveringar inklusive kreditförluster har 
fluktuerat under året men uppgår till -1,8 mkr (-3,8 mkr) 
per december 2020.

Affärsvolym
(Jämförelsesiffror inom parentes avser per 31 december 2019).

Bankens totala affärsvolym uppgick per den 31 decem-
ber 2020 till 46 745 mkr (44 976 mkr) varav 21 410 mkr 
(22 391 mkr) utlåning och 25 335 mkr (22 585 mkr) 
inlåning. Det är en ökning med 3,9 % på total affärsvolym 
från föregående år. 

Utlåning till allmänheten uppgick per den 31 december 
2020 till 12 188 mkr vilket är en minskning från före-
gående år då utlåning till allmänheten var 12 785 mkr. 
Minskningen har dels varit till följd av strategiskt beslut 
från bankens sida men på senare delen av året har det 
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Bankinlåning

även grundat sig i hård konkurrens kring prisnivåerna. 
Banken strävar efter fortsatt god kreditkvalitet och en 
stabil utlåningsvolym. Under året har bankens förlus-
treserv för förväntade förluster minskat. Läs mer under, 
”Kreditkvalitet och kreditreserveringar”.

Även förmedlingen av krediter till Swedbank Hypotek 
har minskat under 2020. Sedan årsskiftet har volymer 
förmedlade till Hypotek minskat med -2,6 % varav  
-2,5 % under fjärde kvartalet. Volymen har under året 
minskat inom företagssektorn och jordbrukssektorn 
men ökat inom privatsektorn. Bankens förmedlade vo-
lym i Swedbank Hypotek uppgår därmed till 8 093 mkr 
per 31 december 2020. 

Osäkerheten på den finansiella marknaden under året 
har haft en påverkan på kunders val av placeringar där 
säkert sparande kan kännas som ett betryggande val 
under rådande tider. Inlåningen har under 2020 haft en 
extraordinär tillväxt. Inlåningen ökade främst under pe-
rioden mars-juli, avtog något under sensommaren men 
fortsatte en positiv utveckling efter september till års-
skiftet.  Under 2020 ökade bankens inlåning med 13,9 %. 
Vid utgången av 2020 hade banken en högre inlåning än 
utlåning. Inlåning från allmänheten uppgick därmed per 
den 31 december till 13 136 mkr (11 538 mkr).

Marknadsvärdet på förmedlade fond- och försäkrings-
volymer (exklusive depåer) uppgick till 9 903 mkr  
(8 987 mkr). Det är en ökning med nästan 10 % sedan 
årsskiftet och grundar sig på den uppgång som varit  
på marknaden samt att det varit ett nettoinflöde i fond-
placeringar. 

Kreditkvalitet och kreditreserveringar
(Jämförelsesiffror inom parentes avser per 31 december 2019).

Bankens förlustreserv för förväntade kreditförluster 
för utlåning till allmänheten har minskat med 3,3 mkr 
under 2020 och uppgår till 15,3 mkr (18,6 mkr). Trots 
ett turbulent år med stora förändringar i reserveringar 
mellan kvartalen har utgången varit bättre än väntat. 
De minskade reserveringarna beror dels på en minskad 
utlåningsvolym samt att makroutsikterna är bättre än 
tidigare väntat. 

Tidigt i pandemin befarades makroutsikterna bli väldigt 
negativa vilket resulterade i höga reserveringar men som 
förändrats till mer positiva under årets gång vilket har 
lättat på reserveringarna. Förändringarna i makrovariab-
ler har under året minskat reserveringarna med 1,1 mkr.

Banken har också minskat i volym under 2020 vilket har 
gjort att reserveringarna minskat, detta i kombination 

med att banken i slutet av året realiserat en kreditför-
lust som tidigare varit reserverad.

Under året har reserveringarna för förlustreserven 
minskat i alla tre stadier i jämförelse med föregående 
år. Den största förändringen har skett i stadie 2 som 
minskat med ca 29 % i jämförelse med 2019 och be-
ror på förändringar i riskvariabler samt bortbokade 
finansiella tillgångar. Förändringen i stadie 1 och 3 
är ungefär lika stora och ligger mellan 0,6–0,7 mkr. 
Förändringen i stadie 1 beror på migreringar till andra 
stadier medan minskningen i stadie 3 främst beror på 
bortbokade finansiella tillgångar. Se mer under not 17.

Banken har efter FI:s beslut den 14 april  kunnat erbjuda 
sina kunder med bolån möjligheten att få undantag från 
kravet på amortering. Banken bedömer att det inte finns 
en ökad kreditrisk då antalet förfallna krediter är fortsatt 
på en normal nivå. Läs mer om amorteringsfrihet under  
”Effekter av Covid-19”.

Banken har under året följt sina kunder noggrant och 
har på grund av den rådande situationen identifierat 
ökade risker inom branscher som hotell och restau-
rang, tillverkningsindustri, handel och transport. Däre-
mot har banken i utgången av detta år inte identifierat 
någon anledning till att öka kreditreserveringarna.

Banken utvärderar förlustreserven löpande för att iden-
tifiera eventuellt ökat behov för kreditreserveringar om 
bankens kunder ger indikationer på problem.

Bankens konstaterade kreditförluster under året 
uppgår till 6,8 mkr och har uppstått i form av ett antal 
mindre förluster samt en förlust i ett större bevak-
ningsengagemang.

Upplåning och likviditet
(Jämförelsesiffror inom parentes avser per 31 december 2019).

Bankens primära upplåningskälla är inlåning från all-
mänheten som kompletteras med viss upplåning från 
kreditinstitut samt emittering av seniora obligationer 
via bankens MTN-program. Banken förfogar över en 
kontokredit hos Swedbank AB (publ) om 400 mkr i hän-
delse av kortfristiga likviditetsbehov. 

Banken hade under 2020 ett förfall på ett MTN-lån på 
350 mkr vilket ersattes med en nyemission på 300 mkr 
under kvartal fyra. Banken har fem utestående seniora 
obligationer om totalt 2 300 mkr. Obligationerna är 
noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. 

Mer information om obligationsprogrammet finns på 
www.sparbankenrekarne.se

Likviditetsreserven för Sparbanken Rekarne AB per  
31 december 2020 uppgick till 4 357 mkr (2 269 mkr) 
och består bland annat av kort utlåning till kreditinstitut, 
innestående medel på skattekontot samt räntebärande 
värdepapper. Tillgångarna i likviditetsreserven hålls för 
att säkra bankens beredskap för likviditetspåfrestningar 
och uppfyller Finansinspektionens krav enligt FFFS 
2010:7. 

Likviditetstäckningsgraden (LCR) var per den 31 decem-
ber 2020 348 % (297 %). Det regulatoriska kravet för LCR 
är att kvoten ska ligga över 100 %. Banken har fortsatt en 
väldigt hög och stabil LCR.
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Rating
Banken bibehåller kreditrating A- med stable outlook 
av kreditratinginstitutet Nordic Credit Ratings (NCR). 
I sin bedömning lyfter NCR bankens stabila ägarskap, 
goda riskhantering och de låga kreditförlusterna trots 
en rådande pandemi och förväntar sig att banken även 
framgent är stabil. Även Sparbanken Rekarne ABs 
utestående seniora obligationer erhåller ratingen A-.

Kapitaltäckning
(Jämförelsesiffror inom parentes avser per 31 december 2019).

Kapitaltäckningsregelverket syftar till att stärka ban-
kernas motståndskraft mot finansiella förluster och 
därigenom skydda dess kunder. Reglerna innebär att 
kapitalbasen med marginal ska täcka dels de föreskriv-
na minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker 
som dels ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterli-
gare identifierade risker i verksamheten i enlighet med 
bankernas interna kapital- och likviditetsutvärderingen 
(IKLU).

Den totala kapitalrelationen den 31 december 2020 
uppgick till 20,1 % (17,6 %). 

Finansinspektionen beslutade den 16 mars 2020 att 
sänka den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 % 
till 0 % i förebyggande syfte för att motverka kreditåt-
stramningar. Detta innebär att det regulatoriska kravet 
för kapitalrelationen från och med kvartal ett därmed är 
10,5 % istället för 13 % som det tidigare var.

Kapitalbasen uppgick vid årsskiftet 2020 till 1 161 mkr 
(1 044,6 mkr), 18,1 % är kärnprimärkapital och 2,0 % är 
supplementärkapital.

Riskexponeringsbeloppet (REA) uppgick till 5 764 mkr 
(5 940 mkr) vilket är en minskning med ca 176 mkr 
jämfört med föregående år och är en följd av minskad 
utlåning.

En pelare 3-rapport finns publicerad enligt kapital- 
täckningsförordningen på hemsida www.sparbanken-
rekarne.se .

Finansiella instrument, risker och 
riskhantering
I bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella 
risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker 
och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera 
risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som 

ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, 
fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen 
och den övriga finansverksamheten. 

Det utförs kontinuerligt en bedömning av kapitalbehov 
i relation till kapitalbas. Processen kallas Intern Kapital- 
och likviditetsutvärdering (IKLU). 

Trots att kreditrisken utgör verksamhetens största 
riskexponering är kreditförlusterna i förhållande till 
utestående kreditvolym på en fortsatt låg nivå. Kredit-
förlustnivån, d.v.s. kreditförlusterna i förhållande till 
utlåningen, uppgick till 0,04 procent 2020.  Bankens 
kreditgivning präglas av högt uppställda mål med 
avseende på etik, kvalitet och kontroll.

Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det 
finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk 
och andra prisrisker (Aktiekursrisk). Ränterisk definie-
ras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens 
fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan 
stiger. Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och 
skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte 
överensstämmer. 

Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en 
aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska 
faktorer. I enlighet med bankens riskpolicy kontrolleras 
de finansiella riskerna i verksamheten med limiter. 

Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder in-
klusive derivatinstrument har olika löptider. Bankens 
riskhantering fokuserar på att skapa likviditetsresurser 
och portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast 
görs i likvida värdepapper, dvs. värdepapper som hand-
las på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas 
löpande och stress-tester utförs för olika scenarios.

Under 2018 började banken att tillämpa nya metoder och 
principer för redovisning av förväntade kreditförluster i 
enlighet med IFRS9. De nya principerna och metoderna 
tar sikte på att förutspå och mäta vilka kreditförluster 
som kan tänkas uppkomma i framtiden för den befintliga 
utlåningen. Principerna tar både hänsyn till information 
som är känd per balansdagen samt uppskattningar av 
framtida scenarion. 

Bankens rutin för reserveringar av förväntade kreditför-
luster bygger på att kunderna löpande delas in i riskklas-
ser, där bevakning också sker över huruvida kunderna 
förflyttas mellan de olika klassificeringarna. 

Utifrån dessa riskbedömningar arbetar banken med åt-
gärdsplaner med prioritering på de kunder som visar på 

% 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-09-30 2019-12-31 2019-12-31

Basscenario* 2019U 2020P 2021P 2020P 2021P 2020P 2021P

BNP (%) 1,29 -3,73 2,02 -5,16 2,96 1,01 1,43

Arbetslöshet (%) 6,83 8,43 9,15 8,63 9,4 7,09 7,15

Husprisutveckling (% årlig utveckling) 2,25 6,71 5,62 5,54 3,5 5,00 5,00

Stibor 3M (%) -0,03 0,08 -0,02 0,12 0,07 0,15 0,15

*U = Utfall
  P = Prognos
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förhöjd kreditrisk. Banken följer dagligen den makroeko-
nomiska utvecklingen, vilket inkluderar att definiera 
framåtblickande makroekonomiska scenarier för olika 
segment inom portföljen, samt att prognosticera dessa 
makroekonomiska scenarier.

De makroparametrar som har störst betydelse för 
utvecklingen av förväntade kreditförluster för banken 
utgörs av förändring i BNP, arbetslöshet, huspriser 
samt det allmänna ränteläget. Återhämtningen av 
BNP-tillväxten ser ut att bli starkare under 2021 än tidi-
gare prognos. 

Arbetslösheten ser inte ut att bli lika hög som tidigare 
förväntats både för 2020 och 2021. Huspriserna ser 
inte ut att få samma negativa utveckling innevarande 
och nästkommande år. Stibor väntas också vara låg en 
tid framåt. 

Effekter av Covid-19
Banken har under 2020 anpassat sin verksamhet efter 
rådande situationen kopplat till Covid-19. Effekterna 
av Covid-19 har varit svåra för samhället, däremot har 
bankens finansiella situation inte påverkats nämnvärt.

Banken har följt Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer. Detta innebär bland annat att banken skapat 
möjlighet till avstånd mellan personer som vistas i 
banken. Banken har även begränsat antal kunder i lokal 
samt skyddsutrustning mellan kund och rådgivare. 
Därtill har banken erbjudit möjligheten till telefonmöte 
för kunder. 

FI:s styrelse beslutade den 14 april 2020 att förslaget om 
amorteringsundantag som kommunicerades den andra 
april 2020 skulle börja gälla omgående. Banken har där-
efter kunnat erbjuda sina kunder med bolån möjligheten 
att få undantag från kravet på amortering. Detta skapar 
ökat ekonomiskt handlingsutrymme för bolånetagarna 
i den osäkra tid som spridningen av Covid-19 har med-
fört. Inledningsvis efter detta beslut hade banken en 
hög efterfrågan på amorteringsbefrielser från kunder 
till följd osäkerheten kring Coronapandemins utbrott. 
Efterfrågan på amorteringsbefrielse blev dock kortvarig 
och sjönk redan i kvartal tre till en mer normal nivå.  
Den har ökat något men väldigt marginellt i det fjärde 
kvartalet. Inga amorteringslättnader har resulterat i 
modifieringar. Banken bedömer att det inte finns en 
ökad kreditrisk då antalet förfallna krediter är fortsatt 
på en normal nivå.  Banken ser inte heller någon ökad 
risk i bolåneportföljen framgent när åtgärdspaketen 
och amorteringslättnader försvinner.

Med hänsyn till den rådande situationen och frågor som 
uppstår i oroliga tider har banken under året satsat på att 
informera om marknadsläget. I inslaget ”Vad händer på 
marknaden?” på bankens hemsida och sociala medier 
har bankens kunder kunnat ta delav nyttig information 
om privatekonomi.

Banken har under året inte upplevt att kreditutlåningen 
förändrats markant med hänsyn tagen till rådande situa-
tionen. När det gäller bankens företagsutlåning ser vi att 
branscher så som tillverkningsindustri, handel, restau-
ranger och tjänsteföretag upplever eller kan komma att 

uppleva likviditetsbekymmer. Hur och i vilken utsträck-
ning banken kommer kunna påverkas framgent är svårt 
att veta, men vi kan på företagssidan konstatera att de 
branscher som hittills drabbats värst, står för en mindre 
del av bankens utlåningsportfölj.

Bankens kreditreserveringar minskade under 2020 och 
beror främst på minskad kreditutlåning och förändrade 
makroutsikter. Trots att vi nu befinner oss i en andra 
våg av pandemin har det inte riktigt fått den effekt som 
tidigare under 2020 förutspåddes.

Bankens placeringsportfölj består av innehav i kommun- 
och säkerställda obligationer. Under 2020 har portföljens 
marknadsvärderingar fortsatt varit stabila med små 
variationer. Bankens placeringar i höglikvida obligationer 
bedöms vara stabila under dessa oroliga tider. 

Bankens likviditetsställning vid utgången av 2020 är 
fortsatt på en hög nivå. Under det senaste kvartalet har 
bankens likviditetsreserv fortsatt att växa, anledningen 
till det är minskad kreditutlåning och ökad inlåning. 

Utöver inlåning finansierar sig banken med marknads-
upplåning via sitt MTN-program. 

Bankens bedömning är att likviditetssituationen fortsatt 
är stabil.

Se mer om bankens finansiella risker i not 3.

Principer för ersättningar till  
personer i ledande ställning
Styrelsen beslutar om ersättningar till den verkställande 
direktören och personer i ledande ställning. Bankens 
verkställande direktör omfattas inte av någon rörlig 
ersättning. För detaljuppgifter avseende ersättningar 
hänvisas till Not 10 Allmänna administrationskostnader.

Dotter-/intressebolagen
Under 2020 har Sparbanken Rekarne avyttrat två heläg-
da dotterbolag; Rekarne Funding AB (org.nr. 559124-
9007) samt det vilande dotterbolaget RIK matematik AB 
(org.nr. 559189-7847). Sparbanken Rekarne AB har även 
avyttrat 25 % av sitt ägande i Portfolio Försäkra AB (org.
nr. 556387-3867). Kvarvarande dotterbolag, Sinnebild i 
Eskilstuna AB (org.nr. 559189-7847) anses med stöd av 
RFR1 och lättnadsreglerna i ÅRKL 7 kap 6a §, inte ha en 
tillräckligt väsentlig påverkan på Sparbanken Rekarne 
ABs finansiella rapporter för att en koncernredovisning 
ska behöva upprättas.  

Portfolio Försäkra AB fick ytterligare en ägare under 
2020, Sala sparbank. Resultatmässigt levererade Port-
folio Försäkra AB ett starkt resultat, vilket främst beror 
på högre provisionsintäkter. 

Rekarne Finansutveckling AB har under 2020 etablerat 
sig ännu stabilare på marknaden där avtal med SR har 
signerats dock har det inte slagit på resultatet ännu och 
därmed ett något lägre resultat än förväntat. Förvänt-
ningarna framåt är väldigt positiva. 

Sinnebild i Eskilstuna AB har under året jobbat med 
bankens varumärke. Under 2020 levererade Sinnebild 
ett positivt resultat.
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Händelser efter rapportperiodens 
utgång och förväntningar avseende 
den framtida utvecklingen
Banken har efter rapportperiodens utgång sålt ytterliga-
re en andel av bankens intressebolag, Portfolio försäkra 
AB. Banken äger 20% av bolaget från och med 12 januari 
2021, tidigare ägde banken 25 % av bolaget.

För en tid sedan meddelade Sparbanken Rekarne AB att 
de beslutat att utse Annika Helg till ny vd. Hon påbörjar 
sin roll som vd redan den 6:e april 2021 och inte i början 
av maj som tidigare meddelats.

Företagsstyrning
Sparbanken Rekarne AB ägs till 50 % av Sparbanksstif-
telsen Rekarne och till 50 % av Swedbank AB (publ.).

För banken föreligger ingen skyldighet att tillämpa den 
svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till verk-
samhetens karaktär av publikt företag och som i stor 
utsträckning bygger på förtroende har utformningen av 
bankens rutiner för styrning och kontroll av verksam-
heten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Tillsättning av styrelse och revisorer
Sparbanken Rekarnes årsstämma beslutar om tillsättning 
av styrelse och revisor med undantag av två personalre-
presentanter för banken. Vidare utser årsstämman styrel-
seordförande och nominerar vice ordförande.

Styrelsens sammansättning och arbete
Bankens styrelse består av tio ordinarie ledamöter, varav 
två personalrepresentanter. Under 2020 avslutade då-
varande VD sin anställning och tf. VD har valts fram till 
ordinarie årsstämma under 2021. Tf. VD deltar i styrelse-
arbetet som adjungerad ledamot och ställföreträdande 
VD är hans suppleant. 

Av styrelsens valda ledamöter på ordinarie årsstämma 
är tre kvinnor och fem män, fram till hösten 2020 då en 
extra bolagsstämma hölls där en ledamot avsagt sig 
sitt styrelseuppdrag och ny ledamot valdes in fram till 
årsstämman 2020. Efter den stämman består styrelsen 
av två kvinnor och sex män. Uppgifter om de personer 
som ingår i bankens styrelse återfinns på efterföljande 
sida. 

Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och 
pensionskostnader inklusive principerna härför avseen-
de styrelsen och VD samt ställföreträdande VD lämnas 
i not till posten Allmänna administrationskostnader i 
resultaträkningen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbets-
ordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseord-
föranden och verkställande direktören, frekvensen och 
formerna för styrelsens sammanträden, rapportering 
till styrelsen samt delegering.

Styrelsens ordförande har ansvar för att styrelsens 
arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att 
styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl.a. till 
att styrelsen erhåller tillfredsställande information och 
beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen 

gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver gör 
ordföranden en egen utvärdering genom samtal med 
övriga styrelseledamöter.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak 
aktiebolagslagen och styrelsens fastställda arbetsord-
ning. Styrelsens främsta uppgifter är att fastslå bankens 
strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive kapi-
talbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa 
års- och delårsbokslut, fastställa och ompröva policys 
och instruktioner för verksamheten, behandla krediten-
gagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den 
interna kontrollen och riskhanteringen behandla rappor-
ter härom.

Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid 13 tillfällen. 
Styrelsesammanträdena har bl.a. behandlat års- och 
delårsbokslut, riskanalys, verksamhetsplan, prognos 
för kommande år, policys inom olika riskområden, större 
kreditengagemang och revisionsrapporter. 

Bankens personalansvarige har varit sekreterare i  
styrelsen.

Risk och revisionsutskottet
Risk och revisionsutskottet har sammanträtt vid 13 
tillfällen under 2020.

Risk och revisionsutskottet är ett beredande organ och 
ska genom sitt arbete ge styrelsen ökade möjligheter 
till information om förslag på åtgärder i rutiner och 
organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll 
samt tillförlitligheten och effektiviteten i den finansiella 
rapporteringen. 

Risk och revisionsutskottet består av tre valda represen-
tanter från styrelsen.

Kreditutskott
Kreditutskottet har sammanträtt vid 25 tillfällen under 
2020 för att bereda kreditärenden inför beslut i styrel-
sen. Styrelsens kreditutskott har till uppgift att förbereda 
och tillstyrka kreditärenden som skall handläggas av 
styrelsen, samt har även mandat att för styrelsens räk-
ning bevilja krediter enligt fastslagen instruktion.

Kreditutskottet består av fyra valda representanter från 
styrelsen.

Internrevision
Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och 
granskar bankens interna styrning och kontroll. Dess 
granskning omfattar även verksamhetens omfattning 
och inriktning överensstämmer med interna regler 
samt utvärderar bankens organisation och arbetspro-
cesser. Internrevisionen är outsourcad till extern part.

Compliance och riskkontroll
Banken har oberoende riskkontroll- och complian-
cefunktioner. Dessa funktioner är underställda VD 
och agerar oberoende från affärsverksamheten. De 
ansvarar för identifiering, kvantifiering, analys och 
rapportering av samtliga risker samt tryggande av re-
gelefterlevnad. Avrapportering sker löpande till VD och 
rapporteras minst kvartalsvis till bankens styrelse.
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Årets resultat enligt balansräkningen 108 275

Till bolagsstämmans förfogande står:

- balanserad vinst 746 074

- årets resultat 108 275

Summa 854 349

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

- i ny räkning balanseras 854 349

Summa 854 349

Förslaget till vinstdisponeringen har gjorts med beaktande av att stärka kapitalet ytterligare för att snabbare  
uppnå bankens kapitalmål och bemöta de framtida ökade kapitalkrav.

Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar  
med tillhörande bokslutskommentarer.

Förslag till vinstdisposition för Sparbanken Rekarne AB

Styrelsen
Efter ordinarie årsstämma 2020 består styrelsen av nedanstående ledamöter;

Suppleanter
Timo Haavisto
Personlig suppleant för VD, 2020-05

Thomas Rulander,
Personlig suppleant för VD, fr. 2020-05 till 2021

Dessutom ingår i styrelsen som  
personalrepresentanter ordinarie;
Pontus Järleskog  2021
Susanna Ericson  2021

Revisorer
Av årsstämman valda
Valda t.o.m. ordinarie årsstämma
Ordinarie
Deloitte AB med huvudansvarig revisor
Patrick Honeth 2021

Vald t.o.m. ordinarie årsstämma
Ordinarie
Anders Lundkvist, ordförande 2021
Harald Bengtsson, vice ordförande 2021
Pia Andrén Hast 2021
Peter Balazsi 2021
Eva de Falck 2021
Jakob Nordin 2021
Lena Smeby-Udesen 2021
Peter Wall 2021

Efter extra bolagsstämma 2020-11  
beslutades följande;
Lena Smeby-Udesen, avsagt sitt uppdrag 2020-11 
Olof Erlandsson, Vald till årsstämma 2021

Adjungerad
Mats Bengtsson, VD, till 2020-05
Timo Haavisto, Tf VD, fr. 2020-05 till 2021
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TSEK 2020 2019 2018 2017 2016

Resultaträkning

Räntenetto 214 199 169 153 145

Provisioner, netto 132 129 151 153 135

Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 8 15 12 10

Övriga rörelseintäkter 10 36 20 10 7

Summa räntenetto och rörelseintäkter 364 371 355 327 297

Allmänna administrationskostnader -196 -195 -173 -167 -154

Övriga rörelsekostnader -28 -41 -35 -32 -32

Kreditförluster -2 -4 - -3 -1

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -2 - - - -

Summa kostnader -228 -239 -209 -203 -187

Värdeförändring på finansiella tillgångar - - -1 0 0

Rörelseresultat 136 132 146 124 110

Bokslutsdispositioner - - 1 133 -27

Skatter -28 -20 -33 -57 -18

Periodens resultat 108 112 114 201 65

TSEK 2020 2019 2018 2017 2016

Balansräkning

Kassa 2 3 2 3 7

Utlåning till kreditinstitut 1370 507 161 646 882

Utlåning till allmänheten 12 188 12 785 11 190 9 443 8 912

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 505 1 326 1 206 1 159 1 137

Aktier och andelar 16 14 27 26 26

Materiella tillgångar 70 76 80 80 83

Övriga tillgångar 1842 780 1 308 591 140

Summa tillgångar 16 992 15 490 13 974 11 947 11 185

Skulder till kreditinstitut 261 423 643 451 307

Inlåning från allmänheten 13 136 11 538 10 877 10 456 9 854

Emmitterade värdepapper 2 299 2 348 1 350 0 0

Övriga skulder 70 67 66 83 105

Efterställda skulder 120 120 120 120 120

Obeskattade reserver - - - - 133

Eget kapital 1 106 994 917 837 666

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 16 992 15 490 13 974 11 947 11 185

Fem år i sammandrag - Resultat-  och balansräkning
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Fem år i sammandrag - Nyckeltal  
TSEK 2020 2019 2018 2017 2016

Volym

Affärsvolym, mkr 46 745 44 976 41 733 40 682 37 654

Medelaffärsvolym (MAV) 45 528 43 552 41 239 39 095 35 961

Kapital och likviditet

Summa riskvägt exponeringsbelopp 5 764 5 940 4 891 3 969 3 981

Kärnprimärkapitalrelation % 18,1 % 15,6 % 16,3 % 18,6 % 17,0 %

Total kapitalrelation % 20,1 % 17,6 % 18,7 % 21,6 % 20,1 %

Bruttosoliditet 5,9 % 5,7 % 5,5 % 5,9 % 5,7 %

Utlåning/Inlåning 93 % 115 % 104 % 97 % 99 %

Likviditetstäckningsgrad (LCR) 348 % 297 % 269 % 436 % 246 %

Stabil finansiering (NSFR) 127 % 129 % 141 % 125 % 128 %

Resultat

K/I-tal före kreditförluster 0,61 0,63 0,61 0,61 0,63

K/I-tal efter kreditförluster 0,62 0,65 0,59 0,62 0,63

Räntabilitet på eget kapital % 10,37 11,71 12,52 12,86 12,14

Avkastning på totala tillgångar % 0,66 0,77 0,81 0,83 0,71

Rörelseresultat / Affärsvolym % 0,29 0,29 0,32 0,32 0,34

Placeringsmarginal % 1,30 1,36 1,33 1,31 1,34

Osäkra fordringar och kreditförluster

Kreditförlustnivå % 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01

Andel fordringar i stadie III, netto 0,0008 0,002 0,001 - -

Övriga uppgifter

Medelantal anställda (årsbasis) 86 98 91 93 97
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Resultaträkning 
TSEK Not jan-dec  2020 jan-dec  2019

Ränteintäkter 265 893 242 337

Räntekostnader -52 276 -43 802

Räntenetto 4 213 617 198 536

Erhållna utdelningar 5 760 3 755

Provisionsintäkter 6 144 348 147 852

Provisionskostnader 7 -12 379 -19 034

Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 8 060 7 786

Övriga rörelseintäkter 9 9 729 31 891

Summa rörelseintäkter 150 518 172 251

Summa räntenetto och rörelseintäkter 364 134 370 787

Allmänna administrationskostnader 10 -195 573 -194 545

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar* -7 654 -21 421

Övriga rörelsekostnader 11 -20 390 -19 418

Summa kostnader -223 617 -235 383

Resultat före kreditförluster 140 517 135 404

Kreditförluster, netto 12 -1 818 -3 835

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 13 -1 893 -

Rörelseresultat 136 806 131 568

Övrig skatt 14 -589 1 680

Skatt på årets resultat 15 -27 942 -21 392

Periodens resultat 108 275 111 858

* Under 2019 har banken gjort en nedskrivning av kundrelationer och egenutvecklade immateriella tillgångar på 10 061 tkr. 

Rapport över totalresultat
TSEK Not jan-dec  2020 jan-dec  2019

Periodens resultat 108 275 111 858

Övrigt totalresultat

Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via övrigt totalresultat 4 939 3 464

Förändringar i förlustreserv på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via övrigt totalresultat - 68

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 15 -1 057 -751

Årets/periodens övrigt totalresultat 3 882 2 781

Årets/periodens totalresultat 112 157 114 638
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Balansräkning 
TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Kassa 1 645 2 583

Belåningsbara statsskuldförbindelser 535 106 360 333

Utlåning till kreditinstitut 16 1 369 536 507 452

Utlåning till allmänheten 17 12 187 560 12 784 551

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18 970 261 965 176

Aktier och andelar 19 16 269 14 037

Aktier och andelar i intresseföretag 20 6 473 8 619

Aktier och andelar i dotterföretag 21 2 000 2 200

Derivat 43 347 380

Immateriella anläggningstillgångar 22 - -

Materiella tillgångar 23

- Inventarier 9 646 13 147

- Byggnader och mark 60 172 63 138

Aktuell skattefordran 24 1 768 505 705 244

Övriga tillgångar 24 13 749 11 269

Uppskjuten skattefordran 15 328 1 352

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 50 639 50 932

Summa tillgångar 16 992 236 15 490 412

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 26 260 864 423 152

Inlåning från allmänheten 27 13 136 246 11 537 998

Emitterade värdepapper 28 2 298 901 2 348 394

Derivat 43 5 783 4 931

Uppskjuten skatteskuld 15 10 300 9 677

Övriga skulder 29 12 378 15 408

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 36 554 32 284

Avsättningar 31, 36 5 420 4 935

Efterställda skulder 32 120 000 120 000

Summa skulder och avsättningar 15 886 446 14 496 779

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Fond för verkligt värde 7 151 3 270

Aktiekapital (1 730 000 st aktier) 173 000 173 000

Reservfond 39 661 39 661

Uppskrivningsfond 31 629 33 210

Summa bundet eget kapital 251 441 249 140

Fritt eget kapital 33

   Balanserad vinst eller förlust 746 074 632 635

   Årets resultat 108 275 111 857

Summa fritt eget kapital 854 349 744 492

Summa eget kapital 1 105 790 993 633

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 16 992 236 15 490 412
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TSEK
Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Uppskriv-
ningsfond

Fond för 
verkligt 
värde

Balanserad 
vinst

Årets 
resultat

Eget  
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 173 000 39 661 34 791 489 555 198 114 073 917 213

Justering för retroaktiv tillämpning av IFRS 9, 
Reservering Hypotek (netto efter skatt) - - - - -3 995 - -3 995

Justerat eget kapital 2019-01-01 173 000 39 661 34 791 489 551 203 114 073 913 218

Årets resultat - - - - - 111 858 111 858

Årets övrigt totalresultat - - - 2 781 - - 2 781

Årets totalresultat - - - 2 781 - 111 858 114 639

Vinstdisposition - - - - 114 073 -114 073 -

Utdelningar - - - - -34 222 - -34 222

Avskrivning materiella anläggn.tillg. - - -1 581 - 1 581 - -

Utgående eget kapital 2019-12-31 173 000 39 661 33 210 3 270 632 636 111 858 993 633

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TSEK
Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Uppskriv-
ningsfond

Fond för 
verkligt 
värde

Balanserad 
vinst

Årets  
resultat

Eget  
kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 173 000 39 661 33 210 3 270 632 636 111 858 993 633

Årets resultat - - - - - 108 275 108 275

Årets övrigt totalresultat - - - 3 881 - - 3 881

Årets totalresultat - - - 3 881 - 108 275 112 156

Vinstdisposition - - - - 111 858 -111 858 -

Utdelningar - - - - - - -

Avskrivning materiella anläggn.tillg. - - -1 581 - 1 581 - -

Utgående eget kapital 2020-12-31 173 000 39 661 31 629 7 151 746 075 108 275 1 105 789

Rapport över förändring i eget kapital

Antalet aktier uppgår till 1 730 000 stycken. Det nominella värdet är 100 kronor per aktie.
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TSEK jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 136 807 131 568

Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner 1 257 -7 607

Av/nedskrivningar -7 521 21 421

Kreditförluster 7 654 3 835

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 1 818 -

Betald inkomstskatt -7 024 -32 088

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -30 100 117 129

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 102 891 117 129

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av utlåning till allmänheten 593 530 -1 589 683

Ökning/minskning av värdepapper -168 903 -108 094

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten 1 598 248 660 620

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut -162 288 -219 989

Förändring av övriga tillgångar -1 063 833 522 262

Förändring av övriga skulder 5 532 -2 263

Kassaflöde från den löpande verksamheten 905 177 -620 018

Investeringsverksamheten

Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar 7 058 4 624

Investering i finansiella tillgångar - -2 450

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - 3 008

Förvärv av materiella tillgångar -1 089 -4 029

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 969 1 153

Finansieringsverksamheten

Emission av räntebärande värdepapper 300 000 1 000 000

Inlösen av räntebärande värdepapper -350 000 -

Utbetald utdelning - -34 222

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 000 965 778

Periodens kassaflöde 861 145 346 914

Likvida medel vid periodens början 510 035 163 122

Likvida medel vid periodens slut 1 371 181 510 035

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa 1 645 2 583

Utlåning till kreditinstitut 1 369 536 507 452

Summa enligt balansräkningen 1 371 181 510 035

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.

Kassaflödesanalys

29



Noter till  
Redovisning
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Not 1 Uppgifter om banken
Årsredovisning för Sparbanken Rekarne AB (nedan även 
kallad för banken) avges per 31 december 2020.

Ägarstruktur i Sparbanken Rekarne AB är enligt nedan;
Sparbanksstiftelsen Rekarne  50 %
Swedbank AB   50 %

Sparbanken Rekarne AB (org.nr. 516401-9928) har sitt säte 
i Eskilstuna med adress Kungsgatan 5. Kontor finns även i 
Strängnäs samt Mariefred. Banken erbjuder finansiella tjänster 
och produkter samt marknadsföringstjänster via bankens 
dotterbolag.

Under 2020 har Sparbanken Rekarne avyttrat två helägda 
dotterbolag; Rekarne Funding AB (org.nr. 559124-9007) samt 
RIK matematik AB (org.nr. 559189-7847). Sparbanken Rekarne 
AB har även avyttrat 25% av sitt ägande i Portfolio Försäkra 
AB (org.nr. 556387-3867). Banken äger numera 25 % av Port-
folio Försäkra AB. Det Kvarvarande dotterbolaget, Sinnebild 
i Eskilstuna AB (org.nr. 559189-7847), samt intressebolagen 
Rekarne Finansutveckling AB (org.nr. 559102-0119) och 
Portfolio Försäkra AB (org.nr. 556387-3867) anses med stöd 
av RFR1 och lättnadsreglerna i ÅRKL 7 kap 6a §, inte ha en 
tillräckligt väsentlig påverkan på Sparbanken Rekarne ABs 
finansiella rapporter för att en koncernredovisning ska behöva 
upprättas.  

Not 2 Redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Sparbanken Rekarne AB:s årsredovisning är upprättad 
enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) inklusive 
ändringsföreskrifter, samt Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Sparbanken Rekarne AB (nedan kallad banken) tillämpar 
därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses 
standarder som har antagits för tillämpning med de be-
gränsningar 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. 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 25 mars 2020 och kommer att behandlas på bankens 
årsstämma den 27 april 2021.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de 
finansiella rapporterna, om inte annat framgår.

Värderingsgrunder vid upprättande av företagets  
finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade 
till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se 
not 38). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instru-
ment klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller 
som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat. 

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

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller  
ändrade IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som 
företaget tillämpar från och med 1 januari 2020. Övriga  
ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 
2020 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets  
redovisning.

IASB har genomfört ändringar i två faser i IAS 39, IFRS 9 och 
IFRS 7 som föranletts av pågående reformer av nuvarande 
referensräntor (även benämnda IBOR). Ändringarna i den 
första fasen träder ikraft och tillämpas av Sparbanken från 
och med den 1 januari 2020. Ändringarna i denna första fas 
berör kraven försäkringsredovisning och ger lättnader för att 

bibehålla säkringsförhållanden trots potentiella osäkerhets-
faktorer från IBOR-reformen. Vidare så innebär ändringarna 
ytterligare upplysningskrav kring osäkerheten i de pågående 
reformerna av referensräntor. 

Ändringarna i IAS 39 innebär att Sparbanken kan fortsätta 
tillämpa säkringsredovisning trots den eventuella ineffekti-
vitet som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en 
konsekvens av förändringen i hur Stibor bestäms och/eller 
en eventuell ersättning av Stibor med en riskfri ränta. Vidare 
har ändringarna i IFRS 7 inneburit att Sparbanken lämnar nya 
upplysningar i årsredovisningen (se not 3 Finansiella risker 
under rubrik ”Bankens exponerig mot refernsräntor m.m.).

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv som avser inkråmsförvärv redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärvet betraktas 
som en transaktion varigenom företaget direkt förvärvar det 
andra företagets nettotillgångar och redovisar förvärvade 
tillgångar samt övertagna skulder. I förvärvsanalysen fast-
ställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 
identifierbara tillgångar samt övertagna skulder. Överförd 
ersättning utgörs av summan av de verkliga värdena per 
förvärvsdagen för erlagda tillgångar och uppkomna eller 
övertagna skulder och för emitterade egetkapitalinstrument 
som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade netto-  
tillgångarna, samt transaktionskostnader som är direkt  
hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där överförd  
ersättning överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder redovisas skillnaden som goodwill. 

Förvärv till lågt pris som motsvarar framtida förväntade 
förluster och kostnader upplöses under de förväntade perio-
derna de förlusterna och kostnader uppkommer. Förvärv till 
lågt pris som uppkommer av andra orsaker redovisas som 
avsättning till den del den inte överstiger verkligt värde på 
förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar. Den del 
som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den del 
som inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara 
icke-monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt 
sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd 
genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara 
tillgångarna som är avskrivningsbara.

Intresseföretag 
Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvär-
demetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas 
i det redovisade värdet för innehav i intresseföretag. Som 
intäkt redovisas samtliga erhållna utdelningar. En erhållen 
utdelning är dock en möjlig indikation på ett behov av ned-
skrivningsprövning.

Utländsk valuta – transaktioner i utländsk valuta 
Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner 
i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Mo-
netära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära 
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaff-
ningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstill- 
fället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till 
verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den 
kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning 
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder 
beräknas och redovisas med tillämpning av effektivränteme-
toden. Negativa ränteintäkter redovisas som räntekostnad 
i resultaträkningen. Effektivräntan 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. Ränteintäkter och 
räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade 
belopp av erhållna avgifter 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. Se Provisio-
ner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan.

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras  
i resultaträkningen består av:
• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden 
inklusive ränta på osäkra fordringar
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• Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som 
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

• Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till verkligt värde över resultaträkningen.

• Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsin-
strument och säkringsredovisning tillämpas. För ränte-
derivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald 
och upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat 
som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en 
del av räntekostnaderna. Orealiserade värdeförändringar 
på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella 
transaktioner (se nedan). 

Ränteintäkter redovisas på basis av tillgångarnas nettore-
dovisade värde i stadie 3 och på bruttoredovisat värde (dvs. 
exklusive förlustreserv) för tillgångar i stadie 1-2 (för beskriv-
ning av stadie 1-3, se avsnitt nedan om nedskrivningar). 

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna 
utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts. Här 
ingår även utdelning från intresseföretag och ägarintressen i 
andra företag.

Provisions- och avgiftsintäkter
Provisions- och avgiftsintäkterna redovisas vid den tidpunkt 
när prestationsåtagandet är uppfyllt, vilket är när kontrollen 
av varan eller tjänsten är överförd till kunden. Intäkterna åter-
speglar vanligtvis den ersättning som förväntas som utbyte 
för dessa varor eller tjänster. När ersättningen inkluderar 
en rörlig ersättning, till exempel rabatt eller återbäring eller 
prestationsbaserade delar, redovisas intäkten först när det 
är högst troligt att ingen återbetalning av beloppet kommer 
ske. Den totala ersättningen fördelas för varje prestationså-
tagande och beror på om prestationsåtagandena är uppfyllda 
vid en viss specifik tidpunkt eller över tid.

Banken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster 
som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:
• Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan 

Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effek-

tivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som 
justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. 
Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter 
för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet 
eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att 
kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. 

• Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att 
tjänsterna löpande utförs 
Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter 
eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faci-
liteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner 
för ställande av finansiell garanti. Dessa provisioner perio-
diseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till 
dessa avgifter hör också de ersättningar som banken er-
håller 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 brutto dvs. utan hänsyn tagen 
till avräkning för kreditförlust. 

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

Provisionskostnader
Provisionskostnaderna är normalt transaktionsbaserade 
och redovisas i den period då tjänsterna erhålls. I posten 
redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte 
är att betrakta som ränta, till exempel kostnader för clearing 
och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktions-
kostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan 
redovisas ej här.
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Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller 
de realiserade och orealiserade värdeförändringar som 
uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettore-
sultat av finansiella transaktioner består av:
• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde 

på de tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde 
via resultatet.

• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde 
på de tillgångar och skulder som redovisas enligt fair value 
option (verkligt värde). 

• Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder (inklusive ränteskillnadsersättning som erhållits 
vid kunders lösen av lån i förtid)

• Realisationsresultat från sällsynta fall vid försäljning innan 
förfall av tillgångar som värderas till upplupet anskaffnings-
värde

• Realisationsresultat från finansiella tillgångar som värderas 
verkligt värde via övrigt totalresultat.

• Förlustreserv på finansiella tillgångar som värderas till verk-
ligt värde via övrigt totalresultat och är skuldinstrument.

• Återföring av förlustreserv på finansiella tillgångar som 
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat och är 
skuldinstrument.

• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivat-
instrument som är ekonomiska säkringsinstrument.

• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.

• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde

• Ineffektiv del av säkringsinstrument i kassaflödessäkring 
(utöver den del av värdeförändringen som har redovisats 
som ränta).

• Valutakursförändringar

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader redovisas i den period 
de uppkommer och omfattar personalkostnader, inklusive 
löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter 
och andra sociala avgifter. I posten redovisas också lokal-
kostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och 
representationskostnader samt kassadifferenser.

Skatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då under-
liggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i 
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslu-
tade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Den 
aktuella skatten baserar på den bästa uppskattningen av 
skatter som kommer att betalas eller erhållas och inkluderar 
eventuella osäkerheter avseende skattemässig hantering.

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

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

Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade 
värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade 
eller reglerade. 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 uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, upp-
skjuten skatt och skatt avseende tidigare år. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med 
reglerna i IFRS och ÅRKL. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra 
egetkapitalinstrument, obligationsfordringar och räntebä-
rande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget 
kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuld- och 
egetkapitalinstrument, låneskulder samt derivat.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmäs-
siga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en 
avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även 
om faktura ännu inte har skickats. Lånefordringar, inlåning och 
emitterade värdepapper samt efterställda skulder redovisas 
i balansräkningen på likviddagen. Lånelöften redovisas inte 
i balansräkningen förutom reservering för förväntade kredit-
förluster. Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella 
tillgångar redovisas och tas bort från rapporten över finansiell 
ställning på affärsdagen. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella 
tillgången och företaget i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga de risker och fördelar som är förknippade 
med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell skuld 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del 
av en finansiell skuld. Ett byte mellan bolaget och en befintlig 
långivare eller mellan bolaget och en befintlig låntagare av 
skuldinstrument med villkor som i allt väsentligt är olika re-
dovisas som en utsläckning av den gamla finansiella skulden 
respektive tillgången och redovisning av ett nytt finansiellt 
instrument. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redo-
visas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det före-
ligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Klassificering och värdering 
Bankens principer för klassificering och värdering av finan-
siella tillgångar baseras på en bedömning av både företagets 
affärsmodell för förvaltningen av finansiella tillgångar, och 
egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den 
finansiella tillgången. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet  
anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvär-
de är skuldinstrument som förvaltas med målet att realisera 
instrumentens kassaflöden genom att erhålla avtalsenliga 
kassaflöden som endast utgörs av kapitalbelopp och ränta 
på det utestående kapitalbeloppet. Försäljningar kan undan-
tagsvis förekomma t.ex. till följd av störningar på kapital- och 
penningmarknad eller i nära anslutning till instrumentets 
förfallotidpunkt. Ett krav för att en finansiell tillgång ska 
kunna redovisas till upplupet anskaffningsvärde är att de 
avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på 
utestående fordran och ränta på utestående fordran.

Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Tillgångar 
i denna värderingskategori är föremål för reservering för 
förväntade kreditförluster.

Följande finansiella tillgångar värderas till upplupet an-
skaffningsvärde på grund av att tillgångarna innehas inom 
ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella 
tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden samt 
att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda 
tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet;
• Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
• Utlåning till kreditinstitut
• Utlåning till allmänheten
• Aktier- och andelar (Innehav i dotter- och intressebolag)

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via övrigt totalresultat
I kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via övrigt totalresultat redovisas skuldinstrument vars mål 
är att realisera kassaflöden både genom att erhålla avtal-
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senliga kassaflöden och genom att sälja instrumenten. Ett 
krav för att en finansiell tillgång ska kunna redovisas i denna 
kategori är att de avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av 
återbetalning på utestående fordran och ränta på utestående 
fordran.

Orealiserade vinster och förluster redovisas som en föränd-
ring i verkligt värde reserven i eget kapital. I samband med 
bortbokning i samband med en försäljning av tillgången, 
omklassificeras reserven till resultaträkningen (skuldin-
strument) eller som en omföring inom eget kapital (eget 
kapitalinstrument).

Följande finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via 
övrigt totalresultat på grund av att de tillgångarna innehas 
enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att 
samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja tillgångarna samt 
att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda 
tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet;
• Belåningsbara statsskuldsförbindelser
• Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels sådana 
finansiella tillgångar som obligatoriskt värderas till verkligt 
värde via resultatet dels sådana finansiella tillgångar som 
företaget 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. I den första undergruppen 
ingår derivat med positivt verkligt värde med undantag för de-
rivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. 
För finansiella instrument som värderas till verkligt värde 
via resultatet redovisas såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella 
transaktioner. 

Banken har klassificerat sina investeringar i kapitalförsäk-
ringar som verkligt värde via resultatet, detta då de inte 
genererar något kassaflöde under löptiden vilket framkom 
vid genomförandet av SPPI-test på investeringarna. Därmed 
redovisas kapitalförsäkringarnas orealiserade värdeför-
ändringar direkt i resultaträkningen under netto finansiella 
transaktioner.  Banken klassificerar även innehav i onoterade 
aktier och andelar till verkligt värden via resultaträkningen 
som värderats enligt erkända värderingsmodeller.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella 
skulder som utgör innehav för handelsändamål (se ovan), dels 
finansiella skulder som vid första redovisningstillfället identi-
fierats som tillhörig till denna kategori (Fair Value Option). I den 
förstnämnda delkategorin ingår bankens derivat med negativt 
verkligt värde med undantag för derivat som är identifierat 
som säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redo-
visas i resultaträkningen med undantag av värdeförändringar 
som beror på förändringar i egen kreditrisk för finansiella 
skulder värderade enligt den sk ”fair value option” vilken värde-
förändring skall redovisas i övrigt totalresultat.

Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leve-
rantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. 

Till vilken kategori företagets finansiella tillgångar och 
skulder hänförts framgår av not38 Finansiella tillgångar och 
skulder.

Finansiella garantier 
Bankens garantiavtal innebär att banken har ett åtagande 
att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på 
grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar 
vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller 
ändrade avtalsvillkor. Bland dessa garantiavtal ingår bankens 
förpliktelse att upp till en viss nivå svara för kreditförluster i 
sådana lån som banken förmedlat till annan bank. 

Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, 
dvs. i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersätt-
ning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värde-
ringen redovisas skulden för den finansiella garantin till det 
högre av de belopp som redovisas enligt IFRS 9 med hänsyn 
tagen till IFRS 9.5.5 om förlustreserv, och det belopp som 
ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för 

ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med 
IFRS 15, Intäkter från avtal. Utställda finansiella garantiavtal 
omfattas också av principerna om nedskrivningar.

Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels en ensidig 
utfästelse från banken att ge ut ett lån med på förhand be-
stämda villkor (t.ex. ränta) där låntagaren kan välja om han/
hon vill ha lånet eller inte och dels ett avtal där både banken 
och låntagaren är bundna vid avtalsvillkoren i ett låneavtal 
som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden. För av banken 
lämnade lånelöften gäller att de inte kan reglernas netto, 
banken har inte som praxis att sälja lånen när de lämnats 
enligt lånelöften och låneräntan är inte lägre än marknads-
räntan då lånelöftet lämnas. I det fall som lånelöftet lämnas 
till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras 
redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte 
täcker långivarens upplåningskostnader redovisar banken 
en avsättning beräknad som det diskonterade värdet av 
framtida förväntade betalningar om detta belopp är större 
än det periodiserade värdet av eventuellt mottagna avgifter 
för det lämnade lånelöftet. Utställda lånelöften omfattas 
också av principerna om nedskrivningar (se nedan).

Derivat
Bankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra de 
risker för ränte- och valutaexponeringar som banken är utsatt 
för. 

Samtliga derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen. 
Bankens derivatinstrument utgörs främst av ränteswappar 
och valutaterminer. De poster som säkras är;
• Lån eller placering som löper med fast ränta
• Valutaaffär som säkras upp mot Swedbank inför varje 

enskild affär
• Den säkrade risken för förändringar i verkligt värde på 

grund av förändringar i swapräntor och valutakurserna.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
För ekonomisk säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk 
används valutaterminer. För skydd mot valutarisk tillämpas inte 
säkringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas 
i redovisningen genom att både den underliggande fordran eller 
skulden och säkringsinstrumentet redovisas till balansdagens 
terminskurser och valutakursförändringarna redovisas över 
resultaträkningen.

Metoder för bestämning av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv mark-
nad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktions-
kostnader (t.ex. courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finan-
siellt 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 före-
kommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. 
Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring 
beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde uti-
från noterade säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv 
marknad återfinns i balansposterna Aktier och andelar samt 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den största 
delen av företagets finansiella instrument åsätts ett verkligt 
värde med priser som är noterade 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. Om marknaden för ett 
finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget fram det 
verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De 
använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning 
som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspecifika 
uppgifter används i så låg grad som möjligt. Företaget 
kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken 
och prövar dess giltighet genom att jämföra utfallen från 
värderingstekniken med priser från observerbara aktuella 
marknadstransaktioner i samma instrument. Värderingstek-
niker 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 tillgängliga), andra räntebärande 
tillgångar och skulder samt derivatinstrument (OTC-derivat). 
De tillämpade värderingsmodellerna kalibreras så att verkligt 
värde vid första redovisningen uppgår till transaktionspriset 
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och förändring i verkligt värde redovisas sedan löpande 
utifrån de förändringar som inträffat i de underliggande 
marknadsriskparametrarna. 

Aktier och räntebärande värdepapper
Innehav i onoterade aktier (Indecap Holding AB) redovisas till 
ett uppskattat verkligt värde. Andelar i Indecap Holding AB 
värderas vartannat år av ett externt bolag (senast av KPMG 
under 2019). Eventuella värdeförändringar redovisas över 
resultaträkningen. För värdering av aktieinnehav se not 19. 

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument 
Nedskrivningar
Banken redovisar förlustreserver för förväntade kreditför-
luster på finansiella tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde samt finansiella tillgångar som är 
skuldinstrument till verkligt värde via övrigt totalresultat. 
Förväntade kreditförluster redovisas även för utställda 
finansiella garantier och lånelöften. För finansiella tillgångar 
som är eget kapitalinstrument och värderas till verkligt 
värde via övrigt totalresultat redovisas emellertid inte några 
nedskrivningar. 

Beroende på om en betydande ökning av kreditrisk har 
inträffat eller inte, sedan exponeringen redovisades i balans-
räkningen för första gången, så delas exponeringarna in i 
följande stadie; 

• Stadie 1 omfattar exponeringar där ingen betydande ökning 
av kreditrisken inträffat sedan första redovisningstillfället. 
Vidare ingår också de tillgångar som har låg kreditrisk vid 
rapporteringstillfället, en riskbedömning som motsvarar 
”investment grade” (tillämpas endast på värdepapper). Alla 
exponeringar som inte getts ut eller förvärvats som kre-
ditförsämrade ingår i stadie 1. Detta innebär att redan vid 
första redovisningstillfället redovisas en förlustreserv. 

• Stadie 2 omfattar exponeringar där en betydande ökning av 
kreditrisk inträffat sedan första redovisningstillfället men 
där det vid rapporteringstillfället saknas objektiva belägg 
för att fordran är osäker. För en beskrivning av vad som 
utgör en betydande ökning av kreditrisk, se nedan. 

• Stadie 3 omfattar exponeringar för vilka objektiva belägg 
har identifierats för att exponeringen är osäker (kreditför-
sämrad). För en beskrivning av när en fordran betraktas 
som kreditförsämrad, se nedan. 

För exponeringar som hänförs till stadie 1 uppgår förlustre-
serven till ett belopp som motsvarar den kreditförlust som 
förväntas inträffa inom 12 månader. För exponeringar som 
ingår i stadie 2 och 3 motsvarar förlustreserven de förvänta-
de kreditförlusterna för exponeringens återstående löptid. 
För en närmare beskrivning av metoderna för beräkning av 
förlustreserver, se nedan. 

Redovisning av förväntade kreditförluster – utlåning till 
allmänheten, utställda finansiella garantier och utställda 
lånelöften 

Fastställande av en betydande ökning i kreditrisk 
En kredit som varit föremål för en betydande ökning av kre-
ditrisk ingår inte längre i stadie 1 utan i stadie 2 (förutsatt 
att den inte är kreditförsämrad). Banken bedömer om det 
skett en betydande ökning av kreditrisk genom att använda 
en kombination av individuell och kollektiv information och 
kommer att spegla ökningen i kreditrisk på individuell instru-
mentnivå. Den kvantitativa metod som används för bedöm-
ning av ökad kreditrisk utgörs av en framåtriktad skattning 
av varje enskild exponeringsrisk för fallissemang. Metoden 
utgår från bankens system för riskklassificering. Skalan av 
ratingklasser går från 21 (som indikerar bästa riskklass) till 
klass 1 (som indikerar sämsta riskklass). Ratingskalorna är 
uppbyggda för fyra olika kundsegment. Beroende på vilken 
initial rating som ett lån haft så krävs ett visst antal stadie 
på denna ratingskala mot en lägre rating för att ökningen av 
kreditrisk ska anses ha ökat betydligt. Ju lägre initial rating, 
desto färre stadie av försämringar av rating krävs för att en 
betydande ökning av kreditrisk ska anses ha uppkommit. När 
låntagaren har förfallna obetalda belopp äldre än 30 dagar, så 
betraktas dessa exponeringar alltid som exponeringar som 
har en väsentlig ökning av kreditrisk. Om den interna ratingen 
i ett senare skede har förbättrats i tillräcklig grad så att en 
betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger vid jäm-
förelse med rating vid initial redovisning, kommer krediten att 
återföras från stadie 2 till stadie 1. 

Kreditförsämrade (osäkra) lån
Förlustreserv redovisas för den återstående löptiden för 
kreditförsämrade exponeringar (tidigare benämnda osäkra 
lån) när en eller flera händelser som har en negativ inverkan 
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella 
tillgången har inträffat (stadie 3). Ett lån anses vara kredit-
försämrat utifrån samma förutsättningar som enligt tidigare 
principer vid definitionen av osäkert lån dvs. när det är 90 
dagar sent i betalningar eller när det finns andra belägg i form 
av observerbara uppgifter om följande händelser:  

Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller 
låntagaren. 

a) Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade betalningar. 

b) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller av-
talsmässiga skäl som sammanhänger med låntagarens 
ekonomiska svårigheter, beviljat en eftergift till låntagaren 
som långivaren annars inte skulle överväga. 

c) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs 
eller annan finansiell rekonstruktion.

Om ett tidigare lån som ansetts vara kreditförsämrat inte 
längre är det, sker en omföring antingen till stadie 2 (om det 
jämfört med när lånet lämnats föreligger en betydande  
ökning av kreditrisk) eller till stadie 1.
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Värdering av förväntade kreditförluster
Förväntade kreditförluster beräknas för varje individuell kredit-
exponering som den diskonterade produkten av sannolikheten 
för fallissemang (PD), kreditexponering vid fallissemang (EAD) 
och förlust vid fallissemang (LGD). PD motsvarar sannolikhe-
ten för att en låntagare kommer att fallera vid en given tidpunkt 
under den finansiella tillgångens återstående löptid. EAD 
motsvarar en förväntad kreditexponering vid fallissemangstid-
punkten efter att hänsyn tagits till tidpunkten för avtalsenliga 
betalningar samt förväntat utnyttjande av revolverande kre-
diter och lånelöften utanför balansräkningen. LGD motsvarar 
den förväntade kreditförlusten på en fallerad kreditexponering 
med hänsyn tagen till egenskaper hos motparten, säkerheter 
och produkt typ. Förväntade kreditförluster bestäms genom 
att beräkna PD, LGD och EAD för varje framtida månad fram 
till och med slutet av den förväntade löptiden av en kreditex-
ponering. Dessa tre parametrar multipliceras och justeras 
med överlevnadssannolikheten eller sannolikheten för att 
kreditexponeringen inte har blivit förskottsbetald eller fallerad 
en tidigare månad. På detta sätt beräknas de månatliga för-
väntade kreditförlusterna vilka sedan diskonteras tillbaka till 
rapporteringsdagen med den ursprungliga effektivräntan och 
summeras. En summering av de månatliga förväntade kredit-
förlusterna fram till och med slutet av den förväntade löptiden 
ger de förväntade kreditförlusterna för tillgångens återstående 
löptid och summan av de kreditförluster som förväntas inträf-
fa inom 12 månader ger de förväntade kreditförlusterna för de 
kommande 12 månaderna.

När de förväntade kreditförlusterna beräknas tar banken 
hänsyn till minst tre scenarier (ett basscenario, ett positivt 
och ett negativt scenario) med relevanta makroekonomis-
ka variabler såsom BNP, bostadspriser och arbetslöshet. 
Riskparametrarna som används för att beräkna förväntade 
kreditförluster införlivar effekterna av makroekonomiska 
prognoser. Varje makroekonomiskt scenario tilldelas en 
sannolikhet och de förväntade kreditförlusterna erhålls som 
ett sannolikhetsvägt genomsnitt av de förväntade kredit-
förlusterna för varje scenario. I de fall effekten av relevanta 
faktorer inte fångas av riskmodeller använder banken sig av 
expertjusteringar.

Ett instruments löptid är relevant för både bedömningen av 
väsentligt ökad kreditrisk, vilken tar hänsyn till förändringar 
i sannolikheten för fallissemang för återstående löptid, och 
värderingen av förväntade kreditförluster för tillgångens 
återstående löptid. Generellt är förväntad löptid begränsad 
till den maximala avtalsperiod som banken är utsatt för 
kreditrisk även om en längre period överensstämmer med 
affärspraxis. Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad 
löptid fastställs, inklusive återbetalnings-, förlängnings- och 
överföringsalternativ som är bindande för banken. Det enda 
undantaget från denna generella princip tillämpas på vissa 

revolverande krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid 
uppskattas baserat på den period som banken är exponerad 
för kreditrisk och där kreditförlusterna inte kan mildras genom 
riskhanteringsåtgärder. Denna så kallade beteendemässiga 
löptiden fastställs med användande av produktspecifik histo-
risk data och sträcker sig upp till 10 år.

Banken bedömer och beräknar förlustreserv för väsentliga 
osäkra kreditexponeringar individuellt och utan att använda 
indata från modeller. Reserveringar för kreditförluster för 
dessa kreditexponeringar fastställs genom att diskontera 
förväntade kassaflöden och ta hänsyn till minst två möjliga 
resultat som tar hänsyn till både makroekonomiska och 
icke-makroekonomiska (låntagarspecifika) scenarier.

Modifieringar
När ett lån modifieras men inte tas bort från balansräkningen 
görs fortsättningsvis en bedömning av väsentliga ökningar i 
kreditrisken jämfört med den ursprungliga kreditrisken i ned-
skrivningssyfte. Modifieringar resulterar inte automatiskt i en 
minskning av kreditrisken och alla kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer kommer att fortsätta bedömas. Vidare kommer en 
modifieringsvinst eller förlust redovisas i resultaträkningen på 
raden för kreditförluster och avser skillnaden i nuvärdet av de 
avtalsenliga kassaflödena diskonterat med den ursprungliga 
effektivräntan. När ett lån modifieras och tas bort från balans-
räkningen anses datumet då modifieringen gjordes vara det 
första redovisningstillfället för det nya lånet i syfte att bedöma 
nedskrivningsbehov, inklusive bedömningen av väsentliga 
ökningar i kreditrisk. När ett nytt lån bedöms vara osäkert vid 
första redovisningstillfället klassificeras det som en köpt eller 
utgiven osäker fordran och stannar i stadie 3 till dess lånet är 
återbetalt eller avskrivet.

Banken redovisar nettoeffekten av modifieringar i not 12 
(kreditförluster, netto), ingen ytterligare redovisning genom-
förs då de bedöms ej vara väsentligt.

Redovisning av förväntade kreditförluster  
– räntebärande värdepapper
Banken redovisar också förlustreserver på de räntebärande 
värdepapper som redovisas till verkligt värde i balansräk-
ningen. Bankens grundläggande metodik för beräkning av 
förlustreserver för räntebärande värdepapper är den samma 
som för utlåning till allmänheten. Källorna till information 
om de använda parametrarna PD, LGD och EAD skiljer sig 
dock åt. När det gäller PD, så härleds utifrån den externa 
rating som värdepapperna har och den externt tillgängliga 
information från ratinginstituten Moody’s och Standard and 
Poor’s som finns om risk för fallissemang som denna rating 
är förknippad med. LGD-faktorn bestäms av om värdepap-
per är säkerställt, annan förmånsrätt samt typ av motpart. 
Eftersom tillgänglig statistik på fallissemang och förluster 
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vid fallissemang hos den typ av motparter i vars värdepap-
per som banken gjort investeringar i är högst begränsad, 
bestäms LGD-faktorn utifrån en expertbedömning med en 
kombination av uppgifter från Swedbank och ratinginstitu-
tet Moody’s. Vid den initiala redovisningen, redovisas den 
statistiskt förväntad förlusten över de kommande 12 måna-
derna (stadie 1). En betydande ökning av kreditrisk seder-
mera anses ha ägt rum när det skett en försämring av den 
externa ratingen samt 30 dagars försenad betalning av ka-
pitalbelopp eller ränta, och kreditförluster redovisas då för 
den återstående löptiden (stadie 2). Om den externa rating-
en i ett senare skede har förbättrats tillräckligt mycket så 
att en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger 
vid jämförelse med ratingen vid initial redovisning, kommer 
värdepappret att återföras till stadie 1. Banken bedömer 
att finansiella tillgångar på instrument med motparter som 
är stater och finansiella institut och som har låg kreditrisk 
på rapporteringsdagen (med investment grade rating eller 
bättre) inte anses ha varit utsatta för en väsentligt ökad 
kreditrisk. Banken använder samma kriterier för att bedöma 
att om ett räntebärande värdepapper är kreditförsämrat 
som man tillämpar för utlåning till allmänheten. 

Redovisning av förväntade kreditförluster  
– utlåning till kreditinstitut
Även bankens utlåning till kreditinstitut är inom tillämp-
ningsområdet för redovisning av förväntade kreditförluster. 
Eftersom all utlåning till kreditinstitut är återbetalningsbar 
på anfordran och utlåning bara sker till svenska kreditinstitut 
med god rating, så uppgår de förväntade kreditförlusterna till 
endast obetydliga belopp. För mer information om förlustre-
serv för utlåning till kreditinstitut se not 16. 

Presentation av kreditförluster
För finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde presenteras reserveringar för kreditförluster i 
balansräkningen som en minskning av redovisat bruttovärde 
för tillgången. För lånelöften och finansiella garantiavtal re-
dovisas de reserveringarna som en skuld inom raden Övriga 
skulder och avsättningar.

I de fall ett finansiellt instrument består av två komponenter, 
ett lån och ett lånelöfte, såsom en revolverande checkräk-
ningskredit, redovisar banken reserven för kreditförluster 
separat för lånet och lånelöftet.

En bortskrivning minskar det redovisade bruttovärdet för 
den finansiella tillgången. I resultaträkningen presenteras 
kreditförluster och bortskrivningar som kreditförluster. Bort-
skrivningar görs då förlusten anses beloppsmässigt slutligen 
fastställd och redovisas inom kreditförluster och representerar 
beloppet före ianspråktagandet av tidigare gjord reservering. 
Återbetalningar av bortskrivningar liksom återvinningar av 
reserveringar intäktsredovisas inom kreditförluster.

Bortskrivning av lånefordringar
Lånefordringar som klassificerats som kreditförsämrade 
skrivs bort från balansräkningen när banken inte har några 
rimliga förväntningar på att återvinna en fordran i sin helhet 
eller en del av den. Banken har inte någon rimlig förväntan på 
att återvinna fordran och anser förlusten vara konstaterad 
när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i 
konkurs, skuldsanering fastställts, ackordsförslag antagits, 
fordran eftergivits på annat sätt eller när Kronofogdemyn-
dighet eller bankens ombud (inkassoföretag) redovisar att 
utmätningsbara tillgångar saknas. 

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i 
balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bort-
skrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på 
resultatraden kreditförluster netto.

Ianspråktagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värde-
ras enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägre beloppet av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet om den 
övertagna egendomen inte är ett finansiellt instrument. Ian-
språktagen pant som är finansiellt instrument värderas och 
redovisas i enlighet med företagets principer för värdering 
av finansiella instrument. Det är dock ej tillåtet att redovisa 
finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde då det 
av Finansinspektionen inte anses förenligt med lagen om 
bank och finansieringsrörelses krav.

Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost 
som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat 
sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom 
fördelas på motsvarande sätt som andra intäkter och 
kostnader i resultaträkningen. För fastigheter som banken 

övertagit för att skydda en fordran redovisas hyresintäkter 
under övriga rörelseintäkter och driftskostnader under övriga 
rörelsekostnader.

Materiella tillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma banken till del och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar 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 eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering 
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/kostnad.

Leasade tillgångar
Banken tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som 
finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas leasingavgifter som 
kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas 
inte nyttjanderätter och leasingskulder i balansräkningen. 
De avtal där moderbolaget utgör leasegivare redovisas som 
operationella leasingavtal.

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 företaget 
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande 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 anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna 
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av 
komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband 
med utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period, mark skrivs inte av. 

• Beräknade nyttjandeperioder;
• byggnader, rörelsefastigheter se nedan
• maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
• inventarier, verktyg och installationer 5 år

Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med 
olika nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna har bedömts 
variera mellan 10-100 år på dessa komponenter. Den re-
dovisningsmässiga skillnaden mellan att tillämpa olika 
avskrivningsperioder för fastigheternas beståndsdelar i 
förhållande till avskrivning enligt tidigare redovisningsregler 
är emellertid försumbar. Banken har därför valt att tillämpa 
avskrivning av fastigheten på 50 år, vilket överensstämmer 
med det skatterättsliga avdraget.

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden 
och nyttjandeperioder omprövas vid varje årsslut.

Immateriella anläggningstillgångar
Forskning och utveckling
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan 
kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade 
produkter eller processer, redovisas som en tillgång i ba-
lansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och 
kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resur-
ser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja 
den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar 
samtliga direkt hänförbara utgifter; t.ex. för material och 
tjänster, ersättningar till anställda, registrering av en juridisk 
rättighet och avskrivningar på patent och licenser. Övriga 
utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som 
kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade ut-
vecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
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Goodwill/Kundrelationer
Goodwill (inkråmsgoodwill) utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt 
eventualförpliktelser.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga separat förvärvade immateriella tillgångar som 
förvärvas av banken redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över 
den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det 
datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade 
nyttjandeperioderna är: 

• balanserade utvecklingsutgifter  3 år
• inkråmsgoodwill 10 år
• andra immateriella tillgångar 10-12 år

Avskrivning som avviker från plan betraktas som en boksluts-
disposition under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning 
och avskrivning enligt plan. Är nyttjandeperioden för en imma-
teriell anläggningstillgång obestämbar sker ingen avskrivning 
utan en jämförelse mellan återvinningsvärde och redovisade 
värden sker årligen eller vid tecken på värdenedgång.

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Nedskrivningsprövning 
De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid 
varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov 
finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde 
(se nedan). För goodwill och immateriella tillgångar som 
ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvär-
det årligen. 

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassa-
flöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av 
nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går 
att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så 
kallad kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenere-
rande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträk-
ningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassa-
genererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand 
till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk 
som är förknippad med den specifika tillgången.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet.

Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering 
görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde 
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så 
är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Aktiekapital
Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman 
godkänt utdelningen.

Ersättningar till anställda
Pensionering genom försäkring
Bankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensio-
ner är tryggade genom försäkringsavtal med Sparinstitutens 
Pensionskassa (SPK). Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd en 
plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 
företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk 
enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte 
har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 
anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under 
innevarande period och tidigare. 

En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan 
för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämd 
plan. Pensionsplanen för bankens anställda har bedömts vara 
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Banken har dock gjort bedömningen att UFR 10 Redovisning 
av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i 
Alecta är tillämplig även för bankens pensionsplan hos SPK. 
Banken saknar tillräcklig information för att möjliggöra en 
redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Bankens förpliktelser 
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att 
de anställda utfört tjänster åt banken under en period. Premier 
betalas till SPK baserat på aktuell lön. 

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

Företaget har utfäst förmånsbaserade pensioner till 
anställda som inte har säkerställts genom tecknande av 
pensionsförsäkringar, så kallad, ”pensionering i egen regi”. 
Företagets förpliktelser att i framtiden utbetala pension 
har i balansräkningen värderats till nuvärdet av företagets 
framtida förväntade pensionsutbetalningar (kapitalvärdet). 
Beräkningen har gjorts för varje anställd och bygger på an-
taganden om bl.a. nuvarande lönenivå och i vilken grad som 
pensionen intjänats. De försäkringstekniska grunderna för 
beräkning av kapitalvärdet bygger på de av Finansinspek-
tionen (FI) fastställda föreskrifterna FFFS 2007:24. Dessa 
föreskrifter innehåller bl.a. instruktioner om valet av dis-
konteringsränta, säkerhets- och driftskostnadsbelastningar 
samt antagande om dödlighet och sjuklighet.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkt när företa-
get inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda 
eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering. 
Ersättningar som inte förväntas regleras inom tolv månader 
redovisas till dess nuvärde.

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskonte-
ring och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna 
erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden 
för vinstandels- och bonusbetalningar när banken har en 
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana 
betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och 
förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek 
för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i ba-
lansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det 
är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa upp-
skattningen av det som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbe-
dömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, 
de risker som är förknippade med skulden. 

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas 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 Finansiella risker
I bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker 
som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och opera-
tiva risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i 
verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för 
den interna kontrollen, fastställt policys och instruktioner för 
kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. 

Bankens styrelse har det övergripande ansvaret för riskhan-
tering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar 
delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur 
rapporterar regelbundet till styrelsen. 

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 bevakas och kontroller görs löpande 
att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssys-
tem uppdateras 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 banken förutsättningar för en god 
riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. 

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

Bankens riskhantering sker med utgångspunkt i den av 
styrelsen beslutade riskstrategin och utgörs av styrelsens 
beslutade ramar för riskhantering, organisation och ansvars-
fördelning samt riskhanteringsprocessen. Bankens tillämpar 
en riskhantering baserad på tre försvarslinjer enligt nedan; 

Linje 1 eller första försvarslinjen, utgörs av affärsverksam-
hetens riskhantering. Samtliga affärsområden har det fulla 
ansvaret att hantera de risker som uppstår i den egna verk-
samheten. Riskhanteringen baseras på tydliga mål och stra-
tegier, policys och riktlinjer som klargör hur banken arbetar i 
olika avseenden, en effektiv operativ struktur samt en enkel 
och tydlig rapporteringsstruktur.  Som stöd vid kreditgivningen 
finns standardiserade riskklassificeringsverktyg. 

Linje 2 eller andra försvarslinjen, utgörs av oberoende risk-
kontroll och Compliance. Dessa funktioner är underställda 
VD och agerar oberoende från affärsverksamheten. Andra 
försvarslinjen ansvarar för identifiering, kvantifiering, analys 
och rapportering av samtliga risker, och kan alltid rapportera 
direkt till styrelsen. De upprätthåller principer och ramverk för 
riskhantering för att underlätta riskbedömningen. 

Linje 3 eller tredje försvarslinjen, utgörs av Internrevision och 
är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd sty-
relsen, vilken utför riskbaserade och regelstyrda granskning-
ar av såväl första som andra försvarslinjen. Arbetet syftar till 
att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av 
riskhantering, styrning och internkontroll. 

Kreditrisk 
Kreditrisk delas upp i tre underkategorier; motpartsrisk, 
avvecklingsrisk och koncentrationsrisk. Motpartrisk avser 
risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskom-
melse och/eller kommer att göra en förlust på grund av 
motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser samt att 
ställda säkerheter inte täcker fordran. Den bakomliggande 
transaktionen kan t.ex. avse en kredit, en garanti, ett deri-
vatinstrument eller ett värdepapper. Avvecklingsrisk avser 
risk för förluster orsakade av att en motpart inte fullgör sitt 
åtagande i samband med att en transaktion går till förfall 
(leverans/betalning). Koncentrationsrisk avser bland annat 

stora exponeringar eller koncentration till specifika motpar-
ter, sektorer eller geografier.  Kreditrisk omfattar också den 
risk som banken tar på sig när banken ställer ut finansiella 
garantier för att garantera en tredje parts betalningsfullgö-
rande till innehavaren av den finansiella garantin. Till denna 
risk räknas också den risk som banken har i förmedlade lån 
till Swedbank Hypotek. I detta sistnämnda fall är emellertid 
förlustrisken begränsad till under året intjänad förmedlings-
provision. Den bakomliggande transaktionen kan avse en 
kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens kreditris-
kexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa 
ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Central 
kreditdelegation rapporterar regelbundet till styrelsen. 

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

Vid fattande av kreditbeslut ska en aktiv prövning göras 
mot bankens kreditstrategi och värderingar i allmänhet och 
kreditpolicyn i synnerhet.  Om det kan ifrågasättas att ett 
kreditbeslut står i överensstämmelse med bankens kredit-
policy och/eller kreditstrategi, ska ärendet hänskjutas till 
närmast överordnad beslutsinstans. Vilken beslutsinstans 
kreditbeslut ska fattas i beror bland annat på kreditens stor-
lek, engagemangets totala volym, riskklass, ställda säker-
heter och eventuella jävsförhållanden. Varje beslutsinstans 
har rätt att fatta kreditbeslut enligt gällande limiter.  

Den avgörande bedömningsgrunden för bankens kredit-
givning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt 
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 motpartsrisker i bankens värdepappersportfölj 
tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar 
och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet.  

Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna för-
bindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång 
årligen i behörig kreditbeviljande instans. För företagsengage-
mang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning 
av kredit och i samband med den årliga omprövningen. Risk-
klassificeringssystemet 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 kreditförlusterna 
genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kreditta-
garna 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. 

Covid-19 har så här långt inte gett någon märkbar effekt på 
fallissemang och förluster. Givet den stora effekten på både 
arbetslöshet och BNP hade vi förväntat oss se en ökning 
i fallissemang och förluster, istället ser vi låga nivåer av 
fallissemang för bolån och SME, trots nedgången i ekono-
min. Den förväntade effekten har troligtvis förmildrats av 
amorteringslättnader, permitteringsstöd samt andra statliga 
stödåtgärder och även bankernas agerande.

39



Not 3 forts. Finansiella risker
Kreditriskexponering uppdelat på kreditbetyg för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften - 2020

TSEK Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Utlåning till kreditinstitut

Låg risk 1 369 536 - - 1 369 536

Totalt redovisat värde 1 369 536 - - 1 369 536

Utlåning till allmänheten

Låg risk 7 775 876 38 003 1 7 816 123

Normal risk 3 099 569 241 609 22 3 341 201

Förhöjd risk 566 267 272 431 - 838 698

Hög risk 56 875 132 370 16 189 261

Konkurs - - 17 588 17 588

Icke ratade exponeringar - 0 1 1

Förlustreservering -3 221 -4 666 -7 424 -15 312

Totalt redovisat värde 11 495 366 679 747 10 204 12 187 560

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

AAA-AA 926 437 - - 926 437

A 303 976 - - 303 976

Förlustreservering -1 - - -1

Totalt redovisat värde 1 230 413 - - 1 230 413

Finansiella garantier och låneåtaganden

Låg risk 164 935 - - 164 935

Normal risk 314 306 3 919 1 318 226

Förhöjd risk 36 301 30 510 - 66 811

Hög risk 100 412 4 460 - 104 872

Konkurs - - 17 17

Icke ratade exponeringar - 150 - 150

Förlustreservering -311 -660 -5 -977

Totalt finansiella garantier och låneåtaganden 615 643 38 378 12 654 034
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Not 3 forts. Finansiella risker
Kreditriskexponering uppdelat på kreditbetyg för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften - 2019

TSEK Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Utlåning till kreditinstitut

Låg risk 507 452 - - 507 452

Totalt redovisat värde 507 452 - - 507 452

Utlåning till allmänheten

Låg risk 7 814 859 31 494 405 7 848 856

Normal risk 3 112 893 248 957 73 3 361 923

Förhöjd risk 873 058 594 187 31 1 467 275

Hög risk 13 959 87 624 4 026 105 609

Konkurs - - 19 439 19 439

Icke ratade exponeringar - - 1 1

Förlustreservering -3 919 -6 593 -8 039 -18 552

Totalt redovisat värde 11 810 850 955 669 15 935 12 784 551

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

AAA-AA 733 972 - - 733 972

A 322 612 - - 322 612

Förlustreservering -1 - - -1

Totalt redovisat värde 1 056 584 - - 1 056 584

Finansiella garantier och låneåtaganden

Låg risk 168 190 85 - 168 275

Normal risk 387 822 2 144 - 389 967

Förhöjd risk 39 755 71 138 - 110 893

Hög risk 100 000 2 370 301 102 671

Konkurs - - 10 10

Icke ratade exponeringar - 240 - 240

Förlustreservering -283 -412 -33 -727

Totalt finansiella garantier och låneåtaganden 695 485 75 565 278 771 328

Känslighetsanalys Påverkan på reservering

Intern risk- 
klassificering vid 

första redovis-
ningstillfället 

Förändring i 
tröskelvärde

Stadie 2  
Trigger* + 1 notch - 1 notch Reserveringar per 

December 2020
Procentuell andel 

av utlåningsportfölj

1. RFF13-21 +/- 1 notch 3-8 Notches -25,2 % 12,9 % 1 493 188 60 %

2. RFF 9-12 +/- 1 notch 2-4 Notches -9,7 % 12,8 % 3 923 598 29 %

3. RFF 6-8 +/- 1 notch 1-2 Notches -4,4 % 1,8 % 2 797 682 9 %

4. RFF 0-5 +/- 1 notch 1 Notch 0,0 % 0,0 % 645 816 1 %

9,9 % 8,4 % 8 860 284

Stadie 3 7 429 227 0 %

Låg risk 1 845 0 %

Totala reserveringar 16 291 356 100 %

* Nivå för stadie migration till följd av rating migration skiljer sig mellan länder, privat/företag och riskklassificeringar.  
Lägsta stadie 2 trigger för rating migration är 1 notch.

Banken har genomfört en känslighetsanalys för hur kreditförlustreserveringar skulle ändras om tröskelvärdena skulle öka eller minska. En läg-
re tröskel skulle öka antalet lån som överförs från stadie 1 till stadie 2 och också öka beräknade kreditförlustreserveringar. En högre tröskel 
skulle ha motsatt effekt. Tabellen ovan visar effekterna av denna känslighetsanalys för kreditförlustreserveringarna vid årsskiftet. 
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Not 3 forts. Finansiella risker
Maximal exponering för kreditrisk samt värde av säkerheter för finansiella tillgångar som är föremål för förlustreserveringar enligt IFRS 9

TSEK Kreditrisk- 
exponering  
(före ned- 
skrivning)

Förlustreserv Redovisat 
värde

Värde av 
säkerheter

Kreditrisk- 
exponering 
med hänsyn 

till säkerheter

Ianspråktagna 
säkerheter

Kreditriskexponering,  
brutto och netto 2020

Tillgodohavanden hos centralbanker

Utlåning mot säkerhet av:

Statlig och kommunal borgen9 22 300 2 22 298 22 300 0 -

Pantbrev i villa- och  
fritidsfastigheter10 6 734 173 1 369 6 732 804 6 616 641 116 163 -

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter11 1 751 921 1 005 1 750 916 1 726 634 24 282 -

Pantbrev i jordbruksfastigheter 1 091 193 1 085 1 090 108 1 088 734 1 374 -

Pantbrev i andra näringsfastigheter 1 576 672 837 1 575 835 1 511 037 64 798 -

Företagsintäckning 303 669 1 635 302 034 296 180 5 854 -

Övriga12 2 092 481 9 378 2 083 103 62 476 2 020 627 -

varav: kreditinstitut 1 372 905 - 1 372 905 45 618 1 327 287 -

Summa 13 572 409 15 311 13 557 098 11 369 620 2 233 098 -

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper
Statspapper och andra  
offentliga organ

- AAA13 210 855 - 210 855 - 210 855 -

- AA+ 324 251 - 324 251 - 324 251 -

Andra emittenter

- AAA 695 307 - 695 307 - 695 307 -

Summa 1 230 413 - 1 230 413 - 1 230 413 -

Derivat

- A 347 - 347 - 347 -

Summa 347 - 347 - 347 -

Övriga tillgångar

Åtaganden 642 266 - 642 266 - 642 266 -

Utställda lånelöften 1 070 492 - 1 070 492 - 1 070 492 -

Utställda finansiella garantier 96 407 - 96 407 - 96 407 -

Summa 1 809 165 - 1 809 165 - 1 809 165 -

Total kreditriskexponering 16 612 334 15 311 16 597 023 11 369 620 5 273 023 -

9 inklusive krediter till stat och kommun 
10 inklusive bostadsrätter
11 inklusive bostadsrättsföreningar
12 inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
13 I detta exempel utgår vi från Standard and Poor´s rating
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Not 3 forts. Finansiella risker
Maximal exponering för kreditrisk samt värde av säkerheter för finansiella tillgångar som är föremål för förlustreserveringar enligt IFRS 9

TSEK Kreditrisk- 
exponering  
(före ned- 
skrivning)

Förlustreserv Redovisat 
värde

Värde av 
säkerheter

Kreditrisk- 
exponering 
med hänsyn 

till säkerheter

Ianspråktagna 
säkerheter

Kreditriskexponering,  
brutto och netto 2019

Tillgodohavanden hos centralbanker

Utlåning mot säkerhet av:

Statlig och kommunal borgen15 153 812 11 153 801 153 812 0 -

Pantbrev i villa- och  
fritidsfastigheter16 6 590 629 2 126 6 588 503 6 415 948 172 555 -

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter17 1 871 519 1 095 1 870 424 1 818 540 51 884 -

Pantbrev i jordbruksfastigheter 1 096 827 1 119 1 095 708 1 087 240 8 468 -

Pantbrev i andra näringsfastigheter 1 610 490 1 494 1 608 996 1 564 654 44 342 -

Företagsintäckning 361 776 2 583 359 193 363 943 -4 750 -

Övriga18 1 625 502 10 122 1 615 380 78 695 1 536 685 -

varav: kreditinstitut 507 452 - 507 452 43 984 463 468 -

Summa 13 310 555 18 550 13 292 005 11 482 832 1 809 184 -

Värdepapper

Statspapper och andra  
offentliga organ

- AAA19 360 333 - 360 333 - 360 333 -

Andra emittenter

- AAA 373 640 - 373 640 - 373 640 -

- A 322 611 - 322 611 - 322 611 -

Summa 1 056 584 - 1 056 584 - 1 056 584 -

Derivat

- A 380 - 380 - 380 -

Summa 380 - 380 - 380 -

Övrigt

Åtaganden 732 419 - 732 419 - 732 419 -

Utställda lånelöften 898 437 - 898 437 - 898 437 -

Utställda finansiella garantier 122 213 - 122 213 - 122 213 -

Summa 1 753 069 - 1 753 069 - 1 753 069 -

Total kreditriskexponering 16 120 588 18 550 16 102 038 11 482 832 4 619 217 -

14  Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis, 
garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid utlåningstillfället eller senare uppdatering.

15  inklusive krediter till stat och kommun
16 inklusive bostadsrätter
17 inklusive bostadsrättsföreningar
18 inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning
19 I detta exempel utgår vi från Standard and Poor’s rating
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Not 3 forts. Finansiella risker
Maximal exponering för kreditrisk för finansiella tillgångar som ej är föremål för förlustreservering

TSEK Kreditriskexponering  
(före ned-skrivning) Värde av säkerheter

Kreditriskexponering 
med hänsyn till  

säkerheter

Kreditriskexponering 2020-12-31

Tillgodohavanden hos centralbanker 1 645 - 1 645

- utan rating 271 739 - 271 739

Summa 273 384 - 273 384

Derivat 347 - 347

Justerat verkligt värde säkrad post 2 243 - 2 243

Total kreditriskexponering 275 974 - 275 974

Riskklass enligt IRK-metoden

TSEK RFF PD (%) Indikativ rating

Intern rating

Fallerade Fallerad 100 D

Hög risk 0-5 > 5,7 C till B

Förhöjd risk 6-8 2,0-5,7 B+

Normal risk 9-12 0,5-2,0 BB- till BB+

Låg risk 13-21 < 0,5 BBB- till AAA

TSEK Kreditriskexponering  
(före ned-skrivning) Värde av säkerheter

Kreditriskexponering 
med hänsyn till  

säkerheter

Kreditriskexponering 2019-12-31

Tillgodohavanden hos centralbanker 2 583 - 2 583

- utan rating 266 463 - 266 463

Summa 269 046 - 269 046

Derivat 380 - 380

Justerat verkligt värde säkrad post 2 098 - 2 098 

Total kreditriskexponering 271 524 - 271 524

Kreditkvalitet 
Bankens interna riskklassificeringssystem 
Banken har tillstånd sedan 2007 att använda ett system för 
riskklassificering av kunder/motparter  och exponeringar 
med avseende på kreditrisk. Riskklassificeringssystemet är 
primärt ett affärsstödjande redskap  och möjliggör en effekti-
vare kreditprocess genom att krediter med högre risk anting-
en avråds direkt eller analyseras  mycket noggrant, medan 
krediter med lägre risk hanteras på ett mer standardiserat 
sätt. Dessutom är beslutsmandaten större för engagemang i 
riskklasser som indikerar låga risker. 

Genom förfinade kundkalkyler ger systemet större möjlighe-
ter att se kostnaden för risktagande i enskilda kundaffärer 
samtidigt som riskkostnad och riskjusterad lönsamhet kan 
beräknas. Vidare förbättras förutsättningarna för att  ana-
lysera bankens kreditrisker såväl för enskilda engagemang 
som på portföljnivå.  

Systemet syftar till att med så stor precision som möjligt 
mäta risken för att en kund eller ett kreditavtal skall fallera  
och därigenom kunna uppskatta de förluster, som banken i 
så fall drabbas av. 

Kärnan i riskklassificeringssystemet är modeller som mäter 
riskerna i utlåningen till privatpersoner och småföretag  samt 
medelstora och stora företag. Det finns stora skillnader 
mellan olika kundgrupper, samt olika former av säkerheter, 
och för att uppnå en så stor exakthet som möjligt har ett 
stort antal modeller avvecklats. Riskklassificeringssystemet 
tillämpas i hela banken. Modellerna valideras årligen för att 
säkerställa funktionaliteten. 

Riskklassificering innebär att banken med hjälp av modellerna 
åsätter varje kund eller exponering ett värde på en riskskala, 
så kallad riskklass. Med hjälp av riskskalan rangordnas kun-
derna alternativt exponeringarna från dem  med högst risk till 
dem med lägst risk och för respektive skalstadie har risken 
kvantifierats. Den klassificering som  görs med avseende på 
risken för att en kund skall fallera, vad avser privatpersoner 
och småföretag,  en skala med 23 klasser, där klass 0 repre-
senterar störst risk och klass 21 representerar lägst risk för 
fallisemang.  Vad avser medelstora företag uttrycks risken 
för att en kund skall fallera på en skala med 22 klasser, där 
klass 1  representerar störst risk och klass 21 representerar 
lägst risk för fallisemang. På båda skalorna finns därutöver 
en klass för default d.v.s krediter i fallisemang.  
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Not 3 forts. Finansiella risker
Vid utgången av 2020 Vid utgången av 2019

TSEK RFF PD (%) EAD Andel (%) EAD Andel (%)

Retail Hushåll

Fallerade Fallerad 100 84 0 % 3 415 0 %

Hög risk 0-5 > 5,7 14 005 0 % 22 662 0 %

Förhöjd risk 6-8 2,0-5,7 61 133 1 % 123 289 3 %

Normal risk 9-12 0,5-2,0 455 180 9 % 394 423 8 %

Låg risk 13-21 < 0,5 4 690 345 90 % 4 140 883 88 %

Summa Retail Hushåll 5 220 747 4 684 672

Vid utgången av 2020 Vid utgången av 2019

TSEK RFF PD (%) EAD Andel (%) EAD Andel (%)

Retail Företag

Fallerade Fallerad 100 17 668 0 % 20 061 0 %

Hög risk 0-5 > 5,7 116 445 3 % 59 410 1 %

Förhöjd risk 6-8 2,0-5,7 301 096 7 % 477 452 10 %

Normal risk 9-12 0,5-2,0 1 148 824 27 % 1 234 810 26 %

Låg risk 13-21 < 0,5 2 742 677 63 % 3 038 879 63 %

Summa Retail Företag 4 326 710 4 830 612

Vid utgången av 2020 Vid utgången av 2019

TSEK RFF PD (%) EAD Andel (%) EAD Andel (%)

Corporate

Fallerade Fallerad 100 0 0 % 0 0 %

Hög risk 0-5 > 5,7 42 110 1 % 31 209 1 %

Förhöjd risk 6-8 2,0-5,7 514 712 14 % 961 040 23 %

Normal risk 9-12 0,5-2,0 2 135 028 60 % 2 118 788 50 %

Låg risk 13-21 < 0,5 870 700 24 % 1 118 008 26 %

Summa Corporate 3 562 550 4 229 045

Vid utgången av 2020 Vid utgången av 2019

TSEK RFF PD (%) EAD Andel (%) EAD Andel (%)

Totalt

Fallerade Fallerad 100 17 752 0 % 23 476 0 %

Hög risk 0-5 > 5,7 172 560 1 % 113 281 1 %

Förhöjd risk 6-8 2,0-5,7 876 941 7 % 1 561 781 11 %

Normal risk 9-12 0,5-2,0 3 739 032 29 % 3 748 021 27 %

Låg risk 13-21 < 0,5 8 303 722 63 % 8 297 770 60 %

Summa Totalt 13 110 007 13 744 329
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Not 3 forts. Finansiella risker
Banken har totalt sett en hög kreditkvalité på sin kreditport-
följ, detta grundar vi på att 92 % av bankens exponering har 
låg alternativt normal risk. Sett till segmenteringen av vår 
exponering ser vi att Corporate-segmentet har en något 
minskad andel exponering med förhöjd risk jämfört med 
utgången av 2019. 

Då banken har tillstånd att göra interna riskklassificeringar 
(IRK) mäts kontinuerligt de förväntade förlusterna enligt de 
modeller banken använder, det vi kan konstatera är att ban-
kens faktiska utfall på kreditförluster ligger långt under de 
förväntade enligt IRK-beräkningar.

Kvittningsavtal och liknande avtal
Banken ingår i derivatavtal under International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) master nettingavtal. Avtalen 

innebär att när en motpart inte kan reglera sina åtaganden 
enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet och alla ute- 
stående mellanhavanden skall regleras med ett nettobelopp. 
ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för kvittning i balans-
räkningen. Detta beror på att kvittning enligt ISDA-avtalen 
endast är tillåten om motparten eller banken inte kan reglera 
sina åtaganden. Därtill är det inte heller motpartens eller 
bankens avsikt att reglera mellanhavanden på nettobasis 
eller vid samma tidpunkt.

 Upplysningarna i tabellen nedan visar finansiella instrument 
som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning 
eller ett liknande avtal, liksom säkerheter som erhållits och 
lämnats relaterat till exponeringar i dessa avtal.

2020-12-31

TSEK Bruttobelopp Kvittning i  
balansräkningen

Nettobelopp i  
balansräkningen

Finansiella tillgångar

Derivat som innehas för handel 347 - 347

Summa 347 - 347

Finansiella skulder

Derivat som innehas för handel 5 783 - 5 783

Summa 5 783 - 5 783

2019-12-31

TSEK Bruttobelopp Kvittning i  
balansräkningen

Nettobelopp i  
balansräkningen

Finansiella tillgångar

Derivat som innehas för handel 380 - 380

Summa 380 - 380

Finansiella skulder

Derivat som innehas för handel 4 931 - 4 931

Summa 4 931 - 4 931

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken för att banken får svårigheter att 
fullgöra åtaganden som är förenade med sina 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 skulder inklusive 
derivatinstrument har olika löptider. 

Bankens riskhantering fokuserar här på att skapa likviditets-
resurser 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. 

Bankens likviditets- och finanspolicy anger att banken ska 
ha en likviditetsreserv. Bankens likviditetsreserv ska täcka 

normala svängningar i likviditeten under månaden samt täcka 
vid ett stressat scenario. Reserven utgörs av dagslåneräkning  
och säkerställda obligationer. Per balansdagen uppgick reser-
ven till 33,2 (19,7) %. 

Bankens likviditetsexponering med avseende på återstående 
löptider på tillgångar och skulder framgår av tabellen nedan. 
Även den kassaflödesanalys, som finns intagen på annat 
ställe i årsredovisningen, belyser bankens likviditetssituation.

De oroligheter som Covid-19 medförde i början av året påver-
kade finansmarknaden. Staten var tidigt ute med åtgärdpaket 
som fått marknaden att fortsätta vara väldigt likvid. Banken 
har haft en fortsatt stark och stabil likviditeten. Banken har 
även under året emitterat en ny obligation som även den blev 
övertecknad. 
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Not 3 forts. Finansiella risker
2020  Nominella kassaflöden - kontraktuellt återstående löptid

TSEK  
Löptidsinformation  
Kontraktuellt återstående 
löptid samt förväntad  
tidpunkt för återvinning

På  
anfordran <= 3 mån > än 3 mån  

< än 1 år
> än 1 år  
< än 5 år > än 5 år Utan  

löptid

Summa 
nominella 
kassaflö-

den

Varav  
förväntad 

tid för åter-
vinning  

> 12 mån

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande 
hos centralbanker 1 645 - - - - - 1 645 -

Utlåning till kreditinstitut 1 369 536 - - - - - 1 369 536 -

Utlåning till allmänheten 457 083 134 231 663 331 1 597 246 9 347 376 - 12 199 267 10 944 622

Oblligationer och andra  
räntebärande värdepapper - - - 1 230 414 - 271 739 1 502 153 1 230 414

Derivat - 347 - - - - 347 -

Övriga tillgångar - - - - - 1 919 288 1 919 288 -

Summa Tillgångar 1 828 264 134 578 663 331 2 827 660 9 347 376 2 191 027 16 992 236 12 175 036

Skulder

Skulder till kreditinstitut - 60 864 200 000 - - - 260 864 -

Inlåning från allmänheten 11 917 439 605 960 570 520 55 062 - - 13 148 981 55 062

Derivat - 325 343 5 115 - - 5 783 5 115

Emmiterade värdepapper - - 1 000 000 1 300 000 - - 2 300 000 1 300 000

Övriga skulder - - - - - 50 818 50 818 -

Efterställda skulder - - - - 120 000 - 120 000 120 000

Eget kapital - - - - - 1 105 790 1 105 790 -

Summa skulder 11 917 439 667 149 1 770 863 1 360 177 120 000 1 156 608 16 992 236 1 480 177

Oredovisade lånelöften - - 1 070 492 - - - 1 070 492 -

Utfärdade  
finansiella garantier - - - 96 407 - - 96 407 96 407

Total skillnad -10 089 175 -532 571 -2 178 024 1 371 076 9 227 376 1 034 419 -1 166 899 10 598 452
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Not 3 forts. Finansiella risker
2019 Nominella kassaflöden - kontraktuellt återstående löptid

TSEK  
Löptidsinformation  
Kontraktuellt återstående 
löptid samt förväntad  
tidpunkt för återvinning

På  
anfordran <= 3 mån > än 3 mån  

< än 1 år
> än 1 år  
< än 5 år > än 5 år Utan  

löptid

Summa 
nominella 
kassaflö-

den

Varav  
förväntad 

tid för åter-
vinning  

> 12 mån

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande 
hos centralbanker 2 583 - - - - - 2 583 -

Utlåning till kreditinstitut 507 452 - - - - - 507 452 -

Utlåning till allmänheten 295 647 267 852 708 227 2 055 491 9 472 665 - 12 799 882 11 528 156

Oblligationer och andra  
räntebärande värdepapper - - - 1 025 310 31 274 - 1 056 584 1 056 584

Derivat - 331 49 - - - 380 -

Övriga tillgångar - - - - - 1 123 532 1 123 532 -

Summa Tillgångar 805 682 268 183 708 276 3 080 801 9 503 939 1 123 532 15 490 413 12 584 740

Skulder

Skulder till kreditinstitut 63 152 260 000 100 000 - - - 423 152 -

Inlåning från allmänheten 10 413 836 556 599 514 158 51 428 - - 11 536 021 51 428

Derivat - 331 40 - - - 371 -

Emitterade värdepapper - - 350 000 2 000 000 - - 2 350 000 2 000 000

Övriga skulder - 3 307 - - - 63 929 67 236 -

Efterställda skulder - - - 120 000 - - 120 000 120 000

Eget Kapital - - - - - 993 633 993 633 -

Summa skulder 10 476 988 820 237 964 198 2 171 428 - 1 057 562 15 490 413 2 171 428

Oredovisade lånelöften - - 898 437 - - 898 437 -

Utfärdade  
finansiella garantier - - - 122 213 - - 122 213 122 213

Total skillnad -9 671 306 -552 054 -1 154 359 787 160 - 65 970 -1 020 650 10 291 099
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Not 3 forts. Finansiella risker
Likviditetsreserv

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och tillgodohavande i bank 3 126 789 1 211 035

Statspapper 535 106 360 333

Säkerställda obligationer 695 307 696 252

Summa 4 357 202 2 267 620

Andra likviditetsskapande åtgärder

Checkkredit svenskt institut (outnyttjad del) 400 000 400 000

Övriga värdepapper 271 739 266 463

Summa 671 739 666 463

Summa Likviditetsreserv 5 028 941 2 934 083

Likviditetsportfölj

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och tillgodohavande i bank 3 126 789 1 211 035

LCR Nivå 1A 535 106 360 333

LCR Nivå 1B 544 248 391 447

LCR Nivå 2A 151 060 304 805

Övriga värdepapper 271 739 266 463

Summa likviditetsportfölj 4 628 942 2 534 083

Nyckeltal likviditet

% 2020-12-31 2019-12-31

Kvot likviditetsreserv/inlåning, % 33,2 % 19,7 %

Kvot likviditetsreserv + andra likviditetsskapandeåtgärder/inlåning, % 38,3 % 25,4 %

LCR 348 % 297 %

NSFR 127 % 129 %
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Not 3 forts. Finansiella risker
Likviditetstäckningsgrad (LCR)

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Likvida tillgångar

Likvida tillgångar nivå 1 1 042 902 726 962

Likvida tillgångar nivå 2 128 401 259 084

Summa Likvida tillgångar 1 171 303 986 046

Utflöden

Simulerade utflöden från inlåning 1 234 633 628 091

Kontrakterade utflöden från upplåning 561 31

Övriga kassaflöden 109 515 569 657

Summa utflöden 1 344 709 1 197 779

Inflöden

Kontrakterade inflöden från utlåning 76 667 55 918

Övriga kassainflöden 1 368 527 809 353

Summa inflöden 1 445 194 865 271

Begränsning av inflöden 436 662 -

Kassautflöde, netto 336 177 332 508

Likviditetstäckningsgrad 348 % 297 %

Stabil finansiering (NSFR)

Poster som ger stabil finansiering 14 056 172 13 398 764

Poster som kräver stabil finansiering 11 111 254 10 353 521

Grad av stabil finansiering 127 % 129 %

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar 
på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre 
typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra 
prisrisker. I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste mark-
nadsriskerna av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker 
(prisrisk). I bankens  fall utgör ränterisk den övervägande 
marknadsrisken. 

Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på 
bankens fastförräntande 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 räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder. 

Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i sam-
ma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer. 

Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktiepla-
cering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer. 

Bankens marknadsrisker består främst av ränterisk samt 
marknadsrisk i de placeringar som görs av bankens över-
skottslikviditet. Bankens ränterisk uppkommer då tillgång 
och skuldsidan inte matchar varandra optimalt gällande 
räntebindningstider. För bankens del uppstår denna miss-
matchning till följd av att vår bundna utlåning inte möts med 
lika stor bunden inlåning. Banken köper i vissa fall swappar 
för att minska ränterisken på längre bunden utlåning. 

Övrig marknadsrisk är kopplad till bankens placeringar i obli-
gationer och kapitalförsäkringar. Där ligger risken i eventuella 
marknadsförändringar som kan komma att påverka värdet 
på tillgångarna. Banken gör kvartalsvis VaR (Value-At-Risk) 
beräkningar på placeringsportföljen.

Bankens bedömning är att de totala marknadsriskerna är låga. 

51



Not 3 forts. Finansiella risker
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 för-
ändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En betydande fak-
tor 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 ränterisker-
na 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 och placeringar har banken i 
vissa fall ingått ränteswapavtal, dvs avtal enligt vilka banken 
betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. För mer detaljerad 
information om skillander i räntebidningstider på balansdagen, 
se tabell nedan.

Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är en 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 ökning 
av marknadsräntan med två procentenheter minskar ränte-
nettot för kommande 12-månadersperiod med -80,5 mkr. En 
minskning av marknadsräntan med två procentenheter ökar 
räntenettot för kommande 12-månadersperiod med 86,7 mkr. 
Beräkningen sker i enighet med Finansinspektionens föreskrift 
2007:4 om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet. 

Derivatinstrument som exempelvis ränteswapkontrakt  
används för att hantera ränterisken. 

Per den 31 december 2020 hade banken ränteswapar med 
ett kontraktsvärde på 352 720 tkr (234 850 tkr). 

Swaparnas verkliga värde netto uppgick den 31 december 
2020 till -5 458 tkr (-4 931 tkr) bestående av tillgångar om  
0 tkr (0 tkr) och skulder om 5 458 tkr (4 931 tkr). 

Derivatinstrument som exempelvis ränteswapkontrakt an-
vänds för att hantera ränterisken. I redovisningen tillämpas 
riskhantering med säkringsinstrument, se vidare i not 2 om 
redovisningsprinciper. 

2020

Räntebindningstider för  
tillgångar och skulder - 
Ränteexponering (TSEK)

Inte högre 
än 3 mån

Längre än  
3 mån  

men högst 
 6 mån

Längre än 
6 mån men 
högst 1 år

Längre än 
1 år men 

högst 3 år

Längre än 
3 år men 

högst 5 år

Längre än 
5 år Utan ränta Totalt

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande 
hos centralbanker - - - - - - 1 645 1 645

Belåningsbara statsskuld-
förbindelser 503 529 - - 31 577 - - - 535 106

Utlåning till kreditinstitut 1 369 536 - - - - - - 1 369 536

Utlåning till allmänheten 9 718 586 147 386 416 158 1 693 872 211 559 - - 12 187 560

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 562 908 - - 130 263 2 136 - - 695 307

Övriga tillgångar - - - - - - 2 203 082 2 203 082

Summa Tillgångar 12 154 559 147 386 416 158 1 855 712 213 695 - 2 204 727 16 992 236

Skulder

Skulder till kreditinstitut 260 864 - - - - - - 260 864

Inlåning från allmänheten 12 585 926 198 909 297 418 51 128 2 865 - - 13 136 246

Emmiterade värdepapper 2 300 000 - - - - - -1 099 2 298 901

Övriga skulder - - - - - - 70 435 70 435

Efterställda skulder 120 000 - - - - - - 120 000

Eget Kapital - - - - - - 1 105 790 1 105 790

Summa skulder och 
Eget kapital 15 266 789 198 909 297 418 51 128 2 865 - 1 175 127 16 992 236

Differens tillgångar och 
skulder -3 112 230 -51 523 118 740 1 804 584 210 830 - 1 029 600 -

Räntederivat, fast ränta 
erläggs - - 12 800 205 000 135 000 - - 352 800
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Not 3 forts. Finansiella risker
2019

Räntebindningstider för  
tillgångar och skulder - 
Ränteexponering (TSEK)

Inte högre 
än 3 mån

Längre än  
3 mån  

men högst 
 6 mån

Längre än 
6 mån men 
högst 1 år

Längre än 
1 år men 

högst 3 år

Längre än 
3 år men 

högst 5 år

Längre än 
5 år Utan ränta Totalt

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande 
hos centralbanker - - - - - - 2 583 2 583

Utlåning till kreditinstitut 507 451 - - - - - - 507 451

Utlåning till allmänheten 10 684 347 192 683 263 633 1 355 410 288 478 - - 12 784 551

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 893 167 - - -103 783 59 634 - - 1 056 584

Övriga tillgångar - - - - - - 1 139 243 1 139 243

Summa Tillgångar 12 084 965 192 683 263 633 1 459 193 348 112 - 1 141 826 15 490 412

Skulder

Skulder till kreditinstitut 373 152 - 50 000 - - - - 423 152

Inlåning från allmänheten 11 052 122 217 861 217 742 45 325 4 948 - - 11 537 998

Emmiterade värdepapper 2 350 000 - - - - - - 2 350 000

Övriga skulder - - - - - - 65 629 65 629

Efterställda skulder 120 000 - - - - - - 120 000

Eget Kapital - - - - - - 993 633 993 633

Summa skulder och 
Eget kapital 13 895 274 217 861 267 742 45 325 4 948 - 1 059 262 15 490 412

Differens tillgångar och 
skulder -1 810 309 -25 178 -4 109 1 413 868 343 164 - 82 564 0

Räntederivat,  
fast ränta erläggs 23 000 - 49 050 22 800 140 000 - - 234 850

Bankens exponering mot referensräntor mm. 
Det pågår arbeten i många länder med att reformera de 
nuvarande referensräntorna (ofta benämnda IBOR). Banken 
har tillsammans med övriga sparbanker och Swedbank ett 
samarbete  för att säkerställa att IT-systemen kan hantera en 
eventuell förändring på grund av IBOR-reformen. Banken har 
exponeringar mot referensräntor endast i Stibor.  

Banken har direkta exponeringar mot Stibor i
• räntederivat som används som säkringsinstrument i säkring 

av verkligt värde (sammanlagt nominellt värde 353 tkr, se 
även tabellen nedan)

• investeringar i obligationer med rörlig ränta (sammanlagt 
nominellt värde 904 mkr) samt

• företagsutlåning med rörlig ränta (sammanlagt nominellt 
värde 3 829 mkr). 

 Vidare finns det kundräntor i utlåningstransaktioner som 
mer indirekt påverkas av eller bygger på Stibor.  Stibor räntan 
är föremål för en revidering med målsättningen att uppfylla 
de kriterier som ställs upp i den s.k. benchmarkförordningen. 
Parallellt med detta arbete så har Riksbanken tagit fram ett 
förslag till en alternativ referensränta. Riksbankens alter-
nativa referensränta är i Oktober 2020 ute på remiss och 
förväntas börja publiceras i början av år 2021. Det föreligger 
dock för närvarande inga direkta planer på att ersätta Stibor 
med den alternativa referensräntan från Riksbanken, även 
om det finns en möjlighet till att marknaden kommer att 
driva fram en sådan förändring. Eftersom Sparbanken inte 
tillämpar någon kassaflödessäkring av ränterisk så finns det 
inte någon egentlig direkt ränterisk från reformen av Stibor 
och introduktionen av en riskfri referensränta på den svenska 
räntemarknaden från Riksbanken. 

Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde på eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund 
av förändringar i valutakurser. Banken är exponerad för olika 

typer av valutarisker. Den främsta exponeringen avser  
köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan 
bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instru-
ment, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i 
förväntade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd 
transaktionsexponering.

Valutariskerna för valutalån etc. som läggs upp i det lokala 
utlandssystemet riskavtäcks direkt i systemet. Den risk som 
uppstår när valutaterminer tecknas av kund hanteras genom 
att identiska transaktioner i motsatt riktning tecknas av 
Swedbank.

Verkligt värde på utestående kontrakt kontrakt uppgår till, 
tillgångar 347 (380) tkr och skulder 325 (371) tkr. Bankens 
valutarisk bedöms som begränsad.

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är risken för att verkligt värde på eller framtida 
kassaflöden från en aktie varierar på grund av förändringar 
i marknadspriser (oavsett om förändringarna orsakas av 
faktorer relaterade specifikt till den aktien eller dess emittent, 
eller faktorer som påverkar alla liknande finansiella instrument 
som handlas med på marknaden).

Bankens innehav i aktier som inte är kopplat till intressebolag 
är i Indecap Holding AB. Värdet på detta aktieinnehav är per 
2020-12-31 16 269 tkr. Banken har gjort bedömningen att 
dessa aktier inte ses som handelslager utan som en strategisk 
placering med ett egenintresse av att bolaget går bra. Då detta 
innehav är i onoterade aktier finns inga dagliga kurser att ta 
del av, utan Indecap marknadsvärderas ungefär vartannat år 
(senast erhållen värdering  kvartal ett  2020), till det är expo-
neringen om 16 269 tkr liten i förhållande till bankens storlek 
varpå aktiekursrisken anses vara låg.

En generell förändring med 1 procentenhet av aktiekursen be-
räknas påverka bankens resultat före skatt med approximativt 
160 tkr för året som slutar 31 december 2020 (140 tkr).
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Derivaten används för att skydda banken mot valuta-, ränte-, 
aktiekurs- och kreditrisk. Instrumenten omfattar ränteswap-
par och valutaterminer. Förändring i verkligt värde på dessa 

derivat redovisas i resultatposten Nettoresultat av finansiella 
transaktioner.

Derivat

TSEK
2020-12-31 Upp till 1 år > 1 år- 5 år > 5 år Total Positiva  

marknadsvärde
Negativa  

marknadsvärden

Derivat för handelsändamål

Ränterelaterade kontrakt - - - 352 720 - -

Swappar 12 720 340 000 - 352 720 - 5 458

Valutarelaterade kontrakt - - - 21 139 - -

Terminer 21 139 - - 21 139 347 325

Summa - - - 373 859 - -

Total summa 33 859 340 000 - 373 859 347 5 783

Derivat

TSEK
2019-12-31 Upp till 1 år > 1 år- 5 år > 5 år Total Positiva  

marknadsvärde
Negativa  

marknadsvärden

Derivat för handelsändamål

Ränterelaterade kontrakt - - - 234 850 - -

Swappar 72 050 162 800 - 234 850 - 4 931

Valutarelaterade kontrakt - - - 11 841 - -

Terminer 11 841 - - 11 841 499 486

Summa - - - 246 691 - -

Total summa 83 891 162 800 - 246 691 499 5 417

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke 
ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller ruti-
ner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. 
Operativ risk inkluderar även anseenderisk, legala risker och 
regelefterlevnadsrisk, samt fysisk säkerhet och IT-säkerhet. 

Operativa risker motverkas genom en god intern kontroll 
samt hög riskmedvetenhet och en sund riskkultur, där varje 
medarbetare ska ha en god förståelse för den egna verksam-
heten och de operativa risker som är förknippade med denna. 

Hanteringen av operativa risker omfattar framåtblickande 
såväl som bakåtblickande analyser där risker identifieras, 
mäts och värderas, hanteras, följs upp, rapporteras samt 
ligger till grund för kapitalplanering.  

De operativa förlusterna i verksamheten ska vara låga. 
Risktagandet ska begränsas inom ramen för vad som är 
ekonomiskt försvarbart. För operativa risker som kan kvan-
tifieras ska förlustrisk vägas mot kostnad för att begränsa 
risken. Operativa risker som kan skada bankens anseende 
och varumärken ska särskilt beaktas och begränsas.  

Sparbanken Rekarne, årliga driftsförluster 2015-2020, förluster > 5 tkr 
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Förlustbelopp

Banken har genomgående haft relativt sett låga operativa förluster de senaste 5 åren. Åren 2015 och 2020 sticker ut något med lite högre förluster än övriga år.
Bankens bedömning är att de låga operativa förlusterna visar på god intern kontroll. 
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Not 4 Räntenetto
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 397 145

Utlåning till allmänheten 260 605 238 666

Räntebärande värdepapper 5 191 3 780

Övriga 122 118

IFRS 9 ränteintäkt från allmänheten stadie 3 -423 -372

Summa 265 893 242 337

Varav: ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR 265 470 242 709

ränteintäkt från utlåning i stadie 3 -423 -372

Not 5 Erhållna utdelningar
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Aktier och andelar (Indecap Holding AB) 760 800

Utdelning från intressebolag (Portfolio Försäkra AB)* - 2 955

Summa 760 3 755

* Bankens intressebolag beslutade på respektive årsstämma att ingen utdelning på årsresultatet 2019 skulle ske.

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -1 534 -2 422

Inlåning från allmänheten -19 235 -15 783

- varav kostnad för insättargarantin -10 802 -8 685

Emitterade värdepapper -20 617 -13 338

Derivat -3 063 -4 164

Efterställda skulder -2 459 -2 204

Övriga -5 369 -5 891

Summa* -52 276 -43 802

Varav: räntekostnad från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR -49 213 -39 638

Summa räntenetto 213 616 198 535

* De högre räntekostnaderna under 2020 beror främst på en högre avgift för insättningsgaranti och fler MTN-lån.

2020 2019

Räntemarginal  
(Totala ränteintäkter i % av medelomslutning (MO) minus totala räntekostnader i % 
av MO exkl. genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver)

1,28 % 1,34 %

Placeringsmarginal (Räntenetto i % av MO) 1,30 % 1,36 %

Medelränta utlåning 1,98 % 1,89 %

Medelränta inlåning 0,07 % 0,06 %
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Not 6 Provisionsintäkter
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Betalningsförmedlingsprovisioner* 19 046 15 705

Utlåningsprovisioner 46 224 51 603

Inlåningsprovisioner 20 828 21 081

Provisioner avseende utställda finansiella garantier 413 461

Värdepappersprovisioner 35 032 34 254

Avgifter från kredit- och betalkort 2 358 2 524

Provisioner Folksam 5 682 5 274

Provisioner Robur Försäkring 7 609 7 372

Övriga provisioner 7 155 9 578

Summa 144 348 147 852

* Under 2020 tecknade banken ett nytt avtal vilket lett till att banken fått en provisionsintäkt av engångskaraktär om 3,8 mkr.

Not 7 Provisionskostnader
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Betalningsförmedlingsprovisioner -9 504 -10 492

Värdepappersprovisioner -1 459 -1 690

Övriga provisioner* -1 416 -6 852

Summa -12 379 -19 034

* Under 2020 har delar av provisionskostnader istället ingått i produkttjänster och fördelats till it-kostnad  
vilket lett till minskade provisionskostnader av engångskaraktär om 1,5 mkr. 

Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Aktier/andelar* 2 232 1

Räntebärande värdepapper -83 -540

Andra finansiella instrument 5 276 7 611

Valutakursförändringar 635 714

Summa 8 060 7 786

* Banken gjorde en omvärdering av Indecap i Q1 2020 på 2 232 tkr.  se mer under not 19.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per kategori

TSEK jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resutltaträkningen 7 425 7 072

Förändring i verkligt värde på derivat som är säkringsinstrument i en säkring av 
verkligt värde 898 2 118

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på den säkrade risk i 
säkringar av verkligt värde -898 -2 118

Valutakursförändringar 635 714

Summa 8 060 7 786
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Not 9 Övriga rörelseintäkter
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Intäkter från rörelsefastigheter 752 757

Övriga rörelseintäkter* 8 977 31 134

Summa 9 729 31 891

* Större delen av rörelseintäkterna är reavinster från försäljning av aktieinnehav i dotter- och intressebolag. Under första halvåret 2019 avyttrades hela bankens 
aktieinnehav i Rekarne Mäklarteam AB (8 561 tkr) och en tilläggsköpeskilling (10 000 tkr) av tidigare försäljning av Portfolio Försäkra AB erhölls. Under Q3 2019 
såldes ytterligare en andel av Portfolio Försäkra AB, därav inkasserades 8 694 tkr. Under Q1 2020 sålde banken återigen en andel av sitt innehav i intressebola-
get Portfolio Försäkra AB (6 014 tkr). Föranlett av försäljningen erhölls en tilläggsköpeskilling under Q2 2020 (294 tkr).

Not 10 Allmänna administrationskostnader
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Personalkostnader

Löner och arvoden -63 558 -69 955

Sociala avgifter -26 649 -25 746

Kostnad för pensionspremier -16 116 -14 941

Övriga personalkostnader -6 821 -6 946

Summa personalkostnader -113 144 -117 588

Övriga administrationskostnader

Hyror och andra lokalkostnader -4 814 -6 757

IT-kostnader -61 441 -45 859

Konsulttjänster -6 086 -14 513

Revision -2 776 -2 765

Porto och telefon -1 951 -1 660

Fastighetskostnader -1 449 -1 419

Övriga -3 912 -3 984

Summa övriga administrationskostnader -82 429 -76 957

Summa -195 573 -194 545

Allmänna administrationskostnaderna har under 2020 ökat med 0,5 % trots minskade personalkostnader.  
Ökningen förklaras av ökade IT-kostnader under 2020.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2020 2019

TSEK Styrelse 
och VD

Övriga  
anställda

Styrelse  
och VD

Övriga  
anställda

Löner 3 786 59 772 3 405 66 550

Sociala kostnader 1 190 25 459 1 070 24 676

Summa 4 976 85 231 4 475 91 226

Av bankens pensionskostnader på 16 116 (14 941) tkr avser 4 037 (2 702) tkr bankens ledande befattningshavare (8 (6) personer).  

Ledande befattningshavare ersättningar
Beredning- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör samt till andra ledande 
befattningshavare beslutas av styrelsen.

Lön och arvoden
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode 
och sammanträdesarvode enligt årsstämmans beslut. Övriga 
erssättningar avser reseersättningar. Arbetstagarrepresen-
tanter erhåller ej styrelsearvode. Ersättning till verkställande 

direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av 
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med 
andra ledande befattningshavare avses de (8) personer som 
tillsammans med verkställande direktör utgör bankledningen.

Ersättning till verkställande direktören för 2020 har beslutats 
av styrelsen.
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Not 10 forts. Allmänna administrationskostnader
Löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare 2020

TSEK Grundlön/ 
Styrelsearvode

Övriga  
förmåner

Pensions- 
kostnad

Övrig  
ersättning Summa

Anders Lundkvist 518 - - 14 532

Harald Bengtsson 311 - - 3 314

Pia Andrén Hast 210 - - 3 213

Peter Balazsi 188 - - 1 189

Eva de Falck - - - - -

Jakob Nordin 218 - - 2 220

Lena Smeby-Udesen t.om. 202010 - - - - -

Olof Erlandssson fr.o.m 202011 - - - - -

Peter Wall 218 - - 1 219

Mats Bengtsson (VD) 200101 - 200511 700 43 248 - 991

Timo Haavisto (tf. VD) 200511 - 201231 1 006 119 565 - 1 690

Övrig ledning (7 st) 7 604 673 3 224 3 11 504

Summa 10 973 835 4 037 27 15 872

Mats Bengtsson var VD under perioden 2012-09-01 - 2020-05-11. Därefter tillträde Timo Haavisto som tillförordnad VD. 

Löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare 2019

TSEK Grundlön/ 
Styrelsearvode

Övriga  
förmåner

Pensions- 
kostnad

Övrig  
ersättning Summa

Anders Lundkvist 442 - - 5 447

Harald Bengtsson 310 - - 9 319

Pia Andrén Hast 202 - - 4 206

Peter Balazsi - - - - -

Eva de Falck - - - - -

Jakob Nordin 202 - - 5 207

Lena Smeby-Udesen - - - - -

Peter Wall 163 - - 3 166

Mats Bengtsson (VD) 2 087 207 908 - 3 202

Övrig ledning (3 st) 3 894 418 1 794 - 6 106

Summa 7 300 625 2 702 26 10 653

Rörlig ersättning och övriga förmåner
Bankens anställda tjänstemän kan ha rörlig ersättning 
utöver fast lön. Syftet med rörlig ersättning är att stödja 
och motivera medarbetare till att uppnå bankens uppsatta 
mål. Målen kan vara finansiella och/eller operationella och/
eller av annan art som t.ex. att ha en låg riskprofil. Rörliga 
ersättningssystem för anställda får aldrig innebära att de 
äventyrar bankens långsiktiga huvudmålsättning. Samtliga 
anställda, förutom VD, och kontrollfunktioner, kan omfattas 
av rörliga ersättningssystem.

Pensioner
VD har rätt att avgå med pension vid 65 års ålder med 
pensionsbelopp i linje med Finansförbundets och BAO:s 
pensionsavtal.

Verkställande direktörens pensionsavsättning är avgiftsbe-
stämd till 40 % av grundlönen. Pensionskostnad avser den 
kostnad som påverkar årets resultat. Samtliga pensioner är 
oantastbara, dvs ej villkorade av framtida anställning.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande  
direktören rätt till lön under uppsägningstiden, som är sex 
månader. Den verkställande direktören har därutöver rätt  
till avgångsvederlag om 18 månadslöner. Vid egen upp- 
sägning har den verkställande direktören sex månaders 
uppsägningstid. Det har under räkenskapsåret utgått  
avgångsvederlag till VD.
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Not 10 forts. Allmänna administrationskostnader
Lån till ledande befattningshavare

TSEK 2020 2019

Verkställande direktör 5 278 5 276

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 29 328 28 099

Summat 34 606 33 375

Samtliga lån avser lån med fullgod säkerhet eller borgen bortsett från 0,0 (0,01) mkr i krediter utan säkerhet. Lånevillkoren överensstämmer med dem som 
normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.

Offentliggörande av uppgifter om ersättning
Upplysningar om ersättningar som skall lämnas i enlighet 
med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 lämnas på 
företagets hemsida, www.sparbankenrekarne.se

Medelantalet anställda

TSEK 2020 2019

Sparbanken Rekarne AB

- varav kvinnor 50 59

- varav män 36 39

Totalt 86 98

Könsfördelning i ledningen

TSEK 2020 2019

Styrelsen

- antal kvinnor 3 3

- antal män 5 5

Totalt 8 8

Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören

- antal kvinnor 2 1

- antal män 7 3

Totalt 9 4

Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

TSEK 2020 2019

Deloitte, Patrick Honeth

Revisionsuppdrag 465 579

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 664 364

Summa externrevision 1 129 943

KPMG

Internrevision 540 699

Summa internrevision 540 699

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, samt revision och 
annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter 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. 
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Not 11 Övriga rörelsekostnader
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Avgifter till centrala organisationer -1 594 -1 611

Försäkringskostnader -948 -975

Säkerhetskostnader -900 -1 099

Marknadsföringskostnader -12 837 -12 614

Bankomat AB (drift) -148 485

Riksbanken Sedel och Mynthantering -392 -375

Övriga rörelsekostnader -3 571 -3 229

Summa -20 390 -19 418

Not 13 Nedskrivningar av finansiella tillgångar
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Aktier och andelar i intresseföretag 1 493 -

Summa 1 493 -

Banken har under 2020 gjort en nedskrivning av sitt innehav i Sörmlandsfonden AB. Se mer i not 20.

Not 12 Kreditförluster netto
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Lån till upplupet anskaffningsvärde

Förändring reserveringar - stadie 1 695 -325

Förändring reserveringar - stadie 2 1 927 669

Förändring reserveringar - stadie 3 615 1 339

Summa 3 237 1 683

Periodens nettokostnad för konstaterade förluster -6 844 3 977

Periodens nettokostnad för modifieringar 423 -372

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 1 326 -574

Summa kreditförluster avseende lån till upplupet anskaffningsvärde -1 858 4 714

Låneåtaganden och finansiella garantiavtal

Förändring reserveringar - stadie 1 78 46

Förändring reserveringar - stadie 2 -556 -1 307

Förändring reserveringar - stadie 3 518 382

Summa lånåtaganden och finansiella garantiavtal 40 -879

Summa kreditförluster -1 818 3 835
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Not 14 Övrig skatt
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Upplösning uppskjuten skatt 589 93

Summa 589 93

Not 15 Skatter
TSEK 2020 2019

Redovisat i resultaträkningen

Aktuell skattekostnad/skatteintäkt

Årets skattekostnad -28 048 -23 694

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 106 2 302

Summa -27 942 -21 392

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt - -

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader - 1 588

Summa - 1 588

Totalt redovisad skattekostnad -27 942 -19 804

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019

TSEK 2020 (%) 2020 2019 (%) 2019

Resultat före skatt 136 217 131 661

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 % -29 276 21,4 % -28 175

Ej avdragsgilla kostnader 0,6 % -761 1,8 % -2 310

Ej skattepliktiga intäkter -1,5 % 1 990 -5,2 % 6 792

Skatt hänförlig till tidigare år -0,1 % 106 -1,7 % 2 302

Uppskjuten skatt 0,0 % - -1,2 % 1 588

Redovisad effektiv skatt -20,4 % -27 942 -15,0 % -19 804

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 2020 2019

TSEK Före skatt Skatt Efter skatt Före skatt Skatt Efter skatt

VVVÖ (Verkligt värde via övrigt  
 totalresultat) tillgångar 9 099 1 947 7 152 4 160 890 3 270

Summa skatt 9 099 1 947 7 152 4 160 890 3 270

Redovisade uppskjutna  
skattefordringar och skulder Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

TSEK 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Materiella tillgångar - - 8 353 8 787 -8 353 -8 787

VVVÖ tillgångar - - 1 947 890 -1 947 -890

Kundrelation 328 1 352 - - 328 1 352

Skattefordringar/-skulder 328 1 352 10 300 9 677 -9 972 -8 325
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Not 16 Utlåning till kreditinstitut
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Redovisat bruttovärde, Swedbank AB

- svensk valuta 1 327 289 475 797

- utländsk valuta 42 249 31 655

Förlustreserv, stadie 1 -2 0

Summa 1 369 536 507 452

Bankens inlåning har ökat under 2020 vilket har bidragit till en ökning av kontanta medel på checkräkningskontot hos Swedbank AB och Danske bank.

Not 15 forts. Skatter
Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

TSEK Balans per  
1 jan 2020

Redovisat över  
resultaträkningen

Redovisat i övrigt  
totalresultat

Redovisat i  
eget kapital

Balans per  
31 dec 2020

Materiella anläggningstillgångar -8 787 434 - - -8 353

Kundrelationer 1 352 -1 024 - - 328

VVVÖ tillgångar -890 - -1 057 - -1 947

Summa -8 325 -590 -1 057 - -9 972

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

TSEK Balans per  
1 jan 2019

Redovisat över  
resultaträkningen

Redovisat i övrigt  
totalresultat

Redovisat i  
eget kapital

Balans per  
31 dec 2019

Materiella anläggningstillgångar -9 221 434 - - -8 787

Kundrelation - 1 352 - - 1 352

VVVÖ tillgångar -138 - -752 - -890

Pensionsavsättningar 104 -104 - - -

Summa -9 255 1 682 -752 - -8325

Förändrad skattesats
Fr o m 1 januari 2019 är skattesatsen i Sverige 21,4 % för att sedan sänkas till 20,6 % fr o m 1 januari 2021.
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Förändringar i redovisat i bruttovärde och förlustreserver Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade Totalt

TSEK Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Redovisat bruttovärde

Redovisat bruttovärde per 1 januari 2020 11 814 944 962 262 23 974 12 801 180

Nya finansiella tillgångar 3 471 596 28 169 762 3 500 527

Bortbokade finansiella tillgångar -3 552 709 -271 955 -11 706 -3 836 370

Ändrade nyttjadegrader -223 945 -37 371 -1 149 -262 465

Överföringar mellan stadier under perioden

från stadie 1 till stadie 2 -317 663 317 663 - -

från stadie 1 till stadie 3 -4 579 - 4 579 -

från stadie 2 till stadie 1 313 170 -313 170 - -

från stadie 2 till stadie 3 - -1 435 1 435 -

från stadie 3 till stadie 1 17 - -17 -

från stadie 3 till stadie 2 - 250 -250 -

Valutakursförändringar 1 0 0 1

Redovisat bruttovärde per 31 december 2020 11 500 832 684 413 17 628 12 202 873

Förlustreserver

Förlustreserver per 1 januari 2020 3 919 6 593 8 038 18 551

Nya finansiella tillgångar 1 620 183 317 2 120

Bortbokade finansiella tillgångar -1 290 -1 140 -2 456 -4 886

Förändring pga ändringar av balanser -100 -670 -457 -1 227

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 850 -1 141 652 362

Förändringar i makroekonomiska scenarier -361 -759 -1 -1 122

Förändring pga uppdaterade modeller -381 -96 -23 -500

Överföringar mellan stadier under perioden

från stadie 1 till stadie 2 -1 171 2 333 - 1 162

från stadie 1 till stadie 3 -9 905 896

från stadie 2 till stadie 1 144 -535 - -391

från stadie 2 till stadie 3 - -118 556 438

från stadie 3 till stadie 1 1 - -7 -6

från stadie 3 till stadie 2 - 18 -102 -85

Valutakursförändringar 0 0 0 0

Övrigt -1 0 0 -1

Förlustreserver per 31 december 2020 3 221 4 666 7 424 15 312

Redovisat värde, netto

Utgående balans per 31 december 2020 11 497 610 679 747 10 204 12 187 560

Not 17 Utlåning till allmänheten
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Utestående fordringar, brutto

- svensk valuta 12 201 511 12 801 980

- utländsk valuta 1 361 1 122

Reserveringar för kreditförluster -15 312 -18 552

Summa 12 187 560 12 784 551
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Not 17 forts. Utlåning till allmänheten
Förändringar i redovisat i bruttovärde och förlustreserver Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade Totalt

TSEK Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Redovisat bruttovärde

Redovisat bruttovärde per 1 januari 2019 10 475 112 715 694 16 323 11 207 129

Nya finansiella tillgångar 4 190 096 269 109 917 4 460 122

Bortbokade finansiella tillgångar -2 286 622 -255 141 -7 630 -2 549 393

Ändrade nyttjandegrader -294 922 -16 314 -590 -311 826

Överföringar mellan stadier under perioden

från stadie 1 till stadie 2 -453 619 453 619 - -

från stadie 1 till stadie 3 -4 911 - 4 911 -

från stadie 2 till stadie 1 194 548 -194 548 - -

från stadie 2 till stadie 3 - -10 157 10 157 -

från stadie 3 till stadie 1 113 - -113 -

från stadie 3 till stadie 2 - 0 0 0

Migreringar samt övriga förändringar -2 929 - - -2 929

Redovisat bruttovärde per 31 december 2019 11 816 866 962 262 23 975 12 803 102

Förlustreserver

Förlustreserver per 1 januari 2019 4 244 5 924 6 700 16 868

Nya finansiella tillgångar 1 828 1 452 218 3 497

Bortbokade finansiella tillgångar -858 -973 -2 375 -4 207

Förändring pga ändring av balanser -388 -555 -554 -1 496

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 513 -711 275 76

Förändringar i makroekonomiska scenarier -306 -145 - -452

Förändringar pga uppdaterade modeller -89 -125 - -214

Överföringar mellan stadier under perioden

från stadie 1 till stadie 2 -1 062 2 660 - 1 598

från stadie 1 till stadie 3 -75 - 1 151 1 076

från stadie 2 till stadie 1 112 -507 - -394

från stadie 2 till stadie 3 - -427 2 669 2 242

från stadie 3 till stadie 1 - - -45 -45

från stadie 3 till stadie 2 - - - 0

Övrigt 0 0 - 0

Förlustreserver per 31 december 2019 3 919 6 593 8 039 18 552

Redovisat värde, netto

Utgående balans per 31 december 2019 11 812 947 955 669 15 936 12 784 551
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Not 17 forts. Utlåning till allmänheten
Redovisat bruttovärde och förlustreserv - branschfördelning

TSEK
2020-12-31 Redovisat bruttovärde Förlustreserv Redovisat nettovärde

Privatkunder

Bostadsrättsföreningar 617 994 -110 617 883

Privatkunder 6 265 768 -8 172 6 257 596

Företagskunder

Fastighetsförvaltning 2 393 912 -1 856 2 392 056

Jordbruk, fiske, skog 1 027 863 -1 077 1 026 786

Företagstjänster 552 952 -477 552 474

Bygg 227 445 -545 226 900

Handel 214 053 -490 213 563

Hotell och restaurang 242 891 -222 242 669

Tillverkning 184 425 -538 183 886

Övrig utlåning till företag 475 573 -1 825 473 748

Summa utlåning till allmänheten 12 202 875 -15 315 12 187 560

Redovisat bruttovärde och förlustreserv - branschfördelning

TSEK
2019-12-31 Redovisat bruttovärde Förlustreserv Redovisat nettovärde

Privatkunder

Bostadsrättsföreningar 911 262 -388 910 874

Privatkunder 6 138 031 -8 782 6 129 249

Företagskunder

Fastighetsförvaltning 2 667 636 -2 057 2 665 579

Jordbruk, fiske, skog 1 030 736 -1 072 1 029 664

Företagstjänster 455 572 -1 050 454 522

Bygg 402 772 -990 401 782

Handel 243 039 -792 242 247

Hotell och restaurang 226 045 -425 225 620

Tillverkning 164 377 -1 138 163 239

Övrig utlåning till företag 563 633 -1 858 561 775

Summa utlåning till allmänheten 12 803 102 -18 553 12 784 551
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Not 17 forts. Utlåning till allmänheten
Redovisat bruttovärde och förlustreserv per stadie - jämförelse med öppningsbalans

TSEK 2020-12-31 Ingående balans  
2020-01-01

Utlåning till allmänheten, privatkunder

Stadie 1

Redovisat bruttovärde 6 660 988 6 749 357

Förlustreserver -697 -1 223

Bokfört värde 6 660 291 6 748 134

Stadie 2

Redovisat bruttovärde 209 377 284 175

Förlustreserver -907 -1 774

Bokfört värde 208 470 282 402

Stadie 3

Redovisat bruttovärde 13 397 15 760

Förlustreserver -6 678 -6 173

Bokfört värde 6 718 9 587

Totalt bokfört värde, utlåning privatkunder 6 875 479 7 040 123

Utlåning till allmänheten, företagskunder

Stadie 1

Redovisat bruttovärde 4 839 845 5 067 683

Förlustreserver -2 527 -2 697

Bokfört värde 4 837 318 5 064 986

Stadie 2

Redovisat bruttovärde 475 036 678 072

Förlustreserver -3 759 -4 819

Bokfört värde 471 277 673 252

Stadie 3

Redovisat bruttovärde 4 232 8 055

Förlustreserver -745 -1 865

Bokfört värde 3 486 6 190

Totalt bokfört värde, utlåning företagskunder 5 312 081 5 744 428

Totalt

Redovisat bruttovärde stadie 1 11 500 832 11 817 040

Redovisat bruttovärde stadie 2 684 413 962 247

Redovisat bruttovärde stadie 3 17 628 23 815

Totalt redovisat värde brutto 12 202 873 12 803 102

Förlustreserver stadie 1 -3 221 -3 920

Förlustreserver stadie 2 -4 666 -6 593

Förlustreserver stadie 3 -7 424 -8 038

Totalt förlustreserver -15 312 -18 552

Totalt bokfört värde, utlåning till allmänheten 12 187 560 12 784 550

Andel stadie 3 lån, brutto, % 0,1 % 0,2 %

Andel stadie 3 lån, netto, % 0,1 % 0,1 %

Förlustreserver kvot stadie 1 lån 21,0 % 21,1 %

Förlustreserver kvot stadie 2 lån 30,5 % 35,5 %
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Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Redovisat värde

Svenska kommuner 483 492 360 333

Svenska bostadsinstitut 391 170 442 689

Finansiella företag 575 877 520 026

Summa 1 450 539 1 323 048

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 535 106 360 333

Andra räntebärande värdepapper 970 261 962 715

Fördelat på typ av instrument

Kapitalförsäkringar 271 739 266 463

Obligationer med rörlig ränta 926 437 753 167

Obligationer med fast ränta 303 976 303 418

Summa 1 502 153 1 323 048

Värdeförändring säkrad post 3 215 2 462

Förlustreserv, stadie 1, 2 & 3 -1 -1

Summa 3 214 2 461

Genomsnittlig räntebindningstid, år 0,7 1,07

Genomsnittlig löptid, år 4 5

Not 19 Aktier och andelar
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Ingående Balans 14 037 14 037

Omvärdering* 2 232 -

Utgående Balans 16 269 14 037

 - varav onoterade värdepapper 16 269 14 037

Antal jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

Företag

Indecap Holding AB, 556971-6987 40 16 269 14 037

Summa 40 16 269 14 037

* Banken gjorde en omvärdering av Indecap i Q1 2020.
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Not 20 Aktier och andelar i intresseföretag
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Ingående Balans 8 619 9 520

Kapitaltillskott - 400

Avyttringar* -653 -1 301

Värdeförändring** -1 493 -

Utgående Balans 6 473 8 619

* Försäljning andel i  Portfolio Försäkra AB under Q1 2020
** Värdeförändring avseende Sörmlandsfonden AB under Q1 2020

Kapitalandel, % jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

Företag

Sörmlandsfonden AB, 556877-5257, Eskilstuna 40 % 4489 5981

Rekarne Finansutveckling AB, 559102-0119, Eskilstuna 50 % 25 25

Portfolio Försäkra AB, 556387-3867, Eskilstuna 25 %* 1960 2613

Summa 6 473 8 619

* Banken sålde en andel av Portfolio Försäkra AB under Q1 2020. Banken gick från en kapitalandel på 33 % till 25 %.

Not 21 Aktier och andelar i dotterföretag
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Ingående Balans 2 200 3 473

Förvärv - 2 050

Avyttringar* -200 -3323

Utgående Balans 2 000 2 200

* Försäljning av RIK Matematik AB och Rekarne Funding AB har skett under Q2 2020.

Kapitalandel,  
%

Redovisat  
värde

Anskaffnings-
värde

Periodens andel 
resultat före skatt

Uppskrivning/ 
nedskrivning

Företag

Rik Matematik AB,  
559189-7847, Eskilstuna 0 % - - - -

Sinnebild i Eskilstuna AB,  
556631-7854, Eskilstuna 100 % 2 000 2 000 319 -

Rekarne Funding AB,  
559124-9007, Eskilstuna 0 % - - - -

Summa 2 000 2 000 - -
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Not 22 Immateriella anläggningstillgångar
Internt utvecklade  

immateriella tillgångar
Förvärvade  

immateriella tillgångar

TSEK
Marknads och 
kundbaserade 

tillgångar

Marknads och 
kundbaserade 

tillgångar
Goodwill Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2019-01-01 2 243 57 376 16 500 76 119

Avyttringar och utrangeringar* -2 243 -7 969 - -10 212

Utgående balans 2019-12-31 - 49 407 16 500 65 907

Ingående balans 2020-01-01 - - - -

Utgående balans 2020-12-31 - - - -

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2019-01-01 - -46 219 -15 950 -62 169

Årets avskrivningar - -3 188 -550 -3 738

Utgående balans 2019-12-31 - -49 407 -16 500 -65 907

Ingående balans 2020-01-01 - - - -

Utgående balans 2020-12-31 - - - -

Redovisade värden

Per 2019-01-01 2 243 11 157 550 13 950

Per 2019-12-31 - - - -

Per 2020-01-01 - - - -

Per 2020-12-31 - - - -

* Under 2019 har banken gjort en nedskrivning av egenutyvecklade immateriella tillgångar och kundrelationer.
   För mer information om avskrivningar, se redovisningsprinciper i not 2. 
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Not 23 Materiella anläggningstillgångar
TSEK Inventarier Byggnader och mark Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 2019-01-01 107 453 43 294 150 747

Förvärv 4 029 - 4 029

Utgående balans 2019-12-31 111 482 43 294 154 776

Ingående balans 2020-01-01 111 482 43 294 154 776

Förvärv 1 295 - 1 295

Avyttringar -410 - -410

Utgående balans 2020-12-31 112 367 43 294 155 661

Uppskrivningar

Ingående balans 2019-01-01 - 50 687 50 687

Utgående balans 2019-12-31 - 50 687 50 687

Ingående balans 2020-01-01 - 50 687 50 687

Utgående balans 2020-12-31 - 50 687 50 687

Avskrivningar

Ingående balans 2019-01-01 -93 680 -27 878 -121 558

Årets avskrivningar -4 656 -2 966 -7 622

Utgående balans 2019-12-31 -98 336 -30 845 -129 180

Ingående balans 2020-01-01 -98 336 -30 845 -129 181

Årets avskrivningar -4 689 -2 966 -7 655

Avyttringar och utrangeringar 303 - 303

Utgående balans 2020-12-31 -102 722 -33 811 -136 533

Redovisade värden

Per 2019-01-01 13 773 66 102 79 877

Per 2019-12-31 13 147 63 138 76 284

Per 2020-01-01 13 147 63 138 76 284

Per 2020-12-31 9 645 60 170 69 815

Taxeringsvärden

2020-12-31 2019-12-31

Byggnader (i Sverige) 28 000 28 000

Mark (i Sverige) 13 075 13 075
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Not 24 Övriga tillgångar
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Förfallna räntefordringar 140 132

Rik Matematik AB 3 882 -

Skattefordran* 1 768 505 705 244

Bankomat AB 2 048 2 085

Samlingskonto Avräkning 873 454

Kapitalandelslån BAB 891 891

Fordran Swap Swedbank** 5 800 2 900

Felavräkning 58 4 758

Övriga tillgångar 731 49

Summa 1 782 930 716 513

* Bankens inlåning har ökat under 2020 vilket har bidragit till att banken ökat behållningen på skattekontot. 
** Ställd säkerhet mot värdeförändring av swappar.

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Förutbetalda kostnader 2 564 1 997

Upplupna intäkter

- Upplupna ränteintäkter 6 379 8 362

- Swedbank Hypotek 24 068 22 532

- Swedbank Robur Fond 8 503 7 679

- Swedbank Försäkring 2 349 2 155

- Swedbank automatuttag 540 806

- Entercard 1 077 1 156

- Övriga upplupna intäkter 5 159 6 245

Summa 50 639 50 932

Not 26 Skulder till kreditinstitut
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Swedbank AB

 - svensk valuta* 260 031 420 114

 - utländsk valuta 832 897

Postväxlar - 20

Clearingskulder - 2 121

Summa 260 864 423 152

Beviljad limit hos Swedbank 400 000 400 000

Varav: kontokredit 400 000 400 000

* Minskningen beror på minskad inlåning från kreditinstitut.
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Not 27 Inlåning från allmänheten
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Allmänheten

- svensk valuta 13 088 545 11 506 592

- utländsk valuta 47 701 31 406

Summa 13 136 246 11 537 998

Inlåning per kategori av kunder

Offentlig sektor 548 608 445 893

Företagssektor 3 486 022 2 867 346

Hushållssektor 9 084 728 8 200 502

Varav: enskilda företagare 854 621 751 536

Övriga 16 888 24 257

Summa 13 136 246 11 537 998

Osäkerheten på den finansiella marknaden under 2020 kan vara en bidragande faktor till bankens ökade inlåning från allmänheten.

Not 28 Emitterade värdepapper
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Senior obligation (lån 101) 500 000 500 000

Senior obligation (lån 102) 500 000 500 000

Senior obligation (lån 103) - 350 000

Senior obligation (lån 104) 500 000 500 000

Senior obligation (lån 105) 500 000 500 000

Senior obligation (lån 106) 300 000 -

Summa* 2 300 000 2 350 000

Förändringar under perioden

Emitterat 300 000 1 000 000

Förfallit -350 000 -

Förändring -50 000 1 000 000

* Inklusive periodiserade kostnadsräntor är summan för emitterade värdepapper per 2020-12-31, 2 298 901 TSEK.

Not 29 Övriga skulder
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Leverantörsskulder 2 438 3 307

Samlingskonto avräkning 5 620 7 330

Avkastningsskatt IP 529 423

Upplupna räntekostnader swappar 222 309

Anställdas källskattemedel 2 333 2 529

Preliminärskatt räntor 314 372

Övriga skulder 922 1 138

Summa 12 378 15 408
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Upplupna räntekostnader 6 936 6 643

Löneskuld 6 757 4 913

Sociala avgifter 5 751 5 282

Löneskatteskuld 3 828 3 726

Semesterersättningar 4 664 4 516

IT-kostnader 6 734 3 132

Upplupna fakturor 1 359 2 856

Övrigt 482 581

Förutbetalda intäkter 43 635

Summa 36 554 32 284

Not 31 Avsättningar för avgångsvederlag
Nettoskuld i balansräkning

TSEK jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

Avsättningar 4 617 -

Netto redovisat avseende avsättningar 4 617 -

Förändring i nettoskulden

Nettoskuld vid årets början avseende avsättningar - -

+ i resultaträkningen redovisad kostnad för avsättningar exkl skatter 4 904 -

- Utbetalt avsättningar -287

Nettoskuld vid årets slut 4 617 -

Nettoskuld

F.d. anställda 4 617 -

Kostnader avseende avgångsvederlag

Avsättningar

Kostnad för avsättningar 4 904 -

Kostnad för avsättningar exklusive skatter 4 904 -

Not 32 Efterställda skulder
TSEK Nom Räntesats Förfallodag Redovisat värde

2020 2019

Förlagslån 1 (SEK) 120 000 Stibor+1,90 % 2026-01-28 120 000 120 000

Summa 120 000 120 000 120 000

Förlagslånen är efterställda bankens övriga skulder, vilket innebär att de medför rätt till betalning först efter det att övriga fordringsägare erhållit återbetalning.
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Not 33 Eget Kapital
TSEK

För specifikation av förändringar i eget kapital se Rapport över förändringar i eget kapital.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

Årets resultat enligt balansräkningen 108 275

Balanserad vinst 746 074

Fond för verkligt värde 7 151

Summa 861 500

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Utdelning -

Balanseras i ny räkning 854 349

Fond för verkligt värde 7 151

Summa 861 500

Not 34 Eventualförpliktelser
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Garantiförbindelser - krediter 96 407 124 228

Summa 96 407 124 228

Not 35 Åtaganden
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Kreditlöften 976 510 898 437

Valutaterminer 21 139 11 180

Outnyttjad del av beviljade krediter 621 127 721 239

Summa 1 618 776 1 630 856

Not 36 Förlustreserv för finansiella garantier och lånelöften
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Förlustreserver stadie 1 502 579

Förlustreserver stadie 2 3 511 2956

Förlustreserver stadie 3 881 1399

Summa 4 895 4934
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Not 36 forts. Förlustreserv för finansiella garantier och lånelöften
Finansiella garantier och låneåtaganden  
- Förändringar i förlustreserven Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade Totalt

TSEK Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Förlustreserv

Justering på ingående värden 298 2 544 1 366 4 208

Förlustreserv per 1 januari 2020 283 412 33 727

Nya finansiella tillgångar 103 187 1 291

Bortbokade finansiella tillgångar -72 -58 -31 -161

Förändringar på grund av ändringar av balanser 34 179 1 215

Förändringar på grund av ändringar av riskvariabler 40 -198 0 -159

Förändringar i makroekonomiska scenarier -33 -52 0 -85

Förändringar p.g.a. Expertutlåtanden (manuella modifiering-
ar och individuella bedömningar) - - 0 0

Förändringar p.g.a. uppdaterade modeller -1 15 0 14

Överföringar mellan stadier under perioden

från stadie 1 till stadie 2 -66 288 - 221

från stadie 1 till stadie 3 0 - - 0

från stadie 2 till stadie 1 25 -111 - -87

från stadie 2 till stadie 3 - - - -

från stadie 3 till stadie 1 - - - -

från stadie 3 till stadie 2 - - - -

Valutakursförändringar 0 0 0 0

Övrigt -107 307 -490 -290

Förlustreserv per den 31 december 2020 502 3 511 881 4 895

Finansiella garantier och låneåtaganden  
- Förändringar i förlustreserven Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade Totalt

TSEK Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Förlustreserv

Justering på ingående värden 335 3 928 820 5 083

Förlustreserv per den per 1 januari 2019 533 4 262 1 017 5 812

Nya låntaganden eller lånelöften 106 197 - 304

Bortbokade finansiella tillgångar -26 -50 -192 -267

Förändring pga ändringar av balanser 62 45 -2 105

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) -48 -189 1 -236

Förändringar i makroekonomiska scenarier -8 2 - -6

Förändringar pga uppdaterade modeller 20 8 - 27

Överföringar mellan stadier under perioden

från stadie 1 till stadie 2 -27 105 - 77

från stadie 1 till stadie 3 - - - 0

från stadie 2 till stadie 1 6 -33 - -27

från stadie 2 till stadie 3 - -7 30 23

från stadie 3 till stadie 1 - - - 0

från stadie 3 till stadie 2 - - - 0

Övrigt -38 -1 384 546 -876

Förlustreserv per den 31 december 2019 579 2 956 1 399 4 934
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Sammanställning över närståendetransaktioner

TSEK Försäljning av 
varor/tjänster

Inköp av  
varor/tjänster 

Övrigt  
(ränta, utdelning)

Fordran på  
närstående

Skuld till  
närstående

Swedbank AB Publ. 2020-12 - 68 866 54 694 764 811 1 483

Swedbank AB Publ. 2019-12 - 60 137 59 831 442 183 1 652

Dotterföretag 2020-12 22 1 396 - 8 147 -

Dotterföretag 2019-12 108 1 557 4 048 5 480 -

Intresseföretag 2020-12 784 1 691 - 1 985 -

Intresseföretag 2019-12 5 986 1 409 - 2 638 -

Andra närstående. 2020-12 - - - 90 512 -

Andra närstående. 2019-12 - - - 69 712 -

Not 37 Närstående
Närståenderelationer 
Banken har ett omfattande samarbete med Swedbank AB 
Publ. Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal. Avtalet 
omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank 
Hypotek och förmedling av fond och försäkringssparande till 
Swedbank Robur och Swedbank Försäkring. Swedbank AB 
Publ. äger 50 procent av Sparbanken Rekarne AB.    

Andra närstående: Det finns personer i ledande ställning som 
kontrollerar företag som är kunder i banken. Krediter till när-
stående föregås av sedvanlig kreditprövning samt att räntan 
är prissatt med marknadsmässiga villkor. Kreditbeloppen är 
ej väsentliga för bankens ställning eller resultat. 

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmäs-
siga villkor. 

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning 
Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till 
nyckelpersoner i ledande ställning, se not 10.

Not 38 Finansiella tillgångar  
och skulder

Redovisat värde Verkligt värde

TSEK 
2020-12-31

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings - 

värde

Verkligt värde 
via övrigt  

totalresultat

Summa  
redovisat  

värde

Summa  
verkligt   
värde

Tillgångar

Kassa - 1 645 - 1 645 1 645

Belåningsbara skuldförbindelser - - 535 106 535 106 535 106

Utlåning till kreditinstitut - 1 369 536 - 1 369 536 1 369 536

Utlåning till allmänheten - 12 187 560 - 12 187 560 12 187 560

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 271 739 - 698 522 970 261 970 261

Aktier och andelar 16 269 8 473 - 24 742 24 742

Derivat 347 - - 347 347

Övriga finansiella tillgångar - 1 769 357 - 1 769 357 1 769 357

Upplupna intäkter - 48 075 - 48 075 48075

Summa tillgångar 288 355 15 384 646 1 233 628 16 906 629 16 906 629

Skulder och avsättningar

Skulder till kreditinstitut - 260 864 - 260 864 260 864

Inlåning från allmänheten - 13 136 246 - 13 136 246 13 136 246

Emitterade värdepapper - 2 298 901 - 2 298 901 2 298 901

Derivat 5 783 - - 5 783 5 783

Övriga skulder och avsättningar - 8 280 - 8 280 8 280

Upplupna kostnader - 15 029 - 15 029 15 029

Efterställda skulder - 120 000 - 120 000 120 000

Summa skulder och avsättningar 5 783 15 839 320 - 15 845 103 15 845 103
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Not 38 forts. Finansiella tillgångar  
och skulder

Redovisat värde Verkligt värde

TSEK 
2019-12-31

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings - 

värde

Verkligt värde 
via övrigt  

totalresultat

Summa  
redovisat  

värde

Summa  
verkligt   
värde

Tillgångar

Kassa - 2 583 - 2 583 2 583

Utlåning till kreditinstitut - 507 452 - 507 452 507 452

Utlåning till allmänheten - 12 784 551 - 12 784 551 12 784 551

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper - - 1 325 509 1 325 509 1 325 509

Aktier och andelar 14 037 10 819 - 24 856 24 856

Derivat 380 - - 380 380

Övriga finansiella tillgångar - 11 269 - 11 269 11 269

Upplupna intäkter - 47 664 - 47 664 47664

Summa tillgångar 14 417 13 364 338 1 325 509 14 704 264 14 704 264

Skulder och avsättningar

Skulder till kreditinstitut - 423 152 - 423 152 423 152

Inlåning från allmänheten - 11 537 998 - 11 537 998 11 537 998

Emitterade värdepapper - 2 348 394 - 2 348 394 2 348 394

Derivat 4 931 - - 4 931 4 931

Övriga skulder och avsättningar - 10 946 - 10 946 10 946

Upplupna kostnader - 12 165 - 12 165 12 165

Efterställda skulder - 120 000 - 120 000 120 000

Summa skulder och avsättningar 4 931 14 452 655 - 14 457 586 14 457 586

I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen.
Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer:

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

TSEK 
2020-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Obligationer mm 1 183 072 270 358 - 1 453 430

Aktier och andelar - - 16 269 16 269

Övriga tillgångar - Derivat - 68 - 68

Summa tillgångar 1 183 072 270 426 16 269 1 469 767

Övriga skulder - Derivat - 6 677 - 6 677

Summa - 6 677 - 6 677

TSEK 
2019-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Obligationer mm 1 056 584 266 463 - 1 323 047

Aktier och andelar - - 14 037 14 037

Övriga tillgångar - Derivat - 380 - 380

Summa tillgångar 1 056 584 266 843 14 037 1 337 464

Övriga skulder - Derivat - 4 931 - 4 931

Summa - 4 931 - 4 931

I nivå 3 under rubriken "Aktier och andelar" ingår onoterade aktier och andelar som värderats enligt erkända värderingsmodeller.
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Not 39 Specifikation kassaflödesanalys
TSEK jan-dec 

2020
jan-dec 

2019

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel;

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 645 2 583

Utlåning till kreditinstitut 1 369 536 507 452

Summa 1 371 181 510 035

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter;
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten

TSEK jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

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

Erhållen utdelning 760 3 755

Erhållen ränta 253 642 229 964

Erlagd ränta -41 474 -30 952

Summa 212 928 202 767

Not 40 Händelser efter balansdagen
Information om händelser efter balansdagen beskrivs i 
förvaltningsberättelsen på sidan 20.

Not 41 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Presentationen av finansiella rapporter i överensstämmelse 
med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar 
och uppskattningar som påverkar rapporterade belopp för 
tillgångar, skulder och upplysningar om eventuella tillgångar 
och ansvarsförbindelser per balansdagen samt rapporterade 
intäkter och kostnader under rapportperioden. Företagsled-
ningen utvärderar löpande dessa bedömningar och uppskatt-
ningar, inklusive de som berör verkligt värde på finansiella 
instrument, avsättningar för osäkra lånefordringar, nedskriv-
ning av immateriella, uppskjutna skatter, och pensionsavsätt-
ningar. Företagsledningen baserar sina bedömningar och 
uppskattningar på tidigare erfarenheter och på flera andra 
faktorer som bedöms rimliga under omständigheterna. Utfal-
let kan avvika ifrån gjorda bedömningar och uppskattningar. 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av bankens redovis-
ningsprinciper beskrivs nedan.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 
Bankens redovisningsprinciper definierar närmare hur 
tillgångar och skulder skall klassificeras i olika kategorier: 
Finansiella tillgångar och skulder som banken valt att initialt 
värdera till verkligt värde via resultaträkningen förutsätter att 
kriterierna under redovisningsprinciper uppfyllts. Finansiella 
tillgångar och skulder som banken valt att värdera till verkligt 
värde via övrigt totalresultat 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.

Intäkter 
Principer vid intäktsredovisning för finansiella instrument 
beskrivs i avsnittet Finansiella instrument i not 2. Ränteintäk-
ter och räntekostnader för finansiella instrument beräknade 
enligt effektivräntemetoden redovisas inom Räntenetto. 
Värdeförändringar på obligationsportföljen redovisas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat medan värdeföränd-
ringar på kapitalförsäkringar redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen.

Nedskrivning och redovisning av förväntade kreditförluster  
på finansiella instrument enligt IFRS 9
I enlighet med IFRS 9 reserveras förväntade kreditförluster 
på alla poster i balansräkningen som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. Vidare redovisas även förlustreser-
veringar på räntebärande värdepapper som redovisas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat samt på off-balance 
exponeringarna lämnade låneåtagande (t.ex. outnyttjade 
checkräkningskrediter) och utställda finansiella garantier. 
Sedan 2019 inkluderades även de garantiavtal som innehas 
mellan Swedbank Hypotek och banken i denna bedömning 
och gäller fortsatt. Läs mer i not 2 redovisningsprinciper.
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Not 42 Kapitaltäckning
Kapital 
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens 
motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom 
skydda bankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens 
kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna mini-
mikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, 
marknadsrisker och operativa risker och dels skall omfatta 
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i 
verksamheten i enlighet med bankens interna utvärdering av 
kapital och risker. 

Bankens har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet 
baserad på  
-  bankens riskprofil, 
-  identifierade risker med avseende på sannolikhet och 

ekonomisk påverkan, 
-  s k stresstester och scenarioanalyser, - förväntad utlå-

ningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt 
- ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra 

omvärldsförändringar. 
Översynen av kapitalbehovet är en integrerad del av arbetet 
med bankens årliga verksamhetsplan. Behovet följs upp och 

en översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt 
beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och 
kapitalbehov. 

Varje ändring/komplettering av styrelsen fastställda policy/
strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och 
investeringar  alltid relateras till bankens aktuella och framti-
da kapitalbehov. 

Information om bankens riskhantering lämnas i not Not 3. 

Banken har, i denna årsredovisning , valt att endast lämna de 
upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 
6 kap. 4 §  i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
(FFFS 2008:25). Övriga upplysningar om kapitaltäckning 
lämnas på bankens hemsida www.sparbankenrekarne.se. 

Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rätts-
liga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen.  
Sparbanken Rekarne AB uppfyller dels det lagstadgade kravet 
på kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet.  

Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav m.m. enligt gällande 
regelverk.  
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Not 42 forts. Kapitaltäckning
Tabell 1. Kapitalbas (enligt bilaga 4 i Kommissionens genomförandeförordning (1423/2013), SEK tkr

2020-12-31 2019-12-31
Förordning (EU)  

nr 575/2013  
artikelhänvisning

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 173 000 173 000 26.1, 27, 28, 29

varav: aktiekapital 173 000 173 000 EBA förteckningen 26.3

2 Ej utdelade vinstmedel 746 074 632 635 26.1 c

3 Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver) 46 812 42 931 26.1

5a Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader  
och utdelningar som har verifierats av personer som har en  
oberoende ställning

108 275 111 858 26.2

6 Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 1 074 161 960 424

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

7 Ytterligare värdejusteringar -1 530 -1 350 34, 105

8 Immateriella tillgångar  
(netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) - - 36.1 b, 37

12 Negativa belopp till följd av beräkningen av förväntade förlustbelopp -31 951 -34 429 36.1 d, 40, 159

19 Institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav i kärnprimär- 
kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet  
har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %)

- - 36.1 i, 43, 45, 47,  
48.1 b, 49.1-49.3, 79

28 Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -33 481 -35 779

29 Kärnprimärkapital  1 040 680 924 645

44 Primärkapitaltillskott - -

45 Primärkapital (kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott) 1 040 680 924 645

Supplementärkapital: instrument och avsättningar

46 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 120 000 120 000 62, 63

51 Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar 120 000 120 000

57 Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital - 0

58 Supplementärkapital 120 000 120 000

59 Totalt kapital (primärkapital + supplementärkapital) 1 160 680 1 044 645

60 Totala riskvägda tillgångar 5 763 659 5 939 518

Kapitalrelationer och buffertar

61 Kärnprimärkapital  
(som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 18,1 % 15,6 % 92.2 a

62 Primärkapital  
(som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 18,1 % 15,6 % 92.2 b

63 Totalt kapital  
(som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 20,1 % 17,6 % 92.2 c

64 Institutspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet  
med artikel 92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och  
kontracyklisk kapitalbuffert, uttryckt som en procentandel av det 
riskvägda exponeringsbeloppet)

4,5  % 5,0 % CRD 128, 129,  
130, 131, 133

65 varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % 2,5 %

66 varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,5 % 2,5 %

68 Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert  
(som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) - 9,6 % CRD 128

Belopp under tröskelvärdena för avdrag (före fastställande av riskvikt)

72 Direkta och indirekta innehav av kapital i enheter i den  
finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig  
investering (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter  
godtagbara korta positioner)

16 269 14 037 36.1 h, 46, 45, 56 c,  
59, 60, 66 c, 69, 70
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Not 42 forts. Kapitaltäckning
Tabell 2: Minimikapitalkrav och riskvägda exponeringsbelopp, SEK tkr

2020-12-31 2019-12-31

Riskvägt exponeringsbelopp 5 763 659 5 939 518

Kreditrisk (exklusive motpartsrisk) 5 267 902 5 456 069

varav internmetoden

Exponeringar mot institut 474 658 194 347

Exponeringar mot företag 2 232 661 2 675 369

Exponeringar mot hushåll 2 402 027 2 419 704

varav ytterligare striktare tillsynskrav enligt artikel 458 669 600 553 586

Övriga motpartslösa tillgångar 133 814 141 794

varav schablonmetoden

Aktieexponeringar 24 742 24 856

Motpartsrisk 2 064 1 253

varav marknadsvärderingsmetoden 864 640

varav kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA 1 200 613

Operativ risk 493 693 482 196

varav schablonmetoden 493 693 482 196

Marknadsrisk - -

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 5 763 659 5 939 518

Minimikapitalkrav

Kreditrisk (exklusive motpartsrisk) 421 432 436 486

varav internmetoden

Exponeringar mot institut 37 973 15 548

Exponeringar mot företag 178 613 214 030

Exponeringar mot hushåll 192 162 193 576

varav ytterligare striktare tillsynskrav enligt artikel 458 53 568 44 287

Övriga motpartslösa tillgångar 10 705 11 344

varav schablonmetoden

Aktieexponeringar 1 979 1 988

Motpartsrisk 165 100

varav marknadsvärderingsmetoden 69 51

varav kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA) 96 49

Operativ risk 39 495 38 576

varav schablonmetoden 39 495 38 576

Marknadsrisk - 0

Totalt minimikapitalkrav 461 093 475 162
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Not 42 forts. Kapitaltäckning
Totalt kapitalbaskrav, SEK tkr  2020-12-31 2019-12-31

Kronor % av REA Kronor % av REA

Totala riskvägda tillgångar 5 763 659 5 939 518

Kapitalbas

Kärnprimärkapital 1 040 680 18,1 % 924 645 16,3 %

Supplementärkapital 120 000 2,1 % 120 000 2,5 %

Summa 1 160 680 20,1 % 1 044 645 18,7 %

Kapitalbaskrav enligt artikel 92 i förordning  
(EU) nr 575/2013

Kreditrisk 421 501 7,3 % 436 537 7,3 %

Operativ risk 39 495 0,7 % 38 576 0,7 %

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 96 0,0 % 49 0,0 %

Summa 461 093 8,0 % 475 162 8,0 %

Övrigt kapitalbaskrav (pelare 2)

Kreditrelaterad koncentrationsrisk 48 625 0,8 % 48 190 0,9 %

Marknadsrisk 135 582 2,4 % 82 349 1,6 %

varav ränterisk i bankboken 135 582 2,4 % 77 056 1,4 %

varav övrig marknadsrisk - 0,0 % 5 293 0,3 %

Summa 184 207 3,2 % 130 539 2,5 %

Buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert 144 091 2,5 % 148 488 2,5 %

Institutsspecifik kontracyklisk kapitalbuffert 0 0,0 % 148 488 2,0 %

Summa 144 091 2,5 % 296 976 4,5 %

Totalt kapitalbaskrav 789 391 13,7 % 902 676 15,0 %

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 694 860 12,1 % 568 274 10,3 %

Överskott av kapital efter totalt kapitalbaskrav 371 289 6,4 % 141 969 3,7 %

varav kärnprimärkapital 251 289 4,4 % 21 969 1,3 %

varav supplementärkapital 120 000 2,1 % 120 000 2,5 %

* 2018-12-31 ändrades hanteringen av riskviktsgolvet för svenska 
bolån. Detta krav finns i stället inom ramen för pelare 1, och ökar  
bankens REA för kreditrisker enligt artikel 458 tillsynsförordningen.

Bruttosoliditetsgrad 5,9 % 5,7 %

Kapitalplanering 
För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för 
att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet 
har företaget en egen process för Intern kapital- och lik-
viditetsutvärdering (IKLU). Processen är ett verktyg som 
säkerställer att företaget på ett tydligt och korrekt sätt 
identifierar, värderar och hanterar alla de risker företaget är 

exponerad för samt gör en bedömning av sitt interna kapi-
talbehov i relation till detta. I detta ingår att företaget ska ha 
ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhante-
ringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs 
åtminstone årligen. 

Bankens bruttosoliditetsgrad uppgick på balansdagen till  
5,9 (5,7) %. 
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Not 43 Derivat  2020-12-31 2019-12-31

Nominellt belopp Verkligt värde Nominellt belopp Nominellt belopp 

Derivatinstrument med positiva verkliga värden

Valutarelaterade kontrakt 23 390 347 11 841 380

Summa derivat med positiva verkliga värden 23 390 347 11 841 380

Derivatinstrument med negativa verkliga värden

Ränterelaterade kontrakt 352 720 5 458 234 850 4 560

Valutarelaterade kontrakt 23 390 325 11 841 371

Summa derivat med negativa verkliga värden 376 110 5 783 246 691 4 931

Banken ingår ränteswapavtal för att säkra sig mot ränterisken kopplat till banken fastförräntade utlåning.
Banken använder valutaterminer för bankens kunder, där valutarisken täcks genom omvända valutaterminer mot Swedbank.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovis-
ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige 
och redovisningen har upprättats i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av bankens ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för banken ger en rättvisande översikt  över 
utvecklingen av bankens verksamhet, ställning och resultat samt beskri-
ver väsentliga risker och  osäkerhetsfaktorer som banken står inför.  

Anders Lundkvist
Ordförande

Harald Bengtsson Olof Erlandsson
Vice ordförande

Pia Andrén Hast Peter Wall

Peter Balazsi Pontus Järleskog

Eva de Falck Susanna Ericson

Jakob Nordin Timo Haavisto
 Tf. VD

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den                       2021

Patrick Honeth

Auktoriserad revisor
Deloitte AB

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av 
styrelsen och verkställande direktören den 25 mars 2021. Bankens 
rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell 
ställning och fastställelse på årsstämman den 27 april 2021.   
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Till bolagsstämman i Sparbanken Rekarne AB 
organisationsnummer 516401-9928

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanken Rekarne 
AB för år 2020 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
20-21. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 14-20 och 21-84 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sparbanken 
Rekarne ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga 
med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats 
till bolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens 
(537/2014/EU) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till Sparbanken Rekarne AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjäns-
ter som avses i Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har 
tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess 
moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa 
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt 
ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden.

Uppskattningar och bedömningar kopplat till kreditreserveringar
Redovisning och värdering av lånefordringar är ett område som till stor 
del påverkar Sparbanken Rekarne ABs finansiella resultat och ställning. 
IFRS 9 kräver väsentliga bedömningar från bankens ledning för att 
fastställa storleken på reserven för förväntade kreditförluster.

Väsentliga bedömningar inkluderar:
• Tolkning av kraven för att fastställa storleken på reserven för för-

väntade kreditförluster enligt IFRS 9, som återspeglas i bankens 
modell för beräkning av förväntade kreditförluster.

• Identifiering av exponeringar med signifikant försämring av kredit-
kvalitet.

• Antaganden som applicerats i modellen för beräkning av förväntade 
kreditförluster, såsom motpartens finansiella ställning, förväntade 
framtida kassaflöden och framåtblickande makroekonomiska 
faktorer.

• Effekten av Covid-19 på ovan väsentliga bedömningar.

Per den 31 december 2020 uppgick utlåning till allmänheten till  
12 188 Mkr, med en reserv för förväntade kreditförluster på 15,3 Mkr. 
Givet utlåningens väsentliga andel av de totala tillgångarna (represen-
terar 72 % av de totala tillgångarna), den påverkan som den inneboende 
osäkerheten och subjektiviteten involverad i bedömningen av kre-
ditreserveringsbehov ger, samt då upplysningskraven enligt IFRS 9 
är betydande anser vi att detta är ett särskilt betydelsefullt område i 
vår revision. Modellen för kreditreserveringar, inklusive merparten av 
de system som är kritiska för att fastställa storleken på reserven för 
förväntade kreditförluster, tillhandahålls av Swedbank enligt gällande 
outsourcingavtal. För att utvärdera och bedöma de levererade tjäns-
ternas kvalitet och ställa tillräckliga krav på outsourcingleverantören 
erhåller Sparbanken Rekarne varje år ett tredjepartsintyg.

Se avsnitt om väsentliga redovisningsmässiga uppskattningar och 
bedömningar i not 2 i årsredovisningen som ligger till grund för 
redovisad finansiell ställning och andra relaterade upplysningar om 
kreditrisken som presenteras i not 3. 

Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande utgjorts av: 
• Vi har utvärderat att relevanta kontroller inom kreditreserverings-

processen varit ändamålsenligt utformade och effektivt fungerande 
under året; innefattande relevanta kontroller för godkännande, 
registrering och uppföljning av lånefordringar, indata, korrekthet, 
fullständighet och godkännande av reserven för förväntade kredit-
förluster. 

• Vi har, via tredjepartsintyg, verifierat att relevanta kontroller varit 
effektivt fungerande under året för de IT-applikationer som använ-
des vid beräknandet av reserven för förväntade kreditförluster och 
verifierat integriteten i datan som används som input till modellerna, 
inklusive överföring av data mellan källsystem och modellen för 
beräkning av förväntade kreditförluster. 

• Baserat på tredjepartsintyget har vi, med stöd av våra specialister för 
kreditriskmodellering, utvärderat modelleringsteknikerna och modell-
metoderna mot kraven i IFRS 9. Vi har, via tredjepartsintyget, verifierat 
ändamålsenligheten i ett urval av de underliggande modellerna som 
utvecklats för beräkningen av reserven för förväntade kreditförluster. 
Vi har involverat våra specialister inom kreditriskmodellering vid 
bedömning av om grundläggande kreditriskmodelleringsbeslut är 
förenliga med kraven i IFRS 9 och branschpraxis. Vi har, via tredje-
partsintyget, verifierat korrekt implementering av modellen via stick-
provsgranskning av väsentliga parametrar.

• Vi har granskat ett urval av kreditengagemang i detalj och utformat 
granskningsåtgärder för att utvärdera huruvida kreditengagemang 
med en signifikant försämring av kreditkvalitet identifieras i tid.

• Som del i ovan revisionsåtgärder har vi beaktat påverkan av 
Covid-19.

• Slutligen har vi granskat fullständigheten och tillförlitligheten i upp-
lysningarna hänförliga till reserven för förväntade kreditförluster för 
att bedöma efterlevnaden av upplysningskraven enligt IFRS.

Ändamålsenlig IT-miljö för bankens finansiella rapportering
Sparbanken Rekarne AB är beroende av sina IT-system för att (1) 
betjäna kunder, (2) stödja affärsprocesser, (3) försäkra fullständig och 
korrekt behandling av finansiella transaktioner samt (4) stödja det 
övergripande regelverket för intern kontroll. Flertalet av Sparbanken 
Rekarne ABs interna kontroller för finansiell rapportering är beroende 
av automatiserade applikationskontroller och fullständighet och in-
tegritet av rapporter som genereras av IT-systemen. Merparten av de 
finansiella system som är kritiska för bankens finansiella rapportering 
levereras av Swedbank enligt gällande outsourcingavtal. 

För att utvärdera och bedöma de levererade tjänsternas kvalitet och 
ställa tillräckliga krav på outsourcingleverantören erhåller Sparbanken 
Rekarne AB varje år ett tredjepartsintyg där kategorisering sker av 
IT-risker och kontrolldomäner relaterade till finansiell rapportering 
enligt följande sektioner: 
• Modifieringar i IT-miljön
• Drift och övervakning av IT-miljön
• Informationssäkerhet

Våra revisionsåtgärder inkluderade, men var inte begränsad till att 
utifrån tredjepartsintyget:  
• Utvärdera kontroller för principer och processer för förändringar i 

IT-miljön.
• Utvärdera kontroller för övervakning av systemförändringar.
• Utvärdera kontroller för ansvarsfördelning av arbetsuppgifter. 
• Utvärdera kontroller för schemalagda arbeten och larmkonfiguratio-

ner av IT-system.
• Utvärdera kontroller för övervakning av automatiska arbeten av 

IT-system.
• Identifiera och få tillgång till ledningens process, vilket omfattar 

utgivande, förändring samt borttagande av behörighet.
• Utvärdera processer och verktyg för att försäkra tillgänglighet till 

information baserat på användarbehov och verksamhetskrav, inklu-
sive back-up av information samt återläsningsrutiner. 

• Utvärdera säkerhetsövervakning och systemhärdning för att skydda 
systemen och data från obehörig användning, inklusive loggning av 
säkerhetshändelser och rutiner för att identifiera kända svagheter. 
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Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisning-
en och återfinns på sidorna 1-13. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informa-
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.  

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 
rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relatio-
ner och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, 
samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för 
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen 
särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revi-
sionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar 
upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sparbanken 
Rekarne AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till Sparbanken Rekarne AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen om 

bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 20-21 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 
oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredo-
visningens övriga delar samt är i överensstämmelse med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Deloitte AB, utsågs till Sparbanken Rekarne ABs revisor av bolags-
stämman 2020-04-22 och har varit bolagets revisor sedan 1997-03-10. 

Stockholm den

Deloitte AB

Patrick Honeth
Auktoriserad revisor 
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Definitioner
Affärsvolym
Består av utlånings- och sparandeprodukter. Utlåningsprodukterna 
utgörs av utlåning till allmänheten, förmedlad utlåning via Swedbank 
AB (publ) och Swedbank Hypotek samt leasing- och factoringvolymer 
förmedlade till Swedbank Finans. Sparandeprodukter utgörs av in- 
och upplåning från allmänheten samt förmedlade fondvolymer till 
t.ex. Swedbank Robur Fonder och förmedlade försäkringsvolymer till 
Swedbank Försäkring. 

Andel fordringar i stadie III, netto %
Fordringar i Stadie III (On Balance) - Reserveringar i Stadie III = Andel 
fordringar i stadie III, netto %

Andel stadie 3 lån, netto och Kreditförsämrade fordringar  
(Stadie 3) netto i % av total utlåning till allmänheten
Bokfört värde i stadie 3 i relation till Totalt bokfört värde, utlåning  
till allmänheten.

Avkastning totala tillgångar
Resultatet efter korr. upplösning uppskjuten skatt (uppräknat på helår) 
dividerat med balansräkningens medelomslutning. 

Bruttosoliditet 
Primärkapital i procent av totalt exponeringsbelopp i och utanför 
balansräkningen. 

Derivatinstrument 
Ett derivat är kopplat till värdet av ett underliggande instrument.  
Optioner, terminer och swapar är exempel på derivatinstrument. 

Efterställda skulder/Förlagslån 
Ett förlagslån är ett räntebärande efterställt skuldebrev som skiljer sig 
från en obligation genom att lånet medför rätt till betalning först efter 
låntagarens övriga borgenärer vid låntagarens konkurs. 

Genomsnittligt eget kapital 
Genomsnittet av in- och utgående eget kapital justerat för utdelning 
samt nyemission. 

IKLU 
Intern kapital- och likviditetsutvärdering är en process för att bedöma 
storleken på det kapital respektive den likviditet som krävs för att 
hantera de risker verksamheten är utsatt för. 

IRK 
Intern Riskklassificering är en metod som bl.a. används för beräkning 
av riskvikter och förväntade framtida kreditförluster. Metoden används 
bl.a. vid beräkning av kapitaltäckning.

Kapitalbas 
Utgör täljaren vid beräkning av kapitaltäckningsgrad och består av 
summan av primärkapital och supplementärkapital. 

Kapitalkrav 
Krav på storleken på kapitalbasen beräknad till 8 procent av riskvägt 
belopp för kreditrisker. Vid tillämpning av schablonmetoden för ope-
rativa risker beräknas kapitalkravet till viss procent av genomsnittet 
av de senaste tre årens intäkter. Procentsatsen bestäms i relation 
till verksamheten, t.ex. tillämpas 12 procent för verksamhet som s.k. 
hushållsbank. 

Kapitaltäckning 
Kapitaltäckningsreglerna syftar till att säkerställa den finansiella 
stabiliteten i banksystemet genom att ställa krav på det egna kapitalet 
i förhållande till kredit- och marknadsrisker på tillgångssidan samt 
operativa risker i verksamheten. 

Kreditförlustnivå
Kreditförluster dividerat med utlåning till allmänheten.

K/I-tal
Rörelsekostnader i förhållande till rörelseintäkter. K/I-tal anges både 
före och efter kreditförluster. I det senare fallet inkluderas kreditför-
luster i rörelsekostnader.  

Kärnprimärkapitalrelation 
Utgörs av primärt kapital (se definition), dock utan s.k. primärkapital-
tillskott. 

Likviditetstäckningsgrad (LCR) 
Likvida tillgångar, främst stats- och bostadsobligationer, i förhållande 
till ett modellerat utflöde av bl.a. inlåning.

Medelaffärsvolym 
Summan av affärsvolymen per månad dividerat med antalet måna-
der som passerat baseras på innevarande kalenderår plus fjolårets 
decembermånad.

Medelantal anställda 
Arbetade timmar i förhållande till normalarbetstidsmåttet 1 730 timmar 
per år. 

Placeringsmarginal
Räntenetto i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Primärt kapital 
Utgör en del av kapitalbasen och består av eget kapital samt ka-
pitaldelen av vissa obeskattade reserver. Från dessa poster avgår 
uppskjutna skattefordringar samt förväntade förluster, beräknade 
enligt IRK-metoden, vilka inte täcks av reserveringar för sannolika 
kreditförluster. I primärt kapital kan även ingå vissa typer av primär-
kapitaltillskott. 

Primärkapitalrelation 
Primärkapital i förhållande till riskvägt belopp. 

Provisionsnetto 
Provisionsintäkter minskat med provisionskostnader. 

Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat efter schablonskatt (21,4 procent) i procent av genom-
snittligt eget kapital.

Räntenetto 
Ränteintäkter minskat med räntekostnader. 

Ränteswap 
Ett ränteväxlingsavtal där två parter byter ränteströmmar med varandra 
utan att kapitalbeloppet påverkas.

Rörelseresultat/affärsvolym 
Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym. 

Stabil finansiering (NSFR) 
Långfristig finansiering i relation till det beräknade behovet av sådan 
finansiering. 

Supplementärt kapital 
Består företrädesvis av förlagslån och utgör en del av kapitalbasen. 

Total kapitalrelation 
Kapitalbasen i förhållande till totalt riskvägt belopp. 

Utlåning/inlåningskvot (Loan/deposit ratio) 
Utlåning till allmänheten i relation till inlåning från allmänheten. 

Valutatermin 
Ömsesidigt förpliktigande avtal mellan två parter om köp eller försälj-
ning av valuta med likvid vid en bestämd framtida tidpunkt.

Seniora obligationer
En obligation vars innehavare har företrädesrätt framför innehavare  
av andra (”juniora”) obligationer till ränteutbetalning eller inlösen i 
händelse av att utgivaren får likviditetsproblem eller försätts i konkurs. 

I utbyte mot den högre säkerhet som seniora obligationer erbjuder,  
är räntan som betalas på sådana lägre än på andra obligationer.
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