Årsredovisning 2011
Bergslagens Sparbank

VD har ordet
Ett positivt resultat
Vi kan titta tillbaka på 2011 som ett framgångsrikt år med ett
rörelseresultat på 60,3 miljoner kronor och ytterligare ett kliv
framåt i vårt viktiga förbättringsarbete. Den positiva utvecklingen
av räntenettot, tillsammans med god kostnadskontroll och låga
kreditförluster har bidragit till det goda resultatet. Men viktigast av
allt är alla medarbetares konsekventa arbete med utveckling av våra
produkter, tjänster och arbetssätt.
Vårt förbättringsarbete
En viktig del i vår strategi är att vi förändrat affärsmodellen och
flyttat ut beslutsrätten till kontoren. Parallellt med detta har vi
också investerat mycket i att kompetensutveckla personalen,
vilket vi kommer att fortsätta göra under kommande år. Genom
denna kompetenshöjning och decentraliseringen har vi möjliggjort
en mer medveten och genomtänkt kreditgivning och kontroll på
våra kostnader. Resultatet är att vi hållit våra kostnader och har en
kreditstock i ordning.
Lokalt ägande
Att vi nu är hundraprocentigt ägda av Sparbanksstiftelsen Bergslagen
är en viktig parameter för hur vi verkar i bygden. Tillsammans med
stiftelsen arbetar vi aktivt för att driva samhällsutvecklingen i vårt
närområde. Stiftelsen investerar sin utdelning i Bergslagen och lägger
grunden för vårt arbete i banken. Vi är en del av samhället och har en
viktig roll i att driva utvecklingen i våra kommuner. Vi ser det som vår
skyldighet att arbeta för att kommunerna går bra och att människor vill
bo och verka här. >>

Christer Trägårdh,
VD Bergslagens Sparbank
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Samhällsprojekt
Vi på Bergslagens Sparbank är stolta över vår historia och lägger ner
stora resurser, både i tid och pengar, på att driva samhällsutvecklingen
i våra kommuner. Genom att ta initiativ till viktiga lokala samhälls
insatser bygger vi en framtid för alla som bor och verkar här. Vi
driver och deltar nu i ett antal projekt som främjar utvecklingen
i Bergslagen :

Mikael Fredriksson fick motta pris för
årets idrottsprestation från Bergslagens
Sparbank på Bergslagens Sparbank Gala.
Foto: Thomas Eriksson

Unga jobb
Ett projekt startat av banken där vi erbjuder praktikplatser till
arbetslösa ungdomar och har utmanat företagen i våra kommuner
att göra detsamma. Projektet har spridit sig över hela landet och
drivs idag av många sparbanker och Swedbankkontor.
Skola Näringsliv Entreprenörskap
Ett projekt som ska stimulera de unga entreprenörerna i våra
kommuner och också visa att det finns en framtid i Bergslagen för
ungdomarna genom att skolan och näringslivet närmar sig varandra.
Bergskraft
Ett projekt som syftar till att få igång gruvbrytningen i Bergslagen.
En möjlighet som öppnar sig tack vare bland annat höga råvaru
priser.

Priset till årets Företagare i Nora
tilldelades Lena och Anders Kadesjö,
NoraGlass.
Foto: Håkan Ekebacke

Drömjobbet
En möjlighet att söka sommarjobb och driva sitt eget företag med
lön från banken.
Projekten är en hjärtefråga för oss och vi investerar både tid och
pengar för att driva dem framgångsrikt. Vi föreläser också regelbun
det om ekonomi i kommunens skolor.
Vår värdegrund
Under 2010 gjorde vi en omfattande genomgång av varumärket
Bergslagens Sparbank och den värdegrund vi vill bygga banken på;
Trovärdiga, Engagerade och Sympatiska. Engagemanget hos alla
våra medarbetare är själva basen i arbetet och vi arbetar konse
kvent vidare med att våra värderingar ska genomsyra hela organisa
tionen. Vi vill att kunderna ska uppleva att vi verkligen arbetar efter
våra värderingar och att vi är Bergslagens Bästa Bank!
Christer Trägårdh
Verkställande direktör
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Utdrag ur förvaltningsberättelsen
Allmänt om verksamheten
Under bankens 12:e verksamhetsår har affärsvoly
men minskat med 2 % och var per balansdagen
drygt 10,7 mdr. Affärsvolymen är fördelad både
i balansräkningen och förmedlade volymer.
Riksbankens styrränta har under året både höjts och
sänkts från 1,25 % vid årets början till 1,75 % vid
årets slut. Delvis som en följd av detta har intjänings
förmågan från den traditionella affärsverksamheten,
in- och utlåning, ökat jämfört med tidigare år.
Banken sysselsatte på balansdagen 70 personer.
Medelantalet anställda under året har varit 64
heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 24 män.
Under året lämnade 6 medarbetare banken med
avtalspension.
Sparbanksstiftelsen Bergslagen äger 100 % av
aktierna i banken.
Utveckling av bankens verksamhet, resultat
och ställning
Balansomslutningen ökade under året med
278,3 mkr eller 9 % och uppgick på balansdagen
till 3 527,7 ( 3 249,4 ) mkr. Medelomslutningen
beräknad som kvartalsmedeltal var under året
3 315,2 ( 3 171) mkr.
Inlåning från allmänheten och övrigt sparande
Inlåning från allmänheten ökade under året med
220,0 mkr eller med 7 % och uppgick på balans
dagen till 3 207,6 ( 2 987,7) mkr. Kundernas
fondförmögenhet i Swedbank Robur Fond och
Försäkring minskade med 269,2 mkr och uppgick
vid årets slut till 2 274,7 ( 2 543,9 ) mkr.
Utlåning och förmedlade volymer
Utlåning till allmänheten redovisas netto efter
avdrag för reserveringar för sannolika kreditför
luster. Utlåningen uppgick till 2 222,7 (2 051,9)
mkr det vill säga en ökning med 8 %.

Förmedlad kreditvolym till Swedbank Hypotek
har minskat med 7 % och uppgick till 2 119,5
( 2 278,6) mkr. Volym som förmedlats till Swed
bank Finans har minskat med 9 % från 80,5 mkr
till 73,5 mkr. De stora minskningarna beror på
att Finansbolagsaffärer och bostadslån lagts i
bankens egen balansräkning.
Bankens resultat
Räntenettot har ökat med 43 % till 103,4 (72,2)
mkr. Provisionsintäkterna har minskat med 5 %
till 46,4 (48,7) mkr. Provisionerna för betalnings
förmedling har ökat 1 % medan värdepapperspro
visionerna minskat med 4 % och övriga provisioner
har minskat med 5 %. Utlåningsprovisionerna har
minskat med 8 %. Provisionskostnaderna har ökat
något och uppgick till 6,5 mkr (6,3 mkr). Bankens
kostnader ökade med 3 % till 83,0 (80,6) mkr.
Avskrivningarna uppgick till 1,7 mkr.
Årets resultat före kreditförluster uppgick till
62,3 ( 36,0) mkr. Rörelseresultatet utgjorde 60,3
(40,7) mkr och årets resultat 44,3 (29,9) mkr.
Finansiella instrument och riskhantering
I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker
som kredit-, marknads-, likviditets- och operativa
risker. För att begränsa och kontrollera risktagan
det i verksamheten har bankens styrelse fastställt
policies och riktlinjer för de olika risktyperna. Ban
ken gör kontinuerligt en bedömning av risknivån
i förhållande till det egna kapitalet i den process
som kallas Intern Kapitalutvärdering (IKU).
Inlåningsvolymerna i banken överstiger ban
kens utlåningsvolymer. Överskottet har banken
placerat dels på konto hos olika kreditinstitut och
dels i räntebärande värdepapper. Enligt bankens
Finanspolicy ska 10 % av bankens inlåning finnas
tillgängligt på checkräkningskontot hos Swed
bank, medan resterande del kan placeras på längre
löptider. I bankens Finanspolicy finns fastställda
limiter och motparter för finanshanteringen. Där
finns även regelverk om ränterisker och duration.
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Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Nedskrivning för kreditförluster
Nedskrivning för kreditförluster sker normalt
utifrån en individuell bedömning och baseras på
ledningens bästa uppskattning av nuvärdet av de
kassaflöden som förväntas erhållas. Vid beräknin
gen av dessa kassaflöden görs en bedömning av
motpartens finansiella situation och realisations
värdet på varje underliggande säkerhet. Varje
osäker fordran bedöms på dess meriter med av
seende på uppskattade kassaflöden som bedöms
återvinningsbara.
Fastställande av verkligt värde
Verkligt värde på tillgångar som ska värderas till
verkligt värde, främst räntebärande värdepapper,
är obeserverbara marknadsvärden så lång det är
möjligt. I övrigt är det beräknade teoretiska värden.
Osäkerhet kan föreligga om värdet är faktiskt
försäljningsvärde vid en eventuell realisering av
varje enskilt värdepapper. Eventuella försäljning
somkostnader är inte beaktade i värdet.
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Principer och processer för ersättningar och
förmåner till ledningen
Styrelsens ersättning består dels av ett fast
arvode, dels av ett arvode per sammanträde.
Beroende på sammanträdets tid och omfattning
finns två nivåer fastställda. Styrelsearvoden fast
ställs årligen på bankens årsstämma.
Löner och förmåner för VD fastställs av styrelsen.
VD och vVD tillsammans med ledningsgruppen
erhåller ej rörliga ersättningar.

Fem år i sammandrag (mkr)
2011

2010

2009

2008

2007*

10 736 593

10 913 977

10 090 561

8 687 599

8 721 295

-1,6

8,2

16,1

-0,4

5,6

8,0

7,6

8,3

8,7

8,8

(Kapitaltäckningsgrad)
Kapitalbas/Kapitalkrav

2,0

2,0

2,8

2,4

1,9

Primärkapitalrelation
Primärkapital i % av riskvägda placeringar

2,0

2,0

2,9

2,5

2,0

3,1

2,3

2,2

2,8

2,7

1,4

1,1

1,2

1,5

1,4

0,6

0,4

0,1

0,5

0,2

16,8

11,8

1,6

10,9

5,0

0,57

0,69

0,86

0,69

0,74

0,58

0,65

0,95

0,70

0,85

Affärsvolym ultimo
Förändring under året, %
Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer

Kapital
Soliditet
Beskattat eget kapital + 73,7% av obesk
reserver i % av balansomslutningen

Kapitaltäckningskvot

Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO

Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av
genomsnittlig affärsvolym

Rörelseresultat/affärsvolym
Rörelseresultat i % av genomsnittlig
Affärsvolym

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital

K/I-tal före kreditförluster
Summa kostnader exkl kreditförluster och
värdeförändringar på övertagen egendom i relation
till räntenetto + rörelseintäkter

K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och
värdeförändringar på övertagen egendom i relation
till räntenetto + rörelseintäkter

*Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7
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Fem år i sammandrag (mkr)
2011

2010

2009

2008

2007*

47

65

85

60

59

0,2

0,2

0,1

0,5

2,4

0,1

-0,2

0,5

0,1

1,0

64

66

68

67

65

7

7

8

8

8

Osäkra fordringar och kreditförluster
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av
osäkra fordringar brutto

Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till
allmänheten och kreditinstitut (exkl banker)

Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning
till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker)

Övriga uppgifter
Medelantal anställda 		
Antal kontor		
*Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7
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Resultaträkning (mkr)
2011

2010

2009

2008

2007*

103

72

67

89

74

Provisioner, netto

40

42

40

37

41

Nettores fin trans

1

1

1

3

-1

Övriga intäkter

1

1

4

2

2

Summa intäkter

145

117

112

131

116

Allmänna administrationskostnader

-73

-71

-73

-69

-65

Övriga kostnader [1]

-10

-10

-24

-22

-21

Kreditförluster

-2

5

-10

-2

-13

Summa kostnader

-85

-76

-107

-92

-99

Rörelseresultat

60

41

6

39

17

11

-9

Resultaträkning
Räntenetto

Bokslutsdispositioner
Skatter

-16

-11

-5

-8

-5

Årets resultat

44

30

12

22

12

*Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7
[1]

inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
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Balansräkning
2011

2010

2009

2008

2007*

Kassa

10

7

11

12

18

Utlåning till kreditinstitut

957

1 068

843

577

641

Utlåning till allmänheten

2 223

2 052

1 858

1 580

1 371

298

70

412

813

727

Aktier och andelar

8

20

Materiella tillgångar

8

9

10

21

20

24

23

26

34

57

3 528

3 249

3 160

3 037

2 833

Skulder till kreditinstitut

0

1

3

2

2

Inlåning från allmänheten

3 208

2 988

2 879

2 731

2 551

Övriga skulder

37

13

16

30

26

Avsättningar för pensioner

1

1

0

6

5

3 245

3 003

2 897

2 769

2 584

11

2

3 037

2 833

Räntebärande värdepapper

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

Summa skulder och avsättningar

Obeskattade reserver
Summa skulder, avsättningar
och eget kapital

3 528

*Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7
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3 249

3 160

Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust (tkr)
Årets resultat enligt balansräkningen utgör

44 287

Till bolagsstämmans förfogande står:
balanserat resultat
årets resultat

53 801
44 287

Summa

98 088

Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägare
I ny räkning balanseras

22 500
75 588

Summa

98 088

Koncernbidrag har lämnats med 6 274 tkr vilket föranlett att fritt
eget kapital per balansdagen efter beaktande av skatteeffekten har
reducerats med 4 624 tkr. Förslagen värdeöverföring i form av koncern
bidrag 6 274 tkr samt utdelning 22 500 tkr har gjorts med beaktande
av dels reglerna om buffertkapital riskbegränsning och genomlys
ning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighets
regeln i 17 kap 3§ aktiebolagslagen.
Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar inne
bär att banken vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som mots
varar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknads
risker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för
ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med ban
kens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäcknings
kvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,01 (föregåendes års
kapitaltäckningskvot 2,02). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen
vinstdisposition till 246,5 (230,6) mkr och minimikapitalkrav till
122,7 (114,4) mkr.
Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning.
Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning
än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort
som lång sikt.
Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det
redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till
verksamhetens omfattning och risk.
Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bok
slutskommentarer.
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Resultaträkning 1 januari – 31 december (tkr)
2011

2010

Ränteintäkter

141 263

81 797

Räntekostnader

-37 837

-9 583

Räntenetto

103 426

72 214

Erhållna utdelningar

12

101

Provisionsintäkter

46 391

48 702

Provisionskostnader

-6 465

-6 326

Nettoresultat av finansiella transaktioner

802

790

Övriga rörelseintäkter

960

1 197

Summa rörelseintäkter

145 215

116 577

Allmänna administrationskostnader

-73 305

-71 058

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

-1 652

-1 617

Övriga rörelsekostnader

-7 993

-7 892

Summa kostnader före kreditförluster

-82 950

-80 567

Resultat före kreditförluster

62 265

36 010

Kreditförluster, netto

-1 952

4 727

Rörelseresultat

60 313

40 737

Skatt på årets resultat

-16 026

-10 788

Årets resultat

44 287

29 949

Rapport över totalresultat 1 januari – 31 december (tkr)
2011

2010

44 287

29 949

-1 815

-242

476

64

Årets övrigt totalresultat

-1 339

-178

Årets totalresultat

42 948

29 771

Årets resultat

Övrigt totalresultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella
tillgångar som kan säljas
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
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Balansräkning per den 31 december (tkr)
2011

2010

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

10 200

6 951

Utlåning till kreditinstitut

957 123

1 068 144

Utlåning till allmänheten

2 222 718

2 051 880

297 610

70 239

8 064

20 128

535

1 431

Materiella tillgångar, varav:

8 187

9 338

– Inventarier

3 030

4 030

– Byggnader och mark

5 157

5 308

Övriga tillgångar

1 607

920

534

53

21 108

20 286

3 527 686

3 249 372

Skulder till kreditinstitut

38

1 214

Inlåning från allmänheten

3 207 602

2 987 653

Tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Derivat
Immateriella anläggningstillgångar
– Goodwill

– Uppskjuten skattefordran
– Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

Skulder, avsättningar och eget kapital

Derivat

4 548

Aktuell skatteskuld

3 630

336

Övriga skulder

19 803

7 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 306

5 084

Avsättningar, varav:

1 225

1 028

– Uppskjuten skatteskuld

744

827

– Övriga Avsättningar

481

201

3 245 152

3 002 662

Summa skulder och avsättningar
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Balansräkning per den 31 december (tkr)
2011

2010

Aktiekapital (1 213 315 st aktier, kvotvärde 100 kr)

121 331

121 331

Reservfond

64 256

64 256

Fond för verkligt värde

-1 141

198

Balanserad vinst eller förlust

53 801

30 976

Årets resultat

44 287

29 949

282 534

246 710

3 527 686

3 249 372

387

161

Ansvarsförbindelser – Garantier

83 600

178 320

Åtaganden – Övriga åtaganden

485 385

537 315

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för egna skulder
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Kapitaltäckning
För fastställande av bankens lagstadgade kapital
krav gäller lagen ( 2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar samt Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd ( FFFS 2007:1) om
kapitaltäckning och stora exponeringar.
För bankens vidkommande bidrar reglerna till
att stärka bankens motståndskraft mot finan
siella förluster och därigenom skydda bankens
kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas
(eget kapital och eventuellt upptagna förlags
lån etcetera) med marginal ska täcka dels de
föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar
kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker
och operativa risker och dessutom skall omfatta
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade
risker i verksamheten i enlighet med bankens
kapitalutvärderingspolicy.
Banken har en fastställd plan för storleken på
kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som
baseras på bankens riskprofil, identifierade risker
med avseende på sannolikhet och ekonomisk
påverkan, så kallade stresstester och scenario
analyser, förväntad utlåningsexpansion och
finansieringsmöjligheter, samt ny lagstiftning,
konkurrenternas ageranden och andra omvärlds
förändringar.
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Översynen av kapitalplanen är en integrerad del
av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan.
Planen följs upp vid behov och en årlig översyn
görs för att säkerställa att riskerna är korrekt
beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil
och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen
fastställda policy/strategidokument ska i likhet
med viktigare kreditbeslut och information om
bankens riskhantering lämnas i not 3.
Banken har valt att i denna årsredovisning
endast lämna de upplysningar som krävs om
kapitalbas och kapitalkrav enligt 3 kap 1–2 §§
och 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om offentliggörande av informa
tion om kapitaltäckning och riskhantering FFFS
2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt
dessa föreskrifter lämnas på bankens hemsida
www.bergslagenssparbank.se.
Bankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I
i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras
på följande sätt med specifikationer enligt nästa
sida.

Kapitalbas (tkr)
Primärt kapital

2011

2010

Redovisat eget kapital i balansräkningen

238 248

216 761

Tillkommer årets resultat

44 287

29 949

-534

-53

Avgår: styrelsens förslag till utdelning

-22 500

-2 500

Summa primärt kapital

259 501

244 158

-13 036

-13 555

3 777

6 061

IRK Förväntat förlustbelopp (-)

-16 813

-19 616

Total kapitalbas

246 465

230 603

Uppskjutna skattefordringar

Särskilda uppgifter
IRK Reserveringar överskott (+) /underskott (-)
IRK Totala reserveringar (+)

Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen.

Kapitalkrav
2011

2010

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Övriga poster

1 482

Kreditrisk enligt IRK-metoden
Institutsexponering

29 007

22 149

Företagsexponering

37 038

40 288

Hushållsexponering

37 112

33 711

6 256

3 104

13 258

13 702

Summa

122 671

114 436

Totalt minimikapitalkrav

122 671

114 436

Överskott av kapital

123 794

116 167

Kapitaltäckningskvot

2,01

2,02

Motpartslösa exponeringar
Operativa risker, schablonmetoden

Banken uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala minimikapitalkravet.
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Det här är Bergslagens Sparbank AB
Historisk bakgrund
Bergslagens Sparbank har en lång lokal tradi
tion som startade redan 1835 då Nora Sparbank
stiftades. Bergslagens Sparbank AB bildades år
2000 när Bergslagens Sparbank och Förenings
sparbanken slog samman sina verksamheter i
Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs kommuner.
Den nybildade stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Berg
slagen, kom att äga 52 % av aktierna och dåvarande
Föreningssparbanken 48 %. Den 1 juni 2010 köpte
Sparbankstiftelsen Bergslagen Swedbanks aktie
andel och banken är nu till 100 % lokalt ägd.
Verksamhet idag
Bergslagens Sparbank AB är idag den ledande
banken i Bergslagen med sju kontor i kommunerna
Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora. I Lindesberg
ligger även huvudkontoret och Private Bankingkontoret.
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Vårt erbjudande
Banken har idag drygt 38 000 privatpersoner,
företag, organisationer och lantbruk som kunder.
Bankens privat- och företagsrådgivare erbjuder
en personlig och individuellt anpassad rådgivning
utifrån kundens behov. Förutom rådgivning och
lösningar inom traditionella bankområden som inoch utlåning erbjuder banken också rådgivning för
pensioner och sakförsäkringar.
Våra värderingar
Vårt viktigaste uppdrag är att leva upp till, och
helst överträffa, våra kunders förväntningar på
oss, både som bank och som en del i samhället vi
verkar i. Därför är vi måna om att alltid vara tro
värdiga, engagerade och sympatiska i det vi gör.
Investering i samhället
Förändringen till en enda lokal ägare gynnar
bygdens utveckling genom att stiftelsen uppbär
hela bankens aktieutdelning, vilket ger ett ökat
ekonomiskt tillskott för stiftelsens verksamhet.
Stora delar av utdelningen från aktieinnehavet
i banken använder stiftelsen till att stödja och
utveckla projekt inom idrott, kultur och näringsliv
i regionen.

Styrelse
Efter ordinarie bolagsstämma 2010 består
bankens styrelse av följande ledamöter.

Revisorer
Vald auktoriserad revisor till och med ordinarie
bolagsstämma.

Ordinarie
Joakim Wessman, Lindesberg – ordförande
Torbjörn Nilsson, Lindesberg – vice ordförande
Sture Åtterås, Lindesberg
Catharina Schlyter, Lindesberg
Maria Hedenström, Gyttorp
Göran Theodorsson, Växjö
Nina Persson – personalrepresentant
Thomas Arenrud – personalrepresentant

Ordinarie
Jan Larsson, Deloitte

Från vänster styrelsemedlem Catharina Schlyter,
Thomas Arenrud, Maria Hedenström, Joakim Wessman,
Torbjörn Nilsson, Sture Åtterås och Nina Persson.
Saknas på bilden gör Göran Theodorsson.

Lindesberg
Kungsgatan 13
711 30 Lindesberg
0581–880 40

Kopparberg

Kristinavägen 37
711 30 Lindesberg
0581-880 10

Storå

Fellingsbro
Hemvägen 18
710 41 Fellingsbro
0581-62 63 60

Lindesberg
Nora
Frövi
Fellingsbro

Frövi
Järnvägsgatan 3
718 30 Frövi
0581-377 30

Kopparberg
Konstmästaregatan 3
714 30 Kopparberg
Privat: 0580-882 00
Företag: 0580-882 20
Nora
Rådmansgatan 15
713 31 Nora
Privat: 0587-157 00
Företag: 0587-157 10
Storå
Storåplan
711 76 Storå
0581-884 50
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Bergslagens Sparbank
Sparbank och försäkring
www.bergslagenssparbank.se

