Årsredovisning 2017

VD har ordet
Bergslagens Sparbank gjorde sitt bästa resultat
någonsin trots den rådande minusräntan. De största
anledningarna till det goda resultatet är att vi ökat
affärsvolymen med 9 % under 2017 och att banken
har haft väldigt få kreditförluster.

Engagemang i näringslivet: Bankens engagemang
i näringslivet ska fortsätta genom att aktivt
närvara och engagera oss vid evenemang och
projekt som olika näringslivsorganisationer
genomför.

Detta möjliggör för banken att fortsätta bidra till
den lokala samhällsutvecklingen genom bankens
engagemang, sponsring och projekt. Dessutom
möjliggör det att banken kan dela ut pengar till sin
ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, som i sin tur,
genom olika bidrag, främjar näringsliv, forskning,
utbildning, idrott och kultur med lokal anknytning.
Därmed är Du, som kund i Bergslagens Sparbank,
med och utvecklar samhället vi bor och verkar i. Tack!

Idrotts- och kultursponsring: Bankens engagemang för bygdens idrotts- och kulturföreningar är
en viktig faktor för samhällets välmående.

För att kunna fortsätta den positiva trenden även
under kommande år är det viktigt att vi fortsätter
att satsa på ”lönsam tillväxt” och att ”ha kunden
i centrum”. Vi har under året arbetat mycket med
både befintliga kunder men även med en hel del nya
kunder vilket skapat tillväxt i affären.
Banken har även arbetat mycket med kommande
regelverksförändringar exempelvis IFRS9, MIFID 2,
GDPR & PSD 2. Samtidigt har banken också sett över
arbetssätt och organisation för att ytterligare öka
möjligheter för framtida tillväxt.

Lokal närvaro och Digitaliseringen
Vi har en mycket stark ställning på vår marknad. Vi
har 8 kontor på 7 orter, vilket gör att våra kunder
lätt och smidigt kan komma in på ett kontor. Våra
kunder vill möta och göra affärer med någon de
känner igen och har förtroende för och som dessutom kan fatta snabba beslut. Att vi har så utbrett
kontorsnät är en av förklaringarna till att vi har så
höga marknadsandelar.

Skola och forskning: Banken är med för att skapa
förutsättningar för utbildning i vårt verksamhetsområde som bidrar till utbildade och kompetenta
människor samt skapar attraktionskraft för både
boende och företagande

Sparbanken och bygden
Vår affärsfilosofi bygger på vikten av ständig
utveckling. Genom att sätta kunden i centrum, på
riktigt, kan vi fatta beslut på kontoren och agera
konsekvent utifrån våra kärnvärden Trovärdig,
Engagerad och Sympatisk och tillsammans med
våra kunder skapa ett attraktivt samhälle och en
levande bygd. Bankens engagemang för bygden är
vitalt för att bankens verksamhetsområde ska få
en god utveckling.
Med denna affärsfilosofi tar vi som bank inte bara
vår roll att skapa möjligheter, utan vi förverkligar
dem. Vi förverkligar möjligheter för människor,
företag och Bergslagen.

Dock står banksektorn inför stora förändringar då
kundernas beteende och behov, till följd av digitaliseringen, i grunden förändrar sättet som våra
kunder möter oss på. Den digitala utvecklingen
innebär en stor möjlighet, då vi kan nå ut till fler
kunder och i en snabbare takt än tidigare.

Samhällsengagemang
Om samhället är välmående mår även banken
bra. Utifrån den tesen tillsammans med bankens
värderingar är vårt arbete med samhällsengagemang oerhört betydelsefullt. Vi har fyra fokusområden som vi koncentrerar oss på:
Ungdomar och entreprenörskap: Syftet är att
få ungdomar att uppskatta och se en framtid i
Bergslagen.
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Samhällsutveckling
Sedan 2010 ägs vi till hundra procent av Sparbanksstiftelsen
Bergslagen. 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. Tillsammans är vi en del av samhället och har en viktig roll i
att driva utvecklingen i våra kommuner.

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 i ett antal projekt som främjar utvecklingen
i Bergslagen :
Stadra Teater
Som huvudsponsor bidrar vi till att fler kan få ta del av den kulturella
skatt som berikar hela Sverige med sin teater utanför Nora.
LIF Lindesberg
Den anrika handbollsklubben som 2016 firade 50 år är vi stolta huvudsponsorer till. Klubben jobbar inte bara aktivt med ungdomar och
elit utan är även ett föredöme i sitt engagemang mot nyanlända.
Opera på Skäret
Hit vallfärdar varje sommar tusentals operaälskare, från Sverige
såväl som från utlandet, för att ta del av en unik operaupplevelse
strax utanför Kopparberg. Även här är vi stolta huvudsponsorer.
Arbetsmarknadsåtgärder
Vi driver och deltar i flera olika slags arbetsmarknadsåtgärder.
Bland annat är vi en av huvudaktörerna i det regionala projektet
Arbetsmarknadskunskap samt deltar på arbetsmarknadsmässor
runt om i våra kommuner.
Drömjobbet
En möjlighet för yngre att söka sommarjobb och driva sitt eget företag med lön från banken. De antagna får utbildning i bl a affärsidé,
marknadsföring och ekonomi samt handledning hela sommaren
av banken. De få dessutom delta i Emax, ett fyradagars internat
med ungdomar från hela Sverige med seminarier, nätverkande och
inspirerande uppgifter.
Allt detta, tillsammans med att vi är hängivna våra kunder, gör att
vi kan utveckla inte bara banken utan hela vårt samhälle. För alla
kunder är med och bidrar till utvecklingen. Eller som vi brukar säga;

Tillsammans berikar vi Bergslagen
Cecilia Jeffner
Verkställande direktör
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Utdrag ur förvaltningsberättelsen
Allmänt om verksamheten

Utlåning och förmedlade volymer

Under året har affärsvolymen ökat med 9 % och
banken har per balansdagen en affärsvolym
på 18,8 mdr. Affärsvolymen är fördelad både i egen
balansräkning och förmedlade volymer.

Utlåning till allmänheten redovisas netto efter
avdrag för reserveringar för sannolika kreditförluster. Utlåningen uppgick till 4 395 (4 453) mkr
det vill säga en minskning med -1 %.

Riksbankens styrränta (reporäntan) var vid årets
början -0,50% och har under året varit oförändrad.

Förmedlad kreditvolym till Swedbank Hypotek har
ökat med 28 % och uppgick till 2 657 ( 2 073) mkr.
Volym som förmedlats till Swedbank Finans har
ökat med 24 % och uppgick till 89 (72) mkr.

Banken sysselsatte på balansdagen 67 personer.
Med arbetstidmåttet 1 922 timmar uppgick medelantalet årsanställda till 59, varav 36 kvinnor och
23 män. Under året lämnade 2 medarbetare banken
med avtalspension.
Sparbanksstiftelsen Bergslagen äger 100 % av
aktierna i banken och därmed är banken helt och
hållet en lokal angelägenhet.

Utveckling av bankens verksamhet,
resultat och ställning
Balansomslutningen ökade under året med
334 mkr eller 7 % och uppgick på balansdagen till
5 390 ( 5 056) mkr.

Inlåning från allmänheten och övrigt
sparande
Inlåning från allmänheten ökade under året med
428 mkr eller med 10 % och uppgick på balans
dagen till 4 902 ( 4 473) mkr. Kundernas fondförmögenhet i Swedbank Robur och Swedbank
Försäkring ökade med 580 mkr och
uppgick vid årets slut till 4 763 ( 4 183) mkr.

Bankens resultat
Räntenettot har ökat med 6 % till 101,5 (95,8)
mkr vilket främst beror på ökad företagsutlåning.
Provisionsintäkterna har ökat med 10% till 62,7
(56,9) mkr. Provisionerna för betalningsförmedling
har ökat 1% medan värdepappersprovisionerna
ökat med 14% och övriga provisioner har ökat med
4%. Utlåningsprovisionerna har ökat med 14%.
Provisionskostnaderna har ökat och uppgick till
5,7 (5,2) mkr.
Bankens kostnader ökade med 3% till 98,7 (96,2)
mkr. Avskrivningarna uppgick till 1,1 mkr.
Årets resultat före kreditförluster uppgick till 63,9
(53,1) mkr och efter kreditförluster (återföringar)
till 68,7 (50,3) mkr.
Årets resultat efter skatt uppgick till 53,9 (39,5)
mkr.
Fjolårets siffror inom parantes.

5

Finansiella instrument och riskhantering
I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker
som kredit-, marknads-, likviditets- och operativa
risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse fastställt
policies och riktlinjer för de olika risktyperna.
Banken gör kontinuerligt en bedömning av
risknivån i förhållande till det egna kapitalet i den
process som kallas Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU).
Inlåningsvolymerna i banken överstiger
bankens 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 som likviditet.
I bankens finanspolicy finns fastställda limiter och
motparter för finanshanteringen. Där finns även
regelverk om ränterisker och duration.
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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
fastställs årligen på bankens årsstämma.
Löner och förmåner för verkställande direktören
(VD) fastställs av styrelsen. VD och vice verkställande direktör (vVD) tillsammans med ledningsgruppen erhåller ej rörliga ersättningar, se vidare
under not 10 Allmänna administrativa kostnader
(se bankens fullständiga årsredovisning).

Fem år i sammandrag (mkr)

Affärsvolym ultimo
Förändring under året, %

2017

2016

2015

2014

2013

18 796

17 336

15 231

13 706

12 690

8,4

13,8

11,1

8,0

9,6

8,0

7,5

7,9

8,5

8,1

18,4

18,6

18,2

17,3

15,7

1,9

2,0

2,2

2,7

2,7

0,9

0,9

1,0

1,2

1,2

0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

13,2

10,7

10,9

12,8

15,3

0,61

0,64

0,63

0,58

0,57

0,58

0,66

0,66

0,65

0,59

Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer

Kapital
Soliditet
Beskattat eget kapital + 78 % av obesk
reserver i % av balansomslutningen

Total kapitalrelation
(Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp)

Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av medelomslutning

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 bankens intäkter

K/I-tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och
värdeförändringar på övertagen egendom i relation
till bankens intäkter
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Fem år i sammandrag (mkr)
2017

2016

2015

2014

2013

55

41

43

34

36

0,1

0,5

0,6

0,7

0,2

-0,1

0,1

0,1

0,4

0,1

Medelantal anställda 		

59

60

64

65

66

Antal kontor		

8

8

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
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Resultaträkning (mkr)
2017

2016

2015

2014

2013

Räntenetto

101

96

92

105

105

Provisioner, netto

57

52

48

43

41

Nettoresultat av finansiella transaktioner

1

0

0

1

0

Övriga intäkter

3

2

2

2

2

Summa intäkter

163

149

142

151

148

Allmänna administrationskostnader

-86

-84

-78

-76

-74

Övriga kostnader [1]

-12

-13

-11

-11

-11

5

-3

-5

-10

-2

Summa kostnader

-94

-99

-94

-98

-87

Rörelseresultat

69

50

48

54

61

Kreditförluster

Bokslutsdispositioner

[1]

13

Skatter

-15

-11

-10

-12

-16

Årets resultat

54

39

38

42

58

inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
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Balansräkning (mkr)
2017

2016

2015

2014

2013

2

4

3

3

5

Utlåning till kreditinstitut

358

93

429

358

618

Utlåning till allmänheten

4 395

4 453

3 474

3 309

2 911

Räntebärande värdepapper

343

357

329

242

361

Aktier och andelar

28

17

48

38

38

Materiella tillgångar

7

7

7

8

8

257

126

170

20

20

5 390

5 056

4 461

3 977

3 961

27

183

14

10

0

4 902

4 473

4 074

3 602

3 614

28

20

21

27

26

Kassa

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Avsättningar för pensioner
Summa skulder och avsättningar

1
4 957

4 676

4 108

3 639

3 641

434

380

352

338

320

5 390

5 056

4 461

3 977

3 961

Obeskattade reserver
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar
och eget kapital

10

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

53 897

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserad vinst
Fond för verkligt värde
Årets resultat

184 312
9 801
53 897

Summa

248 010

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägare
Fond för verkligt värde
I ny räkning balanseras

17 750
9 801
230 260

Summa

248 010

Koncernbidrag har lämnats med450tkr vilket föranlett att fritt eget
kapital per balansdagen efter beaktande av skatteeffekten har
reducerats med 351 tkr. Föreslagen värdeöverföring i form av koncern
bidrag 450 tkr samt utdelning 17 750 tkr har gjorts med beaktande av
dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning
enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln
i 17 kap 3§ aktiebolagslagen.
Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar inne
bär att banken vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som
motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat
kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i
enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens
primärkapitalrelation efter föreslagen vinstdisposition uppgår till
18,35 % (föregående års primärkapitalrelation 18,55 %). Kapitalbasen
uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 398 mkr (344) mkr och
minimikapitalkrav till 174 (149) mkr.
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
bokslutskommentarer i bankens fullständiga årsredovisning.

11

Resultaträkning 1 januari – 31 december (tkr)
2017

2016

107 376

100 633

-5 884

-4 830

101 492

95 803

Erhållna utdelningar

1 938

580

Provisionsintäkter

62 686

56 855

Provisionskostnader

-5 721

-5 158

821

114

1 359

1 057

Summa rörelseintäkter

162 575

149 251

Allmänna administrationskostnader

-86 240

-83 674

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

-1 149

-1 225

Övriga rörelsekostnader

-11 282

-11 294

Summa kostnader före kreditförluster

-98 671

-96 193

Resultat före kreditförluster

63 904

53 058

4 786

-2 756

Rörelseresultat

68 690

50 302

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

-14 793

-10 848

Årets resultat

53 897

39 454

Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter

Kreditförluster, netto
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Rapport över totalresultat 1 januari – 31 december (tkr)
2017

2016

53 897

39 454

10 061

-822

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan
omföras till årets resultat

-231

-159

Årets övrigt totalresultat

9 830

-981

63 727

38 473

Årets resultat

Övrigt totalresultat
Poster som omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar
som kan säljas

Årets totalresultat
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Balansräkning per den 31 december (tkr)
2017

2016

2 256

3 641

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m

252 610

207 150

Utlåning till kreditinstitut

358 497

92 785

Utlåning till allmänheten

4 394 747

4 452 852

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

90 432

149 689

Aktier och andelar

27 820

16 870

342

1 023

Materiella tillgångar, varav:

7 283

7 272

– Inventarier

2 824

2 872

– Byggnader och mark

4 459

4 400

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Derivat

Aktuell skattefordran
Övriga tillgångar

682
235 493

104 849

20 711

19 658

5 390 191

5 056 471

Skulder till kreditinstitut

26 676

183 432

Inlåning från allmänheten

4 901 582

4 473 098

Derivat

2 317

6 094

Aktuell skatteskuld

3 435

Övriga skulder

15 098

8 007

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 927

5 047

Avsättningar, varav:

558

571

– Uppskjuten skatteskuld

558

571

4 956 593

4 676 249

0

0

– Uppskjuten skattefordran
– Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

Skulder, avsättningar och eget kapital

– Övriga Avsättningar
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
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Balansräkning per den 31 december (tkr)
2017

2016

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

121 332

121 332

Reservfond

64 256

64 256

9 801

-29

Balanserad vinst eller förlust

184 312

155 209

Årets resultat

53 897

39 454

433 598

380 222

5 390 191

5 056 471

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde

Summa eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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Kapitaltäckning
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 minimikapitalkraven,
vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker och dessutom
skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare
identifierade risker i verksamheten i enlighet med
bankens Interna Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU).
Banken 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 utlåningsexpansion 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 årlig översyn görs för att
säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och
avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.
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Varje ändring/komplettering i av styrelsen
fastställda policy/strategidokument ska i likhet
med viktigare kreditbeslut och investeringar
alltid relateras till bankens aktuella och framtida
kapitalbehov.
Företaget har valt att i denna årsredovisning
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.bergslagenssparbank.se.
Det finns inga pågående eller förutsedda
materiella eller rättsliga hinder för en snabb
överföring av medel ur kapitalbasen.
Banken uppfyller dels det lagstadgade kravet på
kapitaltäckning, dels det internt bedömda kapitalbehovet.
Nedan redovisas kapitalbas, kapitalkrav m m
enligt gällande regelverk.

Kapitalbas (tkr)
Kärnprimärkapital: instrument och reserver

2017

2016

Aktekapital

121 332

121 332

Reservfond

64 256

64 256

Fond för verkligt värde

9 801

-29

Balanserad vinst eller förlust

184 312

155 209

Verifierat resultat före föreslagen vinstdisp och förutsägbara kostn

53 897

39 454

Föreslagen vinstdisp och förutsägbara kostnader

-17 750

-10 000

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

415 848

370 222

-17 168

-25 361

-371

-374

Sammanlagda lagstifningsjusteringar av kärnprimärkapital

-17 539

-25 735

Kärnprimärkapital

398 309

344 487

Summa Primärkapital

398 309

344 487

398 309

344 487

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Underskott i kreditjusteringar för förväntade förluster
Värdejustering på grund av kraven på försiktig värdering

Supplementärt kapital

Kapitalbas
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Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
2017
Kreditrisk enligt IRK-metoden

2016

Kapitalkrav

Riskvägt

Kapitalkrav

exponeringsbelopp

Riskvägt
exponeringsbelopp

Institutsexponering

10 726

134 069

4 675

58 443

Företagsexponering

87 097

1 088 716

66 790

834 876

Hushållsexponering

54 476

680 945

57 455

718 184

Aktieexponeringar

2 226

27 820

1 351

16 885

Övriga poster

1 755

21 932

1 378

17 220

Operativ risk enligt schablonmetoden

17 307

216 343

16 873

210 910

30

375

23

288

173 617

2 170 200

148 545

1 856 806

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enl. schablonmetoden
Summa riskvägt exponeringsbelopp
och kapitalkrav
Kapitalrelationer, buffertar m.m.

2017

2016

Kärnprimärkapitalrelation

18,35 %

18,55 %

Kapitaltäckningsgrad

18,35 %

18,55 %

Buffertkrav

4,50 %

4,00 %

varav kapitalkonserveringsbuffert

2,50 %

2,50 %

varav kontracyklisk buffert

2,00 %

1,50 %

Kärnprimärkapital tillgängligt att
använda som buffert*

10,35 %

10,55 %

*Kärnprimärkapitalrelation minskat med lagstadgat minimikrav om 8,00 %

Det här är Bergslagens Sparbank AB
Historisk bakgrund
Bergslagens Sparbank har en lång lokal tradition 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.
Banken ägs idag till 100 % av Sparbanksstiftelsen
Bergslagen,

Verksamhet idag
Bergslagens Sparbank AB är idag den ledande
banken i Bergslagen med åtta kontor i kommunerna
Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Storfors.
I Lindesberg ligger även huvudkontoret och
Private Banking-kontoret.

Vårt erbjudande
Banken har idag drygt 40 000 privatpersoner,
företag, organisationer och lantbruk som kunder.
Bankens privat- och företagsrådgivare erbjuder
en personlig och individuellt anpassad rådgivning
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utifrån kundens behov. Förutom rådgivning och
lösningar inom traditionella bankområden som
in- och utlåning erbjuder banken också rådgivning
för pensioner och försäkringar.

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
trovärdiga, 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 årsstämma 2017 består bankens
styrelse av följande ledamöter.

Ordförande
Joakim Wessman

Vice Ordförande
Torbjörn Nilsson

Ledamot
Gabriela Kloth

Ledamot
Jan Larsson

Ledamot
Lina Marklund

Ledamot
Catharina Schlyter

Ledamot
Sture Åtterås

Arbetstagarrepr.
Mathilda Lindberg

Arbetstagarrepr.
Liselotte Lindkvist

VD
Cecilia Jeffner

Revisorer
Vald auktoriserad revisor till och med ordinarie årsstämma.
Ordinarie
Jan Palmqvist, Deloitte AB

Våra kontor
Lindesberg
Kungsgatan 13
711 30 Lindesberg
0581–880 40
Kristinavägen 37
711 30 Lindesberg
Privat: 0581-880 10
Företag: 0581-880 30
Fellingsbro
Hemvägen 18
732 71 Fellingsbro
0581-62 63 60
Frövi
Järnvägsgatan 3 A
718 30 Frövi
0581-377 30
Storå
Storåplan
711 76 Storå
0581-884 50

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
Storfors
Djupadalsgatan 12
688 30 Storfors
0550-66 19 90
Kundcenter
info@bergslagenssparbank.se
0581-88 000
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Tillsammans berikar vi Bergslagen

