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Detta är Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank är en regionalt verksam bank med huvudkontor i Västervik. Bankens främsta
uppgift är självklar - vi erbjuder ett komplett utbud av ﬁnansiella tjänster och produkter. Vi vänder oss
till alla kundkategorier - privatpersoner såväl som företag och andra organisationer - och beroende
på kundernas behov tillhandahåller vi lösningar som passar var och en. Genom att erbjuda den bästa
kombinationen av sortiment, kompetens, service, kvalitet, priser och villkor ska vi vara det naturliga
valet för våra kunder.
Vi har en nära och aktiv samverkan med Swedbank och övriga Sparbanker vilket ger våra kunder tillgång till ett rikstäckande kontorsnät samtidigt som vi kan erbjuda storbankens
lösningar i kombination med den mindre bankens ﬂexibilitet.
Genom vår lokala förankring och vår lokala ägare, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, är vi bygdens bank. För oss är
det därför en självklar uppgift att bidra till regionens och det
lokala samhällets utveckling. Detta gör vi genom vårt arbetssätt och en stor mängd lokala aktiviteter. Vår ambition är att
vara en lokal utvecklingsmotor.
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Tillgång till ﬁnansiering och ﬁnansiell kompetens är viktiga
förutsättningar för utveckling. Vi har resurser att tillgodose
marknadens behov och genom våra många kompetenta
medarbetare kan vi upprätthålla en hög servicenivå och tillgänglighet. Kvaliﬁcerad rådgivning är en allt större del av vårt
arbete.

Banken är miljöcertiﬁerad enligt ISO 14001 och genom vår
verksamhet arbetar vi för en positiv miljöpåverkan.
Vår kreditgivning sker naturligtvis på affärsmässiga villkor
men i våra kreditbeslut beaktar vi även andra värderingar, t
ex hur vårt ställningstagande kan påverka regionens utveckling i positiv riktning. Det gör oss till en dynamisk och uthållig
partner.
Genom vårt lokala beslutsfattande och närheten till kunderna
kan vi agera med en snabbhet och smidighet som kan vara
avgörande för våra kunders egna beslut och framtidsplaner.
Vi är ett affärsdrivande företag, men hela vår vinst används
lokalt för att möta våra kunders förväntningar på en attraktiv
bank även i framtiden.

Foto: Johnny Franzén
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Internationell och svensk ekonomi 2007
Ett bestående intryck från 2007 är oron på de globala ﬁnansmarknaderna som eskalerade under höstmånaderna. Den amerikanska bolånekrisen – en följd av aggressiv utlåning till amerikanska hushåll
med låg betalningsförmåga – har med värdepapperisering och åtföljande internationell spridning dominerat utvecklingen på ﬁnansmarknaderna de senaste månaderna och dämpat konjunkturläget. Från en
likviditetskris har bolånekrisen i USA muterat till en global kreditmarknadskris, där riskerna för kreditåtstramning, fastighetskris och en amerikansk recession har ökat. Effekterna på den svenska ekonomin
har hittills varit begränsade, men riskerna för att effekterna blir större och mer spridda i hela ekonomin
ökar ju längre ﬁnansoron pågår.
Tillväxtekonomiernas bidrag till globala tillväxten ökar
Den globala ekonomin har vid ﬂera tillfällen under 2000-talet
utsatts för ﬂera störningar såsom ﬁnansiell oro, terrorattacker
och rekordhöga råvarupriser men utan att ha hamnat i en
långvarig eller djup konjunkturnedgång. Det förefaller som
om världsekonomin bättre kan stå emot chocker jämfört med
tidigare. Trots farhågor om en amerikansk lågkonjunktur och
höstens turbulens på de globala ﬁnansmarknaderna växte
världsekonomin med närmare 5 % under 2007, enligt preliminära beräkningar från IMF. Det är i stort sett samma tillväxtökning som för år 2006. Tillväxtekonomiernas betydelse
för den globala tillväxten blev än tydligare under förra året
när det amerikanska tillväxtlokomotivet tappade fart. Även i
euroländerna har tillväxttakten dämpats om än inte lika påtagligt som i USA. Den pågående industrialiseringen i Asien
bidrar allt mer till den globala tillväxten. Teorin att de större
tillväxtekonomierna inte skulle påverkas av den amerikanska
konjunkturavmattningen och globala ﬁnansoron ﬁck allt större fotfäste. Denna teori har dock ifrågasatts på sistone inte
minst när börsutvecklingen på ﬂera tillväxtmarknader börjat
falla kraftigt.

Stark efterfrågan driver svensk ekonomi
Den svenska ekonomin försvagades under 2007 efter tre år
i rad med en BNP-tillväxt som varit väsentligt högre än den
trendmässiga tillväxten. Uppskattningsvis steg BNP med 2 ½
%-3 % under 2007 jämfört med drygt 4 % rekordåret 2006.
Konjunkturbilden är dock tudelad. Det är framför allt en lägre
exportökning som är den främsta förklaringen till fjolårets
konjunkturavmattning. En svagare omvärldskonjunktur och
kapacitetsbrister i svensk exportindustri är bidragande orsaker till exportavmattningen. Samtidigt har konkurrenssituationen skärpts för svensk industri i samband med att kronan har
stärkts inte minst gentemot den amerikanska dollarn. Förutom en ofördelaktig svensk exportkonjunktur har den omvärderade risksynen på ﬁnansmarknaden till följd av ﬁnansoron
missgynnat Stockholmsbörsen som föll på bred front under
andra halvåret i fjol.
Den inhemska efterfrågan – konsumtion och investeringar – i
svensk ekonomi är fortsatt stark och har hittills inte påverkats
i någon större omfattning av den globala konjunkturavmattningen och ﬁnansiella oron. Hushållens privata konsumtion
hålls uppe av en god disponibelinkomstutveckling via inkomstskattesänkningar och en förbättrad arbetsmarknad. Det
starka arbetsmarknadsläget medförde också att lönerna i fjolårets avtalsrörelse hamnande på en betydligt högre nivå jämfört med den föregående avtalsperioden. Riksbankens räntehöjningar under 2007 och oro för att de svenska huspriserna
ska vända nedåt i spåren av den globala ﬁnansoron har hittills inte rubbat hushållens förtroende om sin egen ekonomi.
Investeringarna växte på bred front under 2007. Näringslivets
expansiva investeringssatsningar fortsatte under 2007 i syfte
att utöka en redan fullt utnyttjad produktionskapacitet. Även
bostadsbyggandet steg om än i en långsammare takt, delvis
till följd av utbudsrestriktioner och högre byggmaterialkostnader. Den underliggande efterfrågan på bostäder är dock

Årsredovisning 2007

Ökad risk för amerikansk lågkonjunktur
Den amerikanska konjunkturavmattningen under 2007 kunde
till största delen hänföras till bostadssektorn. Övriga delar av
ekonomin växte i en relativt hygglig takt, vilket avspeglades
inte minst på arbetsmarknaden. En arbetslöshet kring 5 %
och ﬂer nya arbetstillfällen om än i en lägre takt visade att
ekonomin växte. Den amerikanska exportindustrin men även
landets inhemska företag stärkte sin ställning till följd av dollarförsvagningen. BNP beräknas ha vuxit med drygt 2 % för
helåret 2007, vilket dock är den svagaste tillväxten sedan
2002. Risken ﬁnns att den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden sprider sig till andra delar av ekonomin. Ett minskat bostadsbyggande och sjunkande huspriser har ökat oron
för att de amerikanska hushållen kommer att hålla hårdare i
sina plånböcker den närmaste framtiden. Detta skulle kunna
få stora implikationer på den amerikanska tillväxten eftersom
den privata konsumtionen svarar för en väsentlig andel av
ekonomin, cirka 70 % av BNP. Farhågor om en betydligt svagare tillväxt under 2008 och en växande kreditoro i spåren
av den amerikanska bolånekrisen har pressat den amerikanska centralbanken (FED) att sänka styrräntan kraftigt på kort
tid. Förväntningar om ﬂer räntesänkningar och risken för en
djupare konjunkturnedgång har lett till en historisk svag dollarkurs, framför allt gentemot de europeiska valutorna.

Den amerikanska konjunkturavmattningen har även spridit
sig till den europeiska kontinenten. Exportindustrin pressas
allt hårdare av den svagare dollarn. Samtidigt som exporttillväxten växlade ned var de europeiska hushållen försiktiga
med att konsumera. Trots en avtagande BNP-tillväxt i euroområdet med drygt 2 % under 2007 är inﬂationstakten alltjämt otillfredsställande hög för den Europeiska Centralbanken (ECB). En ökad oro för den ﬁnansiella stabiliteten och
en svagare omvärldskonjunktur bidrog emellertid till att ECB
avvaktade med ytterligare räntehöjningar under förra året.
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alltjämt stark. Ett stort antal kommuner har brist på bostäder
samtidigt som behovet av modernisering av den beﬁntliga
bostadsstocken ökar. Offentliga satsningar i infrastrukturen
bidrar också till att höja de samlade investeringarna till den
högsta nivån sedan början av 1990-talet i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

I december 2007 var ökningen i konsumentprisindex 3,5 %.
Att inﬂationsförväntningarna stiger bör dock ge anledning till
ökad oro och kan innebära att fjolårets uppgång i inﬂationen
inte var tillfällig. Att Riksbanken ändrar fokus till att motverka
en ökad inhemsk inﬂation kommer sannolikt att ske när väl
utvecklingen på de ﬁnansiella marknaderna stabiliseras.

Sysselsättningsboom och låg produktivitet
År 2007 blev ett rekordår på den svenska arbetsmarknaden.
Över 100 000 ﬂer sysselsatta och antalet arbetade timmar
var det högsta på över trettio år. Arbetslösheten sjönk till 5,6
% i slutet av 2007 från 7% vid årets början. Huvuddelen av
sysselsättningsökningen kommer från den privata tjänstesektorn. Baksidan av den ljusa arbetsmarknaden är en tilltagande arbetskraftsbrist och ökade lönekostnader. Även
om löneökningstakten inte tilltog nämnvärt under förra året
förväntas ingånga avtal och högre löneglidning att väsentligt höja lönetillväxten i svensk ekonomi de närmaste åren.
För svenska företag kommer kraven på produktivitetsförbättringar att hamna i fokus inte minst efter tre kvartal i rad med
negativ produktivitetstillväxt.

Utsikter 2008
De globala tillväxtutsikterna har skruvats ned för 2008. Konjunkturavmattningen i den amerikanska ekonomin blir djupare än förväntat och bidrar till att även övriga världen växer
i en lugnare takt. Någon global recession förutses dock inte,
såvida inte den amerikanska ekonomin hamnar i en varaktig
lågkonjunktur eller att den globala ﬁnansoron fördjupas. Riskerna för en sämre global tillväxt har dock påtagligt ökat de
senaste månaderna. Att tillväxtekonomierna såsom Kina och
Indien skulle kunna undvika en större tillväxtförsvagning vid
en kraftigare nedgång i USA förefaller mindre sannolikt inte
minst på grund av att ländernas handelsberoende med USA
har intensiﬁerats under de senaste åren. Den amerikanska
centralbankens kraftiga räntesänkningar under hösten och
vintern samt ﬁnanspolitiska stimulans åtgärder ökar dock utsikterna för att en djupare konjunkturnedgång kan undvikas
under 2008. Även om den svenska ekonomin står relativt väl
rustad mot en svagare omvärldskonjunktur kommer BNP-tillväxten att dämpas ytterligare under 2008. Sveriges relativt
starka inhemska sektorer håller dock tillbaka nedgången
medan exporten av varor och tjänster begränsas av en svagare omvärldsefterfrågan och ett stigande svenskt kostnadsläge.

Ökat inﬂationstryck och högre räntor
Ett ökat resursutnyttjande i svensk ekonomi bidrog till en
fortsatt åtstramning av den svenska penningpolitiken. Riksbanken höjde styrräntan med 100 räntepunkter till 4 % under
2007. Under hösten och vintern har den ﬁnansiella oron blivit
allt mer världsomspännande och riskerna för en väsentligt
svagare omvärldskonjunktur har ökat.
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Källa: Jörgen Kennemar, Swedbank.
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Redovisning för verksamhetsåret 2007
Styrelsen och verkställande direktören för Tjustbygdens Sparbank AB, Org nr 516401-0224 får härmed
avge årsredovisning för bankens verksamhet 2007, det sjunde i aktiebolagsform.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Banken bedriver, jämte traditionell bankverksamhet, förmedling av försäkringar samt genom särskilda tillstånd begränsad
värdepappers- och pensionssparrörelse.
Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Västerviks kommun
och är inriktad på hushåll, små och medelstora företag inklusive lantbruk, föreningar, institutioner och församlingar samt
kommunen och dess bolag.
Ägarförhållanden
Banken ägs till 100 % av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.
Bankens struktur
Banken är organiserad i fyra affärsområden; Privatmarknad
Söder, Privatmarknad Norr, Företag och Skog & Lantbruk.
Affärsområdescheferna och cheferna för bankens stabsfunktioner är direkt underställda bankens VD.
Banken har fullservicekontor i Västervik och Gamleby och ett
kontor med begränsad service i Ankarsrum. Vid kontoren i
Västervik och Gamleby ﬁnns specialister inom ﬂera områden
som står till förfogande för samtliga kunder.
Utvecklingen under året
Banken har fortsatt sitt långsiktiga arbete med att utveckla
verksamheten för att möta nya krav till följd av ökande konkurrens, ändrade marknadsförutsättningar och nya lagar och
regleringar.
Under året har arbetet i banken haft ett fortsatt stort fokus
på ökad försäljning och lönsamhet. Genom aktivt marknadsarbete och tillämpning av vårt strukturerade arbetssätt har
vi fortsatt att öka antalet kundmöten. Arbetet har medfört ett
ökat antal affärer, varav ett ﬂertal stora affärer, och vi upplever en ökad kundnöjdhet. Vi kan med stor tillfredsställelse
konstatera att vårt arbete har medfört ökningar av såväl affärsvolymen som rörelseresultatet.

Bankens webbsida omarbetades från grunden och under juli
lanserades nya www.tjustbanken.se med helt ny funktionalitet och nytt innehåll.
Inom produktområdet har banken fortsatt att utveckla utbudet
av såväl egna som förmedlade produkter. Under året introducerades ”Västervikskortet”, ett MasterCard betal- och kreditkort som anpassats med bankunik och lokal proﬁl. Kortet
har mottagits mycket väl på marknaden och har under året
utvecklats till en av bankens mest sålda produkter.
Bankens anpassningsarbete till införandet av de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel II, har fortsatt under året med fokus
på bankens interna kapitalutvärdering.
Under hösten inleddes ett omfattande arbete med att bygga
om bankens huvudkontor i Västervik. Syftet är att anpassa lokalerna till kundernas behov, gällande arbetssätt och aktuella
krav på en modern arbetsplats. Ombyggnationen beräknas
vara helt klar i maj 2008 och ger oss möjligheter att erbjuda
ännu bättre service till våra kunder.
Utlåningsmarginalerna har under året fortsatt att pressas
nedåt medan det stigande marknadsränteläget och den förhållandevis volatila aktiemarknaden har påverkat inlåningsmarginaler och volymer. Genom ökad affärsvolym (+ 8 %)
och med hjälp av bankens goda ﬁnansiella ställning har vi
lyckats balansera effekterna härav och banken ökade räntenettot med 13 % och provisionsnettot med 5 %. Rörelseresultatet ökade med 5 % till 60,9 Mkr, huvudsakligen som en
effekt av ökade affärsvolymer, goda marknadsförutsättningar
och ökad utdelning. Beaktar vi därtill effekterna av belastade
ombyggnadskostnader (3,4 Mkr) och föregående års intäktsförda återbetalning av moms (6,7 Mkr) kan vi med hög tillfredsställelse konstatera att resultatutvecklingen under 2007
var mycket stark och att årsresultatet är det bästa som banken hittills redovisat.
För att långsiktigt bibehålla en stabil och god utveckling arbetar vi för fortsatta volymökningar och ytterligare förbättrad
lönsamhet.
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Organisationsutveckling har stått i centrum även under 2007.
För att ytterligare öka kundservicen skapades en ny enhet
som ansvarar för kundärenden i kassa och kundtjänst samt
bankens kundservice per telefon. Under året har vi hanterat
3 pensionsavgångar och 10 nyanställningar samt inlett ytterligare 3 nyrekryteringar för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingen har även omfattat generell säljträning och planenlig individuell utbildning för
ﬂertalet medarbetare.

Som ett led i samarbetet med Swedbank och övriga sparbanker infördes en ny och gemensam graﬁsk proﬁl. För att
tydliggöra bankens unika proﬁl på den lokala marknaden
genomfördes dessutom ett proﬁlarbete som har resulterat i
en kommunikationsplattform som läggs till grund för bankens
marknadskommunikation med början 2008.
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Affärsvolym
Bankens affärsvolym ultimo, det vill säga den sammanlagda
summan av bankens förvaltade och förmedlade kundvolymer,
har ökat med 728 696 tkr (8 %) till 9 436 667 tkr. Ökningen
har omfattat såväl egen in- och utlåning som förmedlade placeringar och lån.
Ställning
Bankens balansomslutning har ökat med 26 429 tkr till 2 997
082 tkr. Medelomslutningen 2007 var 2 960 828 tkr.
Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark. Eget kapital
och obeskattade reserver uppgår till 753 288 tkr. Överskottskapitalet i förhållande till lagstadgat minimikrav uppgick vid
årets slut till 203 515 tkr.
Resultat
Räntenettot uppgick till 80 523 tkr mot 71 064 tkr föregående
år - en ökning med 13 %. Tack vare den goda ökningen av inoch utlåningsvolymerna har räntenettonivån ökat trots sjunkande marginaler för utlåningen.
Erhållen utdelning avseende aktieinnehavet i Swedbank AB
uppgick till 16 855 tkr.
Provisionsnettot ökade med 1 735 tkr (5 %) till 36 424 tkr.
Allmänna administrationskostnader ökade med 5 107 tkr och
uppgick till 63 528 tkr.
Bankens avskrivningar uppgick till 1 748 tkr, en minskning
med 360 tkr.
Under året inledde banken ett arbete med att bygga om huvudkontoret i Västervik. Vid utgången av år 2007 uppgick
utgifterna härför till 6 181 tkr. Ombyggnationen var ej färdigställd vid utgången av året men utgifterna har fördelats i
enlighet med det bedömda slutresultatet. 3 408 tkr belastar
årets resultat som kostnader för reparation och underhåll och
redovisas under allmänna administrationskostnader. Ombyggnationsrelaterade avskrivningar uppgår till 58 tkr.
Kreditförlusterna minskade under året med 375 tkr och uppgick till 4 008 tkr.
Rörelseresultatet ökade med 5 % till 60 925 tkr.
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Likviditet
Bankens likviditet har sedan början av året legat på en jämn
nivå och uppgår vid bokslutstillfället till 234 600 tkr. Banken
har dessutom en outnyttjad kredit hos Swedbank AB på 200
000 tkr.
Personalsituationen
Med arbetstidsmåttet 1 730 timmar per helårsarbetare var
medelantalet anställda i banktjänst 59 st.

Miljöarbete
Banken bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljöcertiﬁerad
enligt den internationella standarden SS-EN ISO 14001 sedan mars 2004. Enligt bankens miljöpolicy skall miljöarbetet i
Banken vara en del i skapandet av en uthållig lönsamhet och
bidra till ett uthålligt samhälle och stärkt varumärke. Banken
ska därför:
• Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker
beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
• Ha ett nära samspel med kunder och andra intressenter
i miljöfrågor.
• I all verksamhet efterleva gällande lagar och föreskrifter
samt sträva efter att minska och förebygga föroreningar.
• Bedriva ett strukturerat miljöarbete som resulterar i att
bankens miljömål uppnås.
• Utbilda och uppmuntra medarbetarna till ett miljöarbete
som leder till ständiga förbättringar och ökad affärsnytta.
Byte av redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2007 tillämpar banken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial
Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
Införandet av s k lagbegränsad IFRS har inneburit ett byte
av redovisningsprinciper och har haft effekt på resultat- och
balansräkningarna. Effekten avser främst bankens innehav
i Swedbank AB, som efter övergången till IFRS värderas till
verkligt värde istället för tidigare redovisat anskaffningsvärde.
Dessutom hänförs bankens uppläggningsavgifter avseende
lån numera till ränteintäkter istället för provisionsintäkter.
För att uppnå jämförbarhet över bankens utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseåret.
Nya redovisningsstandardarders konsekvenser för tilllämpning av rörelseregler
Införandet av s k lagbegränsad IFRS har ej inneburit några
väsentliga konsekvenser för bankens kapitalkrav, stora exponeringar eller andra tillämpliga rörelseregler. Innehavet i
Swedbank redovisas efter övergången till IFRS till verkligt
värde och bankens balansomslutning har därmed ökat avsevärt. Balansomslutningen uppgick per 30 juni 2007 till 3 019
348 tkr, vilket innebär att banken vid årsredovisningens upprättande klassiﬁceras som större företag vad avser Finansinspektionens krav på intern kapitalutvärdering.
Förväntad framtida utveckling
Banken anpassar löpande sin verksamhet i takt med de förändringar som sker inom branschen och på marknaden. Vi
bedömer att utvecklingen på vår marknad kommer att fortsätta med en stabilisering av fastighetsmarknaden, en begynnande stabilisering av utlåningsmarginalerna, en ökande
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konkurrens om inlåningskunderna samt fortsatt automatisering av banktjänster för vardagsekonomi. Samtidigt bedöms
behovet av kundrådgivning i mer kvaliﬁcerade ärenden att
öka vilket för med sig ökande krav på kompetens och personlig service. Genom det utvecklingsarbete vi genomfört de
senaste åren står vi väl rustade för att ta hand om dessa
förändringar och bankens arbete fokuseras därför på att öka
kundnöjdheten och skapa mer affärer med både beﬁntliga
och nya kunder.

I takt med den regionalisering som sker på marknaden utvärderar banken möjligheterna till en utökad regional verksamhet.
Genom de pågående och planerade aktiviteterna kommer
banken att bibehålla sin höga marknadsandel och starka
ekonomiska ställning. Rörelseresultatet för 2008 förväntas bli
i nivå med rörelseresultatet för 2007.
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Delar av den personal som nyanställts i banken under 2007. Foto: Johnny Franzén
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Förslaget till utdelning, som utgör 2 % av bankens eget kapital, 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.
Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,26 (föregående års kapitaltäckningsgrad 18,9%).
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.
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Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

11

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007
12

13

Årsredovisning 2007

Foto: Erik Sundell
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Noter
Angivna belopp i noter är i tusen kronor (tkr) och bokfört värde om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år.
1 Företagsinformation
Årsredovisningen avges per 31 december 2007 och avser
Tjustbygdens Sparbank AB, som är ett sparbanksaktiebolag
med säte i Västervik. Bankens huvudkontor är beläget på
Kvarngatan 20, Västervik.
2 Redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL)
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
(FFFS 2006:16) och Redovisningsrådets rekommendation
RR 32:06. Banken tillämpar s k lagbegränsad IFRS och
med detta avses standarder som har antagits för tilllämpning med de begränsningar som följer av RR 32 och FFFS
2006:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas.
Denna årsredovisning innehåller de första fullständiga ﬁnansiella rapporterna upprättade i enlighet med lagbegränsad
IFRS. I not ﬁnns en sammanställning med förklaringar hur
övergången till lagbegränsad IFRS har påverkat bankens
ﬁnansiella resultat och ställning samt redovisade kassaﬂöden.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen
den 12 mars 2008. Resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på årsstämman den 14 april 2008.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de ﬁnansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan, och vid
upprättandet av öppningsbalansräkningen enligt lagbegränsad IFRS per den 1 januari 2006 som förklarar övergången
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt lagbegränsad IFRS.

Bedömningar och uppskattningar i de
ﬁnansiella rapporterna
Att upprätta de ﬁnansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar
och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tilllämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande
förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma
de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen
av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på
de ﬁnansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som
kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års ﬁnansiella rapporter beskrivs närmare i not.
Ändrade redovisningsprinciper
Övergången till redovisning enligt lagbegränsad IFRS beskrivs i not. I enlighet med FFFS 2006:16 behöver inte IAS
39 tillämpas på jämförelsesiffrorna för 2006 utan framåtriktat
från 1 januari 2007. Omräkning av jämförelsesiffrorna för år
2006 har dock gjorts. Tilllämpningen av IAS 39 har inneburit
att bankens aktieinnehav har värderats till verkligt värde per
den 1 januari 2006.
Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först fr o m räkenskapsåret
2008 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa ﬁnansiella rapporter.
IFRS 8 Operating Segments anger vad ett operativt segment är och vilken information som ska lämnas om dessa
i de ﬁnansiella rapporterna. Standarden ska tillämpas på
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.
Tidigare tillämpning är tillåten.
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Värderingsgrunder vid upprättande av företagets ﬁnansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa ﬁnansiella
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not
30) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde består av derivatinstrument, ﬁnansiella instrument
klassiﬁcerade som ﬁnansiella tillgångar eller ﬁnansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller
som ﬁnansiella tillgångar som kan säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de ﬁnansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste
tusental.
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Ändringar i IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp,
konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning
eller försäljning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår
som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.
IFRIC 11 IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även
koncerninterna, i tolkningsuttalandet klargörs hur ett egetkapitalinstrument reglerad transaktion ska klassiﬁceras i
det företag som erhåller tjänster av anställda. Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 mars 2007 och ska tillämpas på
räkenskapsår som inleds denna dag eller senare. Tidigare
tillämpning är tillåten.
IFRIC 12 Service Concession Arrangements, tolkningsuttalandet behandlar frågeställningen hur den som sköter ett sk
Service Concession Agreement ska redovisa anläggningen
samt de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet.
Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds
den 1 januari 2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tilllåten.
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, tolkningsuttalandet behandlar redovisning och värdering av ett företags
förpliktelse att leverera kostnadsfria eller rabatterade varor
eller tjänster till kunder som kvaliﬁcerat sig till detta genom
tidigare köp. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår
som inleds den 1 juli 2008 eller senare. Tidigare tillämpning
är tillåten.
IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Deﬁned Beneﬁt Asset
Minimum Funding Requirements and their Interaction, tolkningsuttalandet behandlar hur krav på viss fondering samverkar med IAS 19 tak för en förmånsbestämd tillgång. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1
januari 2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.
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Bankens bedömning är att inte någon av dessa förändringar
kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat eller
ställning när de nya reglerna börjar tillämpas.
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. Monetära 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. Ickemonetära
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Ickemonetära 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 effektivräntemetoden. 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.
Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader
för att uppta lån.
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
Räntor från ﬁnansiella tillgångar som klassiﬁcerats
som tillgängliga för försäljning
Betald och upplupen ränta på derivat som är
säkringsinstrument och säkringsredovisning
tillämpas. För räntederivat 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).
Kostnader för riskavtäckningsgarantier
(minskar ränteintäktsposten).
Utdelning från aktier och andelar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.
Provisions- och avgiftsintäkter
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på
balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de
utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att
slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas
enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att
intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen
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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 effektivräntan, 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 faciliteten
kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av ﬁnansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner
periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs.
Till dessa avgifter hör också de ersättningar som banken
erhåller 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 netto efter avräkning för kreditförlust.

• Realisationsresultat från sällsynta fall vid försäljning
innan förfall av tillgångar som avses att hållas till förfall.
• Realisationsresultat från ﬁnansiella tillgångar som kan
säljas.
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på
derivatinstrument 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.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet
med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument
som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument,
och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och
eget kapital återﬁnns leverantörsskulder, utgivna skuld- och
egetkapitalinstrument, låneskulder samt derivat.

Provisioner och avgifter som är intjänade när
en viss tjänst utförts
Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, 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.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En ﬁnansiell tillgång eller ﬁnansiell skuld tas upp i balansräkningen när banken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En ﬁnansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en
ﬁnansiell tillgång. 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.

Provisionskostnader
Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de
inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing
och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva
räntan redovisas ej här.

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

Nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner innehåller
de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av ﬁnansiella transaktioner. Nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner består av:

• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt
värde på de tillgångar och skulder som identiﬁerats
till verkligt värde via resultaträkningen (fair value option).
• Realisationsresultat från avyttring av ﬁnansiella
tillgångar och skulder (inklusive ränteskillnadsersättning som erhållits vid kunders lösen av lån i förtid).

Klassiﬁcering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom
för derivat och de instrument som tillhör kategorin ﬁnansiell
tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkning-
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• Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt
värde på de tillgångar och skulder som innehas för
handelsändamål.

Förvärv och avyttring av ﬁnansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att
förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i
balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren.
En avsättning för lämnat lånelöfte görs om löftet är oåterkallerligt och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identiﬁeras redan innan lånet betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker sparbankens upplåningskostnader
för att ﬁnansiera lånet.
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en, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett ﬁnansiellt instrument klassiﬁceras vid första
redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som ﬁnns i IAS
39. Klassiﬁceringen avgör hur det ﬁnansiella instrumentet
värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs
nedan.
Inbäddade derivat
Huvudregeln är att inbäddade derivat separeras från värdkontraktet och redovisas på motsvarande sätt som övriga
derivat som inte ingår i säkringsförhållanden. Inbäddade derivat separeras inte om dess ekonomiska egenskaper och
risker är nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska
egenskaper och risker eller om det ﬁnansiella instrumentet
i sin helhet värderas till verkligt värde. Vissa sammansatta
kontrakt, det vill säga kontrakt som innehåller ett eller ﬂera
inbäddade derivat, klassiﬁceras som en ﬁnansiell tillgång
eller en ﬁnansiell skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Detta val innebär att hela det kombinerade avtalet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna
löpande redovisas i resultaträkningen.
Samtliga derivat värderas initialt och löpande till verkligt
värde i balansräkningen. Om säkringsredovisning inte tilllämpas redovisas värdeförändringarna över resultaträkningen och derivaten kategoriseras på grund av reglerna i IAS
39 som innehav för handelsändamål, även i de fall som de
ekonomiskt säkrar risk men där säkringsredovisning inte tilllämpas. Om säkringsredovisning tillämpas redovisas värdeförändringarna på derivatet och den säkrade posten på sätt
som beskrivs nedan.
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels ﬁnansiella
tillgångar som utgör innehav för handelsändamål1, dels andra 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 derivat som är ett identiﬁerat och
effektivt säkringsinstrument. För ﬁnansiella instrument som
innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade
som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner.

uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i
denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin ﬁnansiella tillgångar som kan säljas ingår ﬁnansiella tillgångar som inte klassiﬁcerats i någon annan kategori eller ﬁnansiella tillgångar som företaget initialt valt att
klassiﬁcera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar
som inte redovisas som dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures redovisas här. Tillgångar i denna kategori
värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade mot eget kapital, dock ej värdeförändringar som
beror på nedskrivningar (se redovisningsprinciper) eller på
valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i
resultaträkningen. Vidare redovisas ränta på räntebärande
instrument i enlighet med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså utdelning på aktier. För dessa instrument
kommer eventuella transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt värde att ingå i
fond för verkligt värde till dess att instrumentet förfaller eller
avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad
vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen.
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
identiﬁerats som tillhörig till denna kategori (Fair Value Option). I den förstnämnda delkategorin ingår bankbens derivat
med negativt verkligt värde med undantag för derivat som är
ett identiﬁerat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar
i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Andra ﬁnansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga ﬁnansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas
till upplupet anskaffningsvärde.
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.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är ﬁnansiella tillgångar
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundoch lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inﬂyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde,
dvs i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande
värderingen redovisas skulden för den ﬁnansiella garantin
till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och
det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i
tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.

Investeringar som hålles till förfall
Investeringar som hålles till förfall är ﬁnansiella tillgångar
omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en

Lånelöften
Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en ensidig utfästelse från sparbanken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (t ex ränta) där låntagaren kan välja

Innehav för handelsändamål utgörs av ﬁnansiella instrument med huvudsyfte att säljas eller återköpas på kort sikt, eller ingå i en portfölj med identiﬁerade
ﬁnansiella instrument som förvaltas tillsammans och för vilka det ﬁnns ett bevisat nyligen faktiskt mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller derivat (som
ej används i säkringsredovisning).
1
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om han/hon vill ha lånet eller inte och dels (ii) 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 (a) att det inte
kan reglernas netto, (b) banken har inte som praxis att sälja
lånen när de lämnats enligt lånelöften och (c) låneräntan är
inte lägre än marknadsräntan 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.
Derivat och säkringsredovisning
Bankens derivatinstrument har anskaffats för att säkra de
risker för ränte- och valutakursexponeringar som banken
är utsatt för. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning
enligt IAS 39 krävs att det ﬁnns en entydig koppling till den
säkrade posten. Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar
den säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats
och att effektiviteten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Säkringsredovisning får bara tillämpas om säkringsrelationen
kan förväntas vara mycket effektiv och i efterhand ha haft
en effektivitet som ligger inom spannet 80-125%. I de fall
förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda redovisas derivatinstrumentet till verkligt värde med
värdeförändringen via resultaträkningen.
Banken tillämpar säkringsredovisning för de ekonomiska
säkringsrelationer där resultateffekten enligt bankens uppfattning skulle bli alltför missvisande om säkringsredovisning inte tillämpas. För andra ekonomiska säkringar där resultatkonsekvensen av att inte tilllämpa säkringsredovisning
bedöms som mer begränsad tillämpas inte säkringsredovisning med bakgrund av det administrativa merarbete som
säkringsredovisning innebär.
Samtliga derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen. Ett inbäddat derivat värderas separat från värdkontraktet
till verkligt värde om det inte är nära relaterat till värdkontraktet och om inte hela instrumentet värderas till verkligt värde
där värdeförändringarna redovisas över resultaträkningen.
Beroende på om säkringsredovisning tillämpas eller inte så
redovisas värdeförändringarna på derivatet och den säkrade posten på olika sätt enligt nedan.
Bankens säkringsinstrument vid säkringsredovisning utgörs
främst av ränteswappar. De poster som säkras och där säkringsredovisning tillämpas är:
ett belopp av fastförräntad utlåning (portföljsäkring)

2.

ett belopp av utlåning med räntetak (portföljsäkring)

3.

enskilt lån som löper med fast ränta
(transaktionsbaserad säkringsrelation)

4.

fastförräntad upplåning (transaktionsbaserad
säkringsrelation)

5.

upplåning till rörlig ränta (transaktionsbaserad
säkringsrelation)

a)

risken för förändring i verkligt värde på grund av
förändringar i swapräntan (1, 3 och 4)

b)

risken för förändring i verkligt värde av att räntan
överstiger kundens lånetak (2)

c)

osäkerheten i framtida kassaﬂöden i upplåningen
till följd av förändringar i upplåningsräntan (5)

Säkring av verkligt värde (portfölj)
När ett säkringsinstrument används för säkring av ett verkligt värde redovisas derivatet till verkligt värde i balansräkningen och den säkrade tillgången/skulden redovisas också
den till verkligt värde avseende den säkrade risken. Risken
för förändringar i verkligt värde i bankens redovisning härrör
från utlåning med fast ränta, vilket ger upphov till ränterisk.
Värdeförändringen på derivatet redovisas i resultaträkningen
tillsammans med värdeförändringen på den säkrade posten
i resultaträkningen under posten Nettoresultat av ﬁnansiella
poster till verkligt värde. Orealiserade värdeförändringar på
säkringsinstrumenten redovisas bland Nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner och räntekuponger (såväl upplupen
som betald) bland ränteintäkterna
För säkringsrelationerna 1-2 tillämpas säkring till verkligt
värde. Den portföljmetod som tillämpas innebär att lånefordringarna fördelas ut i olika tidsspann utifrån förväntade
ränteomförhandlingstidpunkter. I varje tidsspann har banken
utsett det belopp som utifrån bankens riskhanteringsstrategi
är lämpligt att säkra och de anskaffade säkringsinstrumenten fördelas ut i dessa tidsspann. Månatligen utförs en effektivetstest av säkringsrelationerna genom en jämförelse
förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet med
förändringen i verkligt värde på det säkrade beloppet med
avseende på den säkrade risken (risken för förändring i
swapräntan) i varje tidsspann. Om effektiviteten har varit
inom 80-125 % redovisas en justering av värdet på den
säkrade beloppet med den beräknade förändringen i verkligt värde på en separat rad i balansräkningen (Förändring
i verkligt värde på räntesäkrad post i portföljsäkring). Till
den del som säkringen inte varit effektiv redovisas detta i
resultaträkningen. Om säkringsrelationen avbryts och den
säkrade posten fortfarande ﬁnns i balansräkningen så påbörjas en periodisering enligt en rätlinjig metod på tidigare
bokförda värdejusteringar.
Kreditförluster och nedskrivningar på
ﬁnansiella instrument
Nedskrivningsprövning för ﬁnansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar banken om det ﬁnns
objektiva belägg som tyder på att en ﬁnansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd
av att en eller ﬂera händelser (förlusthändelser) inträffat
efter det att tillgången redovisas för första gången och att
dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade
framtida kassaﬂödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Om det ﬁnns objektiva belägg som tyder på att ett
nedskrivningsbehov kan ﬁnnas så betraktar banken dessa
fordringar som osäkra också i de fall när banken vid en kassaﬂödesberäkning kommer fram till att full täckning ﬁnns för
fordran vid ett eventuellt ianspråktagande av pant. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som
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1.

Den säkrade risken i de ovanstående posterna är:

20
inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att
återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en
ﬁnansiell placering klassiﬁcerad som en ﬁnansiell tillgång
som kan säljas.

kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i sparbankens system och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter
till sparbankens låntagare som görs på grund av att låntagaren har ﬁnansiella svårigheter kan också utgöra objektiva
belägg om att lånet är osäkert.

Banken utvärderar om ett nedskrivningsbehov ﬁnns och om
en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla
lån som är väsentliga. För lån som utvärderas för nedskrivningsbehov på individuell basis och där inget nedskrivningsbehov kunnat identiﬁeras, ingår sedan i en tillkommande
bedömning tillsammans med andra lån med liknande kreditriskegenskaper för om ett nedskrivningsbehov föreligger
på gruppnivå. Ett skäl till att ett nedskrivningsbehov kan föreligga på gruppnivå trots att lånen ansetts inte vara osäkra
på individuell nivå, är att banken inte har full kännedom kring
alla de faktorer som på balansen är relevant för en individuell bedömning. För att hantera denna eftersläpning av information och för att reservera för förluster som inträffat med
som ännu inte kommit till bankens kännedom har därför en
tillkommande gruppvis nedskrivning gjorts.

Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassiﬁcerat som en ﬁnansiell tillgång som kan säljas omföres
tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen.

För lån som inte bedömts vara individuellt väsentliga till belopp tillämpar banken en gruppvis nedskrivning utan att någon individuell prövning görs.
En nedskrivning (kreditförlust) beräknas som mellanskillnaden mellan det diskonterade nuvärdet av förväntade
framtida kassaﬂöden (inklusive kassaﬂöden från eventuellt
i anspråkstagande av pant, även när i anspråkstagande inte
är sannolikt), diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta och lånets redovisade värde. Nedskrivningen redovisas som en kreditförlust i resultaträkningen.
För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet efter
nedskrivningar beräknas som det sammanlagda diskonterade värdet av framtida kassaﬂöden, redovisas förändringen
av det nedskrivna beloppet som ränta till den del som ökningen inte beror på om ny bedömning av de förväntade
kassaﬂödena. Vid en förändrad bedömning av förväntade
framtida kassaﬂöden från ett osäkert lån mellan två bedömningstillfällen skall däremot denna förändring redovisas som
kreditförlust eller återvinning.
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För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd att låntagaren har ﬁnansiella svårigheter
redovisas som en kreditförlust om det diskonterade nuvärdet av kassaﬂödena enligt de omförhandlade lånevillkoren
diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta är lägre
än redovisat värde på lånet. Om lånet efter omstrukturering
förväntas återbetalas i enlighet med de omförhandlade villkoren så klassiﬁceras lånet inte längre som osäkert.
Som objektiva belägg på att nedskrivningshehov föreligger
och att lånet är klassat som osäkert räknar banken i allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra
objektiva belägg kan vara information om betydande ﬁnansiella svårigheter som kommit sparbanken till kännedom
genom analys av ﬁnansiella rapporter, inkomstdeklarationer
eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens

Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hålles till förfall och
lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaﬂöden diskonterade med den effektiva ränta som
gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar
med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar
resultaträkningen.
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning återförs om det både ﬁnns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett
en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en
lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla
kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller
omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på
lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och speciﬁceras särskilt i not.
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.
Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassiﬁcerade som ﬁnansiella tillgångar som kan säljas, vilka tidigare
redovisats i resultaträkningen återförs ej via resultaträkningen. Det nedskrivna värdet är det värde från vilket efterföljande omvärderingar görs, vilka redovisas direkt mot eget
kapital. Nedskrivningar av räntebärande instrument, klassiﬁcerade som ﬁnansiella tillgångar som kan säljas, återförs
över resultaträkningen om det verkliga värdet ökar och ökningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade
efter det att nedskrivningen gjordes.
Bortskrivningar av lånefordringar
Lånefordringar som klassiﬁcerats som osäkra skrivs bort
från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning
om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran
eftergivits på annat sätt.
Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i
balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster
på resultatraden Kreditförluster netto.
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Ianspråktagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas
till enligt lägsta värdets princip, d v s det lägre beloppet av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
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 sparbanken
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 sparbanken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med
olika nyttjandeperioder ska behandlas som separata
komponenter av materiella anläggningstillgångar. Komponentavskrivning enligt denna metod har prövats, men
förändringen av avskrivningsmetod har bedömts sakna väsentlig påverkan.
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.
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.

Beräknade nyttjandeperioder;
- byggnader, rörelsefastigheter
se nedan
- maskiner och andra tekniska anläggningar 5 - 10 år
- inventarier, verktyg och installationer
5 - 10 år
Bankens byggnader avskrives planenligt med 2% och markanläggningar med 5% per år. Den latenta skatt som avsattes vid uppskrivningen av fastigheten Basaren 3 reduceras
årligen med 2%.
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden
och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.
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 återvinningsvärdet årligen.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaﬂöden 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 kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en
kassagenererande 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
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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 nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Banken tillämpar ej komponentavskrivning på rörelsefastigheter, eftersom avskrivning
enligt denna metod i allt väsentligt skulle överensstämma
med den planenliga avskrivningen enligt tidigare. För övriga
materiella anläggningstillgångar anser banken ej heller att
det inte ﬁnns några separata komponenter med väsentligt
olika avskrivningsperioder.
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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
Ersättningar efter avslutad anställning
Pensionering genom försäkring
Bankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 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 URA 45
Pensionsplaner som omfattar ﬂera arbetsgivare 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. Årets kostnader för
dessa försäkringspremier framgår av not 10.
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Pensionering i egen regi
Banken har utöver de kollektivavtalade tjänstepensionerna
också i särskilda avtal utfäst till vissa anställda att den anställde 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.
För pensioner i egen regi dvs. när pensioneringen inte tryggats genom försäkring utan avsättning redovisas i egen balansräkning, följer banken tryggandelagens bestämmelser
och Finansinspektionens föreskrifter för beräkning av åtagandenas storlek istället för att tillämpa IAS 19 Ersättning till
anställda eftersom detta är en förutsättning för skattemässig
avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån
nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas
i resultaträkningen då de uppstår.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande,
av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en
kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade
kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att
göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt
Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas
också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-,
rese- och representationskostnader samt kassadifferenser.
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. Som avräkning av pensioner redovisas här skillnaden mellan den bruttokostnad för
ingångna pensionsförpliktelser som redovisats under allmänna administrationskostnader och den nettokostnad som
belastar institutets nettoresultat.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när banken har
en beﬁntlig juridisk 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 uppskattning av beloppet kan
göras. 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 marknadsbedömningar av pengars
tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
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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 goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte
är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte
påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig 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, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år.
Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
En eventualförpliktelse redovisas 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.
3 Finansiella risker
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 banken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga
ﬁnansverksamheten.
Bankens styrelse har det övergripande ansvaret för bankens
riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa
ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i
sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.

Kreditrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att
göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria
sina förpliktelser. Detta omfattar också den risk som banken
tar på sig när banken ställer ut ﬁnansiella garantier för att garantera en tredje parts betalningsfullgörande till innehavaren
av den ﬁnansiella garantin. Till denna risk räknas också den
risk som banken har i förmedlade lån till Swedbank Hypotek.
I detta sistnämnda fall är emellertid förlustrisken begränsad
till under året intjänad förmedlingsprovision Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatinstrument.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom
vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer.
Kreditdelegation och kreditutskott 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. Den avgörande bedömningsgrunden
för bankens kreditgivning, 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
förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en
gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större
företagsengagemang tillämpas riskklassiﬁcering i samband
med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga
omprövningen. Riskklassiﬁceringssystemet 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 kredittagarna 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.
Bankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter samt lånefordringar
per kategori av låntagare visas i tabeller nedan.
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Bankens riskhantering syftar till att identiﬁera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för
dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att
det ﬁnns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicies och
riskhanteringssystem gås igenom 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.
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Kreditkvalité
Banken följer årligen upp och rapporterar kreditgivningen på
företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvalitén i banken. Ett centraliserat scoringverktyg
är inbyggt i kreditberedningssystemet för att bedöma kvalitén
i engagemangen. Med hjälp av scoringverktyget är bankens
företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk för obestånd och Risk vid obestånd. Scoringverktyget tar hänsyn
till företagens nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt intern
skötsamhet.

För privata engagemang används ett scoringssystem anpassat för att säkerställa kvaliteten på nybeviljade krediter till privatpersoner. Både internt samt externt beteende vägs ihop
för att få fram ett risktal. Scoringssystemet för både privat och
företag används även av Swedbank samt andra fristående
sparbanker.
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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 likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper
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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 marknadsriskerna ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker
(prisrisk). I bankens fall utgör ränterisken och aktiekursrisk
de övervägande marknadsriskerna.
Ränterisk deﬁnieras som risken för att marknadsvärdet på
bankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Gra-den 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
samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer.

som handlas på en fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande och stresstester utförs för olika scenarios.
Bankens likviditetsberedskap i form av dagslåneräkning
och limit i Swedbank samt korta placeringar får lägst uppgå
till 40 000 000 kr.
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.

Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer.
Ränterisk
Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida
kassaﬂöden från ett ﬁnansiellt instrument varierar på grund
av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan således
dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk, dels förändringar i kassaﬂöde, kassaﬂödesrisk. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa
räntebindningstider motverkar kassaﬂödesrisken men ökar
prisrisken. Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken
men ökar kassaﬂödesrisken.
I enlighet med bankens riskpolicy kontrolleras de ﬁnansiella
riskerna i verksamheten med limiter. Beträffande ränteriskerna innebär detta t ex att räntebindningstiderna på bankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa
tids- och beloppsmässiga ramar.
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För att säkra sig mot ränterisken i bankens fastförräntade
utlåning har banken bl a ingått ränteswapavtal, dvs avtal
enligt vilka banken betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s k gapanalys, som återﬁnns nedan, som visar räntebindningstiderna
för bankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt
poster utanför balansräkningen. Analysen visar att vid en
förändring av marknadsräntan med en procentenhet minskar/ökar räntenettot för kommande 12-månadersperiod
med 1454 tkr.

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

Bankens exponering för valutarisk är mycket begränsad
och hanteras främst genom motstående transaktioner mot
Swedbank. Banken ska således inte ta någon nettoexponering i valuta. Utlåning till allmänheten i utländska valutor

I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när en effektiv koppling ﬁnns mellan säkrat lån och ränteswapen (se
vidare i not om redovisningsprinciper). Per den 31 december 2007 hade banken ränteswapar med ett kontraktsvärde
på 13 800 tkr. Swaparnas verkliga värde netto uppgick den
31 december 2007 till 137 tkr bestående av tillgångar om
137 tkr.

uppgick vid årsskiftet till 2 533 tkr, vilket hanterats genom
en skuld i samma valuta till Swedbank värderad till 2 534
tkr. Inlåning från allmänheten i utlåndsk valuta uppgick till
18 486 tkr, vilket hanterats genom en utlåning till Swedbank
i samma valuta värderad till 18 582 tkr. Differenser redovisas under nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner.
Banken bedriver också handel med valutaterminer, men
valutariskexponeringen hanteras även i detta avseende
genom motstående transaktioner mot Swedbank. Vid årsskiftet hade banken utestående valutaterminer till ett värde
om 71 579 tkr (se not 29).
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Bankens exponering mot valutarisk limiteras genom styrelsens instruktioner till 1 000 000 kr.

Hantering av bankens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala ﬁnansfunktionen ansvarar för
att identiﬁera och hantera denna exponering.
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Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är risken för att 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 det aktien eller
dess emittent, eller faktorer som påverkar alla liknande ﬁnansiella instrument som handlas med på marknaden).
Bankens innehav av aktier (utöver det strategiska innehavet i Swedbank), begränsas genom styrelsens instruktioner
till 15 000 tkr. Dessutom limiteras aktiekursrisken till 10% av
prognosticerat årsresultat (VaR-metod).
Banken hade vid årsskiftet ingen exponering mot aktiekursrisk. Resultatet av under året genomförda transaktioner i
aktier uppgår till 1 323 tkr och redovisas under nettoresultat
av ﬁnansiella transaktioner.
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Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas
av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk
utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken.

De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll.
Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i banken, som bl a omfattar
- kravet på att det skall ﬁnnas ändamålsenliga rutiner
och instruktioner,
- klart deﬁnierad ansvars- och arbetsfördelning för
medarbetarna,
- IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar
och kontroller,
- behörighetssystem,
- interna informations- och rapporteringssystem för att
bl a tillgodose ledningens krav på information om
exempelvis bankens riskexponering, samt
- informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att
skydda bankens och kundernas tillgångar.
Derivat och säkringsredovisning
Derivat avsedda för riskhantering, ej säkringsredovisning
Banken använder sig av derivat där säkringsredovisning
inte tillämpas, eftersom banken gjort bedömningen att den
volatilitiet som uppstår om säkringsredovisning inte tillämpas inte är så står för att motivera det merarbete som säkringsredovisning medför. Derivaten används för att skydda
banken mot ränterisk. Instrumenten omfattar ränteswappar.
Förändring i verkligt värde på dessa derivat redovisas i resultatposten nettoresultat av ﬁnansiella transaktioner.

Foto: Johnny Franzén
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Bundet eget kapital
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.
Reservfond
I reservfonden ingår belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.
Fritt eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande
det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden fr.o.m. 1 januari
2006 ingår i det fria kapitalet.
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Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ﬁnansiella tillgångar som kan
säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. I denna reser v ingår även den effektiva andelen i kassaﬂödessäkring, dvs den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på säkringsinstrument.
Balanserad vinst eller förlust
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat, överkursfond och fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som ﬁnns tillgängligt för
utdelning till aktieägarna.
27 Investeringsåtaganden
Banken har under 2007 tecknat avtal om renovering och ombyggnation av bankens lokaler i Västervik. Tecknat avtal avseende själva byggnationen (inkl VVS, elinstallationer etc) uppgår till ett värde om ca 13 700 tkr. Tecknat avtal avseende
larminstallationer uppgår till 1 448 tkr. Därutöver tillkommer belopp för förvärv av kontorsinventarier, konsulttjänster och
ytterligare renoveringsåtgärder. Sammantaget har ombyggnationen beräknats uppgå till ett värde om 21 000 tkr. Vid slutet
av år 2007 uppgick utgifter för ombyggnation till 6 181 tkr, varav 3 408 tkr avser kostnadsförd reparation och underhåll, 2
372 tkr avser inventarier och 401 tkr avser förbättringsåtgärder.
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Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som
främst använts för att fastställa verkligt värde på de ﬁnansiella instrument som redovisas i tabellen ovan.
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För ﬁnansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället.
Ett ﬁnansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv
marknad om noterade priser 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 förekommande marknadstransaktioner på
affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För ﬁnansiella skulder
bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Sådana
instrument återﬁnns på balansposterna Aktier och andelar
samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper.
Den största delen av bankens ﬁnansiella instrument åsätts
ett verkligt värde med priser som är kvoterade 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 beräknats med hjälp av en
värderingsmodell som är etablerad på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga om.
Aktieindexobligationer värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De är inte föremål för daglig handel på en aktiv marknad har det verkliga värdet hittills beräknats från utvecklingen av underliggande index/kurser per balansdagen
för respektive instrument.
Verkligt värde för ﬁnansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaﬂöden av
kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuella marknadsräntor på balansdagen. I de fall diskonterade kassaﬂöden
har använts, beräknas framtida kassaﬂöden på den av företags-ledningen bästa bedömningen. Den diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande
instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller
har använts är indata baserade på marknadsrelaterade data
på balansdagen.
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Innehaven I Bankservice och Stegeholmshälsan redovisas
till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde ej kan
fastställas.
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reﬂektera verkligt värde.
Verkligt värde på upplåning beräknas utifrån aktuella marknadsräntor där upplåningens ursprunliga kreditspread har
hållits konstant om det inte ﬁnns tydliga bevis för att en förändring av bankens kreditvärdighet har lett till en observerbar förändring av bankens kreditspread.

32 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Bankledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende bankens
viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tilllämpningen av dessa principer och uppskattningar.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av bankens redovisningsprinciper
Viktiga bedömningar vid tillämpning av bankens redovisningsprinciper beskrivs nedan.
Klassiﬁcering av ﬁnansiella tillgångar och skulder
Bankens redovisningsprinciper deﬁnierar närmare hur tillgångar och skulder ska klassiﬁceras i olika kategorier:
•

Klassiﬁcering av ﬁnansiella tillgångar och skulder
för ”handel” förutsätter att dessa motsvarar
beskrivningen av ﬁnansiella tillgångar och skulder
som innehas för handel under redovisningsprinciper.

•

Finansiella tillgångar och skulder som sparbanken
initialt valt att värdera till verkligt värde via
resultaträkningen förutsätter att kriterierna under
redovisningsprinciper uppfyllts.

•

Klassiﬁcering av ﬁnansiella tillgångar som
investering som hålles till förfall förutsätter att
sparbanken har en uttrycklig avsikt och förmåga att
inne ha tillgångarna till förfall i enlighet med vad som
anges under redovisningsprinciper.

Säkringskvaliﬁkationer
Avgörande för att ﬁnansiella instrument ska kvaliﬁcera som
säkringsrelation är att sparbanken förväntar sig säkringen
ska vara högst effektiv över säkringsinstrumentets löptid.
Vid redovisning av derivat som kassaﬂödessäkringar ska
den säkrade kassaﬂödesexponeringen hänföra sig till högst
sannolika framtida kassaﬂöden
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedskrivningar för kreditförluster
Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på ledningens bästa uppskattning av nuvärdet av kassaﬂöden som förväntas erhållas. Vid
uppskattning av dessa kassaﬂöden görs en bedömning av
motpartens ﬁnansiella situation och realisationsvärdet på
varje underliggande säkerhet. Varje osäker fordran bedöms
på dess meriter och strategin med avseende på uppskattade kassaﬂöden som bedöms återvinningsbara godkänns
av den oberoende riskkontrollen.
Gruppvis förlustreservering tillämpas för kreditförluster i
portföljer av fordringar med liknande ekonomiska egenskaper då objektiva tecken tyder på att det ﬁnns en förlustrisk i
portföljen, men den osäkra fordran till vilken förlusten är hänförlig kan ännu inte identiﬁeras. Vid bedömningen av behovet av gruppvisa kreditförlustreserveringar beaktar banken
faktorer som kreditkvalitet, portföljstorlek, koncentrationer
och ekonomiska faktorer. För att kunna uppskatta den erforderliga nedskrivningen görs antaganden för att deﬁniera hur
förlusterna är modellerade och för att fastställa erforderliga
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parametrar baserade på historisk erfarenhet och gällande
ekonomiska villkor. Precisionen/riktigheten i nedskrivningarna beror på noggrannheten i dessa uppskattade framtida
kassaﬂöden för speciﬁka motpartsreserveringar och modellantaganden samt använda parametrar för att fastställa
gruppvisa nedskrivningar.
33 Förklaringar avseende övergångar till
lagbegränsad IFRS
Denna årsredovisning för är den första som upprättats med
tillämpning av lagbegränsad IFRS, vilket framgår av not 2.

skapsåret 2007 och för jämförelseåret 2006 samt för bankens öppningsbalans den 1 januari 2006.
Vid upprättandet av bankens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till lagbegränsad
IFRS har påverkat bankens ﬁnansiella ställning, ﬁnansiella
resultat och kassaﬂöden framgår av följande tabeller och
förklaringar till dessa.

De redovisningsprinciper som anges i not 2 har tillämpats
vid upprättandet av bankens ﬁnansiella rapporter för räken-
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34 Kapitaltäckning
Från och med 2007 gäller nya kapitaltäckningsregler enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (nya
kapitaltäckningslagen) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora
exponeringar.
Informationen om företagets kapitaltäckning nedan avser sådan information som ska lämnas minst årligen enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS
2007:5).
För bankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka bankens motståndskraft mot ﬁnansiella förluster och därigenom
skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) 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.
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Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på
•

bankens riskproﬁl,

•

identiﬁerade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,

•

s k stresstester och scenarioanalyser,

•

förväntad utlåningsexpansion och ﬁnansieringsmöjligheter, samt

•

ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.

39
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 policies/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till Institutets aktuella och framtida kapitalbehov. Under året har inga förändringar skett.
Information om bankens riskhantering lämnas i not 3.
Banken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 4
kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på bankens hemsida www.tjustbanken.se.
Bankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras på följande sätt med speciﬁkationer enligt nedan följande avsnitt.
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Styrelsens underskrifter
Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, är årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för
bank. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse
har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av banken som skapats av årsredovisningen. Årsredovisningen har, som
framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 12 mars 2008. Bankens resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på årsstämman den 14 april 2008.
Västervik den 12 mars 2008

Torvald Carlsson
Ordförande

Gunnar Jansson
vice ordförande

Karl Barath

Mari Kadowaki

Lena Segerberg

Lars-Erik Kvist

Lars Övling

Lars Persson

Mats Hasselquist
VD

Ing-Marie Friberg
pers.repr.

Erik Sundell
pers.repr.

Revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2008.

Carl-Axel Kullman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224.
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Tjustbygdens
Sparbank AB för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-ningen och för att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet
försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldiga mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om bank- och
ﬁnansieringsrörelse, aktiebolagslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
Vad gäller räkenskapsrevisionen grundas mina bedömningar i väsentlig utsträckning på den granskning som utförts av bankens interna revision, vars planering och rapporter jag fortlöpande tagit del av. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund
för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbe-rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Västervik den 12 mars 2008
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Carl-Axel Kullman
Auktoriserad revisor
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