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Gör din vardag enklare
Med våra digitala tjänster är det enklare för dig att
ha koll på din ekonomi, att skicka pengar, betala
räkningar och se över placeringarna.
Och vi jobbar hela tiden på att göra både tjänsterna
och servicen ännu bättre. För en digital bank åt alla.

Lokal bank i digital utveckling!
Verksamhetsåret 2013 präglas av fortsatt positiv utveckling för
Banken och det är med stolthet vi konstaterar att rörelseresultatet blir Bankens bästa genom tiderna.
Bankens affärsvolym ökade med drygt 8,8 % till 12,3 miljarder
kronor och rörelseresultatet uppgick till 74 miljoner kronor, vilket
är en ökning med 32 % jämfört med 2012. Den stabila lönsamheten tillsammans med hög soliditet och stark likviditet gör oss till
en mycket trygg affärspartner. Stabiliteten skapar trygghet för
våra kunder samtidigt som det möjliggör vidareutveckling av
Banken och fortsatt stöd till utvecklingen av Västervik.
Kundarbetet har haft stort fokus på utvecklingen av digitala
tjänster och omställning för att möta förändrade kundbehov.
Genom ökade volymer och stabilt resultat bekräftas tydligt att
sparbanksmodellen, med kundnära och långsiktigt arbete, är ett
konkurrenskraftigt koncept även i en teknikdriven digital utvecklingsmiljö.
Omvärldskonjunkturen har kännetecknats av osäkerhet med både
optimistiska och pessimistiska signaler och tendenser och Riksbanken har bland annat genom sänkt styrränta visat att svensk
ekonomi fortsatt är i behov av stimulanser. Vi förväntar oss ett
fortsatt lågt ränteläge både i Sverige och i Europa under det
närmsta året.
Vi befinner oss i början av en stor förändring inom banksektorn i
och med den ökande digitaliseringen. Tjänsterna som kunderna
kan göra via sin smartphone eller surfplatta utökas ständigt och vi
ser tydliga trender i att allt fler kunder väljer det mobila alternativet för att sköta sina bankärenden. Banken måste hela tiden
anpassa sig för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig. Vi
kommer under de närmsta åren se en fortsatt utveckling inom de
digitala kanalerna där allt fler tjänster kommer få nya inslag av
funktioner som hjälper kunderna att överblicka sin ekonomi.
Den nya tekniken har varit ett starkt fokusområde under året. Det
har delvis handlat om att ”digitalisera” våra medarbetare för att vi
själva ska förstå och bemästra tekniken som kunderna idag efterfrågar. Vi genomför även utbildningar med våra kunder i syfte att
hjälpa dem komma igång med tekniken. Sedan mobilbanken lanserades under sommaren 2012 har ca 8 400 kunder valt att ansluta
sig till tjänsten och antalet inloggningar ökar stadigt. Enkelhet är
nyckelordet, genom att med sin smartphone snabbt och enkelt
komma åt ett förvalt kontosaldo genom en ”skakning” eller en
elektronisk faktura med mobilt bankid är banken alltid tillgänglig.
Utöver mobilbanken har även andelen kunder som anslutit sig till
Swish ökat kraftigt.
Swish lanserades i slutet av 2012 och är en betaltjänst som Sparbankerna och Swedbank tillsammans med flera andra svenska
banker har skapat för att kunderna snabbt, enkelt och säkert ska
kunna skicka pengar mellan varandra med hjälp av sin smartphone. Vid årsskiftet hade vi ca 2 200 kunder anslutna till tjänsten
och över 22 400 transaktioner genomfördes.

Våra moderna bankkontor kommer även fortsättningsvis fylla en
viktig funktion för kundmötet, men vi tror att själva kundmötet
kommer förändras med tiden. Genom våra många kompetenta
medarbetare står vi mycket väl rustade för att hjälpa både befintliga och nya kunder på bästa möjliga sätt.
Även under detta verksamhetsår har vi fokuserat på att erbjuda
Bankens helkundskoncept – Nyckelkund, Private Banking och
Bättre Affärer – samt Trygghetskollen som är Bankens koncept
för försäkringsrådgivning. Vid utgången av året hade nära 8 500
kunder, motsvarande en fjärdedel av kundstocken, valt att ansluta
sig till något helkundskoncept. Försäkringsvolymerna fortsätter
att öka, speciellt inom gruppen personförsäkringar som omfattar
bland annat liv, sjukvård, olycksfall och barnförsäkringar. Tillsammans med de sakförsäkringar vi förmedlar uppgår stocken till
3 500 försäkringar.
Bankens långsiktiga samarbete med Swedbank har utvecklats väl
och det nuvarande samarbetsavtalet sträcker sig till halvårsskiftet 2017. Banken är fortsatt delägare i Swedbank med 2 000 000
aktier som har utvecklats positivt under de senaste åren. Innehavet har även genererat en utdelning om 19,8 Mkr, vilket bidragit
till det positiva resultatet i år.
Bankens samhällsengagemang utgår, liksom tidigare, främst från
att stödja aktiviteter för barn och ungdomar. Under året genomfördes projektet Feriepraktik som syftar till att ge skolungdomarna i åldrarna 15 – 18 år möjligheten till en meningsfull sommarpraktik under tre veckor i det lokal näringslivet. Projektet är ett
samarbete mellan Banken, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden,
Västerviks kommun och Kalmar läns landsting. Feriepraktiken föll
väl ut och det skapades 362 stycken praktikplatser åt kommunens
skolungdomar. Bankens sponsorengagemang inriktas främst mot
föreningar och aktiviteter som har fokus på barn och ungdomar.
Bankens största sponsorengagemang är Sparbankens Fotbollsskola. Ett betydande samhällsengagemang sker även genom
Bankens ägarstiftelse som under 2013 beviljade 18 olika bidrag
på sammanlagt 7,6 miljoner kronor samt 10 Ungdomsstipendier
på sammanlagt 93 000 kronor.
Bankstyrelsen har under året haft nio sammanträden. Förutom
den löpande uppföljningen av Bankens ekonomiska utveckling och
riskexponering avhandlar styrelsen ett eller flera temaärenden vid
varje sammanträde. Styrelsearbetet under 2013 har haft fortsatt
högt fokus på regelverksförändringar, riskhantering och affärsutveckling.
Verksamhetsåret 2014 har fått en bra start och vi ser mycket
goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten, skapa
ännu större kundnytta och uppnå ett resultat i nivå med 2013.
Vi fortsätter att bygga en långsiktigt hållbar bankverksamhet
med god lönsamhet, låg riskprofil och stor kundnytta kombinerat
med stort engagemang i det lokala samhället.

Förändringen i samhället kräver ökat fokus på att utveckla det
dagliga kundarbetet och våra personliga kundmöten. För att
frigöra mer tid för fler kundmöten har våra medarbetare fortsatt
att arbeta målmedvetet med att fokusera mer på kundrelationer
och mindre på transaktioner. Arbetet har resulterat i fler kundmöten, fler affärer och en fortsatt ökad kundtillströmning. Tillsammans med den snabba utvecklingen av betalningsförmedlingstjänster har andelen kontanttransaktioner fortsatt att minska
under 2013. Antalet kortuttag och kassabetjäningsärenden minskade under året med 13 %, vilket motsvarar ca 63 000 transaktioner.
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Tjustbygdens Sparbank i samhället
Mobilbanken

SWISH

Sommaren 2012 lanserades en mobilbanksversion
som snabbt kom att bli populär bland kunderna. Vid
årsskiftet 2012 fanns ca 5 000 kunder anslutna till
tjänsten och under 2013 anslöt sig ytterligare ca
3 400 kunder till mobilbanken.

Sedan lanseringen av Swish,december 2012, har tjänsten fått
ett stort positivt mottagande av bankens kunder. Banken har
vid ett flertal olika kundträffar bland annat fokuserat på att
intoducera kunderna till tjänsten. Vid årsskiftet var 2 372 st
kunder anslutna tjänsten.

Trenden är tydlig, fler och fler väljer att göra sina
bankaffärer via mobilen eller i-paden och tjänsterna
utvecklas kontinuerligt för att möta kundernas
efterfrågan.

Tjänsten möjliggör snabbare, enklare
och säkrare överföringar i realtid mellan
privatpersoner med hjälp av mobiltelefon oavsett vilken bank man har.

Swish är ett samarbete mellan
Sveriges ledande banker.

Bankomat AB
Kontanter

År 2012 ingick Sparbankerna avtal tillsammans med Swedbank
och övriga affärsbanker, om överlåtelse av bankens kontantautomater till bolaget Bankomat AB. Under våren 2013 påbörjades utbytet av automaterna för att under hösten helt övergå
i Bankomats regi.

Den snabba utvecklingen av betalningsförmedlingstjänster och mobila
lösningar har också lett till minskad efterfrågan på kontanter. Under
2013 minskade andelen kontanta trasaktioner (kassabetjäning och
kortuttag) med 13 % för bankens kunder.

För bankens kunder har överlåtelsen inneburit att automaterna inte bara fått ett nytt utseende, utan även ett driftsäkrare system för samtliga kortutgivare.

Vi har fortsatt att anpassa vårt arbetssätt till denna utveckling och
har ökat vårt fokus på rådgivning. Kontantservice finns alltjämt kvar i
egen regi.

”Bättre ekonomi för våra kunder.”
Vår mission är att hjälpa våra kunder att hantera privatekonomi och företagsekonomi på
bästa sätt och med bästa möjliga utveckling som mål. Banken ska erbjuda personlig service på
hög nivå i kombination med effektiva lösningar för hantering av sin vardagsekonomi.

Sponsring
Bankens sponsorengagemang inriktas huvudsakligen
mot föreningar och evenemang med fokus på barn och
ungdomar.
Bankens samhällsengagemang sker även genom
bankens ägarstiftelse som under 2013 beviljade 18 olika
bidrag på sammanlagt 7,6 miljoner kronor samt 10
Ungdomsstipendier på sammanlagt 93 000 kronor.

Vi satsar på kommunens ungdom
Bankens arbete med samhällsengagemang och samhällsansvar har bl a
omfattat deltagande i Feriepraktik 2013, som bygger på ett samarbete
mellan Banken, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Västerviks kommun
och Kalmar läns landsting.
Syftet med projektet är att ge skolungdomar chansen att göra en
meningsfull sommarpraktik i det lokala näringslivet. Varannan praktikant
har finansierats genom samarbetet, vilket gjort det möjligt för lokala
företag att anställa två sommarpraktikanter till priset av en.

Detta är Tjustbygdens Sparbank:









Regionalt verksam med huvudkontor i Västervik.
Tre bemannade kontor i Västervik, Gamleby & Ankarsrum .
31 600 kunder fördelade på 28 250 privatkunder och 3 350 företagskunder.
Affärsvolym uppgående till 12,3 miljarder kronor.
Soliditet uppgående till 23 %.
60 anställda.
100 % ägd av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001.
facebook.com/tjustbanken
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Kundträffar
-

Sparbanksdagen

ett viktigt inslag i vårt dagliga arbete

Varje år genomförs flertalet kundträffar med olika
inriktningar, allt för att passa vår bredd av kundkategorier. Möten med kunderna är viktiga inslag i vårt
dagliga arbete eftersom vår verksamhet bygger på
långsiktiga relationer och vi ser det som vår uppgift
att informera om nyheter som skapar mervärde för
våra kunder.
Liksom tidigare år har vi erbjudit våra kunder att
delta på lantbruksmässan på Elmia, Jönköping, där
nyheter inom skog och lantbruk diskuteras på olika
seminarier och möjligheter gavs att träffa de olika
utställarna som fanns på plats. Vidare anordnades en
träff tillsammans med LRF-konsult där landshövdingen bjöds in att prata om den framtida jordbrukspolitiken.
Under året har vi även erbjudit våra kunder att delta i
en E-handelsträff. Träffen syftade till att ge information och kunskap om e-handelns möjligheter. De
inbjudna kunderna gavs även möjlighet att ta del av
det e-handelspaket som banken erbjuder. Banken har
även genomfört två välbesökta E-bokföringskurser i
samverkan med LRF-konsult.
Nytt för i år är även att vi erbjudit Aktie-TV. Denna
kundträff riktar sig till kunder som är intresserade av
vårt placeringserbjudande. I Aktie-TV får vi lyssna till
olika analytiker som ger sin syn på aktiemarknaden
och konjunkturen. I programmet medverkar även
vd:ar från tre till fem börsnoterade bolag. De berättar
om framtidsutsikterna för sina företag. Aktiviteten
har under våren genomförts i Västervik, och under
hösten i Västervik och Gamleby.
Ytterligare ett återkommande inslag, är vår populära
Internet- och Mobilbanksskola. Tidigare har vårt
fokus främst legat på Internetbankskolan, men i takt
med digitaliseringen har kunderna även efterfrågat
mer utbildning avseende mobilbanken. Kundträffarna genomförs under vår och höst där våra kunder får
möjlighet att lära sig mer om våra kanaler för Online
Banking.

Under höstlovet i samband med att Västervik Handels
”spökvecka”, genomförde vi våra uppskattade sparbanksdagar. Dagar som passar både stora och små.
Bland annat hjälper ”häxan” till att tömma spargrisen
och det erbjuds ansiktsmålningar och teckningstävling
samtidigt som vi informerar om nyheter. I år har informationen framförallt berört den nya betalningslösningen Swish.

Vi besöker även regelbundet olika pensionärsföreningar, skolor och andra intressegrupper för att utbilda och informera i aktuella ekonomiska frågor.

”Det bästa med fotbollskolan
är att vi får leka ihop”
Bankens enskilt största sponsorengagemang är Sparbankens Fotbollsskola som varje år engagerar drygt 500 barn och cirka 100
ungdomsledare i nio fotbollsföreningar.
Genom vårt samarbete med Åtvidabergs FF säkerställer vi att alla
ungdomsledare får en bra förberedande introduktion inför fotbollsveckan där de fungerar som ledare.
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Utdrag ur årsredovisningen för verksamhetsåret 2013
Hela årsredovisningen finns på www.tjustbanken.se

Ekonomisk översikt
januari – 31 december

RE SULTATRÄKNING (tkr)
Räntenetto
Provisioner, netto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter
Sum m a intäkter
Allmänna administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Kreditförluster
Sum m a kostnader

1

Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner, netto
Skatter
Årets resultat

5

2
3

4

BALANSRÄKNING (tkr)
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer & andra räntebärande vp
Aktier och andelar mm
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
6
Sum m a tillgångar
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Avsättningar för pension mm
Sum m a skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
7
Eget kapital
Sum m a skulder, avsättn och eget kapital

2013

2012

82 584
39 160
1 854
22 559
146 157
-64 499
-8 229
-2 220
2 695
-72 253

88 386
38 759
892
12 416
140 453
-66 396
-8 776
-3 607
-5 789
-84 568

73 904
12 699
-14 815
71 788

55 885
-11 369
-8 905
35 611

4

2013

2012

5

5 588
337 815
2 871 362
516 829
363 762
20 650
17 228
4 133 234
2 742
3 148 942
30 437
6 155
3 188 276
0
944 958
4 133 234

21 856
470 695
2 531 537
520 614
255 860
22 276
20 205
3 843 043
3 810
3 006 236
38 558
5 483
3 054 087
12 699
776 257
3 843 043

1 Räntenettot uppgick till 82 584 tkr mot 88 386 tkr

föregående år (- 6,6 %). Minskningen föranleds främst
av sjunkande marknadsräntor och därmed minskade
marginaler framförallt på inlåningssidan.

2

Övriga intäkter har ökat med 10 143 tkr och består av
ökad utdelning på innehavet i Swedbank. Utdelningen
2013 uppgick till 19 873 tkr mot 10 678 tkr 2012.
Allmänna administrationskostnader minskade med

3 1 897 tkr och uppgick vid årets slut till 64 499 tkr (66

396tkr). Förändringen följer främst av minskade
kostnader efter överlåtelsen av insättnings- och
uttagsautomaterna till Bankomat AB.
Genom låga nedskrivningar för befarade förluster och
återföringar av tidigare gjorda reserveringar uppgår
kreditförluster netto till ett positivt belopp om 2 695
tkr(- 5 789 tkr).
Rörelseresultatet ökade med 32,2 % till 73 904 tkr.
Förbättringen av rörelseresultatet följer av ökad
utdelning på aktieinnehavet i Swedbank, ett förbättrat provisionsnetto, minskade kostnader samt genom
årets återföringar av tidigare gjorda reserveringar
avseende kreditförluster.

6

Bankens balansomslutning har ökat med 290 191 tkr
(307 553 tkr) till 4 133 234 tkr (3 843 043 tkr). Medelomslutningen 2013 var 3 950 040 tkr (3 698 597
tkr).

7

Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark. Eget
kapital uppgår vid årets slut till 944 958 tkr (788 957
tkr). Soliditeten uppgår till 22,9 % (20,5 %), en ökning
med 2,4 % -enheter.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Förslaget till utdelning, som utgör 1,5 % av bankens eget

Årets resultat enligt balansräkningen utgör 71 788 384 kr.
Till årsstämmans förfogande står:
- balanserad vinst
- årets resultat
Summa

573 168 984 Kr
71 788 384 Kr
644 957 368 Kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
- till aktieägaren utdelas
- i ny räkning balanseras
varav fond för verkligt värde

20 000 000 Kr
624 957 368 Kr
284 654 698 Kr

Förslaget till utdelning, som utgör 2,1 % 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.
Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till den fullstädiga årsredovisningen med resultat- och balansräkningar och tillhörande bokslutskommentarer på www.tjustbanken.se.
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Finansiella Nyckeltal
Räntabilitet på eget kapital
%

Räntabilitet på eget kapital (REK) är ett nyckeltal som mäter graden av
avkastning i % av bankens eget kapital. Det mäter bankens effektivitet att
generera vinster från varje krona av nettotillgångar (tillgångar minus skulder), och visar hur väl banken använder investerat kapital för att generera
inkomsttillväxt.

Räntabilitet på eget kapital
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Räntabilitet på eget kapital: Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital

ÅR

Affärsvolym, ultimo
Affärsvolymen beskriver den sammanlagda summan av bankens förvaltade
och förmedlade kundvolymer
Affärsvolymen ökade under 2013 med 997 149 tkr (8,8 %) till 12 311 316
tkr (11 314 167 tkr). Ökningen kommer framförallt av en stark tillväxt i
utlåningsvolymerna i banken men även av ökade placeringsvolymer.

Tkr

Affärsvolym, ultimo
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ÅR

Soliditet
Soliditet är ett nyckeltal som beskriver hur stor del bankens egna kapital är
i förhållande till bankens balansomslutning. Soliditeten, bufferten, är den
måttstock som används för att bedöma bankens förmåga att betala sina
skulder på lång sikt.

Soliditet: Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen

Soliditet

%
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Ovan beräkning gäller F r om 2012 med anledning till förändring av bolagsskatten, övriga år beräknas som 73,7
% av obeskattade reserver.
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Kapitaltäckningskvot
Kaptialtäckningskvoten är ett mått som beskriver hur många gånger
bankens kapital täcker det lagstadgade minimikvavet.
Bankens kapitaltäckning är fortsatt mycket stark. Överskottskapitalet i
förhållande till lagstadgat minimikrav uppgick vid årets slut till 346 137 tkr
(317 052 tkr). Kapitaltäckningskvoten uppgår till 2,63 (2,59). Även med
beaktande av tillkommande kapitalkrav enligt intern kapitalutvärdering
(IKU) har banken ett ansenligt kapitalöverskott. Överskottskapitalet efter
avdrag för minimikapitalkrav och kapitalkrav enligt bankens IKU uppgår till
316 696 tkr (273 468 tkr).

%

Kapitaltäckningskvot

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2009

2010

2011

2012

Kapitaltäckningskvot: Kapitalbasen i förhållande till lagstadgat minimikapitalkrav

Operationell effektivitet
KI-talet är ett mått som beskriver förhållandet mellan bankens
kostnaderföre kreditförlusterna och bankens intäkter dvs räntenetto och
övriga rörelseintäkter.

%

KI-tal före kreditförluster
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KI: Summa kostnader exkl. kreditförluster i relation till räntenetto och rörelseintäkter
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2012

Tilläggsupplysningar
Nedan följer ett utdrag från några av de tilläggsupplysningar, noter, som återfinns i den fullständiga årsredovisningen.
Beloppen är i tkr om inget annat anges.

Kred itf ö rlus ter netto
Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar
Årets bortskrivning konstaterade kreditförluster
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas
som konstaterade förluster
Årets nedskrivning för kreditförluster
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster
Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar
Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar
Avsättning/upplösning av gruppvis nedskrivning
Gruppvis värderade hom ogena grupper av lånefordringar
m ed begränsat värde och likartad kreditrisk
Årets bortskrivning konstaterade kreditförluster
Inbetalt tidigare års konstaterade kreditförluster
Avsättn./upplösn. av reserv för kreditförluster
Årets nettokostnad för gruppvis värderade hom ogena lånefordringar
Ansvarsförbindelser
Årets nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser
Årets nettokostnad för kreditförluster

Utlåning till allmänheten

Ingående balans 1 januari 2012
Årets nedskrivning för kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar
för kreditförluster
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas
som konstaterade förluster
Utgående balans 31 decem ber 2012

Förändring av nedskrivningar
2013

Ingående balans 1 januari 2013
Årets nedskrivning för kreditförluster
Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar
för kreditförluster
Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas
som konstaterade förluster
Utgående balans 31 decem ber 2013
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2012

11 514

2 160

-9 789
1 421
-677
-5 256
-2 787

-1 697
7 284
-778
-1 819
5 150

0

0

379
0
-287
92

230
-3
412
639

0
-2 695

0
5 789

2013

2012

2 899 383
42 179
27 404

2 573 467
65 393
41 026

617
2 871 362

904
2 531 537

Individuellt Gruppvis värderade
värderade osäkra
osäkra
lånefordringar
lånefordringar

Summa

Utestående fordringar, brutto
Varav: Osäkra
individuell reservering (spec se nedan)
tillkommande gruppvis nedskrivning för
individuellt utvärderade lån
gruppvis nedskrivning för homogena smålån
Redovisat värde, netto

Förändring av nedskrivningar
2012

2013

37 259
7 284

491
667

37 750
7 951

-1 819

-175

-1 994

-1 698
41 026

-79
904

-1 777
41 930

Individuellt Gruppvis värderade
värderade osäkra
osäkra
lånefordringar
lånefordringar

Summa

,

41 026
1 421

904
191

41 930
1 612

-5 256

-208

-5 464

-9 789
27 402

-270
617

-10 059
28 021

Kapitaltäckning

För fastställande av bankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
För bankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas (eget kapital och eventuella reserver) 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 kapitalpolicy.
Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på lång sikt (kapitalplan) som baseras på

bankens riskprofil,

identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,

s.k. stresstester och scenarioanalyser,

förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt

ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.
Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid
behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga
riskprofil och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut
och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov. Under året har inga förändringar
skett.
Banken har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav
enligt 3 kap 1-2 §§ och 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information
om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på
företagets 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;
Kap italkrav i Tjus tb y gd ens Sp arb ank
Primärt kapital
Avdrag från primärt kapital
Supplementärt kapital
Avdrag från supplementärt kapital
Kapitalbas netto
Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav för operativa risker
Sum m a kapitalkrav

Kap italb as i Tjus tb y gd ens Sp arb ank
Kapitalbasen utgörs av eget kapital och förlagslån
därutöver har styrelsens förslag till vinstdisposition avräknats.
Prim ärt kapital
Inbetalt aktiekapital
Överkurs vid aktieemission
Reserver
varav balanserat resultat
varav kapitalandel av obeskattade reserver
varav årets resultat
varav föreslagen utdelning
Sum m a prim ärt kapital
Supplem entärt kapital
Orealiserade värdeförändringar avseende egetkapitalinstrument redovisade i fond för verkligt värde
Sum m a supplem entärt kapital
Avräkning av aktier från primärt och supplementärt kapital
varav avräkning från primärt kapital
varav avräkning från supplementärt kapital
Total kapitalbas

2013

2012

640 302
-181 000
280 365
-181 000
558 666

598 420
-126 969
172 302
-126 969
516 785

195 726
16 804
212 530

183 277
16 455
199 732

2013

2012

250 000
50 000
340 302
288 514
0
71 788
-20 000
640 302

250 000
50 000
298 420
264 904
9 905
35 611
-12 000
598 420

280 365

172 302

280 365
-362 000
-181 000
-181 000
558 667

172 302
-253 938
-126 969
-126 969
516 784

Banken uppfyller, och har under hela året uppfyllt, miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som
minst uppgår till det totala minimikapitalkravet
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Kapitalplanering
För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har
företaget en egen process för Intern kapitalutvärdering (IKU). Processen är ett verktyg som säkerställer att företaget
på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker företaget är exponerad för samt gör en
bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår att företaget ska ha ändamålsenliga styr- och
kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs i enlighet med av styrelsen fastställd kapitalpolicy åtminstone årligen och baseras på den riskinventering som nämnts ovan samt den årliga
verksamhetsplaneringen. Utifrån beräkningar av de risker som behandlas i riskinventeringen samt med kännedom om
verksamhetsområdets och bankens utveckling fattar styrelsen beslut om bankens totala kapitalbehov för det kommande året.

Kred itris k enligt s chab lo nmeto d en

2013

2012

0

0

0

0

0
6 631
95 947
55 328
31 795
318
0
2 710
2 997
195 726

0
8 917
88 848
53 266
24 983
1 097
0
2 708
3 458
183 277

0
0

0
0

Operativa risker
Schablonmetoden

16 804

16 455

Sum m a kapitalkrav för operativa risker

16 804

16 455

Valuta- och råvarurisk

0

0

Sum m a kapitalkrav för valutarisker

0

0

212 530

199 732

1. Exponeringar mot stater och centralbanker
2. Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter
samt myndigheter
3. Exponeringar mot administrativa organ, icke-kommersiella
företag samt trossamfund
4. Institutsexponeringar
5. Företagsexponeringar
6. Hushållsexponeringar
7. Exponeringar mot säkerhet i fastighet
8. Oreglerade poster
9. Högriskposter
10.Exponeringar i form av säkerställda obligationer
11.Övriga poster
Sum m a kapitalkrav för kreditrisker
Risker i handelslagret
Sum m a kapitalkrav för risker i handelslagret

Totalt m inim ikapitalkrav
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Bankens styrelseledamöter och revisorer

Fr.v Gunnar Jansson, vice Styrelseordförande, Mats Hasselquist, Verkställande direktör samt Torvald Carlsson, Styrelseordförande. Foto, Johnny Franzén

Styrelseledamöter

Invald
år

Mandattid
t om

Gamleby
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Stockholm

1998
2003
2004
2005
2005
2007
2012
2012
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Västervik
Västervik
Västervik

2009
2012
2013

2014
2014
2014

Hjalmarsson Håkan

Oskarshamn

2011

2013

Persson Stefan

Stockholm

2011

2013

Ordinarie
Carlsson Torvald (ordf.)
Hasselquist Mats (VD)
Baráth Karl
Jansson Gunnar (vice ordf.)
Segerberg Lena
Övling Lars
Eidersjö Elisabeth
Waldenstål Thomas (pers.repr.)
Grevelius Johan

Ersättare
Grahn Bengt (stf VD)
Karlsson Anna (pers.repr.)
Einebrant Åsa (pers.repr.)

Revisorer
Ordinarie revisor
Revisorssuppleant
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Tillsammans gör vi skillnad!

Marknadsrådet. Fr.v Bertil Andersson, Thomas Björkberger, Mats Hasselquist, Lina Johansson, Tobias Bååth, Karl Baráth. Foto, Johnny Franzén

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.
Bankens värdegrund baseras på ett lokalt samhällsengagemang där utvecklingen av Västerviks kommun står i centrum för
vårt intresse. Majoriteten av Bankens kunder finns i Västervik med omnejd men vi har även ett stort antal kunder i andra
delar av landet som också har ett intresse för Västervik. Bankens verksamhet genererar årligen ett betydande överskott som
stannar lokalt till nytta för Banken, kunderna och det lokala samhället. Genom att vara kund i Banken bidrar du till den lokala
utvecklingen.
Bankens arbete med att bidra till den lokala utvecklingen utövas tillsammans med ägarstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Genom att Banken kan lämna en del av vinsten som utdelning till stiftelsen skapas stora möjligheter att bidra till
bland annat näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel inom Västerviks kommun.
Bankens och stiftelsens arbete med samhällsnytta samordnas i ett särkilt inrättat marknadsråd som består av representanter
från ledning och styrelser.

