Årsöversikt 2015
Tjustbygdens Sparbank

En bättre bank
som gör skillnad

Bankens vision
Tjustbygdens Sparbank har som vision att vara: En bättre bank - som gör skillnad.
Med en bättre bank menar vi en bank som är bättre än konkurrenterna, bättre i morgon än igår
och bättre för bankens intressenter. Med en bank som gör skillnad avser vi att göra skillnad för
kunderna så att kundupplevelsen blir att vi har medverkat till en positiv lösning på kundbehovet
men också att göra skillnad för samhället så att kunderna och omgivningen upplever att vi har
bidragit till en positiv utveckling.

Bankens mission
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 vardagsekonomi.

Detta är Tjustbygdens Sparbank
•

Reginonalt verksam bank med huvudkontor i Västervik

•

Tre bemannade kontor i Västervik, Gamleby och Ankarsrum

•

31.600 kunder fördelat på 28.174 privatkunder och 3.426 företagskunder

•

Affärsvolym 13,8 miljarder kronor

•

Soliditet 22%

•

59 anställda

•

100% ägd av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

•

Miljöcertifierad enligt ISO 14001
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En bättre bank – som gör skillnad.
Verksamhetsåret 2015 kan summeras som ännu ett bra år för Tjustbygdens Sparbank.
Affärsvolymen ökade med 7,2 % till 13,8 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 62 mkr,
vilket är ett av de bättre resultaten i bankens historia. 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 den möjliggör vidareutveckling av Banken och fortsatt stöd till
utvecklingen av Västervik.
Bankens vision är att vara ”En bättre bank, som gör skillnad”. Ambitionerna är att leverera ett bättre
kunderbjudande än andra banker, att ständigt förbättras och att kunderna ska uppleva ett mervärde
av det vi gör i såväl kundmöten som i det lokala samhället.
Under 2015 har verksamheten präglats av aktiviteter som syftar till att uppnå visionen. Arbetet
har inkluderat fortsatt digitalisering av banktjänsterna men också en ökad omfattning av de
personliga kundkontakterna. Inom ramen för detta har vi utvecklat våra kundmöten på kontoren,
ökat omfattningen på kundträffar och annan marknadsnärvaro, ökat samhällsengagemanget och
vidareutvecklat kommunikationen med våra kunder.
Effekterna av arbetet visar sig i det goda resultatet för året och genom en färsk marknadsundersökning
har vi även fått en kvittens på att kunderna uppskattar bankens arbete. Undersökningen visar att
såväl kundnöjdhet som marknadsandelar har ökat sedan motsvarande undersökning 2013.
Trenden att digitalisera och automatisera tjänster inom finansbranschen fortsätter och allt fler
kunder väljer att sköta allt mer av sin vardagsekonomi direkt via dator, mobiltelefon eller surfplatta.
Under året lanserades en rad nya funktioner som gör det möjligt för kunderna att utföra fler tjänster
på egen hand. Huvudfokus har varit på utveckling av mobilbanken men även en ny internetbank
lanserades i slutet av året. Banken fortsätter även att stimulera kundernas användning av ny teknik
och digitala tjänster genom ökad service på kontoren för att vägleda kunderna i användningen av
digitala banktjänster och mobil teknik.
Även om mobilbanken har blivit huvudkanalen för kundernas bankkontakter har banken ambitionen
att upprätthålla hög personlig närvaro, lokalt engagemang och nära kundrelationer. Vi har därför
valt att möta det minskande antalet traditionella kontorsbesök med ett större antal andra aktiviteter.
Under 2015 genomförde banken 124 kundträffar riktade mot olika målgrupper och med ambitionen
att träffa så många kunder som möjligt.
Den 16 maj genomfördes för första gången Sparbanksdagen som var ett evenemang riktat till
allmänheten och som omfattade musikunderhållning, föreläsningar, utdelning av ungdomsstipendier, uppvisningar och andra aktiviteter för alla åldrar. Under sommaren var banken även
delaktig i flertalet större evenemang som genomfördes inom Västerviks kommun.
I en värld med oändliga valmöjligheter och starka marknadskrafter är kunskap grunden för kloka beslut.
Banken lägger därför stor vikt vid bra information och kommunikation med kunderna i syfte att bidra
till en sund och hållbar ekonomi och med ambitionen att nå kunderna i de kanaler de själva väljer.
Under året har vi lanserat ett nytt kundmagasin ”En bättre bank” som är fyllt med användbar
information och inspiration om hur man kan utveckla sin ekonomi och bankrelation. Vi har förnyat
bankens hemsida www.tjustbanken.se som i kombination med www.enbättrebank.nu hanterar
information och kommunikation om bankaffärer, ekonomi och samhällsengagemang.
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Vi har ökat bankens närvaro i sociala medier och är nu aktiva på Facebook, Instagram och LinkedIn.
Nytt för året var bankens medverkan i Radio P4 där en av våra medarbetare pratade privatekonomi och
berörde ämnen som sparande, lån, pension, fonder samt den digitala utvecklingen inom bankvärlden.
Ett särskilt fokus har funnits på kommunikationen med ungdomar där bankens särskilda
ungdomssamordnare har fortsatt arbetet med UNG Ekonomi som är en utbildningssatsning riktad
främst till gymnasieeleverna i Västerviks kommun.
Vi har ökat internet-tillgängligheten i Västervik genom bankens publika Wi-Fi nät i centrala Västervik
och genom pågående installationer i Gamleby och Loftahammar.
Andra nyheter under året är vårt unika sparkonto för månadssparande med ett av marknadens bästa
ränteerbjudanden och vår nya tjänst familjejuridik som har fått ett mycket positivt mottagande.
Banken följer kontinuerligt regelverksutvecklingen och bedriver ett aktivt arbete för att anpassa
verksamheten till nya regelverk. Under året har vi haft ett särskilt fokus på de nya EU-regelverken
MiFIR och MiFID II samt den svenska anpassningen till dessa. Regelverksanpassning är en prioriterad
fråga i banken och genom intern kompetens och ett aktivt samarbete med andra sparbanker anser vi
oss ha de verktyg vi behöver för att lyckas.
Räntenettot har påverkats av den negativa styrräntan och de förändrade marknadsräntorna
och minskade med 18 % i jämförelse med 2014. Att hantera minusränta under större delen av
året har varit en omställning som har påverkat både arbetssätt och prissättning. Genom positiv
utveckling av övriga intäkter och lägre kostnader än föregående år har vi utjämnat en stor del av
räntenettoförsämringens negativa påverkan på rörelseresultatet.
Bankens långsiktiga samarbete med Swedbank har utvecklats väl och samarbetsavtalet har förlängts
och sträcker sig till halvårsskiftet 2020. Banken är fortsatt delägare i Swedbank med 2 050 000
aktier vid årsskiftet. Aktiekursen har utvecklats positivt under de senaste åren och aktieutdelningen
för 2015 uppgick till 22,7 Mkr.
Bankstyrelsen har under året haft 9 sammanträden. Förutom den löpande uppföljningen av Bankens
ekonomiska utveckling och riskexponering avhandlar styrelsen ett eller flera temaärenden vid varje
sammanträde. Styrelsearbetet under 2015 har haft fortsatt högt fokus på regelverksförändringar,
riskhantering och affärsutveckling.
Bankens prognos för 2016 baserar sig på de fakta som vi känner till. Givet det läge vi befinner oss i
ser förutsättningarna för verksamheten och resultatet för 2016 goda ut. Vi förväntar oss dock ett
lägre resultat 2016 jämfört med 2015, påverkat av marknadsförutsättningarna men även av andra
yttre faktorer såsom regelverksförändringar.
Vi fortsätter att utveckla banken med visionen som ledstjärna och med fokus på god lönsamhet,
låg riskprofil, stor kundnytta och stort engagemang i det lokala samhället.

Västervik i mars 2016

Mats Hasselquist		

Torvald Carlsson			

Karl Barath

Verkställande direktör		

Styrelsens ordförande			

Styrelsens vice ordförande
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“Det har varit många
intressanta år med ständiga
förändringar och positiv
utveckling av banken.
Det är med både tillfredsställelse och trygghet som
jag nu lämnar ansvaret
till mina kollegor i
bankstyrelsen.”
- Torvald Carlsson

I samband med årsstämman 2016 avgår bankens styrelseordförande Torvald Carlsson efter 9 år som ordförande
och 18 år i styrelsen. Styrelsens vice ordförande, Karl Baráth, övertar uppgiften som styrelseordförande.
Karl har varit styrelseledamot i banken sedan 2004. På bilden ses (fr. vänster) Torvald Carlsson, Karl Baráth
och Mats Hasselquist.
- Jag ser fram emot det nya uppdraget och att leda styrelsearbetet i linje med de strategier vi har arbetat
fram tillsammans, säger Karl Baráth.
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Banken i siffror
UF-företag fick hjälp att 
komma igång med sina
grymma idéer.

Deltog på ung ekonomitillfällena under våren
och hösten

Fick ett sommarjobb 
tack vare feriepraktik
sommaren 2015

deltog i fotbollsskolan runt om i kommunen

Ny
hemsida!

lärde sig fiska genom
fiskeskolan

@tjustbanken

Tjustbygdens Sparbank

www.tjustbanken.se I www.enbättrebank.nu
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@tjustbanken

Utdrag ur årsredovisningen för verksamhetsåret 2015
Hela årsredovisningen finns på www.tjustbanken.se

1. Räntenettot uppgick till 70 851 tkr mot 86 790
tkr föregående år (-18,4%). Minskningen beror
framförallt av sjunkande marknadsräntor vilket
påverkar bankens utlåningsräntor, räntebärande
värdepapper och derivat.

5. Bankens balansomslutning har ökat med
470 329 tkr till 4 714 918 tkr (4 245 072 tkr).
Medelomslutningen 2015 var 4 992 176 tkr (4
169 918 tkr). Att medelomslutningen för året är
högre än balansomslutningen beror delvis av stora
inlåningsinflöden som banken hanterat löpande
under år.

2. Allmänna administrationskostnader minskade
med 1 407 tkr och uppgick vid årets slut till 65 757
tkr (67 164 tkr). Förändringen består huvudsakligen
av lägre personalkostnader och lägre kostnader för
fastighetsreparationer.

6. Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark.
Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 1 025
680 tkr (1 012 781 tkr). Soliditeten uppgår till
21,8 % (23,9 %), en minskning med 2,1%-enheter
som följer av ökade inlåningsvolymer.

3. Kreditförluster netto uppgår för året till 2 883
tkr (1 892 tkr). Nivån för årets kreditförluster ligger
i linje med de förväntningar som finns gällande
konjunktur och lokala förutsättningar.
4. Rörelseresultatet sjönk med 13,8 % till 61 920
tkr (71 850 tkr) vilket framförallt förklaras av
förändringen i räntenettot.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Årets resultat enligt balansräkningen utgör 53 163 671 kr.

Förslaget till utdelning, som utgör 1,9 % 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.

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

291 931 308 kr
380 584 441 kr
   53 163 671 kr
725 679 420 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Till aktieägaren utdelar 		
I ny räkning balanseras
Varav fond för verkligt värde

20 000 000 kr
705 679 420 kr
291 931 308 kr
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Sparbanksdagen 2015

En bättre bank – som gör skillnad.

Fiskeskolan
8

Årets grymma sommarjobbare

Delar av sommarteamet 2015

Tillväxtstipendiaterna 2015

DJ Steve på
Sparbanksdagen

Edvin Ekorre - barnens favorit

E T T M AG A S I N F R Å N T J U ST BYG D E N S S PA R B A N K

Sjöbjörnen
som blev
TV-makare!
En bättre bank ställer sig öga mot

Ungdomsstipendiaten Sölve Söderholm
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Ny kundtidning

NUMMER 1 • VINTERN 2015

öga med Tobias Jansson, Tjustbygdens vassaste kameraman.

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: Rörelseresultat efter schablonskatt i % av
genomsnittligt eget kapital.

Affärsvolym, ultimo
Affärsvolymen beskriver den sammanlagda summan av bankens
förvaltade och förmedlade kundvolymer
Affärsvolymen har ökat med 923 452 tkr (7,2 %) till 13 801 429 tkr
(12 877 977 tkr). Ökningen kommer framförallt av stark tillväxt av
inlåningsvolymerna i banken men även av ökade placeringsvolymer.

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.

Operationell effektivitet
KI-talet är ett mått som beskriver förhållandet mellan bankens
kostnader före kreditförlusterna och bankens intäkter dvs räntenetto
och övriga rörelseintäkter.
KI-tal: Summa kostnader exkl. kreditförluster i relation till räntenetto
och rörelseintäkter.

Utlåning till allmänheten
fördelad på kundsektorer 2015

Inlåning 2015 fördelad
på kundsektorer
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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.
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Kapitaltäckning
Från och med 2014 regleras upplysningar om kapitaltäckningen främst i Förordning (EU) 575/2013
om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Kompletterande regler har
införts i svensk lag och i föreskrifter från Finansinspektionen FFFS 2014:12 om tillsynskrav och
kapitalbuffertar.
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att säkerställa att banker har tillräckligt med kapital för att
täcka riskerna i sin verksamhet och därigenom skydda bankens kunder. Vidare syftar de till att skapa
en motståndskraftig finansiell sektor som kan stå emot finansiella kriser.
Reglerna innebär att bankens kapitalbas (eget kapital och eventuella reserver) minimum ska täcka
de föreskrivna kapitalkraven enligt pelare 1, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, operativa
risker och valutarisker. Dessutom omfattar kapitalkravet i regelverket ytterligare identifierade risker
i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärdering (IKU) och de krav som styrelsen
ställer på verksamheten, även kallat pelare 2 krav, för vilket banken sätter av 72 415 tkr.
Vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisk enligt Pelare 1 använder banken schablonmetoden vilket
omfattar 17 exponeringsklasser med definierade riskvikter. Kapitalkrav för operativa risker beräknas
enligt schablonmetoden för hushållsbank vilket innebär att kapitalkravet utgör 12 procent av
genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter.
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.

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 väsentliga förändringar skett. För information om bankens riskhantering,
se not 3 i årsredovisningen för 2015.
Genom de nya kapitaltäckningsreglerna införs även en ny typ av kapitalkrav, så kallade buffertkrav,
för att förebygga och motverka såväl cykliska som strukturella systemrisker.
Under september 2014 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.
Kapitalkonserveringsbufferten är 2,5 % av institutets riskvägda tillgångar. Bufferten kan ses som
stötdämpare vars huvudsakliga syfte är att undvika att instituten bryter mot de kapitalbaskrav
som finns. För att säkerställa att buffertarna fyller sitt syfte i perioder av stressade marknadsförhållanden ska de bestå av kärnprimärkapital.
Från och med 11 augusti 2015 ska banken därutöver även hålla kärnprimärkapital för en
institutsspecifik kontracyklisk buffert. Nivån på denna buffert kan variera mellan 0-2,5 % och
förändringar meddelas av Finansinspektionen. En meddelad förändring träder ikraft ett år senare
vid höjning och omedelbart vid sänkning. Finansinspektionen beslutade i september 2014 att
buffertkravet ska vara 1 %.
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Bankens kombinerade buffertkrav uppgår per 30 december 2015 till 3,5 % av det totala riskvägda
beloppet. Finansinspektionen har även låtit meddela att ytterligare höja det institutsspecifika
buffertvärdet till 1,5 % (+0,5 %) vilket kommer att gälla från och med 2016-06-30.
Banken har valt att i denna årsöversikt endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och
kapitalkrav enligt 6 kap. 4 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) genom ändringsföreskrifterna 2014:18
avseende kapitaltäckningsanalysen, tillsynsförordningen (575/2013/EU) Avdelning II om
transparens och offentliggörande.
Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas på företagets hemsida
www.tjustbanken.se.
På nästa sida redovisas kapitalbas, kapitalkrav m m enligt gällande regelverk.
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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 exponerat 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.

Bankens styrelseledamöter
och revisorer
Styrelseledamöter

             Invald år       Mandattid t om

Ordinarie
Torvald Carlsson (Ordf.)		
Gamleby 		
1998 		
2016
Mats Hasselquist (VD) 		
Västervik 		
2003		
2016
Karl Baráth (Vice ordf.)		
Västervik 		
2004 		
2016
Gunnar Jansson			Västervik 		2005 		2016
Isabelle Wikner			Valdemarsvik		2015		2016
Thomas Waldenstål (Pers.repr.)
Västervik		
2012		
2016
Johan Grevelius			Lidingö			2013		2016
Johanna Hafström			Västervik		2014		2016
Lars Björkvik				Västervik		2014		2016
Ersättare
Bengt Grahn (Stf VD) 			
Västervik 		
2009		
2016
Anna Karlsson (Pers.repr) 		
Västervik		
2012		
2016
Torbjörn Jansson (Pers.repr)		Västervik		2015		2016
Revisorer
Ordinarie revisor
Håkan Hjalmarsson			Oskarshamn		2011		2016
Revisorssuppleant
Stefan Persson			Stockholm		2011		2016
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Här finns Tjustbygdens Sparbank
Kontoret Västervik
Kassa, expedition & bankfack
Mån-Tors
10.00-18.00
Fre 		
10.00-15.00
Telefon 		
0490-81 50 00
Telefax 		
0490-81 51 20
Automathallen öppnar kl. 08.00 mån-fre.

Kontoret Gamleby
Kassa, expedition & bankfack
Mån och tors
10.00-18.00
Tis, ons och fre 10.00-15.00
Telefon 		
0490-81 50 00
Telefax 		
0493-81 50 10

Kontoret Ankarsrum
Kassa, expedition & bankfack
Med begränsad service
Mån 		
10.00-15.00
Tors 		
10.00-18.00
Lunchstängt
12.30-13.30
Telefon 		
0490-81 50 00
Telefax 		
0490-81 50 60

Kontantärenden över disk

Våra kontor i Västervik och Gamleby tar emot
kontantärenden över disk mellan 10.00 –
13.00 mån till ons samt fre. Tors har
kassan öppet mellan 10.00 – 18.00.

Banken via telefon

0771-22 11 22
öppet för självbetjäning dygnet runt alla dagar

Banken via Internet
www.tjustbanken.se

Uttagsautomater
Västervik
Sparbankshuset 2 st
Johannesdalsplan
Allén 62
Ankarsrum
Sparbankshuset
Gamleby
Gamleby Centrum

www.tjustbanken.se I www.enbättrebank.nu

