Årsöversikt 2016
Tjustbygdens Sparbank

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
•

Regionalt verksam bank med huvudkontor i Västervik

•

Tre bemannade kontor i Västervik, Gamleby och Ankarsrum

•

31.200 kunder fördelat på 27.880 privatkunder och 3.300 företagskunder

•

Affärsvolym 14,9 miljarder kronor

•

Soliditet 22,5%

•

60 anställda

•

100% ägd av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

•

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

2

En bättre bank – som gör skillnad.
Verksamhetsåret 2016 kan summeras som ytterligare ett bra år med stabil utveckling för
Tjustbygdens Sparbank.
Affärsvolymen ökade med 8,2 % till 14,9 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 61 miljoner
kronor, vilket tillhör ett av de bättre resultaten i bankens historia. Stabil lönsamhet 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.
Tjustbygdens Sparbanks vision är att vara ”En bättre bank, som gör skillnad”. Ambitionerna är att
leverera ett bättre kunderbjudande än andra banker, att ständigt förbättras samt att kunderna ska
uppleva ett mervärde av det vi gör i såväl kundmöten som i det lokala samhället.

Foto: Sara Winsnes

Under 2016 har verksamheten präglats av aktiviteter som syftar till att uppnå visionen. Kundarbetet
har stått i fokus med inriktning på kundmöten och kommunikation som utvecklar befintliga affärer
och attraherar nya kunder. Digitaliseringen av banktjänster har intensifierats och flera nya funktioner
har levererats samtidigt som vi har ökat bankens service för att ge kunderna vägledning i de digitala
kanalerna. Parallellt med detta har vi ökat de personliga kontaktytorna genom kundträffar och annan
marknadsnärvaro. Vi har även påbörjat utveckling av nya arbetssätt för att bättre möta kundernas
förväntningar i olika kanaler och för att ge sparbanksidén möjligheter att skapa ännu större mervärde
hos kunder och samhälle. Effekterna av arbetet visar sig i det goda resultatet för året.

- Hej! Vad kan jag hjälpa dig med idag? Vår kundvärd finns på plats för att hjälpa och guida våra kunder.

Digitaliseringen går allt snabbare och kundmöten sker idag i många fler kanaler än tidigare. Förutom
i telefon och på kontor kontaktar kunderna banken i Internetbanken, via mejl och via sociala medier.
Nya kontaktvägar är därtill under införande. Samhället utvecklas mot att bli mer digitalt och kontantlöst
och de flesta företag föredrar digitala betalningar såsom kort och Swish. Banken ser positivt på
digitaliseringens utveckling, framförallt eftersom det skapar ökad tillgänglighet och underlättar för
våra kunder att hantera sin ekonomi. Därför är det viktigt att vi stöttar kunderna i digitaliseringen
genom service för att vägleda i användningen av digitala banktjänster och mobil teknik.
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Digitaliseringsgraden i banken, det vill säga andelen kunder som använder sig av internetbanken
eller mobilbanken, fortsatte att öka under 2016. Digitaliseringen är positiv även utifrån ett miljö- och
säkerhetsperspektiv eftersom det medför mindre kontanter och därmed minskade transporter och ett
tryggare samhälle. Banken har en uttalad målsättning i miljöarbetet att arbeta för att kunderna minskar
kontantanvändningen och under 2016 reducerades kontanttransaktionerna i banken med 10 %.
Även om mobilbanken är huvudkanalen för kundernas bankkontakter är det viktigt att banken
upprätthåller fördelarna med den lokala banken i form av hög personlig närvaro, lokalt engagemang
och nära kundrelationer. Vi har därför valt att möta det minskande antalet traditionella kontorsbesök
med större antal andra aktiviteter. Under 2016 genomförde banken 138 kundträffar riktade mot
olika målgrupper och med ambitionen att träffa så många kunder som möjligt. I tillägg till detta
genomfördes för andra året ”Sparbanksdagen” - ett evenemang riktat till allmänheten och som
omfattar musikunderhållning, föreläsningar, utdelning av ungdomsstipendier, uppvisningar och
andra aktiviteter för alla åldrar. Därutöver var banken genom en särskild evenemangsgrupp även
delaktig i flertalet större sommarevenemang som genomfördes i Västerviks kommun.
I dagens mediebrus har banken en viktig roll att fylla som informatör i ekonomiska frågor.
Banken har fortsatt att arbeta för bra och relevant information till kunderna i syfte att bidra till
en sund och hållbar ekonomi. Bankens kommunikation ”online” har ökat genom utveckling av såväl
webbsidor som närvaro i sociala medier. En viktig del är vårt engagemang att utbilda ungdomar i
privatekonomi genom konceptet ”UNG Ekonomi” som främst är riktat till gymnasieelever i Västerviks
kommun. Vi har även fortsatt samarbetet med Radio P4 Kalmar och deltagit i program som diskuterar
privatekonomi. Bankens kundmagasin ”En bättre bank” har givits ut i två nummer under året. Magasinet
innehåller information och inspiration om hur man kan utveckla sin ekonomi och bankrelation.

Foto: Sara Winsnes

Banken har även fortsatt att förvalta sparbanksidén genom aktivt engagemang i det lokala
samhället, bland annat genom sponsring och bidrag till olika utvecklingsprojekt. Under 2016 har
banken sponsrat olika föreningar och aktiviteter med 1,9 miljoner kronor och genom aktieutdelning
har banken avsatt 20,0 miljoner kronor av vilka bidrag till utvecklingsprojekt om 13,7 miljoner kronor
har beslutats under året. Sparbanksidén är ett unikt kretslopp där bankens kunder är med och stödjer
den lokala samhällsutvecklingen genom att samla sina affärer i Västerviks egen bank.

I vår teknikhall i Västervik kan våra kunder få bra hjälp, tips och råd kring våra digitala tjänster.
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Foto: Sara Winsnes

Jörgen Pettersson, Christos Sevlidis, Bengt Grahn, Anna Nordén och Anneli Jonsson - bankens affärsledningsteam.

Swedbank AB är en viktig samarbetspartner för Tjustbygdens Sparbank. Banken har därför utökat
sitt ägande i Swedbank genom ett förvärv av ytterligare 50 000 aktier under året. Bankens totala
aktieinnehav i Swedbank uppgick vid årsskiftet till 2 100 000 aktier. Aktiekursen har under året
utvecklats positivt och aktieutdelningen för 2016 uppgick till 22 470 000 kronor.
Banken följer kontinuerligt regelverksutvecklingen och bedriver ett aktivt arbete för att anpassa
verksamheten till nya regelverk. Under året har vi haft särskilt fokus på EU-regelverken MiFIR, MiFID II,
direktivet om bolån samt utformningen av de svenska regelverk som följer av dessa. Banken arbetar
även regelbundet med uppföljning och utveckling av efterlevnaden i gällande regelverk och under
2016 har banken vidareutvecklat arbete och rutiner för att motverka penningtvätt och finansiering
av terrorism. 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.
Rörelseresultatet för 2016 blev det fjärde bästa i bankens historia. Genom aktivt kundarbete och
ökad utlåning i egen balansräkning har räntenettot stärkts samtidigt som utlåningsprovisionerna
har gynnats av lägre upplåningskostnad på marknaden. Beaktat de låga marknadsräntorna som
sjönk ytterligare under året är resultatet mycket starkt och det överträffade förväntningarna med
god marginal.
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 2016 har haft fortsatt högt fokus på regelverksförändringar,
riskhantering och affärsutveckling. Banken anpassar löpande verksamheten i takt med de förändringar
som sker inom branschen och på marknaden. Vi bedömer att utvecklingen på vår marknad följer riket i stort.
Vi ser ökande teknikutveckling och digitalisering av banktjänster samtidigt som både kundbehov och
kundbeteenden förändras i takt med denna utveckling. Ökande kundaktivitet i de digitala kanalerna
och minskande kundbesök på bankkontoren medför förväntningar på att kundarbetet anpassas.
Banken genomför därför ett utvecklingsarbete där nya arbetssätt kommer att implementeras för att
bättre möta och följa kunderna i alla kanaler. I anslutning till detta görs en organisationsanpassning
i affärsrörelsen som i fortsättningen indelas i fyra områden: Servicekontor, Kundcenter, Affärscenter
och Rådgivning. Bankens kundkoncept, där bland annat Nyckelkund, Private Banking och Bättre
Affärer ingår, kommer likaså att anpassas.
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Foto: Sara Winsnes

Mats Hasselquist, bankens verkställande direktör och Karl Barath, bankens styrelseordförande.

Även om digitaliseringen medför att kunderna utför merparten av sina bankärenden i mobil- och
internetbanken tror vi att personliga kontakter och relationer kommer att ha stor betydelse i
framtiden. Vi skapar därför förutsättningar för att kunderna ska få personlig hjälp och rådgivning
när det behövs och vi fortsätter att bygga relationer även genom kundträffar och aktivt deltagande
i evenemang och aktiviteter i olika former.
Regelverksförändringar fortsätter och nya krav tillkommer vilket medför kontinuerligt arbete
med bevakning av och anpassning till nya regler. Införandet av EU-regelverket MiFID II fortskrider.
Begränsningen av provisionsersättningar som tidigare såg ut att bli ett totalt provisionsförbud
bedöms nu utifrån förslaget i den svenska lagrådsremissen vara hanterbart utan kritisk påverkan
på bankens affärsmodell. Oavsett detta är anpassningsbehovet omfattande och det pågår intensiva
förberedelser för att möta de nya regelverkskraven som ska träda i kraft i januari 2018.
Det låga ränteläget med negativ styrränta (- 0,50 %) förväntas bestå under 2017 och de första
höjningarna förväntas inte ske förrän 2018. Bankens räntenetto fortsätter att pressas av ränteläget
men det motverkas av volymtillväxt och aktivt arbete med räntevillkor och likviditetsförvaltning.
Ökande konkurrens, nya regleringar och negativ ränta ställer krav på framtida utveckling för att
hantera resultatpåverkan och uppnå en fortsatt positiv utveckling.
Bankens prognos för 2017 baserar sig på de fakta som vi känner till. Givet det läge vi befinner oss
i ser förutsättningarna för verksamheten och resultatet för 2017 goda ut. Vi förväntar oss ett
rörelseresultat för 2017 som är i nivå med 2016.
Genom att prioritera tillväxt, digital anpassning och utveckling av bankens redan starka varumärke
anser vi oss kunna skapa en fortsatt positiv utveckling för banken. Genom förändring av kundarbetet,
vidareutveckling av bankens kunderbjudanden och fortsatt kompetensutveckling kommer vi att
möta kundernas förväntningar på bankrelationen.
Västervik i mars 2016

Mats Hasselquist			

Karl Barath

Verkställande direktör			Styrelsens ordförande			
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januari – 31 december
RES U L T A T RÄ KN IN G ( t kr)
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2015
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Hela årsredovisningen finns på www.tjustbanken.se
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Hela årsredovisningen finns på www.tjustbanken.se

Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner, netto
Skatter
Årets resultat
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Utdrag ur årsredovisningen för verksamhetsåret 2016
Utdrag ur årsredovisningen för verksamhetsåret 2016

Ekonomisk
översikt
Ekonomisk
översikt,
januari – 31 december
januari – 31 december
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Rörelseresultat
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Skatter
Årets resultat
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BA L A N S RÄ KN IN G ( t kr)
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25 724
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0
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Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark. Det
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räkningar och tillhörande bokslutskommentarer på www.tjustbanken.se.
Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 1 129
3. Kreditförluster netto uppgår för året till 2 822 tkr
823 tkr (1 025 680 tkr). Soliditeten uppgår till 22,5 %
(2883 tkr). Nivån för årets kreditförluster ligger i linje (21,8%), en ökning med 0,7%-enheter som följer av
Årsöv
med de förväntningar som finns gällande konjunktur en ökad reserv för verkligt värde.
och lokala förutsättningar.
Årsöversikt

Förslaget tilltill
utdelning,
som utgör 3,5 % av bankens
eget kapital, har gjorts
med beaktande av dels
reglerna om buffertFörslag
disposition
beträffande
bolagets
vinst
kapital, 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 fullständiga årsredovisningen med resultat- och balansräkningar och tillhörande bokslutskommentarer på www.tjustbanken.se.

Årets resultat enligt balansräkningen utgör 52 515 811 kr.
Till årsstämmans förfogande står:
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst 			
Årets resultat			
Summa 				

363 559 160 kr
413 748 112 kr
52 515 811 kr
829 823 083 kr

Årsöversikt

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

39 375 000 kr
790 448 083 kr
363 559 160 kr
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Förslaget till utdelning, som utgör 3,5 % av
bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av
Årsöversikt 2016 | 4
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 fullständiga årsredovisningen
med resultat- och balansräkningar och tillhörande
bokslutskommentarer på www.tjustbanken.se.

Sparbanksdagen 2015

Lite av allt
som hände
under 2016!

Sparbanksdagen 2016 med Danny Saucedo på scenen!

Solortus, på framsidan av En bättre bank, samt Erik Hultgrens Bokhandel - årets Tillväxtstipendiater.

Årets sommarjobbare!

Lyckad fiskeskola!

Årets eventteam deltog på 15 evenemang!
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Utdelning av Ungdomsstipendium på Sparbanksdagen. Totalt 31 stipendiater!

Fotbolls-EM och vi var laddade!

Mingla med Västervik i Stockholm - lyckat event!

Byrundan lockade många deltagare!

Årets fotbollsskola lockade 400 barn runt om i kommunen!
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Räntabilitet på eget kapital
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Tilläggsupplysningar
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.
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

Ut lån in g t ill allmän h et en

Ingående balans 1 januari 2015
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 2015

Förändring av nedskrivningar
2016

Ingående balans 1 januari 2016
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 2016
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2015

9 048

2 113

-8 797
4 758
-776
-1 367
2 866

-1 922
6 586
-612
-3 522
2 643

0

0

134
-82
-96
-44

569
-2
-327
240

0
2 822

0
2 883

2016

2015

3 758 788
70 966
13 842

3 312 580
80 520
19 385

718
3 744 228

814
3 292 381

Individuellt Gruppvis värderade
värderade osäkra
osäkra

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
2015

2016

lånefordringar

lånefordringar

18 155
6 674

1 141
274

19 296
6 948

-3 522

-429

-3 951

-1 922
19 385

-172
814

-2 094
20 199

Individuellt Gruppvis värderade
värderade osäkra
osäkra
lånefordringar
lånefordringar

Summa

,

19 385
4 758

814
293

20 199
5 045

-1 367

-80

-1 447

-8 928
13 848

-309
718

-9 237
14 560
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Banken
i siffror!

100.000
kronor fick två lokala
Tillväxtstipendiater
dela på under 2016.

10.000
kronor delades ut i ett
landsbygdsstipendium

ungdomar beviljades ungdomsstipendium på totalt

2572 gillare

1002 följare

493 400 450
elever deltog på Ung
Ekonomi-tillfällen under
våren och hösten 2016.

barn deltog i fotbollsskolan runt om i kommunen
och mellan 40-50 ledare
gjorde det möjligt.

ungdomar fick ett sommarjobb tack vare Feriepraktik
sommaren 2016.

Följ oss i sociala medier @tjustbanken

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 72 021 tkr.

12

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.
Översynen av bankens kapitalbehov utgör en integrerad del av 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 Kapitalsituationen följs löpande
upp under året men en större utvärdering genomförs i samband med bankens årliga IKU arbete
(intern kapitalutvärdering).
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. Information om bankens riskhantering, se not 3 i
årsredovisningen.
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.
Bankens kombinerade buffertkrav uppgår per 30 december 2016 till minst 4 % av det totala riskvägda
beloppet. Finansinspektionen har även låtit meddela att ytterligare höja det institutsspecifika
buffertvärdet till 1,5 % (+0,5 %) vilket gäller 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, tillsynsförordning (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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Belopp redovisas i tkr

Kärnp rimärkap ital

2016

2015

1 077 307
0
-357 148
0
0
-356 078
-1 070

972 516
0
-287 480
0
0
-287 480
0

Sum m a kärnprim ärkapital
Sum m a prim ärkapital
Sum m a supplem entärtkapital

720 159
720 159
0

685 036
685 036
0

Total kapitalbas

720 159

685 036

Riskvägda exponeringsbelopp
Riskexponeringsbelopp för kreditrisker
Riskexponeringsbelopp för operativa risker
Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk
Riskexponeringsbelopp för kreditvärdighetsjustering
Totalt riskvägt belopp

2016
2 766 344
217 929
0
100
2 984 373

2015
2 625 139
218 420
0
363
2 843 922

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter
Enheter inom den offentliga sektorn
Exponeringar mot institut
Exponeringar mot företag
Exponeringar mot hushåll
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter
Fallerande exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Exponeringar mot institut eller företag med kortfristig rating
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)
Aktieexponeringar
Övriga poster
Sum m a riskvägda exponeringsbelopp

2016
0
0
0
65 524
1 197 232
744 188
530 537
85 565
15 377
0
0
108 173
19 749
2 766 344

2015
0
0
0
80 272
1 171 559
745 605
395 543
97 149
15 113
0
0
98 355
21 544
2 625 139

Kapitalkrav
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden
Kapitalkrav för operativa risker enligt schablonmetoden
Kapitalkrav för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering enligt schablonmetoden
Totalt m inim ikapitalkrav*

2016
221 308
17 473
0
8
238 789

2015
210 011
17 474
0
29
227 514

Buffertkrav
Kapitalkonserveringsbuffert**
Kontracyklisk buffert ***
Totalt buffertkrav

2016
74 609
44 714
119 323

2015
71 098
28 404
99 502

Kapitalrelation
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation

2016
24,1%
24,1%
24,1%

2015
24,1%
24,1%
24,1%

Kärnprim ärkapital tillgängligt att använda som buffert

19,6%

19,6%

Redovisat eget kapital i balansräkningen
Obeskattade reserver (78 % därav)
Avdragsposter
- Varav orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde
- Varav kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn där insitutet
inte har ett väsentligt innehav
Varav värdejustering avseende försiktig värdering
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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.

Bankens styrelseledamöter
och revisorer
Styrelseledamöter

             Invald år       Mandattid t om

Ordinarie
Karl Baráth (ordf.) 			
Västervik 		
2004 		
2017
Johan Grevelius (vice ordf.) 		
Lidingö 		
2013 		
2017
Gunnar Jansson 			
Västervik 		
2005 		
2017
Isabelle Wikner 			
Valdemarsvik 		
2015 		
2017
Torbjörn Jansson (pers.repr) 		
Gladhammar 		
2015 		
2017
Maria Abrahamsson 			
Stockholm 		
2016 		
2017
Johanna Hafström 			
Västervik 		
2014 		
2017
Lars Björkvik 				Västervik 		2014 		2017
Ersättare
Anna Karlsson (Pers.repr) 		
Västervik 		
Therese Löwenstam Aupers (Pers.repr) Västervik 		

2012 		
2016 		

2017
2017

Revisorer
Ordinarie revisor
Håkan Hjalmarsson			Oskarshamn		2011		2017
Revisorssuppleant
Mona Alfredsson 			
Stockholm 		
2016 		
2017
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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

Kontantärenden över disk

Våra kontor i Västervik och Gamleby
tar emot kontantärenden över disk mellan
10.00–13.00 måndag-onsdag samt fredag.
Torsdag har kassan öppet mellan
10.00 – 18.00.

Banken via telefon

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

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

Banken via Internet

Kontoret Ankarsrum

Västervik
Sparbankshuset 2 st
Johannesdalsplan
Allén 62

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

www.tjustbanken.se

Uttagsautomater

Ankarsrum
Sparbankshuset
Gamleby
Gamleby Centrum

www.tjustbanken.se I www.enbättrebank.nu

