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Bankens vision
Tjustbygdens Sparbank har som vision att vara: En bättre bank - som gör skillnad. Vi gör skillnad för
våra kunder genom att vara en bättre bank i alla avseenden, samtidigt som vi gör en unik skillnad
genom vårt lokala samhällsengagemang.
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 kundlöfte
Vi arbetar för att ge våra kunder den allra bästa hjälpen med sin ekonomi. Det handlar om att ge initierade
råd, förstklassig service, att tillhandahålla moderna, konkurrenskraftiga tjänster och att ständigt
utveckla nya.
Allt vårt överskott kommer våra kunder tillgodo på olika sätt. Det återinvesteras i banken, i människor och
verksamheter på orten och i samhället. Det ger en stabil, trygg bank som ständigt kan utvecklas och skapa
möjligheter för individer, näringsliv och orten att växa sig starkare.

Detta är Tjustbygdens Sparbank 2017
•

Regionalt verksam bank med huvudkontor i Västervik

•

Tre bemannade kontor i Västervik, Gamleby och Ankarsrum

•

30.300 kunder fördelat på 26.900 privatkunder och 3.400 företagskunder

•

Affärsvolym 16,1 miljarder kronor

•

Soliditet 20,8%

•

61 anställda

•

100% ägd av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

•

Miljöcertifierad enligt ISO 14001
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Framtiden är spännande
Resultat

Varje nytt år innehåller nya spännande möjligheter till utveckling. Vi summerar verksamhetsåret 2017 som

ytterligare ett bra år med stabil utveckling för Tjustbygdens Sparbank. Det ger oss ytterligare kraft att arbeta med det vi
brinner för: Att våra kunder och Tjustbygden ska utvecklas och växa.
Affärsvolymen ökade med 8,1 % till 16,1 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 63,6 mkr, vilket är det tredje
högsta rörelseresultatet i bankens historia. Den stabila lönsamheten tillsammans med vår höga soliditet och starka
likviditet gör oss till en mycket trygg affärspartner samtidigt som den möjliggör vidareutveckling av banken och fortsatt
stöd till utvecklingen av Västervik. Många nya kunder och hög kundnöjdhet är ytterligare bekräftelse på framgång i arbetet.
Resultatet visar på styrkan i sparbanksidén.
Vision Vår 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.

Vår vision: En bättre bank, som gör skillnad.

Aktiviteter

Under 2017 har vi genomfört aktiviteter som syftar till att uppnå visionen. Kundarbetet har stått i fokus

med inriktning mot kundaktiviteter och kommunikation som utvecklar befintliga affärer och attraherar nya kunder.
Digitaliseringen av banktjänster har fortsatt att öka vilket underlättar för våra kunder att sköta sina bankärenden på de
tider och platser som passar bäst. För att bättre ta hand om kundernas efterfrågan på banktjänster och nya sätt att sköta
bankärenden genomfördes en organisationsförändring i affärsrörelsen och samtidigt påbörjades en förändringsprocess
för att anpassa arbetssätt till nya förutsättningar. Med fokus på att skapa mervärden har vi ökat aktiviteterna mot såväl
kundnytta som samhällsnytta. I syfte att utveckla kundrelationerna och förtydliga bankens erbjudande och mervärden har
vi arbetat fram en ny varumärkesstrategi och kommunikationsplan. Effekterna av arbetet visar sig i det goda resultatet
för året.

3

Kundkontakter

Kundernas behov av kontakter med bankens personal har förändrats och bankens kundarbete utförs

med större variation och i fler kanaler än tidigare. Förutom i telefon och på våra kontor möter vi kunderna i Mobilbanken,
Internetbanken, via mejl och i sociala medier. Även om Mobilbanken numera är huvudkanalen för kundernas bankkontakter
är det fortsatt viktigt att vi upprätthåller fördelarna med den lokala banken i form av hög personlig närvaro, lokalt
engagemang och nära kundrelationer. Vid sidan om alla individuella kundmöten genomförs därför ett stort antal andra
aktiviteter. Under året genomfördes 194 kundaktiviteter riktade mot olika målgrupper och med ambitionen att träffa så
många kunder som möjligt. Kundarbetet har resulterat i ett stort antal affärer med befintliga kunder, 949 nya kunder och
8 % ökning av affärsvolymen.
Digitalisering Flera nya digitala funktioner och tjänster har levererats samtidigt som vi har ökat bankens service för att
ge kunderna mer vägledning i de digitala kanalerna. Både Internetbanken och Mobilbanken har fått nytt utseende och nytt
innehåll. Förutom att det ger en bättre plattform för nya digitala funktioner ökar även säkerheten. Några exempel på digitala
tjänster som har levererats är digital kundansökan, digital låneansökan och abonnemangshjälpen. Digitaliseringsgraden i
banken, dvs. andelen kunder som använder sig av internetbanken eller mobilbanken, fortsatte att öka under 2017.

Flera nya digitala funktioner och tjänster har levererats.

Organisationsförändring Under mars 2017 genomfördes en organisationsförändring i affärsrörelsen i syfte att skapa
förutsättningar för att bättre ta hand om kundernas efterfrågan på banktjänster och nya sätt att sköta bankärenden. Bankens
två affärsområden Privatmarknad och Företagsmarknad omfördelades i fyra nya enheter: Rådgivning, Servicekontor,
Affärscenter och Kundcenter. Samtliga enheter hanterar både privatärenden och företagsärenden och arbetar med inriktning
på kundernas behov av tjänster och kommunikation i olika kanaler. I anslutning till organisationsförändringen påbörjades
en process för anpassning av bankens arbetssätt till nya förutsättningar. Arbetet omfattar stegvisa förändringar i takt med
leveranser av nya digitala funktioner och kundernas förändrade sätt att sköta sina bankärenden. Exempel på ny inriktning
i kundarbetet är service för vägledning i de digitala kanalerna, kundbasanalys och målgruppsanpassad kommunikation och
erbjudanden, ökad kundkontakt genom kundaktiviteter och annan marknadsnärvaro, uppföljning och support avseende
digitalt utförda affärer och ansökningar. Förändringarna förväntas successivt medföra ändrade arbetsuppgifter för flera
medarbetare varför kompetensutveckling är en viktig del av processen. Under året genomfördes både konferenser och
utbildningar med inriktning på förändrade arbetssätt.
Varumärke

Bankens mycket starka marknadsposition med både hög marknadsandel och hög kundnöjdhet bekräftades

ännu en gång genom den marknadsundersökning som genomfördes under 2017. Med allt fler digitala banktjänster
förändras relationen till kunderna med risk för ökande konkurrens i den digitala miljön. Banken har dock en outnyttjad
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potential i att tydliggöra den samhällsnytta som banken bidrar till genom ägarstiftelsen. Mot denna bakgrund har vi arbetat
fram en ny varumärkesstrategi och kommunikationsplan i samverkan med ägarstiftelsen. Vi vill med denna satsning
stärka bilden av banken som både affärs- och kundorienterad och samhällsengagerad. Inom ramen för detta är banken
fortsättningsvis ensam avsändare av all marknadskommunikation om den samhällsnytta som utförs med överskott från
banken. Målsättningen är att attrahera nya kunder och att skapa starkare relationer med befintliga kunder. Inom ramen för
konceptet ”Framtiden är spännande” kommunicerar banken att vi arbetar för att våra kunder och orten ska utvecklas och
växa.
Samhällsnytta I syfte att göra samhällsnytta har banken fortsatt att förvalta sparbanksidén genom aktivt engagemang
i det lokala samhället. 2017 är ett rekordår när det gäller ekonomiskt stöd till föreningar, organisationer och olika projekt
runt om i Västerviks kommun. Genom aktieutdelning har banken avsatt 39,4 mkr av vilka utvecklingsbidrag till 50 olika
projekt till en sammanlagd summa av 13 mkr har betalats ut. Under åren 2002-2017 har totalt 250 projekt erhållit bidrag
till en sammanlagd summa om 92 mkr. Sparbanksidén är ett unikt kretslopp där bankens kunder är med och stödjer den
lokala samhällsutvecklingen genom att samla sina affärer i Västerviks egen bank.

w

Ett rekordår för ekonomiskt stöd till föreningar, organisationer och olika projekt runt om i Västerviks kommun.

Aktivitetsåret

Bland de större marknadsaktiviteter som banken genomförde under 2017 finns Sparbanksdagen,

Evenemangssommar, Mingla med Västervik och Ung Ekonomi. För tredje året genomfördes Sparbanksdagen som är ett
evenemang riktat till allmänheten och där årets målsättning var att göra dagen så bra som möjligt för barn i alla åldrar.
Evenemangssommar är bankens deltagande och närvaro i de sommarevenemang som genomfördes i Västerviks kommun
och som sponsrades av banken. Mingla med Västervik är ett initiativ där vi tillsammans med näringslivsbolaget Västervik
Framåt och det lokala näringslivet i Västervik arrangerade kundträffar i Stockholm och Linköping i syfte att träffa kunder
och knyta dem starkare till Västervik. UNG Ekonomi är en viktig del i bankens samhällsengagemang som syftar till att
utbilda ungdomar i privatekonomi. Aktiviteten är främst riktad till gymnasieelever i Västerviks kommun. Under året har
bankens ungdomssamordnare genomfört ett 50-tal utbildningstillfällen med ungdomar från årskurs 6 i grundskolan till
årskurs 3 i gymnasiet.
Regelverk

Vid sidan om kundarbetet har banken bedrivit ett omfattande arbete för att anpassa verksamheten till nya

regelverk. Under året har vi haft särskilt fokus på EU-regelverken MiFIR, MiFID II, GDPR, PSD2 samt redovisningsregelverket
IFRS9 men även utveckling av arbetet med gällande regelverk, t ex utveckling av arbete och rutiner för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverksanpassning är en prioriterad fråga inom banken.
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Foto: Sara Winsnes

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

Framtida utveckling

Banken anpassar löpande verksamheten i takt med de förändringar som sker på marknaden och

inom branschen. Vi bedömer att utvecklingen på vår marknad följer riket i stort och att den goda konjunkturen fortsätter
under 2018.
Teknikutvecklingen och digitaliseringen av banktjänster fortsätter att öka samtidigt som både kundbehov och
kundbeteenden förändras i takt med denna utveckling. Bedömningen är att efterfrågan på bankens tjänster kommer
att förändras. Med affärsrörelsens nya organisation och stegvisa förändringar av arbetssätt kommer vi att möta de
förändringar som sker.
Teknikutveckling, ökande konkurrens, nya regleringar och negativ ränta ställer krav på framtida utveckling för att hantera
resultatpåverkan och uppnå en fortsatt positiv utveckling. 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. Ambitionen är att öka kundnöjdheten och utveckla affärerna.
Vi har ett bra utgångsläge inför 2018 med en stark kapitalbas, ett stort likviditetsöverskott och ett stabilt räntenetto.
Det låga ränteläget fortsätter att belasta räntenettot men ökande styrränta förväntas få en positiv påverkan. Såväl
räntenettot som provisionsnettot förväntas öka genom volymtillväxt. Prognosen för kommande år baserar sig på de fakta
vi känner till. Givet det läge vi befinner oss i ser förutsättningarna för verksamheten och resultatet för 2018 goda ut. Vi
förväntar oss ett rörelseresultat för 2018 som är bättre än 2017.
Framtiden är spännande!
Västervik i mars 2018

Mats Hasselquist			
Verkställande direktör			

Karl Barath

Styrelsens ordförande
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Utdrag ur årsredovisningen för verksamhetsåret 2017
Hela årsredovisningen finns på www.tjustbanken.se
Ekonomisk översikt, januari – 31 december

1. Räntenettot uppgick till 73 285 tkr mot 71 923 tkr föregående
år (+1,89 %). Ökningen i räntenettot kommer framförallt från den
utlåningsökning vi hade under år 2016 som bidragit till att banken
haft en högre medelvolym av utlåningen under året. Banken har
även ökat innehavet i sin placeringsverksamhet som bidragit
positivt till räntenettot.

4. Rörelseresultatet ökade med 4,1 % till 63 622 tkr (61 119 tkr),
vilket är det tredje högsta rörelseresultatet i bankens historia.
Beaktat belastningen av kostnader för utvecklingsprojekt och
retroaktiva engångskostnader är resultatökningen bra.
5. Bankens likviditetssituation är fortsatt god. Vid bokslutstillfället
uppgår kassa, utlåning till kreditinstitut och kortfristiga placeringar
jämställda med likvida medel till 448 136 tkr (395 374 tkr). Härtill
har banken övriga likvida tillgångar i form av kortfristiga
placeringar som uppgår till 544 777 tkr (401 334 tkr) samt en
beviljad kontokredit om 150 000 tkr (150 000 tkr). Ökningen av
likvida tillgångar härrör framförallt från en ökad inlåning från
kunder.

2. Allmänna administrationskostnader uppgick till 81 610 tkr
jämfört med 69 041 tkr 2016. Av ökningen som uppgår till
12 569 tkr utgör 7 524 tkr ökade personalkostnader, 3 753 tkr i
ökade IT-kostnader och 1 292 tkr i övriga kostnadsökningar. 		
Personalkostnaderna ökade delvis till följd av nyanställningar
som har ersatt tidigare vakanser, större andel tillfälliga
anställningar och andra kostnader i samband med pågående projekt
för att ändra arbetssätt samt en retroaktiv justering av en för låg
pensionsavsättning till VD.
Ökningen av IT-kostnader består huvudsakligen
av utvecklingskostnader som har sitt ursprung i
regelverksanpassningar, digitaliseringsprocesser och
systemuppdateringar.
Av övriga kostnadsökningar utgör kostnader för
varumärkesutveckling en stor del. Kostnadsökningarna 2017
är inte en bestående trend och för 2018 beräknas allmänna
administrationskostnader bli lägre än för 2017.

6. Bankens balansomslutning har ökat med 252 286 tkr till 5 284
493 tkr (5 032 207 tkr). Medelomslutningen 2017 var 5 174 182 tkr
(4 855 554 tkr). Förändringen kommer framförallt av ökad inlåning
från kunder.
7. Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark och
likviditetssituationen är god. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut
till 1 099 571 tkr (1 129 823 tkr). Minskningen består framförallt
av förändringen i fond för verkligt värde samt av den utdelningen
om 39,3 Mkr som utbetalts till bankens ägare. Soliditeten uppgår
till 20,8% (22,5%), en minskning med 1,7 % -enheter som följer av
minskningen i eget kapital.

3. Kreditförluster netto uppgår för året till 1563 tkr (2822 tkr).
Nivån för årets kreditförluster ligger i linje med de förväntningar
som finns gällande konjunktur och lokala förutsättningar.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står:
Fond för verkligt värde 		
Balanserad vinst 			
Årets resultat			
Summa 				

Förslaget till utdelning, som utgör 3,2 % av bankens
eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna
om buffert-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 balans-räkningar och tillhörande
bokslutskommentarer på www.tjustbanken.se.

316 436 382 kr
426 888 923 kr
56 245 217 kr
799 570 522 kr

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

35 000 000 kr
764 570 522 kr
316 436 382 kr
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Lite av allt
som hände
under 2017!

Man får bland annat möta Gladiatorerna i barnens hinderbana och se FO&O uppträda på Sparbanksdagen.

Vi minglar med Västervik!

Vi var på plats på Löga Beach Party.

Fotbollsskola med förväntansfulla ungdomar.
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Vi får 949 nya kunder.

En mycket lyckad fiskeskola!

Edin Dzemat, på framsidan av En bättre bank

Vi besökte Almedalsveckan.

Västerviksortens Ryttarförening får bidrag för att kunna anlägga
ridbana, stall och en servicebyggnad.

Många trevliga kundmöten i teknikhallen.

Pensionskväll på Guldkant.
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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: 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 1 209 953 tkr (8,1 %) till 16 147 847 tkr
(14 937 688 tkr). Ökningen kommer av fortsatt tillväxt samtidigt som
ut- och inlåningsvolymen tilltagit under året. Därutöver har kundernas
placeringsvolymer gynnats av årets börskursutveckling.

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 kreditförluster 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 2017

Inlåning
Fördelad på kundsektorer 2017
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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.

KREDITFÖRLUSTER
NETTO								
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
ALLMÄNHETEN							
Ut
lån in g t TILL
ill allmän
h et en
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

2017
2017

2016
2016

1 732

9 048

-1 731
2 289
-504
-388
1 398

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

0

0

45
-6
127
166

134
-82
-96
-44

0
1 563

0
2 822

2017
2017

2016
2016

3 804 751
66 117
14 011

3 758 788
70 966
13 842

846
3 789 894

718
3 744 228

Individuellt Gruppvis värderade

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
Förändring av nedskrivningar
2017

Ingående balans 1 januari 2017
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 2017

11

värderade osäkra
lånefordringar

osäkra
lånefordringar

Sum m a

19 385
4 752

814
293

20 199
5 045

-1 367

-80

-1 447

-8 928
13 842

-309
718

-9 237
14 560

Individuellt Gruppvis värderade
värderade osäkra
osäkra
lånefordringar
lånefordringar

Sum m a

13 842
2 289

718
278

14 560
2 567

-388

-105

-493

-1 732
14 011

-45
846

-1 777
14 857

Banken
i siffror
2017!

Rekordår
när det gäller ekonomiskt
stöd till organisationer
och projekt i Västerviks
kommun.

250

projekt mellan 2002-2017
har erhållit sammanlagt

92 miljoner
kronor.

19 stipendiater där vi totalt betalat ut

224.000 kr
2554 gillare

1032 följare

194 949 50
kundträffar
genomförda.

nya kunder till
banken.

projekt har beviljats
där vi bidragit med

13 miljoner
kronor.

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 det 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 70 143 tkr.
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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 utgör 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 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. Det senast beslutade kontracykliska buffertvärdet uppgår till
2 procent och tillämpas sedan den 19 mars 2017.
Bankens kombinerade buffertkrav uppgår per 30 december 2017 till minst 4,5 % av det totala riskvägda beloppet.
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

KÄRNPRIMÄRKAPITAL							
Kärnprimärkapital

2017
2017

2016
2016

Redovisat eget kapital i balansräkningen
Obeskattade reserver (78 % därav)
Avdragsposter
- Varav orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verk ligt värde
- Varav k ärnprimärk apitalinstrument i den finansiella sek torn där insitutet
inte har ett väsentligt innehav
Varav värdejustering avseende försik tig värdering

1 043 432
0
-321 667
0
0
-320 467
-1 200

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

Summa kärnprimärkapital
Summa primärkapital
Summa supplementärtkapital

721 765
721 765
0

720 159
720 159
0

Total kapitalbas

721 765

720 159

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

2017
2 943 928
215 751
0
75
3 159 754

2016
2 766 344
217 929
0
100
2 984 373

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
Summa riskvägda exponeringsbelopp

2017
0
0
0
60 074
1 383 401
711 970
554 569
86 213
15 495
0
0
104 787
27 419
2 943 928

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

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 minimikapitalkrav*

2017
235 514
17 260
0
6
252 780

2016
221 308
17 473
0
8
238 789

Buffertkrav
Kapitalkonserveringsbuffert**
Kontracyklisk buffert ***
Totalt buffertkrav

2017
78 994
63 117
142 110

2016
74 609
44 714
119 323

Kapitalrelation
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation

2017
22,8%
22,8%
22,8%

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

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

18,3%

19,6%

* Minimikapitalkrav utgör 8% av totalt riskvägt belopp
** Kapitalkonserveringsbufferten utgörs av 2,5% av totalt riskvägt belopp enligt CRR
***Kontracyklisk buffert för 2017 utgörs av 2% av totalt riskvägt belopp enligt CRR vilket är en ökning med 0,5% från 2016.
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Kapital- och likviditetsutvärdering
Syftet med processen för Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) är att säkerställa att banken på ett tydligt
och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker som banken är exponerad mot. Bankens bedömning av
dessa risker utgör underlaget för att fastställa det kapital- och likviditetsbehov som är nödvändigt för att täcka dess
riskexponering. Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen genomförs åtminstone årligen. 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
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Styrelseledamöter
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Ordinarie
Karl Baráth (ordf.)				
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2018

Ersättare
Anna Karlsson
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2018

Skellefteå

2017		

2018

(Pers.repr) 			

Revisorer
Ernst & Young AB
Av Ernst & Young AB utsedd huvudrevisor
Micael Engström				
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Här finns Tjustbygdens Sparbank
Kontoret Västervik

Kontantärenden över disk

Kassa, expedition & bankfack
Mån-Tors
10.00-18.00
Fre 		
10.00-15.00

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

Telefon 		
Telefax 		

Tors har kassan öppet mellan 10.00 – 18.00.

0490-81 50 00
0490-81 51 20

Automathallen öppnar kl. 08.00 mån-fre.

Kontoret Gamleby
Kassa, expedition & bankfack
Mån– Ons, Fre 10.00-15.00
Tor		 10.00-18.00
Telefon 		
Telefax 		

0490-81 50 00
0493-81 50 10

Kontoret Ankarsrum
Kassa, expedition & bankfack
Med begränsad service
Tis		
14.00- 17.30
Tors 		
10.00- 13.00
Telefon 		
Telefax 		

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
Ankarsrum
Sparbankshuset
Gamleby
Gamleby Centrum

0490-81 50 00
0490-81 50 60

www.tjustbanken.se I www.enbättrebank.nu
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