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Vi har ett mycket händelserikt år bakom oss. År 2008 visade sig ur ett ekonomiskt perspektiv bli ett av de svåraste på mycket länge.
Första halvåret innebar en avmattning av ekonomin men som vid det tillfället verkade hanterbar. Men efter sommaren började det
komma många ekonomiska nyheter av negativ karaktär där den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers fick mycket plats
i media. En bank som amerikanska myndigheter tillät gå i konkurs och som fick oanade konsekvenser världen över. Tilliten och förtroendet, som är så viktigt för oss banker, fick sig en ordentlig törn och skapade stor oreda i den finansiella världen. Orsaken
till finanskrisen hittar man förmodligen lite längre bak i tiden som bl a har sin grund i en mycket expansiv kreditgivning i USA.
En kreditgivning som hade sitt fulla stöd från amerikanska myndigheter. Finanskrisen utvecklade sig snart till en global lågkonjunktur som vi nu är mitt uppe i. Olika länders stimulenspaket av olika slag avlöser numera varandra i syfte att lindra effekterna
av rådande lågkonjunktur. Att vi går en tuff framtid till mötes är de flesta överens om.
Vi har nyligen kunnat konstatera att Swedbank AB (publ) fått nya huvudägare. Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har tvingats
släppa ifrån sig sina belånade Swedbank-aktier till respektive kreditgivare, vilket inneburit att Folksam numera är det största ägaren
i Swedbank följt av det samlade aktieinnehavet i de fristående sparbankerna. Swedbank är en mycket viktig leverantör och samarbetspartner till oss därför har vi sparbanker runt om i Sverige valt att ta en betydande ägarposition. Inte minst genom att delta i den
nyemission som Swedbank genomförde i december 2008. För Sparbanken Tranemo innebär detta att vi numera äger 700.000 st
stamaktier och 350.000 st preferensaktier i Swedbank. Med ägandet vill vi också manifestera vikten av att vårda vårt gemensamma
arv som går tillbaka ända till början på 1800-talet.
Sparbanken har visat sig ha en mycket framgångsrik affärsidé som håller även i svåra tider. Den bygger på att jobba lokalt med
affärerna där vår verksamhet utgår från våra kunders affärer som i allt väsentligt har sitt ursprung i Tranemo kommun. Nu när vi
ska summera verksamhetsåret 2008 visar det sig att vi har vår bästa intjäning någonsin. Vi redovisar ett resultat på 31,3 Mkr efter
kreditförluster vilket är ett mycket bra resultat inte bara ur ett eget perspektiv utan även jämfört med övriga i branschen. Omvärldsförändringar har dock påverkat bankens tillgångar negativt och efter nedskrivning av värdet på Swedbank-aktierna redovisar vi ett
negativt resultat. Som tidigare nämnts är innehavet en strategisk viktig position och är avsett att ägas under mycket lång tid framöver. Vår soliditet sjunker till 15,46% men är trots detta en mycket hög soliditet jämfört med de svenska storbankernas soliditet.
Bankens kapitaltäckningskvot är 2,71 vilket ska jämföras med lagstadgat minimikrav på 1,00. Vi har alltså en kapitaltäckningskvot
som ligger 171 % över miniminivån. Således har vi en mycket stark balansräkning och som visar sig vara mycket värdefull i dessa
tider. Bankens totala affärsvolym per årsskiftet blev 4210 Mkr som är oförändrat jämfört med 2007. Affärsvolymen har naturligtvis
påverkats mycket negativt av den kraftiga börsnedgång under 2008 men som vi har lyckats kompensera genom ökade volymer på
in- och utlåning.
Vi har under året beslutat oss för att Miljöcertifiera oss enligt ISO 14001. I skrivande stund är vi mitt uppe i det arbetet och beräknar att vi får vårt certifikat innan halvårsskiftet 2009. Syftet med att miljöcertifiera oss är att stärka vårt varumärke samtidigt som
vi lämnar vårt bidrag till en mer ekologisk hållbar och energisnål miljö.
Under 2008 har både SEB och Svensk Kassaservice lagt ned sina kontor i Tranemo. Dessa händelser är naturligtvis hänförliga till
att verksamhetsområdet Tranemo kommun bedöms att inte vara tillräckligt intressent för att ha verksamhet i. Detta har inneburit
att ett flertal kunder har valt att byta till sparbanken. För Sparbanken Tranemo är Tranemo kommun den enda marknad vi är
verksamma i och som vi varken kan eller vill dra oss ur.
Vi har under året börjat sälja och erbjuda sakförsäkringar inom områdena hem, fritidshus och bil. En verksamhetsgren som vi
hoppas mycket på och som utgör ett mycket naturligt komplement till allt övrigt vi erbjuder inom banken. Samarbetet görs med
försäkringsbolaget Tre Kronor som är ett helägt dotterbolag till Folksam.
Slutligen kan konstateras att vi trots alla rapporter om svåra tider driver vår bank i stort sett på samma sätt som i goda tider.
Vi träffar våra kunder, vi gör affärer, vi lånar ut pengar, vi startar månadssparande och vi ligger nära våra kunder i syfte att
skapa bra kundrelationer. Detta är en av våra vikigaste grundbultar som vi arbetar efter oavsett konjunkturläge.

Tack alla inblandade för ett mycket bra arbete under ett annorlunda år 2008.
Tranemo i mars 2009
K-G Magnusson
VD

Sparbanksstämman med huvudmännen äger
rum onsdagen den 29 april 2009 kl 18:00
i samlingssalen Sparbanken Tranemo.
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