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LAMMIN SÄÄSTÖPANKILLE HYVÄ TULOS
Lammin Säästöpankki onnistui hyvin asiakastyössään;
vuosi 2016 oli liiketoiminnallisesti vahva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuosi 2016 oli Lammin Säästöpankin 139. toimintavuosi
Vuodelta 2016 Lammin Säästöpankin tulos ennen veroja oli 3,8 milj. euroa (3,2 milj. euroa
2015), kasvua 18,5 %. Tulos oli 29,0 % nettoliikevaihdosta.
Lammin Säästöpankin korkokate kasvoi 8,1 m€:oon (4 %)
Lammin Säästöpankin kokonaisluotonanto sisältäen kiinnitysluottopankeista välitetyt luotot oli
vuoden lopussa 413,5 milj. euroa (404,7 milj. euroa 2015), kasvua 2,7 %
Järjestämättömät saamiset vähenivät 3,3 milj. euroon (4,2 milj. euroa), 0,8%
kokonaisluottokannasta
Arvonalentumistappioita kirjattiin nettona 158 tuhatta euroa (591 tuhatta euroa)
Talletukset olivat 356,0 milj. euroa (358,3 milj. euroa).
Lammin Säästöpankin tase tilikauden lopussa oli 479,9 milj. euroa (491,0 milj. euroa)
Lammin Säästöpankin vakavaraisuussuhde vahvistui 18,74 %:iin (16,45 %).
Pankki toimii Kanta-Hämeessä ja Keski-Uudellamaalla 10 konttorin ja 3 palvelupisteen
verkostolla

Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja: Säästöpankkiryhmän yhteiset panostukset
kantavat hedelmää
- Säästöpankkiryhmän edullisempi yhteinen varainhankinta kasvatti korkokatettamme. Ryhmämme on
nyt kasvattanut varainhankintaansa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta 2 miljardiin euroon. Tämä on
mahdollistanut Lammin Säästöpankille kalliimmista talletuksista luopumista ja niiden korvaamista
Säästöpankkien Keskuspankki Suomen ja Säästöpankkien Kiinnitysluottopankin varoilla, kertoo
Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja Markku Moilanen.
- Panostamme myös merkittävästi kilpailukykymme jatkuvaan parantamiseen ja sähköisten palvelujen
kehittämiseen säilyttäen nykyisen palveluverkoston. Olemme valmentaneet henkilökuntaamme
kohtaamaan asiakkaamme entistä asiakaslähtöisemmin mm. Oman Talouden Tuokiota käyttämällä.
Tulokset näkyvät asiakkaidemme tyytyväisyydessä ja uusien asiakkaiden määrässä. Säästöpankkien
asiakaskokemus on pankkitoimialan paras Asiakkuusmarkkinointiliiton tutkimuksen perusteella. EPSI
rating –tutkimuksen perusteella asiakastyytyväisyytemme on myös pankkien kärjessä. Säästöpankki
nousi nyt kolmanneksi arvostetuimmaksi pankkibrändiksi vuonna 2016, Moilanen toteaa.
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Uusien asiakkaiden virta jatkui
Lammin Säästöpankki sai uusia asiakkaita vuonna 2016 kaikkiaan 1680 kappaletta mikä on 11,2 %
enemmän kuin edellisenä vuonna. Koko Säästöpankkiryhmä sai uusia asiakkaita yli 28.000 kappaletta
vuonna 2016.
- Huhtikuussa 2016 Lammin Säästöpankki avasi historiansa ensimmäisen pop up –pankkikonttorin,
Vaurastamon, Hämeenlinnan Goodman -kauppakeskukseen. Päätimme mennä entistä lähemmäs
asiakkaitamme sinne, missä asiakkaammekin liikkuvat. Vaurastamomme sai kahden viikon toimintaaikanaan erittäin lämpimän vastaanoton hämeenlinnalaisilta ja syksyllä toteutimme vastaavan pop up
-konttorin loistavalla menestyksellä myös Hyvinkään Willa -kauppakeskuksessa, Moilanen kertoo.

Luottokanta kasvoi
Lammin Säästöpankin kokonaisluottokanta kasvoi, mutta muuttui vuoden aikana paljon oman taseen
ja kiinnitysluottopankkien osalta. Aktia Hypoteekkipankin luottokantaa siirrettiin ensin omaan
taseeseen ja sittemmin Säästöpankkien Kiinnitysluottopankkiin, jonne myös osa uusluotonannosta
suuntautui. Vuoden päättyessä pankin oman taseen luottokanta oli 370,0 milj. euroa ja
kiinnitysluottopankkien luottokanta 43,4 milj. euroa. Yhteensä luottoja oli 413,5 milj. euroa, kasvua
2,7 %.
Asuntoluottoja oli vuoden lopussa 281,4 milj. euroa (277,1 milj. euroa), kulutusluottoja 32,1 milj. euroa
(30,9 milj. euroa), yritysluottoja 68,4 milj. euroa (67,6 milj. euroa) ja maatalousasiakkaiden luottoja
28,1 milj. euroa (26,5 milj. euroa).

Yleisön talletukset säilyivät lähes entisellään ja sijoitukset kasvoivat
Talletusten määrä oli vuoden lopussa 356,0 milj. euroa (358,3 milj. euroa). Talletukset kasvoivat
lähinnä säästämis- ja käyttelytileillä, sillä korkotason painuminen ennätyksellisen matalaksi ohjasi
asiakaskuntaa sijoittamaan käytettävissä olevia varoja muihin säästämisen tuotteisiin. Pankin
asiakkaiden rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat 20,1 % ollen vuoden lopussa 89,7 milj. euroa (74,7
milj. euroa).

Lammin Säästöpankin vakavaraisuus kasvoi ja tase on lähes 500 m€
Pankin vakavaraisuussuhde oli vuoden päättyessä 18,74 % (16,45 %). Lammin Säästöpankin
vakavaraisuuden kehitykseen vaikuttivat tuloksen lisäksi pankin taseen lievä pieneneminen luottojen
siirtojen johdosta Säästöpankkien kiinnitysluottopankkiin. Taseen loppusumma oli vuoden lopussa
479,9 milj. euroa (491,0 milj. euroa).

Vuoden 2017 näkymät
Markkinakorkojen matala taso haastaa tuloksentekoa vuonna 2017. Matala – jopa negatiivinen korkotaso ei kuitenkaan vaaranna Lammin Säästöpankin tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Pankki on
vakavarainen ja sen riskiasema on maltillinen. Pankin toimitusjohtaja vaihtuu kesällä 2017.
Pankin tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan hieman pienemmäksi kuin 2016. Tämä
perustuu pankin 140-vuotisjuhlavuoden toimintaan ja tapahtumiin sekä varautumiseen tuleviin
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investointeihin. Odotuksiin sisältyy taloudellisista olosuhteista johtuvaa epävarmuutta, jolla on
vaikutusta arvioituun lopputulokseen.

Lammin Säästöpankin avainlukuja
Korkokate, milj. €
Tase, milj. €
Talletukset, milj. €
Luotot, milj. €
josta luotot taseesta
kiinnitysluottopankki-luotot
Järjestämättömät, % luotoista
Liikevoitto, milj. €
Vakavaraisuussuhdeluku, %
Konttorit+ palvelupisteet, kpl
Henkilökunta (kaikki)
Kulu-tuotto -suhde

1–12/2015

1–12/2016

7,8
491,0
358,3
404,2
379,5
25,0
1,1
3,2
16,45
10+3
67
70,88

8,1
479,9
356,0
413,5
370,0
43,4
0,8
3,8
18,74
10+3
66
69,73

Muutos
4,0 %
-2,3 %
-0,7 %
2,7 %
-2,5 %
73,6 %
18,5 %
2,29
-1 kpl

Lisätietoja:
Lammin Säästöpankki,
Markku Moilanen, toimitusjohtaja,
Puh. 0400 594 981, markku.moilanen@saastopankki.fi
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