TIEDOTE 14.2.2014

Nooa Säästöpankki on rehti ja ketterä pankki pääkaupunkiseutulaisille. Pankki keskittyy perheiden ja pienyrittäjien palvelemiseen. Nooa Säästöpankilla on kahdeksan konttoria Helsingissä (2), Espoossa (2), Vantaalla(2), Järvenpäässä ja
Keravalla. Asiakkaita pankilla on noin 28 500, joista noin puolet käyttää Nooa Säästöpankkia pääpankkinaan. Henkilökuntaa on noin 60. Pankin toimitusjohtajana on syyskuusta 2012 lähtien toiminut Tommi Rytkönen.
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Nooa Säästöpankin liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa tilikaudella 2012).
Kulu-tuottosuhde oli 78,3 % (83,6 %).
Pankin tase kasvoi 599,7 miljoonaan euroon (550,4 milj. euroa). Tasetta kasvatti talletusten ja muun
varainhankinnan lisääntyminen.
Koko luotonanto oli vuoden lopussa 547,8 miljoonaa euroa (617,6 milj. euroa), josta välitettyjä luottoja oli 169,1 miljoonaa euroa (202,6 milj. euroa). Tilikaudella pankki sopeutti voimakkaasti taserakennettaan vastaamaan tiukentuvaa sääntelyä.
Yleisön talletukset nousivat 361,2 miljoonaan euroon (342,7 milj. euroa).
Vakavaraisuus säilyi tuhtina ja oli 18,24 % (18,93 %).
Oma pääoma ja varaukset olivat katsauskauden lopussa 36,6 miljoonaa euroa (35,3 milj. euroa).

Nooa Säästöpankin liiketoiminnassa muutosten vuosi
”Nooa Säästöpankki sopeutti liiketoimintaansa entistäkin tiukempaan pankkisääntelyyn parantamalla kannattavuuttaan ja keskittymällä yhä selvemmin palvelemaan henkilöasiakkaita ja pienyrityksiä. Sopeutustoimet
on nyt tehty, ja pankin panostukset ovat jo syksystä lähtien keskittyneet asiakaskannan hallittuun kasvattamiseen. Koko pankkisektoria koskeva murros näyttää lisäävän tilausta henkilökohtaiseen palveluun panostavalle pankille pääkaupunkiseudulla. Hankalista ajoista huolimatta tilaa kasvulle on itse asiassa enemmän
kuin vuosi sitten,” toimitusjohtaja Tommi Rytkönen tiivistää.
Pankin keskeisten tuottoerien, korkokatteen ja palkkiotuottojen, yhteenlasketussa määrässä ei tapahtunut
oleellisia muutoksia, huolimatta vertailukauteen nähden selvästi matalammasta korkotasosta ja liiketoiminnan uudelleenlinjauksista. Korkokatetta onnistuttiin kasvattamaan poikkeuksellisen alhaisista markkinakoroista huolimatta; vastaavasti palkkiotuottojen lasku johtui käytännössä uusluotonannon hiljentymisestä.
Toimintaympäristö oli vuonna 2013 haastava, ja sellaisena se myös näyttää säilyvän lähiajat. Pankin kannalta keskeisimmät haasteet liittyivät sääntelyn kiristymiseen ja kustannusten nousuun. Tehostamistoimia jouduttiin alkuvuodesta 2013 ulottamaan myös henkilöstöön. Pankkiveroa maksettiin runsaat 0,3 miljoonaa
euroa. Mittavista muutoksista huolimatta tilikauden tulos oli odotettu. Pankin maksuvalmius on vahva ja vakavaraisuus säilyi tuhdilla tasolla.
Vaikka pankin kaikesta antolainauksesta vain alle 10 % on yritysluottoja, liittyvät pankin suurimmat luottoriskit juuri niihin. Pankki päättikin käytännössä luopua suurempien yritysten rahoittamisesta. Sen sijaan kasvolliset omistajayrittäjät ovat jatkossakin Nooa Säästöpankille tärkeä asiakasryhmä. Järjestämättömäksi saamiseksi kutsutaan luottoja, joiden jokin maksuerä on myöhässä yli 90 päivää. Näiden luottojen osuus kaikista
lainoista säilyi 1,4 prosentissa pääosin vakuuksien pitkien realisointiaikojen vuoksi. Luottojen arvonalentumistappioita kirjattiin 1,4 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa tilikaudella 2012).
Uudistuksia palvelun parantamiseksi
Kesäkuussa 2013 pankki avasi uuden konttorin Helsingin ydinkeskustaan, Lasipalatsiin Mannerheimintielle.
Jo varsin pian avaamisen jälkeen konttorin aukioloaikoja pidennettiin asiakaspalautteen perusteella kymmenellä viikkotunnilla, eli konttori palvelee nyt aamuhämäristä iltamyöhään. Uusia palvelukokonaisuuksia lanseerattiin niin säästäjille kuin pienyrittäjille. Pankki lupaa pestä asiointinsa keskittävän säästäjän kodin ikkunat. Lisäksi pankki lupasi, ettei sen omien asiakkaiden koskaan tarvitse jonottaa varttia pidempään – muussa
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tapauksessa pankki korvaa vaivan heti paikan päällä. Pankki lupaa myös, että sen asiakkaat pääsevät aina
halutessaan henkilökohtaiseen neuvotteluun viimeistään ylihuomiseksi.
Kehitysnäkymät 2014
Korkojen merkittävä nousu näyttää siirtyvän vuosi vuodelta, mikä helpottaa asuntolaina-asiakkaiden tilannetta – erityisesti silloin, jos työllisyystilanne heikkenee. Näin ollen asuntojen hintataso pääkaupunkiseudulla
pysynee vuonna 2014 kutakuinkin nykyisellä tasollaan, eikä pankki usko asiakkaiden talousvaikeuksien lisääntyvän merkittävästi nykyisestä.
Yhdessä 24 muun suomalaisen Säästöpankin kanssa Nooa Säästöpankki kertoi vuoden 2014 alussa olevansa mukana tiivistämässä Säästöpankkiryhmää entistä kilpailukykyisemmäksi. Nooa Säästöpankin näkökulmasta kyse on aiempaa edullisemman jälleenrahoituksen hankkimisesta asuntolaina-asiakkaille ja mahdollisuuksista haastaa suurempia kilpailijoita entistä voimakkaammin.
Pankin liiketoiminnan kannalta poikkeuksellisen matala korkotaso rasittaa korkokatetta, mutta pankki on
pitkäjänteisesti suojannut tasettaan pitkäänkin jatkuvan matalien korkojen jakson varalta. Vaikka kilpailukentälle on tullut uusia toimijoita, suurten pankkien kustannusjahti etäännyttää niitä asiakkaistaan. Panostamalla
henkilökohtaiseen asiantuntijapalveluun Nooa Säästöpankki haluaa kasvattaa niiden asiakkaiden määrää,
jotka pitävät sitä pääpankkinaan.
Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Tommi Rytkönen, puh. 0400 849 819, tommi.rytkonen@saastopankki.fi

