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LEHDISTÖTIEDOTTEEN TULOS KÄSITTÄÄ
SAMPO PANKIN SEKÄ HENKILÖ- ETTÄ
YRITYSASIAKASLIIKETOIMINNOT.
TÄMÄN LEHDISTÖTIEDOTTEEN TULOS EI
PIDÄ SISÄLLÄÄN DANSKE MARKETSIN JA
DANSKE CAPITAL LIIKETOIMINTOJA SUOMESSA.
SAMPO PANKILLA ON SUOMESSA KUUSI
ALUETTA, JOILLA ON YHTEENSÄ 121 KONTTORIA JA 7 PALVELUPISTETTÄ.

Sampo Pankin tulos 2007
Integraatio etenee suunnitelmien mukaan






Tulos ennen luottotappioita ja integraatiokustannuksia parani 8 %
Tulos ennen veroja heikkeni integraatiokustannusten johdosta
Kulu/tuotto – suhdeluku parani ja oli 54,3 %
Lainakanta kasvoi 12 %
Sampo Pankki integroituu pääsiäisenä Danske Bankin tietojärjestelmiin

PANKKILIIKETOIMINNOT SUOMESSA
( m)
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2006
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Korkotuotot, netto
Palkkiotuotot, netto
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot

405
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3
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4
33
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107
75
88

Liiketoiminnan tuotot yhteensä
Poistot aineettomista hyödykkeistä
Integraatiokulut
Liiketoiminnan muut kulut

600
78
50
326

586
332

102
98

Liiketoiminnan kulut yhteensä

454

332

137

Tulos ennen luottotappioita
Luottotappiot

146
36

254
-10

57
-

Tulos ennen veroja

110

264

42

22 018
12 944
17 994
990

19 673
11 966
17 080
1 110

112
108
105
89

16,1
12,1
75,7
54,3

24,9
25,9
56,7
56,7

-

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kauden päättyessä
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille kauden päättyessä
Riskipainotetut erät (ka.)
Allokoitu pääoma (ka.)
Allokoidun pääoman tuotto ennen luottotappioita, % p.a.
Allokoidun pääoman tuotto ennen veroja (ROE), % p.a.
Kulu-tuotto -suhde, %
Kulu-tuotto -suhde, poislukien integraatiokulut

Vuosien 2007 ja 2006 luvut käsittävät Sampo Pankin toiminnot
helmikuusta alkaen.

Vuosi 2007 oli erittäin haasteellinen suomalaisilla pankkimarkkinoilla.
Sampo Pankin toiminnallinen tulos säilyi hyvänä, vaikka tulos ennen veroja heikkeni integraatiokustannuksista johtuen. Integraatioprosessista huolimatta nettokorkotuotot kasvoivat 2 %. Sampo Pankin siirryttyä osaksi
Danske Bankia avaavalla taseella oli negatiivinen vaikutus nettokorkotuottoihin. Tämä vaikutus poislukien nettokorkotuotot kasvoivat 8 %. Tulos
ennen veroja oli 110 miljoonaa euroa.
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Tulos ennen luottotappioita ja integraatiokustannuksia parani vuoden
2006 ennätystasolta 8 % ja oli 274 miljoonaa euroa. Integraatiokustannukset vuonna 2007 olivat 50 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne vuonna 2007
Suomen talous pysyi vakaana ja vahvassa kasvussa koko vuoden. Tämän vuoksi pankkituotteiden kysyntä kasvoi edellisvuosien tapaan.
"Pystyimme pitämään asemamme huolimatta kovasta kilpailusta ja koko
vuoden käynnissä olleesta mittavasta integraatioprosessista," sanoo
Sampo Pankin toimitusjohtaja Ilkka Hallavo.
Huolimatta maailmantaloutta ja koko finanssitoimialaa heiluttaneesta epävarmuudesta kova kilpailu piti lainamarginaalit ennätyksellisen alhaisella
tasolla koko vuoden. Korkotason nousu jatkui vuonna 2007. Kilpailu kiristyi erityisesti talletusmarkkinoilla. Sampo Pankin talletuskanta kasvoi 8 %.
Henkilöasiakastalletuskannan kasvu oli 2 %, kun vastaavasti yritysasiakkaiden puolella kasvu oli 14 %.
Lainakanta henkilöasiakkaille kasvoi 10 % ja yrityslainakanta 14 %. Asuntolainakannan kasvu oli 11,7 % ja Sampo Pankin markkinaosuus suomalaisesta asuntolainakannasta oli 15,6 % (marraskuun lopussa 2007).
Sampo Pankin markkinaosuus lainakannasta oli Suomessa 15,6 % ja
talletuskannasta 12,6 %, kun vastaavat luvut olivat vuoden 2006 lopussa
15,7 % ja 13,7 %.
37 % kasvu toimintakuluissa johtui lähes kokonaan integraatiokustannuksista. Sampo Pankin integrointi osaksi Danske Bankin tietojärjestelmää
alkoi kaupan toteuduttua helmikuun alussa.
Poislukien integraatiokustannukset toimintakustannukset laskivat 2 % ja
kulu/tuotto -suhdeluku parani 56,7 prosentista 54,3 prosenttiin.
Vuonna 2007 synergiahyödyt olivat 17 miljoonaa euroa.
Luottotappiot kasvoivat vuodesta 2006 ja ne olivat 36 miljoonaa euroa.
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Rahastomarkkinoilla kaksijakoinen vuosi
Vuosi 2007 oli rahastomarkkinoilla kaksijakoinen. Vuoden ensimmäisen
puoliskon aikana rahastovarat kasvoivat tasaisesti, mutta toisella puolikkaalla markkinoiden heilahtelut johtivat rahastopääomien merkittävään
laskuun.
Sampo Rahastoyhtiön hallinnoimat varat kasvoivat lähes miljardi euroa ja
olivat vuoden lopussa 12 miljardia euroa. Yhtiön markkinaosuus pysyi
vakaana ja oli vuoden lopussa 18,1 % (18,2 %). Rahastovarat ja markkinaosuus vuoden lopussa pitävät sisällään myös yhdeksän Danske Capitalin (joulukuussa 2006 604 miljoonaa euroa) ja Danske Capital Fund
Management Company rahaston varat. Ne yhdistettiin Sampo Rahastoyhtiöön syyskuussa 2007.

IT-integraatio lähestyy
Sampo Pankin suomalaiset toiminnot on tarkoitus yhdistää Danske Bankin tietojärjestelmiin pääsiäisenä maaliskuussa 2008, vain 14 kuukautta
projektin alkamisesta.
"Sampo Pankki on yhdistämisen jälkeen olemaan entistä vahvempi ja
kilpailukykyisempi pankki. Osana Danske Bankin järjestelmiä saamme
runsaasti lisäresursseja ja meistä tulee pankki, joka voi tarjota asiakkailleen sellaisia kansainvälisiä palveluita, joita muilta ei ole saatavissa. Uusien palvelujen ja lisääntyneen tehokkuuden avulla pystymme tuottamaan
aikaisempaa enemmän hyötyä asiakkaillemme", sanoo Hallavo.
Tietojärjestelmien yhdistäminen mahdollistaa Sampo Pankille kaikkien
Danske Bankin tuotteiden tuomisen suomalaisille markkinoille ja varmistaa jatkossakin elektronisten palveluiden korkeatasoisuuden. Sampo
Pankin kilpailukyvyn odotetaan paranevan merkittävästi niin henkilö-,
yksityispankki- kuin yritysasiakkaidenkin kohdalla.

Näkymät 2008
Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden turbulenssista huolimatta Suomen
talouden odotetaan pysyvän vakaana myös vuonna 2008. Se luo Sampo
Pankille mahdollisuuden kasvaa jatkossakin, vaikka kasvun odotetaan
hidastuvan vuodesta 2007.

3

S

Tietojärjestelmien yhdistäminen pääsiäisenä 2008 aiheuttaa integraatiokustannusten merkittävää kasvua vuoden ensimmäisellä ja toisella
neljänneksellä. Integraatiosta syntyvien synergiahyötyjen odotetaan olevan vuonna 2008 noin 54 miljoonaa euroa, joiden odotetaan näkyvän
täysimääräisinä jo vuonna 2009.

Koko Danske Bank Groupin tulos vuodelta 2007 ja vuosikertomus ovat
nähtävillä osoitteessa www.danskebank.com.
Lisätietoja:
Sampo Pankki:
Hannu Vuola
Viestintäjohtaja
Puhelin +358 10 513 0727
Mobile +358 50 42 400 40

Tämä lehdistötiedote käsittää Sampo Pankin tuloksen vuodelta 2007
helmikuun 1. päivä alkaen. Silloin Sampo Pankki siirtyi osaksi Danske
Bank Groupia.
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