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Ennätyksellinen tuloskertymä alkuvuodelta

• Molemmat päätulonlähteet kasvoivat alkuvuoden aikana vahvasti

• Peruspankkihankkeen keskeyttämisestä saadulla korvauksella 22 miljoonan 

euron positiivinen tulosvaikutus

• Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde H1 49,6 % ja Q2 47,0 %

• Tase kasvoi alkuvuoden aikana 4,8 miljardiin euroon

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja nousi 175 % ja oli 24,7 miljoonaa euroa

• Luottotappiot ovat alhaisella tasolla ja luottokannan laatu on hyvä

Palkkiotuotot
1-6/2021

+17 %

Korkokate
1-6/2021

+ 20 %



Vauhdikasta kasvua kannattavasti
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Kasvavaa tuottoa omistajille

Oman pääoman tuotto
(1-6/2021)
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Osakekohtainen tulos (EPS), EUR
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Cognizant –
sopimuksen 
vaikutus
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Pankkitoiminnan tehokkuus parani entisestään
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Volyymit vahvassa kasvussa

1-6/2021

+ 10 %

Asuntoluottokannan kasvu Yritysluottojen kasvu  

Q2 2019

+ 6 %

12 kk

+ 28 %
12 kk

+ 23 %

Talletuskannan kasvu

12 kk

+ 21 %

Korkokatteen kasvu 

Q2

+ 24 %



Erinomaiset näkymät loppuvuodelle

• Tulosohjeistusta nostettu tänä vuonna kahdesti

• Volyymin ja ansainnan kasvu jatkuvat vahvana

• Pankin perusliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan 
paranevan edelleen 

• Eurajoen Säästöpankin fuusio etenee suunnitellusti
tase 300 miljoonaa euroa 
12 000 henkilö- ja yritysasiakasta

• Selvitystyö siirtymisestä IRBA-malliin etenee edelleen suunnitellusti

- Tarjoaa merkittävän potentiaalin pääomakäytön tehostamiseen



Näkymät tilikaudelle 2021 (päivitetty 2.8.2021)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana 
yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta. Konsernin vuoden 
2021 tulos ennen veroja sekä vertailukelpoinen tulos ennen veroja 
kasvavat merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna.

Näkymät vuodelle 2021:

• Tilikauden aikana on annettu kaksi positiivista tulosvaroitusta 
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