
 

OP Corporate Bank plc finantsaruanne 1. jaanuar – 31. detsember 2019 

• Konsolideeritud maksueelne kasum oli 412 miljonit eurot (439). Kogutulu kasvas 11% ja 
kogukulu 4% võrra. Investeerimistulu kasvas 76% võrra 384 miljoni euroni ja netointressitulu 
8% võrra 295 miljoni euroni. OP Financial Group andis 2018. aasta lõpus töötajate 
kogumispensioniga seotud kindlustusportfelli haldamise üle kindlustusseltsile Ilmarinen 
Mutual Pension Insurance Company, mis vähendas eelmisel aastal kulusid 34 miljoni euro 
võrra. Sellega seoses vähenesid võrreldavad kulud 2% võrra. Aruandeperioodi kasumit 
kahandasid kindlustusvaldkonna netotulu vähenemine 146 miljoni euro võrra, nõuete 
väärtuse langusest tingitud kahjumi suurenemine 38 miljoni euro võrra ja IKT kulude kasv 28 

miljoni euro võrra. 
• Ettevõtete panganduse maksueelne kasum kahanes 27% võrra 262 miljoni euroni. Kasumit 

kahandasid investeeringutest saadud netotulu vähenemine, kulude kasv ja suurenenud 
nõuete väärtuse langus. Investeerimistulu vähenemist mõjutas tuletisinstrumentide 
hindamismudeli muutmine, krediidi- ja vastaspoole riskide muutus ning eelmise aastaga 
võrreldes madalamad kapitalitulud. Netointressitulu kasvas 9,7% võrra 383 miljoni euroni. 
Laenuportfell kasvas aasta algusega võrreldes detsembriks 6,2% võrra 23,7 miljardi euroni. 
Kulude-tulude suhe oli 41,1% (32,6). 

• Kahjukindlustuse valdkonna maksueelne kasum kasvas investeerimistulude suurenemise 
toel 66% võrra 200 miljoni euroni. Investeerimistulu oli 242 miljonit eurot (28). 
Kindlustusvaldkonna netotulu kahanes 402 miljoni euroni (549). Kindlustuskohustuse 
diskontomäära vähendamine kahandas kindlustusvaldkonna netotulu 136 miljoni euro 
võrra. Kombineeritud suhtarv oli 92,7% (92,0).  

• Muu äritegevuse maksueelne kasum kahanes netointressitulu vähenemise tõttu 50 miljoni 
euro võrra (-42). Likviidsus ja juurdepääs rahastamisvõimalustele püsisid heal tasemel. 

• Esimese taseme omavahendite (CET1) suhtarv 31. detsembril 2019 oli 14,9% (15,1). 
Eeldatavalt nõrgendab uue kohustuste täitmata jätmise (default) definitsiooni kavandatav 
vastuvõtmine 2020. aasta märtsis CET1 suhet 0,7 protsendipunkti võrra.  

Maksueelne kasum, miljonit eurot I-IV kv/2019  I-IV kv/2018  Muutus, %  

Pangandus  262  361  -27,2  

Kahjukindlustus  200  120  66,1  

Muu äritegevus  -50  -42  -  

Kontsern kokku  412  439  -6,2  

Omakapitali tootlus (ROE), %  7,8  8,5  -0,7*  

Varade tootlus (ROA), %  0,49  0,54  -0,05*  

Kasumiaruande võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi näitajatele. Kui ei ole 
märgitud teisiti, siis on bilansi ja muude läbivate andmete võrdluseks 31. detsember 2018. 

*Suhtarvu muutus 



2020. aasta prognoos 

Finantsturgude riskid leevenesid aasta teisel poolel. Intressimäärad tõusid augustikuus madalaimalt 
tasemelt, kuid jäid madalamaks kui 2019. aasta alguses. Aktsiahinnad jätkasid neljandas kvartalis 
tõusu. Aktsiaturud tugevnesid aasta jooksul märkimisväärselt. Euroopa Keskpank (EKP) langetas 
hoiuste intressimäära septembris –0,4 protsendilt –0,5 protsendini ja alustas novembri alguses 
varaostuga kogumahus 20 miljardit eurot kuus. EKP teatas, et hoiab peamist refinantseerimismäära 
muutumatuna või madalamal, kuni inflatsiooni väljavaated on kooskõlas inflatsiooni eesmärgiga. 
Pikaajaliselt erakordselt madalad intressimäärad on finantsasutustele koormavad. 

Eeldatavalt püsivad 2020. aastal laenuportfelli kvaliteet, laenunõudlus ning kahjukindlustuse 
preemiatest saadav tulu heal tasemel. Kõige olulisemalt võivad kasumit mõjutada intressimäära ja 
investeerimiskeskkonnaga, turu kasvutempoga, konkurentsiolukorraga, nõuete väärtuse langusega 
ning suurte kahjunõuete mõjuga seotud ettenägematud muutused. 

2020. aastal esitatakse aastased kasumiprognoosid finantsbülletäänis ja vahearuannetes ainult OP 
Financial Groupi tasandil. 

Kõik eelmainitud finantsbülletäänis sisalduvad tulevikuprognoosid, mis väljendavad juhtkonna 
ootusi, uskumusi, hinnanguid, prognoose ja eeldusi, põhinevad tegevuskeskkonna arengu 
praegustel väljavaadetel ning OP Corporate Bank Groupi tegelikud finantstulemused võivad 
tulevikus oluliselt erineda hetkel prognoositust. 

2020. a. finantsaruandlus 

OP Corporate Bank plc avaldab väärtpaberite emitendi regulaarse aruandluse kohustuse täitmiseks 
järgmise finantsteabe: 

2019. a. aruannete avaldamise tähtaeg: 

OP Corporate Banki 2019. a. tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne  9. nädal  

OP Corporate Banki 2019. a. ühingujuhtimise aruanne  9. nädal  

2020. a. vahearuannete ajakava: 

2020. a. I kvartali vahearuanne 28. aprill 2020  

2020. a. I poolaasta finantsaruanne  21. juuli 2020  

2020. a. I-III kvartali vahearuanne: 22. oktoober 2020  

Helsingi, 4. veebruar 2020 

OP Corporate Bank plc 
juhatus 


