
 

OP Corporate Bank plc vahearuanne 1. jaanuar - 31. märts 2020 

• Konsolideeritud maksueelne kasum oli 27 miljonit eurot (64). Netointressitulu kasvas 
21% ja ulatus 81 miljoni euroni (67) ja kindlustusvaldkonna netotulu 20%, ulatudes 131 
miljoni euroni (109). Nõuete väärtuse langusest tulenev kahjum (49 miljonit eurot) 
suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 45 miljoni euro võrra. Nõuete väärtuse 
langusest tekkinud kahjumit suurendas eriti väärtuse languse arvutamisel kasutatud uue 
maksejõuetuse määratluse kasutuselevõtt ning koroonaviiruse pandeemia mõju 
krediidiriski väljavaatele. Investeerimistulu vähenes 48% võrra 25 miljoni euroni (48) 
peamiselt koroonaviiruse pandeemia tõttu. 

• Ettevõtete panganduse maksueelne kasum kahanes 81% võrra 9 miljoni euroni (45). 
Nõuete väärtuse langusest tulenev kahjum vähendas kasumit 47 miljoni euro võrra (5). 

Netointressitulu kasvas 12% ja ulatus 101 miljoni euroni (90). Laenuportfell kasvas märtsis 
võrreldes eelmise aasta sama ajaga  8% võrra 24,3 miljardi euroni (22,5). 

• Kahjukindlustuse valdkonna maksueelne kasum kasvas 34% võrra 39 miljoni euroni (29). 
Kindlustusvaldkonna netotulu (131 miljonit eurot) kasvas 22 miljoni euro võrra. 
Investeerimistulu kahanes 49% ja ulatus 14 miljoni euroni (27). Kombineeritud suhtarv oli 
92,7% (97,5). 

• Muu äritegevuse maksueelne kasum kahanes 20 miljoni euro võrra (–11). Likviidsus püsis 
koroonaviiruse kriisist hoolimata heal tasemel. 

Kontserni esimese taseme omavahendite (CET1) suhtarv oli 13,6% (14,9). Madalamat 
suhtarvu mõjutas eriti uue maksejõuetuse määratluse vastuvõtmine. 

Maksueelne kasum, miljonit eurot  I kv/2020  I kv/2019  Muutus, %  
I-IV 
kv/2019  

Pangandus 9  45  -80,7  262  

Kahjukindlustus  39  29  33,9  200  

Muu äritegevus -20  -11  -  -50  

Kontsern kokku  27  64  -57,3  412  

Omakapitali tootlus (ROE), %  2,1  5,0  -2,9*  7,8  

Varade tootlus (ROA), %  0,13  0,30  -0,17*  0,49  

Kasumiaruande võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi näitajatele. Kui ei ole 
märgitud teisiti, siis on bilansi ja muude läbivate andmete võrdluseks 31. detsember 2019.  

*Suhtarvu muutus 

 



Aasta lõpupoole väljavaated  

Koroonaviiruse leviku ohjeldamise meetmed viisid maailmamajanduse esimesel kvartalil 
langusesse. Aasta alguse optimistlik sentiment aktsiaturul muutus järsuks hinnalanguseks. 
Intressimäärad fikseeritud tulumääraga turul hakkasid kvartali lõpus taas tõusma, kuna 
riskipreemiad tõusid. Finantsturul kasvasid pankade rahastamiskulud märkimisväärselt. Turg 
eeldab, et intressimäärad püsivad aasta lõpus üldjoontes muutumatuna, kuid siiski on ebakindlus 
erakordselt suur. Valitsus püüab leevendada koroonakriisi otsest mõju pankade ja 
kindlustusseltside klientide rahandusele, kuid praegusel hetkel on endiselt keeruline hinnata kriisi 
pikaajalist mõju. 

Koroonaviiruse kriisist tingitud kõige olulisemad kasumitulemust mõjutavad ebakindlused on 
seotud intressimäära ja investeerimiskeskkonna muutustega ning väärtuse langusest tuleneva 
kahjumi suurenemisega. Lisaks mõjutavad tulevast kasumitootlust turu kasvutempo, muutused 

konkurentsisituatsioonis ja suurte kahjunõuete mõju kahjukuludele. 

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

Kõik käesolevas vahearuandes 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. vahearuannete ajakava: 

2020. a. I poolaasta finantsaruanne 21.  juuli 2020  

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

Helsingi, 28. aprill 2020 
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