
 
 
 
 OP CORPORATE BANK PLC VAHEARUANNE AJAVAHEMIKU 1. JAANUAR – 31. MÄRST 2019 

 Konsolideeritud maksueelne kasum kahanes 64 miljoni euroni (150). Netointressitulu kasvas 4% võrra 67 miljoni euroni. 
Kogutulu kahanes kindlustusvaldkonna netotulu ja investeerimistulu vähenemise ning kulude suurenemise tõttu, mis olid 
peamiselt tingitud panusest Euroopa Liidu stabiilsustasusse. Nõuete väärtuse langus püsis madalal tasemel. 

 OP Corporate Bank kontserni uued äritegevuse segmendid alates 2019. aasta algusest on ettevõtete pangandus, 
kahjukindlustus ja muu äritegevus. 

 Pangandusvaldkonna maksueelne kasum kahanes 59% võrra 45 miljoni euroni investeeringutest saadud netotulu 
vähenemise ja Euroopa Liidu stabiilsustasu tõttu. Laenuportfell kasvas märtsi seisuga aastaga 10% võrra 22,5 miljardi euroni. 
Tulude ja kulude suhtarv oli 56% (31,7). 

 Kahjukindlustuse valdkonna maksueelne kasum kahanes 14% võrra 29 miljoni euroni, mille põhjuseks olid suuremad 
kahjuhüvitisnõuded, mis vähendasid kindlustusvaldkonna netotulu. Kombineeritud tasuvusmäär oli 97,5% (93,2). 

 Muu äritegevuse maksueelne kasum oli -11 miljonit eurot (6) ja selle tingis väiksem investeeringutest saadud netotulu. 
Likviidsus ja finantseerimine püsisid heal tasemel.  

 

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

 Pangandus  45  109  -58,8  361  

 Kahjukindlustus  29  34  -14,2  120  

 Muu äritegevus -11  6  -278,1  -42  

 Kontsern kokku  64  150  -57,5  439  

 Omakapitali tootlus (ROE), %  5,0  12,0  -7,0*  8,5  

 Varade tootlus (ROA), %  0,30  0,76  -0,5*  0,54  

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

Finantseesmärgid  31. märts 
2019  

31. dets. 
2018  

Eesmärk  

Kliendikogemus, NPS (-100-+100)  75  71  70  

Esmaste omavahendite (CET1) suhtarv, %  14,6  15,1  15  

Majandusliku kapitali tootlus, %  11,4  14,4  22  

Jätkuva äritegevuse kulud (jooksvad 12 
kuud)*,  
miljonit eurot  

605  593  2020. aastal kulud 
väiksemad kui 
2015. aastal (475)  

Dividendide väljamaksmise määr, %     49,9  50  

*välja arvatud tervise- ja heaoluvaldkonna kulud. 



 
 
 
2019. aasta vahearuannete kava 
 

2019. aasta I poolaasta vahearuanne:  30. juuli 2019  

2019. aasta I-III kvartali vahearuanne:  29. oktoober 2019  

Helsingi, 7. mai 2019 

OP Corporate Bank Plc juhatus 
 

 

 


