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Konsolideeritud maksueelne kasum oli 244 miljonit (280 miljonit) eurot. Omakapitali tootlus moodustas 9,7% (11,6). Varade
tootlus oli 0,60% (0,75).
Pangandusvaldkonna maksueelne kasum suurenes 183 miljoni euroni (167 miljonit). Laenuportfell kasvas aasta algusest
juunini 9,3% ehk 21 miljardi euroni. Tulude ja kulude suhtarv oli 35,1% (30,8).
Kahjukindlustuse valdkonna maksueelne kasum vähenes 60 miljoni euroni (98 miljonit). Kombineeritud tasuvusmäär oli
91,9% (92,5). Investeeringute netotasuvus õiglases väärtuses moodustas 14 miljonit eurot (78 miljonit).
Muu äritegevuse maksueelne kasum oli 1 miljonit eurot (16 miljonit). Likviidsus ja finantseerimine püsisid heal tasemel.
Esmaste omavahendite (CET1) suhtarv oli 15,6% (16,0), kusjuures eesmärgiks oli 15%.
OP Corporate Banki uueks presidendiks ja tegevjuhiks nimetati tehnikateaduste litsentsiaat Katja Keitaanniemi. Oma uusi
ülesandeid asub ta täitma 6. augustil 2018.
Prognoos on muutusteta: OP Corporate Bank kontserni konsolideeritud maksueelne kasum peaks hinnangute kohaselt
jääma 2017. aasta tasemele.

Maksueelne kasum, miljonit eurot I–II kv 2018 I–II kv 2017 Muutus, % I–IV kv 2017

Pangandus 183 167 9,6 344

Kahjukindlustus 60 98 -39,0 193

Muu äritegevus 1 16 -92,0 -2

Kontsern kokku 244 280 -13,1 535

Omakapitali tootlus (ROE), % 9,7 11,6 -1,9* 10,6

Varade tootlus (ROA), % 0,60 0,75 -0,1* 0,67

Kasumiaruande võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi näitajatele. Kui ei ole teisiti märgitud, siis on bilansi
ja muude läbivate andmete võrdlusaluseks 2017. aasta 31. detsembri näitajad. 1. jaanuaril 2018 kehtestas OP Corporate Bank
rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 9 „Finantsinstrumendid“. Kasumiaruandest tulenevad võrreldavad andmed
põhinevad standardi IAS 39 kohaselt 2017. aasta vastava ajavahemiku kohta esitatud näitajatel. Kui ei ole teisiti märgitud, siis
on bilansi ja muude läbivate andmete võrdlusaluseks standardi IAS 39 kohased näitajad seisuga 31. detsember 2017.

* Suhtarvu muutus

Finantseesmärgid 30. juuni 2018 31. dets. 2017 Eesmärk

Kliendikogemus, NPS-meetod (-100–+ 100) 70 69 70, aja jooksul 90

Esmaste omavahendite (CET1) suhtarv, % 15,6 16,0 15

Majandusliku kapitali tootlus, % 16,2 17,8 22

Jätkuva äritegevuse kulud*, miljonit eurot

566 534

Kulud 2020. aastal väiksemad

kui 2015. aastal (475)

Dividendide väljamaksmise määr, % 49,7 50

*V.a. tervishoiu- ja heaoluvaldkonna kulud. Jooksvad 12 kuud.



Prognoos aasta lõpuni

Maailma ja euroala majandusprognoos on endiselt soodne, ehkki euroala majanduskasv jäi teises kvartalis oodatule pisut alla.
Suure majanduskasvu tõttu on Euroopa Keskpank oma rahapoliitikat vähehaaval normaliseerinud. Ka Soome majandusareng
on olnud hea. Majanduskasv on olnud kindel ja laiaulatuslik, tööhõive on paranenud, jooksevkonto näitab ülejääke ning
majandususaldusindeks on kõrgel tasemel.

Lähiajal peaks majanduskasv jätkuma, kuigi Soome majanduskasvu kiirus eeldatavasti väheneb. Lähituleviku suurimad riskid on
seotud kasvava ebakindlusega finantsturgudel ja poliitilise olukorraga. Pikemaajaliseks ohuks on majanduskasvu jäämine
tagasihoidlikuks, kui Soome ei suuda elanikkonna vananemise ja laiaulatusliku digiteerimise tingimustes oma majandust piisavas
ulatuses ümber struktureerida.

Finantssektoris on ärikeskkond olnud üldiselt üsna soodne. Ehkki madalad intressimäärad turul on aeglustanud pankade
netointressitulu kasvu ja kahandanud kindlustusseltside tulu fikseeritud tulumääraga investeeringutest, on need ühtlasi
parandanud klientide suutlikkust teha tagasimakseid. Väärtuse langusest tulenevad kahjumid on väga väikesed. Suurimad
strateegilised ohud finantssektoris seonduvad praegu klientide muutuva käitumismustri, ärikeskkonna digiteerimise, väljapoolt
traditsioonilist finantssektorit tuleneva konkurentsi ja keerulisema regulatsiooniga. Sektori lõhestatus ähvardab aeglustada
majanduskasvu ja vähendada tulu teenimise võimalusi lähiaastatel. Mõne järgneva aasta jooksul tuleb finantssektoril kindlasti
oma tegevus ümber kujundada. Ärikeskkonnas aset leidvad muutused toonitavad nii vajadust tegevus pikas perspektiivis ümber
kujundada kui ka tasuvuse ja kapitali adekvaatsuse juhtimise olulisust.

OP Corporate Bank kontserni konsolideeritud maksueelne kasum peaks hinnangute kohaselt jääma 2017. aasta tasemele. Kõige
märkimisväärsemad tulu mõjutavad tegurid on intressimäära ja investeerimiskeskkonna muutused, mahaarvamised
debitoorsetelt võlgnevustelt, äritegevuse kasvumäär, konkurentsimuutused ning suurte nõuete mõju kahjuhüvituskuludele.
2018. aasta alguses kehtestatud standard IFRS 9 peaks varsti pärast selle juurutamist suurendama lühiajalise tulu volatiilsust
ja vähendama investeeringutulu.

Kõik selles aruandes esitatud tulevikku käsitlevad väited, millega väljendatakse juhtkonna ootusi, arvamusi, hinnanguid,
prognoose ja oletusi, põhinevad praegusel prognoosil ärikeskkonna arengu ning OP Corporate Bank kontserni ja selle erinevate
üksuste tulevaste finantstulemuste kohta, kuid tegelikud tulemused võivad siin toodust oluliselt erineda.

Helsingi, 1. august 2018

OP Corporate Bank plc juhatus


