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Konsolideeritud maksueelne kasum oli 392 miljonit (400 miljonit) eurot. Omakapitali tootlus moodustas 10,4% (11,1).
Pangandusvaldkonna maksueelne kasum kasvas 256 miljoni euroni (189 miljonit) tänu netoinvesteeringutulu ja
netointressitulu suurenemisele. Laenuportfell suurenes aasta algusest septembrini 11,0% 19,4 miljardi euroni. Tulude
ja kulude suhtarv oli 30,8% (34,6).
Kahjukindlustuse valdkonna maksueelne kasum vähenes 125 miljoni euroni (199 miljonit). Diskontomäära
vähendamise kava varasem rakendamine ning kahjude hüvitamises esimese kolme kvartali jooksul aset leidnud
ebasoodsad muutused kahandasid kindlustusvaldkonna netotulu ja kombineeritud tasuvusmäära, mis oli 97,0% (86,5).
Investeeringute netotasuvus õiglases väärtuses moodustas 119 miljonit eurot (18 miljonit).
Maksueelne kasum muust tegevusest oli 11 miljonit eurot (11 miljonit). Likviidsus ja finantseerimine olid heal
tasemel.
Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarv oli 14,5% (14,9), kusjuures eesmärgiks oli 15%.
OP Financial Groupi uueks presidendiks ja kontserni juhatuse esimeheks nimetati Timo Ritakallio, LL.M., MBA ja D.Sc.
(tehnika). Pärast ametisse nimetamist saab temast OP Corporate Bank plc juhatuse esimees. Timo Ritakallio asub
ametikohuseid täitma 2018. aasta märtsis.
Prognoosi muutus: OP Corporate Banki kontserni konsolideeritud maksueelne kasum peaks hinnangute kohaselt
olema peaaegu võrdne 2016. aasta maksueelse kasumiga (varasem prognoos: peaaegu võrdne või alla selle).

I–III kv 2017 I–III kv 2016 Muutus, % I–IV kv 2016

Maksueelne kasum, miljonit eurot

Pangandus
256 189 35,4 260

Kahjukindlustus
125 199 -37,5 231

Muud tegevused
11 11 1,8 13

Kontsern kokku
392 400 -1,9 504

Kasumiaruande võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi näitajatele. Kui ei ole teisiti märgitud, siis on
bilansi ja muude andmete võrdlusaluseks 2016. aasta 31. detsember.

Finantseesmärgid 30. sept 2017 31. dets 2016 Eesmärk

Kliendikogemus, NPS (-100 – +100)
67

58 70, aja jooksul 90

Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhe, % 14,5 14,9 15

Majandusliku kapitali tootlus, % 16,4 17,0 22

Jätkuva äritegevuse kulud*, miljonit eurot 513 471 2020. aasta kulud
väiksemad kui 2015. aasta

kulud
(475)

Dividendide väljamaksmise määr, % - 50,4 50

* V.a tervishoiu- ja heaoluvaldkonna kulud.



PROGNOOS AASTA LÕPUNI

Maailma majandus arenes kolmandas kvartalis soodsas suunas. Euroala majandus on kasvanud oodatust kiiremal sammul,
kuid inflatsioonimäär on jäänud tagasihoidlikuks ja prognoosi kohaselt püsib madalal ka intressimäär. Soome majanduse kasv
jäi endiselt kindlaks ja laiaulatuslikuks. Positiivne meeleolu majanduses on ikka veel tõusuteel. Tööhõive paranemine toetab
tarbijate usaldust ja ettevõtete suurem kasumlikkus kasvatab püsiinvesteeringuid. Majanduse soodne areng peaks lähitulevikus
kestma. Prognoosi varjutavad eelkõige geopoliitilised ohud. Soomes on ohuks tõik, et kui tööhõivemäära suurendavaid
asjakohaseid reforme ellu ei viida, jääb pikemaajaline majanduskasv tagasihoidlikuks.

Finantssektor on uut tüüpi, madala intressimääraga keskkonnas suhteliselt hästi kohanenud. Ehkki madalad intressimäärad on
aeglustanud pankade netointressitulu kasvu ja kahandanud kindlustusseltside tulu fikseeritud tulumääraga investeeringutest,
on need ühtlasi parandanud klientide suutlikkust teha tagasimakseid. Kahjumid väärtuse vähenemisest on püsinud väikesed,
hoolimata nüüd juba mitu aastat kestnud aeglasest majanduskasvust. Suurimad strateegilised ohud finantssektoris seonduvad
praegu klientide muutuva käitumismustri, ärikeskkonna digiteerimise 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 vajadust tegevus
pikas perspektiivis ümber kujundada ning rõhutavad juhtkonna rolli tulemuslikkuse ja kapitali adekvaatsuse tagamises.

OP Corporate Banki kontserni konsolideeritud maksueelne kasum peaks hinnangute kohaselt olema peaaegu võrdne 2016.
aasta maksueelse kasumiga (varasem prognoos: peaaegu võrdne või alla selle). Kõige märkimisväärsemad tulu mõjutavad ja
ebakindlust põhjustavad tegurid on intressimäära ja investeerimiskeskkonna muutused, mahaarvamised debitoorsetelt
võlgnevustelt, äritegevuse kasvu kiirus ning suurte nõuete mõju kahjuhüvituskuludele.

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

Helsingi, 1. november 2017

OP Corporate Bank plc
juhatus


