
OP GRUPI TULEMUSED 2014. AASTAL

Konsolideeritud maksueelne kasum oli 584 miljonit eurot (479) ja konsolideeritud maksueelne kasum reaalväär-
tuses oli 663 miljonit eurot (464). Omakapitali tasuvus oli 14,3% (14,4). Esmataseme omavahendite määr oli
12,4% (11,9*), eesmärk oli 15%.
Märkimisväärne tulude kasv parandas panganduse kasumit. Laenuportfell kasvas 5%, 14,9 miljardi euroni (14,2).
Keskmine ettevõtete laenuportfelli marginaal oli 1,44% (1,57). Tulu sisaldas 25 miljonit eurot (35) mahaarvamisi
debitoorsetelt võlgnevustelt.
Kahjukindlustuses suurenes kindlustuspreemiate tulu 5% (11). Kombineeritud tasuvuse norm oli 91,0% (91,6).
Pensionikohustuste diskontomäära vähenemine kahandas tulusid 62 miljoni euro võrra (38). Kui jätta välja muu-
tused reservibaasides ja firma soetamisest tekkinud immateriaalsete aktivate amortisatsioon, siis paranes kom-
bineeritud tasuvusmäär äritegevusest 84,7%-ni (86,9). Investeeringute tasuvus reaalväärtuses moodustas 6,7%
(3,5).
Varahalduse tulu suurenes tänu tulemustest sõltuvate teenustasude kasvule. Hallatavate varade maht suurenes
14% võrra, 43,3 miljardi euroni (37,9).
Juhatus teeb ettepaneku maksta dividende 0,43 eurot aktsia kohta. See tähendab 30%-list dividendi osakaalu.
OP Cooperative viis lõpule 2014. aasta veebruaris välja kuulutatud avaliku pakkumise ja omandas ar-
bitraažiotsusega kõik OP Bank plc aktsiad. OP A-seeria aktsiatega kauplemine lõpetati Helsingi börsil 30. septem-
bril 2014. OP Cooperative registreeriti OP ainuaktsionäriks 7. oktoobril 2014.
Prognoos aastaks 2015: maksueelne kasum kujuneb 2015. aastal eeldatavasti samaks, kui see oli 2014. aastal.
Üksikasjalikumalt saab prognoosiga tutvuda allpool lõigus "Prognoos aastaks 2015".

OKTOOBER – DETSEMBER

Konsolideeritud brutotulu oli 117 miljonit eurot (95) ja konsolideeritud brutotulu reaalväärtus oli 144 miljonit eu-
rot (112).
Panganduse maksueelne kasum vähenes väiksema kauplemistulu tõttu 27%. Netointressitulu suurenes eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes 17%. Laenuportfell kasvas 2% võrra ning ettevõtete laenuportfelli keskmine mar-
ginaal vähenes 5 baaspunkti võrra. Tulu sisaldas 7 miljonit eurot (5) mahaarvamisi debitoorsetelt võlgnevustelt.
Kahjukindlustuses suurenes kindlustuspreemiate tulu 2% (13). Kombineeritud tasuvuse norm oli 91,1% (101,4).
Pensionikohustuste diskontomäära vähenemine kahandas aastataguseid tulusid 38 miljoni euro võrra. Kombinee-
ritud tasuvuse norm oli 89,5% (87,7). Investeeringute tasuvus reaalväärtuses moodustas 1,7% (1,4).

Kasumiaruande võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi näitajatele. Kui ei ole teisiti märgitud, siis on
bilansi ja muude andmete võrdlusbaasiks 2013. aasta 31. Detsember.  Võrreldavad andmed on IFRS10 kasutuselevõtu tõttu
ümber arvestatud.
*) Vastavalt kapitalinõuete direktiivile (EL 575/2013) (CRR) alates 1. jaanuarist 2014.
**) Solvency II direktiivi (2009/138/EÜ) järgi.
*) Juhatuse ettepanek

Brutotulu, miljonit eurot 2014 2013 Muutus, % Q4/2014 Q4/2013 Muutus, %
Pangandus 303 251 21 55 75 -27
Kahjukindlustus 223 166 34 32 4
Kontserni funktsioonid 20 39 -48 11 10 14
Varahaldus 38 24 59 18 5
Grupp kokku 584 479 22 117 95 23
Reaalväärtuse reservi muutus 79 -15 28 17 63
Brutotulu reaalväärtus 663 464 43 144 112 29

Omakapital aktsia kohta, 10,38 9,54
Keskmine töötajate arv 2 563 2 632 2 516 2 553

Ülaltoodud näitajad kehtivad OP Grupi kohta tervikuna, need ei ole jaotatud jätkuvate ja lõpetatud tegevuste kaupa.



Finantseesmärgid 2014 2013 Q4/2014 Q4/2013 Eesmärk

Omakapitali tasuvus, % 14,3 14,4 11,3 17,5 13
Esmataseme omavahendite määr (CET1), % *) 12,4 11,9 15
Pangandusvaldkonna tegevustulude ja -kulude suhe, % 33 36 40 34 < 35
Kahjukindlustuse kombineeritud tasuvuse norm, % 84,7 86,9 89,5 87,7 < 92
Kahjukindlustuse tegevuskulude norm, % 18,4 18,7 21,5 19,9 18
Kahjukindlustuse maksevõime määr (Solvency II raamistiku järgi), %
**) 117 125 120
Varahaldusvaldkonna tegevustulude ja -kulude suhe, % 42 53 30 56 < 45
2015. aasta kulud kokku on 2012. aasta lõpu tasemel 598 581 152 155 569
AA reitingu on kinnitanud vähemalt kaks krediidireitinguagentuuri või
on krediidireitingud vähemalt peamiste konkurentide tasemel 2  2 2
Dividendide väljamakse määr vähemalt 50%, eeldusel et esmataseme
omavahendite määr on vähemalt 15%. Dividendide väljamakse määr
on 30%, kuni esmataseme omavahendite määraks saavutatakse 15%. 30***) 50 > 50 (30)

PROGNOOS AASTAKS 2015

Euroala majanduskasv jääb aeglasele tasemele ning häireid võib vaatamata Euroopa Keskpanga vabamale finantspoliitikale
ja muudele majanduskasvu soodustavatele meetmetele endiselt esineda. Samuti on Soome majanduskasv eeldatavasti
aeglane, kuigi ekspordis võib täheldada mõningast kasvu.  Endiselt toovad Soome majanduse jaoks kaasa ebakindlust ja
aeglustavad majandussurutisest taastumist rahvusvahelised poliitilised pinged.

Finantssektori kasvuprognoosi pärsivad tagasihoidlik majandusareng ja rahvusvahelised poliitilised pinged. Kõigi aegade
madalaimad intressimäärad söövad ära pankade netointressitulu ja nõrgestavad kindlustusseltside investeerimistulu. Te-
gevuskeskkonna muutuste ja rangema regulatsiooni tõttu on muutunud olulisemaks kapitali adekvaatsust ja tasuvust
toetavad meetmed.

Tegevuskeskkonnast tingitud väljakutsetele vaatamata kujuneb prognoositav maksueelne kasum 2015. aastal eeldatavasti
samaks mis 2014. aastal. Kõige olulisemad kasumit mõjutavad tegurid on 2015. aastal seotud äritegevuse kasvu kiirusega,
mahaarvamistega debitoorsetelt võlgnevustelt mahaarvamiste, võlakirja- ja kapitaliturgude sündmuste, suurte nõuete
mõjuga kahjuhüvituskuludele ja kindlustuskohustuste diskontomääraga.

Kõik tulevikuga seotud väited selles aruandes, millega väljendatakse juhtkonna ootusi, arvamusi, hinnanguid, prognoose ja
oletusi, põhinevad praegusel väljavaatel tegevuskeskkonna tulevastele arengusuundadele ning OP Grupi ja selle erinevate
funktsioonide tulevastele finantstulemustele, ning tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikuga seotud väidetes
väljendatutest.

Helsingi, 5. veebruar 2015
OP Bank plc
Juhatus

Käesolev aruanne on saadaval aadressil www.op.com > Media > Releases.


