
OP GRUPI TULEMUSED 2015. AASTAL

Konsolideeritud maksueelne tulu oli 652 miljonit eurot (584) ja konsolideeritud maksueelse tulu õiglane väärtus oli
511 miljonit eurot (663). Omakapitali tootlikkus oli 14,8% (14,3).
Esmataseme omavahendite (CET1) määr oli 14,1% (12,4), eesmärk oli 15%.
Panganduse brutotulu paranes 10%, kasvades 334 miljoni euroni (303). Laenuportfell kasvas aasta algusest det-
sembrini 10%; 16,4 miljardi euroni (14,9). Tulu sisaldas 29 miljonit eurot (25) mahaarvamisi debitoorsetelt võlg-
nevustelt.
Kahjukindlustuse brutotulu suurenes 19%, kasvades 267 miljoni euroni (223). Äritegevuse kombineeritud tasuvus-
määr oli 87,3 (89,4). Investeeringute tasuvuse reaalväärtus oli 2,3% (6,7).
Muude tegevuste brutotulu suurenes 14%, kasvades 23 miljoni euroni (20). Likviidsus ja finantseerimine olid heal
tasemel.
Varahalduse brutotulu oli 28 miljonit eurot (38). Hallatava vara maht kasvas aasta algusest detsembrini 9%, ulatudes
47 miljardi euroni (43).
OP Bank plc osalisel jagunemisel läksid varahaldus, kaardi- ja kinnisvarahalduse tegevused, mida esitati kui lõpetatud
tegevusi, 30. detsembril 2015 üle OP pangaühistule.
Prognoos aastaks 2016: konsolideeritud brutotulu kujuneb 2016. aastal eeldatavasti väiksemaks kui jätkuvast te-
gevusest saadud tulu 2015. aastal. Üksikasjalikumalt saab prognoosiga tutvuda allpool lõigus „Prognoos aastaks
2016”.

Brutotulu, miljonit eurot
I–IV kv
2015

I–IV kv
2014 Muutus, %

Pangandus 334 303 10
Kahjukindlustus 267 223 19
Muud tegevused 23 20 14
Varahaldus 28 38 -26
Grupp kokku 652 584 12
Õiglase väärtuse reservi muutus -141 79
Brutotulu reaalväärtus 511 663 -23

Omakapital aktsia kohta, EUR 11,38 10,38
Keskmine töötajate arv 2446 2563

Ülaltoodud arvud kehtivad OP Grupi kohta tervikuna ega ole jaotatud jätkuva ja lõpetatud tegevuse järgi. Kasumiaruande
võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi näitajatele. Bilansi ja muude andmete võrdlusbaas on
2014. aasta 31. detsember, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantseesmärgid
I–IV kv
2015

I–IV kv
2014 Eesmärk

Omakapitali tootlikkus, % 14,8 14,3 13
Esmaste omavahendite (CET1) suhe, % 14,1 12,4 15
Panganduse tegevustulude ja -kulude suhe, % 27 33 < 35
Kahjukindlustuse kombineeritud tasuvusmäär äri-
tegevusest, % ** 87,3 89,4 < 92
Kahjukindlustuse tegevuskulude suhe, % 17,7 18,4 18
Kahjukindlustuse maksevõime määr (Solvency II
raamistiku järgi), %*** 139,3 117,3 120
Varahaldusvaldkonna tegevustulude ja -kulude
suhe, % 58 42 < 45



2015. aastal on kogukulud 2012. aasta lõpu ta-
semel. 491  531 514****
AA reitingu on kinnitanud vähemalt kaks krediidi-
reitingute agentuuri või on krediidireitingud vähe-
malt peamiste konkurentide tasemel. 2 2 2
Dividendide väljamakse määr on vähemalt 50%,
eeldusel et Core Tier 1 suhe on endiselt vähemalt
15%. Dividendide väljamakse määr on 30%, kuni
esmataseme omavahendite määraks saavutatakse
15%. 30***** 30 > 50 (30)

* Tegevuskulude suhe ei sisalda muutusi reservibaasides ja firma soetamisest tekkinud immateriaalsete aktivate amortisatsiooni.

** Võrdlusnäitajat on kohandatud 2015. aasta algusest kehtima hakanud diskontomäära muutuste järgi.

*** Välja arvatud üleminekusätete mõju.

**** 2012. aasta kulude eesmärki on kohandatud 1. jaanuaril 2015 kehtima hakanud arvestuspõhimõtete muutuste järgi (vt lisa 1. Ar-
vestuspõhimõtted).***** Juhatuse ettepanek

PROGNOOS AASTAKS 2016

Eeldatavasti kasvab maailmamajandus keskmisest aeglasemalt. Euroala majanduskasv jääb eeldatavasti mõõdukaks. Soome
majanduskasv on juba pikka aega olnud tagasihoidlik. Väikese ekspordinõudluse, kahaneva hinnakonkurentsi ja majanduse
struktuuri aeglaste reformide tõttu võib Soome majanduskasv jääda mitmeks aastaks euroala omast maha. Struktuurirefor-
mide elluviimine võib pingestada poliitilist olukorda, mis omakorda võib ohustada siseturu taastumist. Praegune erakordne
maailmamajanduse olukord madalate intressimäärade ja keskpankade rakendatava kvantitatiivse lõdvendamisega tekitab
tulevase majandusarengu suhtes suurt ebakindlust.

Soome nõrga majanduse tõttu on pikaajalised kasvuootused finantssektoris madalad. Madalad intressimäärad kahandavad
pankade intressi netotulu ja vähendavad kindlustusseltside investeerimistulu. Teisalt soodustavad madalad intressimäärad
klientide laenumaksevõimekust, mis on vaatamata pikaajalisele aeglasele majanduskasvule püsinud stabiilne. Finantssektoris
saavad järjest suurema rolli kapitali adekvaatsus ja tasuvus, kuna tegevus on ebastabiilne ja regulatsiooni karmistatakse.

OP Grupi konsolideeritud brutotulu kujuneb 2016. aastal eeldatavasti väiksemaks kui jätkuvast tegevusest saadud brutotulu
2015. aastal. 2016. aastal brutotulu mõjutavatest ebakindlust põhjustavatest teguritest on kõige märkimisväärsemad ärite-
gevuse kasv, mahaarvamised debitoorsetelt võlgnevustelt, võlakirja- ja kapitaliturgude liikumine, suurte nõuete mõju kah-
juhüvituskuludele ja kindlustuskohustuste diskontomäärale.

Kõik selles aruandes esitatud tulevikuga seotud väited, millega väljendatakse juhtkonna ootusi, arvamusi, hinnanguid, prog-
noose ja oletusi, põhinevad praegusel hinnangul tegevuskeskkonna tulevase arengu ning OP Grupi ja selle eri funktsioonide
tulevaste finantstulemuste kohta ning tegelikud tulemused võivad tulevikuga seotud väidetes väljendatutest oluliselt erineda.

Helsingi, 4. veebruar 2016. a.

OP Bank plc
Juhatus

Vahearuanne on saadaval aadressil www.op.com > Media > Releases.


