OP CORPORATE BANK PLC 2016. A TULEMUSED
Konsolideeritud maksueelne kasum oli 504 miljonit eurot (625). Omakapitali tootlikkus oli 10,4% (14,8).
Netoinvesteeringutulu vähenemise tõttu vähenes panganduse maksueelne kasum 260 miljoni euroni
(334). Laenuportfell kasvas aasta jooksul 9,7%, 18,0 miljardi euroni (16,4). Äritegevuse kulude-tulude
suhe oli 32,8% (27,4).
Netoinvesteeringutulu vähenemise tõttu vähenes kahjukindlustuse maksueelne kasum 231 miljoni euroni
(267). Kombineeritud tasuvusmäär äritegevusest oli 87,6% (87,3).
Muu äritegevuse maksueelne kasum oli 13 miljonit eurot (23). Likviidsus ja finantseerimine olid heal
tasemel.
Esimese taseme põhiomavahendite suhe (CET1) oli 14,9% (14,1) eesmärgiks võetud 15% juures.
Finantseesmärgid vastasid OP 2016. aasta strateegiale.
Prognoos aastaks 2017: OP Corporate Bank Groupi konsolideeritud maksueelne kasum jääb 2017. aastal
eeldatavalt 2016. aasta tasemele või alla selle.
Maksueelne kasum, miljonit eurot
Pangandus
Kahjukindlustus
Muu äritegevus
Kontsern kokku

I–IV kv 2016
260
231
13
504

I–IV kv 2015
334
267
23
625

Muutus, %
-22,1
-13,2
-44,5
-19,4

Kasumiaruande võrreldavad andmed tuginevad eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevusvaldkondade
näitajatele. Bilansi ja muude andmete võrdlusbaas on 2015. aasta 31. detsember, kui ei ole märgitud teisiti.
Finantseesmärgid
Kliendikogemus (NPS-i meetod) (100-+100)
Esmaste omavahendite (CET1)
suhe, %
Majandusliku kapitali tootlus, %
Jätkuva äritegevuse kulud,
miljonites eurodes
Dividendi väljamaksmise määr, %*
–

I–IV kv
2016

I–IV kv
2015

58

Eesmärk
70, aja jooksul 90

14,9

14,1

15

17,0

21,6

471

475

50,4

30

22
2019. aastal kulud väiksemad
kui 2015. aastal
50

* Juhatuse ettepanek

PROGNOOS AASTAKS 2017
Soome majanduse taastumine aasta jooksul toimus eelkõige eratarbimise ja ehitustegevuse arvelt. Ebakindlust
põhjustas 2016. aastal peamiselt Brexit. See oli siiski ajutise iseloomuga ning ülejäänud aasta jooksul
usaldatavusnäitajad paranesid. Tarbijate usalduse kasvule Soomes aitas kaasa väike töötuse määr. Eluasemeturg
elavnes ning eluasemete hinnad näitasid mõõdukat tõusu. Maailmamajanduse ennustatav tagasihoidlik kasv koos
konkurentsi soodustavate abinõude rakendamisega peaks Soome eksporti tasapisi elavdama. Soome majandusele
ennustatakse jätkuvat, suhteliselt stabiilset ning varasemast laiapõhjalisemat kasvu. Majanduse väljavaateid
varjutab poliitiline ebakindlus eksporditurgudel ning osaliselt ka Soomes.

Madalad intressimäärad kärbivad pankade netointressitulu ja kindlustusseltside investeeringutulu, kuid toetavad
samas klientide tagasimaksevõimet. Jätkuvalt aeglasest majanduskasvust hoolimata on pangandussektori väärtuse
vähenemisest tulenev kahjum olnud väike. Sektoriüleste uuenduste vajadust on märkimisväärselt suurendanud
oodatavad muutused finantssektori kliendikäitumises ning digiteerimisega seonduvad väljakutsed. Kogu sektorit
hõlmavad muutused mõjutavad kindlasti ka tulude teenimist lähiaastatel. Ärikeskkonna muutuste tõttu oodatakse
juhtkonnalt eelkõige pikaajalist tulemuslikkust, kasumlikkust ja kapitali adekvaatset juhtimist.
OP Corporate Bank Groupi konsolideeritud maksueelne kasum jääb 2017. aastal eeldatavalt 2016. aasta tasemele
või alla selle. Tulusid mõjutavatest ebakindlust põhjustavatest teguritest on kõige märkimisväärsemad
intressimäärade ja investeeringukeskkonna muutused, mahaarvamised debitoorsetelt võlgnevustelt, äritegevuse
kasvumäär ning suurte nõuete mõju kahjuhüvituskuludele.
Kõik käesolevas väljaandes esitatud tulevikuga seotud väited, millega väljendatakse juhtkonna ootusi, arvamusi,
hinnanguid, prognoose ja oletusi, põhinevad praegusel hinnangul tegevuskeskkonna tulevase arengu ning OP
Corporate Bank Groupi ja selle eri funktsioonide tulevaste finantstulemuste kohta ning tegelikud tulemused võivad
tulevikuga seotud väidetes väljendatutest oluliselt erineda.
Helsingi, 2. veebruar 2017
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