
Tunnusluvut

(milj. euroa) 2Q2017 2Q2016 ∆ %      1-6/2017 1-6/2016 ∆ %      1Q2017 2Q/1Q      2016

Korkokate 22,9 24,1 -5 % 46,2 48,7 -5 % 23,4 -2 % 95,6

Palkkiotuotot netto 24,6 20,7 19 % 45,7 39,6 16 % 21,1 16 % 79,7

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 54,2 59,4 -9 % 107,3 109,8 -2 % 53,1 2 % 211,3

Liiketoiminnan kulut yhteensä -39,7 -36,8 8 % -77,0 -73,3 5 % -37,3 7 % -148,4

Arvonalentumistappiot luotoista ja 
muista sitoumuksista -0,1 -0,1 -54 % -0,1 -0,2 -45 % -0,1 12 % -2,2

Liikevoitto 14,4 22,4 -36 % 30,8 37,0 -17 % 16,4 -12 % 61,5

Vertailukelpoinen liikevoitto1 16,9 16,6 2 % 32,8 32,2 2 % 15,9 6 % 57,5

Kulu/tuotto-suhde 0,73 0,62 18 % 0,72 0,67 7 % 0,70 4 % 0,70

Osakekohtainen tulos (EPS), euro 0,17 0,27 -37 % 0,37 0,45 -18 % 0,20 -15 % 0,74

Oma pääoma / osake (NAV)2, euroa 8,84 9,15 -3 % 8,84 9,15 -3 % 9,34 -5 % 9,24

Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,4 11,6 -36 % 8,2 9,8 -16 % 8,7 -15 % 8,0

Ydinpääoman suhde2, % 18,0 19,7 -8 % 18,0 19,7 -8 % 18,2 -1 % 19,5

Vakavaraisuusaste2, % 24,3 26,2 -7 % 24,3 26,2 -7 % 24,8 -2 % 26,3
 
1 Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, katso s. 17
2 Kauden lopussa
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Myynti jatkui vahvana 

Toimitusjohtaja Martin Backman

”Palkkiotuottojen netto nousi 19 

prosenttia rahastojen ja varainhoidon 

vahvan myynnin ansiosta. Otto- ja 

antolainauksen korkokate kasvoi edelleen, 

mutta likviditeettisalkun odotetusti 

heikentynyt tuotto pienensi korkokatetta 

5 prosenttia. Kun vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavia eriä1, kuten Visa Europen 

myynnistä vertailukaudella saatua tuottoa 

ja kevään uudelleenjärjestelykuluja, 

ei oteta lukuun, liikevoitto oli vakaa 

16,9 (16,6) miljoonaa euroa.”

Huhti-kesäkuu 2017: 

• Liiketoiminnan tuotot olivat 54,2 (59,4) miljoonaa 
euroa, ja palkkiotuottojen netto parani merkittävästi 
24,6 (20,7) miljoonaan euroon. Vertailukaudella 2016 
Aktia sai 5,9 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton 
Visa Europen myynnistä. Likviditeettisalkun tuotto 
heikkeni huhti–kesäkuussa n. 2 miljoonaa euroa, mikä 
rasitti korkokatetta.

• Uusi peruspankki otettiin menestyksekkäästi käyt-
töön kesä-heinäkuun vaihteessa.

• Kulut kasvoivat 8 prosenttia 39,7 (36,8) miljoonaan 
euroon. Kasvu tulee lähinnä henkilöstöön liittyvis-
tä 2,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista ja 
järjestelmänvaihdon seurauksena 1,3 miljoonaa eu-
roa nousseista IT-kuluista. Organisaatiossa aloitetun 
muutoksen ja peruspankkiuudistuksen odotetaan 
johtavan tehokkuuden kasvuun ja matalampaan kulu-
rakenteeseen vuodesta 2018 alkaen. Aktiassa on me-
neillään asiakasfokuksen vahvistamiseen ja kannatta-
vuuden kasvattamiseen tähtäävä muutos. 

• NÄKYMÄT 2017 (ennallaan): Vuoden 2017 liikevoiton 
arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, 
koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole 
odotettavissa.
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Suomen talous on vahvistunut edelleen, ja kuluttajien luotta-
mus omaan talouteensa nousi toisella vuosineljänneksellä kor-
keimmalle tasolle moniin vuosiin. Euroopassa noususuhdanne 
näyttää jatkuvan ja inflaatio kasvavan, mutta lyhyet korot ovat 
edelleen alhaalla. 

Aktian muuntaminen aloitettiin keväällä. Toimenpiteet ovat mer-
kinneet mm. organisatorisia muutoksia ja uusia vastuualueita. 

Aktian vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto oli 30,8 miljoo-
naa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli vakaa, 32,8 miljoonaa 
euroa. 

Myynti kehittyi edelleen vahvasti tammi–kesäkuussa, erityisesti 
varainhoidon ja rahastojen osalta. Rahastomyynti on moninker-
taistunut, ja Aktian rahastojen hallinnoima pääoma ylsi jälleen 
uudelle ennätystasolle, yli 4,8 miljardiin euroon. 

Palkkiotuottojen netto nousi 16 prosenttia 45,7 miljoonaan eu-
roon ja vaikuttaa nyt kokonaistuottoihin yhtä paljon kuin korko-
kate. Aktian otto- ja antolainauksen korkokate nousi vertailukau-
desta 16 prosenttia 34,9 miljoonaan euroon. Pitkittynyt alhaisten 
korkojen ympäristö heikensi kuitenkin pankin likviditeettisalkun 
tuottoa noin 4 miljoonalla eurolla. Korkokate laski ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla 5 prosenttia 46,2 miljoonaan euroon. 

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kulut kasvoivat 5 prosenttia 77,0 miljoonaan euroon. Kulujen 
kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea Aktiassa aloitettu muutos, ja 
3,1 miljoonaa euroa tulee henkilöstöön liittyvistä uudelleenjär-
jestelykuluista. Lisäksi uuden peruspankin loppuunsaattaminen 
ja käyttöönotto nostivat IT-kuluja 14 prosenttia 15,7 miljoonaan 
euroon. Nämä pois lukien kulut olivat samalla tasolla kuin vuotta 
aiemmin. Aktian muutokseen liittyvien toimenpiteiden ja uuden 
peruspankin odotetaan jatkossa tuovan säästöjä ja madaltavan 
kulurakennetta. 

Aktian suuri peruspankkiprojekti on saatettu loppuun ja uusi pe-
ruspankki otettiin menestyksekkäästi käyttöön kesä-heinäkuun 
vaihteessa. Uusi peruspankki mahdollistaa edistyneiden digi-
taalisten ja mobiilien palvelujen käytön. Seuraava kehitysaske-
leemme IT-puolella on älykkään ja tulevaisuuteen suuntautuvan 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin rakentaminen. Tiedon tehokkaasta 
käsittelystä tulee jatkossa entistä tärkeämpi rahoitusalan toimi-
joita erotteleva tekijä, ja Aktian tulee yrittää pysyä kehityksen 
kärjessä. 

Aktia haluaa tarjota asiakkailleen sekä useampia että entistä 
monipuolisempia ratkaisuja, joiden tuotto tulee digitaalisista pal-
veluista. Tavoitteena on, että ne ajan myötä muodostaisivat yhä 
suuremman osan ansainnastamme. 

Aktian uuden strategian työstäminen jatkuu, ja tarkoituksena 
on esitellä se ja konsernin uudet taloudelliset tavoitteet tulevan 
syksyn aikana.

 

Helsinki 8.8.2017 

Martin Backman  
toimitusjohtaja

3

TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUOROAKTIA PANKKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017



Keskeiset tapahtumat

Aktian uusi peruspankki otettu käyttöön

Aktian uuden peruspankkijärjestelmän täysimittainen käyttöön-
otto toteutettiin menestyksekkäästi heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla. Aikaisempien peruspankkijärjestelmien korvaaminen 
moderneilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla, jotka jatkossa 
mahdollistavat Aktian digitaalisten palvelujen nopean kehittä-
misen, aloitettiin vuoden 2013 lopulla.

Peruspankkiprojektin kokonaiskustannusten siirtymiskuluineen 
odotetaan olevan 67 miljoonaa euroa ja aktivoitujen investoin-
tikulujen yhteensä 61 miljoonaa euroa. Projektiin liittyvät pois-
tot tehdään suunnitelman mukaan 10 vuoden aikana eli noin 
6 miljoonan euron poistot vuosittain.  Kesäkuun 2017 lopussa 
aktivoidut investointikulut olivat 58 miljoonaa euroa. Asteittai-
nen käyttöönotto on kuitenkin nostanut vuoden 2017 juoksevia 
IT-kuluja. Uuden peruspankkijärjestelmän odotetaan kuitenkin 
pelkästään IT-kulujen osalta johtavan noin 5 miljoonan euron 
säästöihin vuodessa. Kustannussäästöt realisoituvat asteittain 
vuoden 2017 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen. 

Aktia Pankki uudisti johtoryhmää

Aktia ilmoitti 5.5.2017 uudistavansa johtoryhmänsä kokoonpa-
noa asiakasfokuksen vahvistamiseksi ja liiketoiminnan suuntaa-
miseksi kannattavuuden kasvuun. Samana päivänä voimaan 
astuneet muutokset esitellään puolivuosikatsauksen kohdassa 
Hallitus ja johtoryhmä.  

Backman aloitti toimitusjohtajana

Aktia Pankki Oyj:n hallitus nimitti 8.9.2016 Martin Backmanin uu-
deksi toimitusjohtajaksi, ja hän aloitti toimessaan 6.3.2017. 

Aktia Hypoteekkipankki Oyj 
sulautui Aktia Pankki Oyj:hin

Aktia Pankki Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Hypo-
teekkipankki Oyj sulautettiin Aktia Pankki Oyj:hin 28.2.2017 aikai-
semman tiedotuksen mukaisesti (pörssitiedote 8.10.2015). Aktia 
Hypoteekkipankki Oyj:n toiminta on tämän myötä lopetettu, ja 
sen kaikki varat ja velvoitteet on siirretty Aktia Pankki Oyj:hin. 

Aktian korkovarainhoito jälleen 
Suomen parhaimmistoa 

Aktia oli jälleen paras kotimainen korkovarainhoitaja Suomen Mor-
ningstarin Awards 2017 -kilpailussa. Paras korkorahasto -katego-
riassa Aktian Corporate Bond+ oli ainoana suomalaisen palvelun-
tuottajan hallinnoimana korkorahastona ehdolla kolmen parhaan 
joukossa. Aktia on aiemmin voittanut parhaan korkovarainhoi-
tajan palkinnon vuosina 2013, 2014 ja 2015. Aktia on ollut ainoa 
suomalainen yhtiö kolmen parhaan joukossa vuosina 2016 ja 
2017. Morningstar nimesi Aktia Varainhoidon, Fidelityn ja Invescon 
vuoden 2017 parhaiksi korkovarainhoitajiksi.

Puolen miljoonan euron lahjoitus 
yliopistoille ja korkeakouluille 

Aktia Pankki lahjoitti 500 000 euroa toimialueensa yliopistoille ja 
korkeakouluille. Aktian lahjoitukset suunnataan kauppatieteiden, 
oikeustieteen sekä tekniikan alan koulutukseen ja tutkimukseen. 
Aktia haluaa lahjoituksen avulla myötävaikuttaa kansainvälisesti 
kilpailukykyisen ja korkealaatuisen koulutuksen ja tutkimuksen 
jatkumiseen Suomessa.    

Lahjoituksen saivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun 
yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Turun 
yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Aktia Pankki valmistelee yhtiön 
hallintorakenteen selkeyttämistä

Aktia Pankin hallintorakenteen yksinkertaistamisen valmistelu 
on käynnissä. 21.9.2017 on tarkoitus pitää ylimääräinen yhtiöko-
kous, jossa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että 
hallintoneuvosto lakkautetaan.
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Toimintaympäristö

Korot ovat edelleen historiallisesti alhaisella tasolla, joskin tiettyä 
painetta ylöspäin on näkyvissä. Yhdysvalloissa ohjauskorkoa on 
nostettu jo kolme kertaa alimmilta tasoilta, ja myös Euroopassa 
pitkät korot ovat nousseet, mutta lyhyet korot ovat yhä erittäin 
alhaalla, mikä tekee tilanteesta haastavan pankkisektorille. Italian 
pankkisektori on koko Eurooppaa koskeva epävarmuustekijä. BKT-
kasvun odotetaan vahvistuvan monissa Euroopan maissa.

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli huhtikuussa 0,8 (0,3) pro-
senttia ja sekä touko- että kesäkuussa 0,7 (0,4) prosenttia. Mm. 
savukkeiden, ajoneuvoveron ja sähkön kuluttajahinnat nousivat 
edellisvuodesta, kun taas matkapuhelinten, rahapelien ja käytetty-
jen autojen hinnat hillitsivät hintatason nousua.   

Kuluttajien luottamusta talouteen kuvaava indeksi vahvistui edel-
leen, ja se oli kesäkuussa 23,9 (14,9). Touko–kesäkuun luvut olivat 
mittaushistorian 1995–2017 korkeimmat. Kuluttajien luottamus oli 
ennätystasolla 24,1 (12,5) toukokuussa ja 21,5 (9,8) huhtikuussa. 
Pitkän ajan keskiarvo oli 12,0. (Tilastokeskus)

Asuntojen hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan koko maassa 
1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Pääkaupunki-
seudulla hinnat nousivat 2,7 prosenttia, kun ne muualla Suomessa 
olivat lähes muuttumattomat. 

Työttömyys aleni 8,9 (9,3) prosenttiin kesäkuussa 2017, jolloin työt-
tömiä oli noin 250 000 eli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Työllisiä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysas-
te oli toisella vuosineljänneksellä 9,9 prosenttia eli 0,1 prosenttiyk-
sikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. (Tilastokeskus) 

OMX Helsinki 25 -indeksi nousi noin 6 prosenttia tammi–kesäkuus-
sa 2017, kun pohjoismaisen pankkisektorin indeksi vahvistui noin 
8 prosenttia. Aktian A-osakkeen kurssi laski samana ajanjaksona 
noin 6 prosenttia.    

  TUNNUSLUVUT

Muutos edellisvuodesta 2018E* 2017E* 2016

BKt-kasvu, %
Maailma 3,5 3,4 3,1
Euroalue 1,9 1,8 1,8
Suomi 1,5 1,9 1,9
Kuluttajahintainflaatio, %
Euroalue 1,3 1,5 0,2
Suomi 1,3 1,0 0,4
Muut tunnusluvut, %
Asuntojen reaaliarvon kehitys             
Suomessa1 1,1 0,5 0,5

Työttömyys Suomessa1 8,2 8,5 8,8

Korot2, %
EKP:n ohjauskorko 0,00 0,00 0,00
10 vuoden korko, Suomi 1,00 0,75 0,40
Euribor 12 kk 0,05 -0,05 -0,05
Euribor 3 kk -0,10 -0,30 -0,30

*Aktian pääekonomistin ennuste 24.7.2017
1) vuosikeskiarvo
2) vuoden lopun tilanne

Luottoluokitus

Standard & Poor’s vahvisti 13.6.2017 näkemyksensä Aktia Pankki 
Oyj:n luottokelpoisuudesta. Pitkäaikaisen varainhankinnan luot-
toluokitus on A- ja lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus 
A2. Näkymät ovat vakaat.  

Moody’s Investors Service vahvisti 9.1.2017 Aktian pitkäaikaisen 
varainhankinnan luottoluokitukseksi A3, lyhytaikaisen varain-
hankinnan luokitukseksi P-2 ja taloudellisen vahvuuden luoki-
tukseksi C-. Näkymät ovat positiiviset. Pankin Baseline Credit 
Assessment (BCA) on baa2.  

Aktia Pankin pitkäaikaisille kiinteistövakuudellisille joukkovelka-
kirjalainoille (covered bonds) Moody’s Investors Servicen myön-
tämä luokitus on Aaa.

Pitkäaikai-
nen varain-

hankinta

Lyhytaikai-
nen varain-

hankinta
Näky-

mät
Covered 

bonds     
Moody’s Investors 
Service A3 P-2 pos Aaa
Standard & Poor’s A- A-2 vakaa -

Toiminta 1.1.–30.6.2017
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Tulos 4-6/2017

Konsernin liikevoitto oli 14,4 (22,4) miljoonaa euroa. Vertailukel-
poisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liikevoitto oli 16,9 (16,6) 
miljoonaa euroa. Konsernin voitto oli 11,2 (18,0) miljoonaa euroa.

Tuotot

Konsernin tuotot supistuivat 9 prosenttia 54,2 (59,4) miljoonaan 
euroon. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liike-
toiminnan tuotot olivat 54,2 (53,5) miljoonaa euroa.

Korkokate heikkeni 5 prosenttia 22,9 (24,1) miljoonaan euroon. 

Palkkiotuottojen netto kasvoi 19 prosenttia 24,6 (20,7) miljoo-
naan euroon. Suurin kasvu tuli rahastoista, varainhoidosta ja 
arvopaperivälityksestä saaduista palkkiotuotoista, jotka kasvoi-
vat 27 prosenttia 13,7 (10,8) miljoonaan euroon. Antolainauksen 
palkkiotuotot nousivat 16 prosenttia 3,2 (2,8) miljoonaan euroon, 
ja kiinteistönvälityksen palkkiotuotot nousivat 19 prosenttia 2,4 
(2,0) miljoonaan euroon.

Henkivakuutusnetto heikkeni 16 prosenttia 5,8 (6,9) miljoonaan 
euroon, mikä johtuu lähinnä sijoitustoiminnan alhaisemmista 
nettotuotoista.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 0,1 (7,4) miljoo-
naa euroa. Vertailukauteen sisältyy 5,9 miljoonan euron kerta-
luonteinen tuotto Visa Europen myymisestä. Likviditeettisalkun 
myyntivoitot olivat 0,1 (1,4) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 (0,4) miljoonaa euroa.

Kulut

Konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 8 prosenttia 39,7 (36,8) 
miljoonaan euroon. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois 
lukien liiketoiminnan kulut olivat 37,3 (36,8) miljoonaa euroa. 
Henkilöstökulujen osuus oli 21,1 (17,9) miljoonaa euroa. Hen-
kilöstökuluja rasittivat 2,3 miljoonan euron uudelleenjärjeste-
lykustannukset. IT-kulut nousivat 8,0 (6,7) miljoonaan euroon 
korkeampien käyttökustannusten ja uuden peruspankin käyt-
töönoton viivästymisen vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut laski-
vat 9,0 (10,1) miljoonaan euroon, ja niihin sisältyy 0,1 miljoonaa 
euroa uudelleenjärjestelykuluja. Ostettujen palvelujen, korttien 
valmistuksen ja markkinoinnin osalta kulut olivat vertailukautta 
alhaisemmat.

Tulos 1-6/2017

Konsernin liikevoitto oli 30,8 (37,0) miljoonaa euroa. Vertailukel-
poisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liikevoitto oli 32,8 (32,2) 
miljoonaa euroa. Konsernin voitto oli 24,7 (29,9) miljoonaa euroa. 

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT YHTEENSÄ

(milj. euro) 1-6/2017 1-6/2016
Osingot Suomen Luotto-osuuskunnalta 1,1 -

Tuotot Visa Europen myynnistä - 5,9

Hypoteekkipankin lopettaminen - -0,6

Uudelleenjärjestelykulut -3,1 -0,4

Yhteensä -2,0 4,8

Tuotot 

Konsernin tuotot laskivat 2 prosenttia 107,3 (109,8) miljoonaan 
euroon. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liike-
toiminnan tuotot olivat 106,2 (104,5) miljoonaa euroa.

Alhaisina pysyneiden markkinakorkojen ja pankin likviditeettisal-
kun supistuneiden tuottojen vuoksi korkokate laski 5 prosent-
tia 46,2 (48,7) miljoonaan euroon. Perinteisen otto- ja antolai-
nauksen korkokate parani 16 prosenttia 34,9 (30,1) miljoonaan 
euroon. Korkoriskien hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiin-
teäkorkoisia sijoituksia. Niiden osuus korkokatteesta pieneni 15,5 
(17,9) miljoonaan euroon. Muun treasury-toiminnan korkokate 
oli -4,2 (0,6) miljoonaa euroa.  

Palkkiotuottojen netto kasvoi 16 prosenttia 45,7 (39,6) miljoo-
naan euroon. Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityk-
sestä saadut palkkiotuotot kasvoivat 23 prosenttia 25,9 (21,2) 
miljoonaan euroon. Kortti- ja muut maksujenvälityspalkkiot nou-
sivat 5 prosenttia 10,2 (9,7) miljoonaan euroon. Kiinteistönväli-
tyksen palkkiotuotot kasvoivat 18 prosenttia 4,1 (3,5) miljoonaan 
euroon.

Henkivakuutusnetto pysyi muuttumattomana ollen 12,8 (12,8) 
miljoonaa euroa. Sijoitusnetto oli hieman edellisvuotta heikompi, 
kun taas vakuutustekninen tulos oli edellisvuotta parempi.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 1,4 (8,0) mil-
joonaa euroa, johon sisältyy Suomen Luotto-osuuskunnan 1,1 
miljoonan euron osinko. Vertailukauteen sisältyi 5,9 miljoonan 
euron kertaluonteinen tuotto Visa Europen myymisestä. Suo-
jauslaskennan nettotulos oli -0,1 (-0,8) miljoonaa euroa, johon 
vertailukaudella sisältyi 0,6 miljoonaa euroa Hypoteekkipankin 
alasajoon liittyviä kuluja.    

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. 
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Kulut

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 5 prosenttia 77,0 (73,3) miljoo-
naan euroon. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien 
liiketoiminnan kulut olivat 73,9 (72,9) miljoonaa euroa. 

Henkilöstökulut nousivat 8 prosenttia 39,1 (36,3) miljoonaan eu-
roon. Nousu tulee lähinnä 3,0 (0,4) miljoonan euron uudelleenjär-
jestelykustannuksista. IT-kulut nousivat 14 prosenttia 15,7 (13,8) 
miljoonaan euroon korkeampien käyttökustannusten ja uuden 
peruspankin käyttöönoton viivästymisen vuoksi. Liiketoiminnan 
muut kulut olivat 18,9 (19,0) miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy 0,1 
miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 3,4 (4,2) 
miljoonaa euroa. 

Luottojen ja muiden sitoumusten 
arvonalentumiset

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
-0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 9 516 
(9 486) miljoonaa euroa.

Likviditeetti

Aktia Pankin likviditeettisalkku, joka koostuu korkosijoituksista, 
oli 1 967 (1 794) miljoonaa euroa.  Likviditeettisalkkua on rahoi-
tettu repo-kaupoilla yhteensä 32 (146) miljoonan euron arvosta. 

Pankkikonsernin likviditeettipuskuri vastasi kesäkuun lopussa 
arviota noin 36 kuukauden ulos menevästä tukkurahoituksen 
rahavirrasta. 

Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 168 (209) prosenttia.

Maksuvalmius-        
vaatimus (LCR)* 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016
LCR % 168 % 209 % 178 %

* LCR on laskettu Euroopan komission lokakuussa 2014 julkaiseman asetuksen 
mukaisesti. 

Ottolainaus

Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä oli 4 186 (4 164) miljoo-
naa euroa, mikä vastasi 3,6 (3,7) prosentin talletusmarkkina-
osuutta. 

Aktia-konsernin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen 
kokonaismäärä oli 2 457 (2 477) miljoonaa euroa. Liikkeeseen 
lasketuista joukkovelkakirjalainoista 1 674 (1 685) miljoonaa eu-
roa oli Aktia Pankin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuudellisia 
lainoja. CB-liikkeeseenlaskujen vakuudeksi oli kesäkuun lopussa 
varattu 2 154 miljoonan euron edestä lainoja.                        

Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen uusia debentuuri-
lainoja yhteensä 18 miljoonaa euroa. Huhtikuun lopun jälkeen 
uusia debentuurilainoja ei ole laskettu liikkeeseen.         

Antolainaus 

Konsernin antolainaus yleisölle oli kesäkuun lopussa 5 746 
(5 717) miljoonaa euroa, kasvua 29 miljoonaa euroa. Aktian oma 
luottokanta kasvoi 247 miljoonaa euroa (4 %) 5 764 (5 499) mil-
joonaan euroon. Säästöpankkien ja POP-pankkien välittämä luot-
tokanta oli siirretty välittäjäpankeille toukokuun 2017 loppuun 
mennessä.

Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 4 680 (4 790) mil-
joonaa euroa eli 81,4 (83,8) prosenttia luottokannasta.   

Asuntolainakanta oli 4 424 (4 482) miljoonaa euroa, josta kotita-
louksien osuus oli 3 953 (4 077) miljoonaa euroa. Aktian uudet 
lainat yksityistalouksille kasvoivat 442 (1.1.–30.6.2016; 381) mil-
joonaan euroon. Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolai-
noista oli kesäkuun lopussa 4,2 (4,1) prosenttia. 

Aktia-konsernin luottokannasta 10,3 (9,5) prosenttia oli yritys-
luottoja. Luotonanto yrityksille oli yhteensä 590 (543) miljoonaa 
euroa. Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat 27 prosenttia 433 (340) 
miljoonaan euroon eli 7,5 (5,9) prosenttiin Aktian koko luottokan-
nasta. Yritysluotonannon muu kasvu tulee lähinnä muutamasta 
suurehkosta kotimaisille yrityksille suunnatusta rahoitusjärjeste-
lystä.         

LUOTTOKANTA SEKTOREITTAIN

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 ∆            Osuus, %
Kotitaloudet 4 680 4 790 -110 81,4 %
Yritykset 590 543 47 10,3 %
Asuntoyhteisöt 433 340 93 7,5 %
Voittoa tavoit-
telemattomat 
yhdistykset 38 40 -2 0,7 %
Julkisyhteisöt 5 5 0 0,1 %

Yhteensä 5 746 5 717 29 100,0 %

Rahoitusvarat

Aktia-konsernin rahoitusvarat koostuvat pankkikonsernin likvidi-
teettisalkusta ja muista korkosijoituksista, yhteensä 1 967 (1 794) 
miljoonaa euroa, henkivakuutusyhtiön sijoitussalkusta, 584 (600) 
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miljoonaa euroa, sekä pankkikonsernin kiinteistö- ja osakeomis-
tuksesta, 10 (9) miljoonaa euroa. 

Vakuutusvelka

Henkivakuutusyhtiön vakuutusvelka oli 1 193 (1 162) miljoonaa 
euroa, josta 765 (719) miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista. 
Korkotuottoinen vakuutusvelka oli 428 (443) miljoonaa euroa. 

Oma pääoma

Aktia-konsernin oma pääoma oli 588 (613) miljoonaa euroa. Käy-
vän arvon rahasto pienentyi kauden aikana 10 miljoonaa euroa 
57 (67) miljoonaan euroon.   

Sitoumukset

Taseen ulkopuoliset sitoumukset, jotka koostuvat luottolimiiteis-
tä, muista lainalupauksista ja pankkitakauksista, kasvoivat 15 mil-
joonaa euroa 543 (528) miljoonaan euroon.  

Hallinnoitavat varat

Konsernin hallinnoitavat varat olivat 11 605 (10 769) miljoonaa 
euroa. 

Asiakasvaroihin sisältyvät Varainhoito & Henkivakuutus -seg-
menttiin kuuluvien tytäryhtiöiden sekä Aktia Pankin yksityis-
pankkitoiminnon hallinnoimat ja välittämät rahastot sekä hal-
linnoitava pääoma. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään 
nettovolyymit: luvuista on eliminoitu useiden yhtiöiden yhdessä 
hallinnoimat asiakasvarat.

Konsernivaroihin sisältyvät treasury-toiminnon hallinnoima 
pankkikonsernin likviditeettisalkku ja henkivakuutusyhtiön sijoi-
tussalkku.

HALLINNOITAVAT VARAT

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 ∆ %      

Asiakasvarat 8 926 8 063 11 %

Konsernivarat 2 679 2 706 -1 %

Yhteensä 11 605 10 769 8 %

Vakavaraisuus

Aktia Pankki -konsernin (Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytäryhtiöt lu-
kuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta) ydinpääoman suhde oli 
kauden lopussa 18,0 (19,5) prosenttia. Ydinpääoma vähennyseri-
en jälkeen pieneni kauden aikana 7,4 miljoonaa euroa, mikä vai-
kutti ydinpääoman suhteeseen -0,3 prosenttiyksikköä. Tämä joh-
tui lähinnä aineettomien hyödykkeiden lisääntymisestä ja muista 
vähennyseristä. Riskipainotetut sitoumukset nousivat yhteensä 

125,2 miljoonaa euroa, mikä vähensi ydinpääoman suhdetta 1,2 
prosenttiyksikköä. Riskipainotetut sitoumukset kasvoivat lisään-
tyneen yritysluotonannon seurauksena. 

Aktia Pankki -konsernissa sovelletaan sisäistä riskiluokitusta 
(IRBA) vähittäis- ja osakevastuiden vakavaraisuusvaadetta lasket-
taessa. Muihin vastuuryhmiin sovelletaan standardimenetelmää. 
IRB-menetelmää käytetään yhteensä 55 (56) prosenttiin pankki-
konsernin vastuista. Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi 
yritys- ja luottolaitosvastuille jatkuu.

Vakavaraisuus, % 
30.6.2017

IRB
31.12.2016

IRB
30.6.2016

IRB
Pankkikonserni

Ydinpääoman suhde 18,0 19,5 19,7
Ensisijaisen pääoman 
suhde 18,0 19,5 19,7
Omien varojen suhde 24,3 26,3 26,2

Aktia Pankki
Ydinpääoman suhde 17,6 16,1 17,4
Ensisijaisen pääoman 
suhde 17,6 16,1 17,4
Omien varojen suhde 23,9 21,7 23,4

Aktia Hypoteekkipankki
Ydinpääoman suhde - 193,9 94,5
Ensisijaisen pääoman 
suhde - 193,9 94,5

Omien varojen suhde - 193,9 94,5

 
Pankkitoiminnan vakavaraisuusvaadetta nostettiin vuoden 2015 
alussa, kun Suomessa otettiin käyttöön kiinteä lisäpääomavaati-
mus ja muuttuva lisäpääomavaatimus. Kiinteä lisäpääomavaati-
mus nostaa vähimmäisvaadetta 2,5 prosenttiyksikköä. Muuttuva 
lisäpääomavaatimus tulee vaihtelemaan välillä 0,0–2,5 prosent-
tiyksikköä. Päätöksen mahdollisen muuttuvan lisäpääomavaa-
teen suuruudesta tekee Finanssivalvonnan johtokunta neljännes-
vuosittain makrovakausanalyysinsä perusteella. Viimeisimmän 
päätöksen (27.6.2017) mukaan pankkien suomalaisille vastuille 
ei asetettu muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, eikä makrovakaus-
politiikkaa kiristetty muillakaan käytössä olevilla välineillä. Mutta 
Finanssivalvonnan johtokunta ilmoitti, että se on päättänyt ottaa 
käyttöön 15 prosentin alarajan asuntolainasalkun keskimääräisel-
le riskipainolle niille luottolaitoksille, jotka soveltavat sisäisiä mal-
leja (IRBA). Raja astuu voimaan 1.1.2018. Kauden lopussa Aktia 
Pankki -konsernin keskimääräinen riskipaino kotitalouksien asun-
tovakuudellisille vähittäisvastuille oli IRB-menetelmän mukaan 
13,1 (13,5) prosenttia, eli asuntolainojen riskipainoraja pienentäi-
si ydinpääoman suhdetta noin 0,6 prosenttiyksiköllä.

Muuttuva lisäpääomavaade lasketaan vastuiden maantieteelli-
sen jakauman mukaan. Muissa maissa viranomaiset ovat aset-
taneet korkeampia muuttuvia lisäpääomavaatimuksia. Vaade 
koskee myös tiettyjä pankkikonsernin likviditeettisalkun vastuita. 
30.6.2017 Aktia Pankki -konsernin instituutiokohtainen muuttuva 
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lisäpääomavaade oli 0,05 prosenttia vastuiden maantieteellinen 
jakauma huomioon ottaen. Finanssivalvonta on luottolaitoslain 
mukaisesti määrittänyt rahoitusjärjestelmän kannalta systeemi-
sesti merkittävät luottolaitokset Suomessa (ns. O-SII-laitokset, Ot-
her Systemically Important Institution) ja asettanut niille lisäpää-
omavaatimukset. Vaateet tulivat voimaan vuoden 2016 alusta. 
Aktialle ei asetettu O-SII-lisäpääomavaatimusta.  

Finanssivalvonta asetti 16.12.2016 Aktialle luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain nojalla harkinnanvaraisen konsolidoidun lisäpää-
omavaatimuksen. Vaatimus perustuu valvontaviranomaisen arvi-
oon (nk. SREP). Lisäpääomavaatimus on yhteensä 1,75 prosenttia, 
ja se kattaa luottoriskiin sisältyvän keskittyneisyysriskin sekä 
rakenteellisen korkoriskin, koska näille ei aseteta erillisiä pää-
omavaatimuksia EU:n vakavaraisuusasetuksessa (CRR). Päätöksen 
mukaan vaatimus tulee täyttää ydinpääomalla. Muutokset tulivat 
voimaan 30.6.2017. Kaikki lisäpääomavaatimukset huomioon 
ottaen pankkikonsernin vakavaraisuuden vähimmäistaso oli kau-
den lopussa 12,30 prosenttia. 

Aktia Pankki -konsernin vähimmäisomavaraisuusaste (leverage 
ratio) oli vuosineljänneksen lopun luvuista laskettuna 4,6 (4,7) 
prosenttia.

Vähimmäisomavaraisuusaste1 30.6.2017 31.12.2016
Ensisijainen pääoma 382 390
Vastuut yhteensä 8 248 8 206
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 4,6 4,7

1 Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu kvartaalin lopun lukujen perusteella

Rahoitusvakausvirasto antoi toisella vuosineljänneksellä Aktia 
Pankille alentamiskelpoisten velkojen minimivaatimusta (ns. 
MREL-vaade) koskevan päätöksen. Päätöksen mukaan vaatimus 
on kaksi kertaa vähimmäispääomavaade ml. luottolaitoslain 
edellyttämä yhteenlaskettu lisäpääomavaade, kuitenkin vähin-
tään 8 prosenttia taseen loppusummasta. Vaade tulee voimaan 
31.12.2018 alkaen.

Henkivakuutusyhtiössä on 1.1.2016 alkaen noudatettu Solvens-
si II -direktiiviä, jonka vakavaraisuuden laskemisen määritelmät 
poikkeavat aikaisemmasta vakavaraisuusvaatimuksesta, koska 
vastuuvelka arvostetaan markkina-arvoon. Solvenssi II:n mukaan 
yhtiö laskee vakavaraisuusvaateen SCR (Solvency Capital Require-
ment) ja vähimmäisvakavaraisuusvaateen MCR (Minimum Capital 
Requirement) sekä identifioi Solvenssi II:n puitteissa käytettävissä 
olevan vakavaraisuuspääoman. Aktia Henkivakuutus käyttää Fi-
nanssivalvonnan luvan mukaisesti SCR:n standardikaavaa ja ottaa 
vakavaraisuuspääoman laskennassa huomioon direktiivin vastuu-
velkaa koskevan siirtymäsäännön.

Kesäkuun 2017 lopussa SCR oli 80,1 (80,6) miljoonaa euroa, MCR 
23,8 (24,4) miljoonaa euroa ja käytettävissä oleva pääoma 155,0 

(144,7) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli näin ollen 193,5 
(179,4) prosenttia. Ilman siirtymäsäännöksiä SCR oli 80,3 (80,8) 
miljoonaa euroa, MCR 23,8 (26,7) miljoonaa euroa ja käytettävis-
sä oleva pääoma 101,8 (87,9) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste 
ilman siirtymäsäännöksiä oli 126,7 (108,7) prosenttia. 

Konglomeraatin vakavaraisuus oli 160,4 (188,6) prosenttia. 
Konglomeraatin vakavaraisuus supistui kauden aikana harkin-
nanvaraisen lisäpääomavaateen tultua voimaan. Rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähim-
mäisvaade on 100 prosenttia.

Segmenttikatsaus

Aktia Pankin liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Pank-
kitoiminta, Varainhoito & Henkivakuutus ja Muut. 

KONSERNIN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ %      

Pankkitoiminta 21,0 24,2 -13 %
Varainhoito & Henkivakuutus 12,8 10,5 21 %
Muut -3,6 1,5 -
Eliminoinnit 0,6 0,7 -19 %
Yhteensä 30,8 37,0 -17 %

Pankkitoiminta 

Pankkitoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 21,0 (24,2) 
miljoonaa euroa. 

Liiketoiminnan tuotot olivat 83,7 (84,3) miljoonaa euroa, josta 
korkokate oli 46,1 (48,5) miljoonaa euroa. Otto- ja antolainauksen 
korkokate on noussut oman antolainauksen vahvan kasvun sekä 
alhaisempien talletuskorkojen ja jälleenrahoituskustannusten 
laskun ansiosta. Treasuryn likviditeettisalkun korkotuotot ovat 
sen sijaan vähentyneet matalien korkojen ja laskeneen tuottota-
son vuoksi.    

Palkkiotuottojen netto kehittyi vahvasti edellisvuoteen verrat-
tuna ja nousi 36,5 (32,9) miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen 
neton nousu johtuu lähinnä rahastojen ja varainhoidon vahvas-
ta nettomyynnistä, jonka palkkiotuotot olivat 9,5 (8,0) miljoonaa 
euroa, sekä korttien ja maksujenvälityksen palkkiotuotoista, 10,3 
(9,8) miljoonaa euroa, samoin kuin lainaamisen palkkiotuotoista, 
5,8 (5,1) miljoonaa euroa. Myös Aktia Kiinteistönvälityksen palkki-
otuotot kasvoivat kauden aikana 4,1 (3,5) miljoonaan euroon.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotulos oli 0,2 (2,2) miljoonaa 
euroa. Likviditeettisalkun myyntivoitot olivat 0,1 (2,6) miljoonaa 
euroa.
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Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuotta korkeammat, yhteen-
sä 62,5 (59,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 30,7 (29,8) 
miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen nousu johtuu uudelleenjär-
jestelykuluista, jotka rasittavat segmentin tulosta 2,3 miljoonalla 
eurolla. Tietotekniikkaan liittyvät kulut olivat 14,3 (11,8) miljoo-
naa euroa.  IT-kulujen nousu johtuu lähinnä uuden peruspankin 
käyttöönoton viivästymisen vuoksi kohonneista käyttökustan-
nuksista. Liiketoiminnan muut kulut olivat samalla tasolla kuin 
vuotta aiemmin, 15,2 (15,4) miljoonaa euroa. 

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
-0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. 

Kotitalouksien säästäminen kasvoi 4 493 (4 412) miljoonaan eu-
roon, josta kotitalouksien talletukset olivat 3 014 (3 032) miljoo-
naa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt 1 479 (1 380) miljoo-
naa euroa.  

Aktian antolainaus kotitalouksille kasvoi 4 680 (4 580) miljoonaan 
euroon. Kaikki säästöpankkien ja POP-pankkien välittämät lainat 
oli 31.5.2017 siirretty välittäjäpankkeihin. Yritysluottokanta kasvoi 
590 (543) miljoonaan euroon. Asunto- ja voittoa tavoittelematto-
mille yhteisöille suunnattu antolainaus kasvoi 438 (345) miljoo-
naan euroon. Kasvu johtuu yksittäisistä suurehkoista luottojärjes-
telyistä.   

Kesäkuun 2017 lopussa Aktia Private Bankingin asiakasvarat nou-
sivat noin 5 prosenttia 2 270 (2 152) miljoonaan euroon. Aktia 
Private Banking tarjoaa kattavasti yksilöllisiä sijoituspalveluja ja 
lainopillista neuvontaa.

Varainhoito & Henkivakuutus

Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin vaikutus konsernin lii-
kevoittoon oli 12,8 (10,5) miljoonaa euroa.   

Segmentin liiketoiminnan tuotot olivat edellisvuotta selväs-
ti korkeammat, 25,4 (22,8) miljoonaa euroa. Pääomamarkkinat 
ovat viime aikoina kehittyneet myönteisesti. Markkinakehitys on 
kääntänyt tuottojen ja myynnin trendin kasvuun. Toisen neljän-
neksen lopussa Aktia Rahastoyhtiön rahastokanta ylsi kaikkien 
aikojen korkeimmalle tasolleen, yli 4,8 miljardiin euroon. Vuoden 
2017 ensimmäisen puoliskon nousu on 75-prosenttisesti kauden 
myynnin ja 25-prosenttisesti markkinoiden arvon nousun ansio-
ta. Ensimmäisen puolivuotiskauden rahastojen nettomyynti oli 
455 (92) miljoonaa euroa. Suurin osa nettomyynnistä, 365 miljoo-
naa euroa, tuli kasvavien markkinoiden korkorahastoista. Myös 
pohjoismaiset osakerahastot ovat saaneet hyvän vastaanoton, ja 
asiakkaat merkitsivät niitä kauden aikana noin 28 miljoonaa eu-
roa. Varainhoidon palkkiotuottojen netto oli 14,5 (11,8) miljoonaa 
euroa ja henkivakuutusnetto oli 10,8 (11,0) miljoonaa euroa.  

Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi edellisvuoteen verrattu-
na 14 prosenttia 66,2 (57,9) miljoonaan euroon. Korkosidon-
naisten eläkevakuutusten vakuutusmaksut ovat vähentyneet. 
Sijoitussidonnaisten säästövakuutusten myynti sen sijaan kasvoi 
vertailukaudesta. Sijoitussidonnaiset säästövakuutukset, Aktia 
Profiilipalvelu ja Allokointipalvelu+, tuovat 64 (56) prosenttia 
maksutulosta.

Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 8,9 (9,7) 
miljoonaa euroa. Arvonalentumisten supistuminen ja myyntivoit-
tojen nousu eivät ole täysin korvanneet sijoitusten heikompaa 
juoksevaa tuottoa. Toiminnan sijoitusten tuotto oli markkina-ar-
voin 0,1 (2,0) prosenttia.  

Liiketoiminnan kulut olivat vertailukautta korkeammat, 12,6 
(12,3) miljoonaa euroa. Kauteen sisältyy 0,7 miljoonaa euroa uu-
delleenjärjestelykustannuksia. Henkilöstökulut olivat 6,5 (5,8) mil-
joonaa euroa. Henkivakuutuksen liikekustannussuhde oli hyvällä 
tasolla, 78,9 (85,6) prosenttia.

Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin hallinnoimien asiakas-
varojen arvo oli 7 328 (6 523) miljoonaa euroa. 

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 ∆ %      

Aktia Rahastoyhtiö 4 851 4 238 14 %
Aktia Varainhoito 7 624 6 796 12 %
Aktia Henkivakuutus 764 723 6 %
Eliminoinnit -5 910 -5 233 13 %
Yhteensä 7 328 6 523 12 %

Henkivakuutuksen vakuutusvelka oli 1 193 (1 162) miljoonaa eu-
roa, josta sijoitussidonnainen osuus oli 765 (719) miljoonaa euroa 
ja korkotuottoinen osuus 428 (443) miljoonaa euroa. Sijoitussi-
donnainen vakuutusvelka oli edelleen korkea, 64 (62) prosenttia 
koko vakuutusvelasta. Korkotuottoisen vakuutusvelan keskimää-
räinen diskonttokorko on 3,5 prosenttia. Vakuutusvelkaan sisäl-
tyy 16,0 (16,0) miljoonan euron korkovaraus, jolla on varmistettu 
tulevan korkovaateen täyttyminen.

Muut 

Muut-segmenttiin kuuluvat tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset 
toiminnot.

Segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli -3,6 (1,5) miljoo-
naa euroa.

Liiketoiminnan tuotot olivat 2,0 (6,4) miljoonaa euroa. Ensim-
mäisellä neljänneksellä Aktia sai Suomen Luotto-osuuskunnan 
1,1 miljoonan euron osingon. Vertailukaudella toteutunut Visa 
Europen myynti Visa Inc. -yhtiölle toi 5,9 miljoonan euron kerta-
luonteiset tuotot. Käteismaksun lisäksi Aktia sai Visa Inc. -yhtiön 
etuoikeusosakkeita, joiden arvioitu markkina-arvo oli kesäkuun 
2017 lopussa 1,4 (31.12.2016; 1,1) miljoonaa euroa.
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PANKKIKONSERNIN SIJOITUSTEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA SIJOITUSLUOKITTAIN

Valtionobl. ja 
valt. takaamat

Covered  
Bonds1 (CB)

Rahoituslaitokset 
pl. CB Yrityslainat Osakkeet Yhteensä

(milj. euroa) 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016
Suomi 273 185 34 45 101 85 52 -  - -  459 316
Norja - - 252 217 - - - -  - -  252 217
Ruotsi - - 155 61 97 88 - -  - -  252 149
Ranska 65 66 106 108 32 32 - -  - -  202 206
Iso-Britannia - - 117 173 - 18 - -  - -  117 191
Alankomaat - 25 68 164 49 60 - -  - -  117 249
Kanada - - 88 24 - - - -  - -  88 24
Tanska - - 83 84 - - - -  - -  83 84
Saksa 48 49 - - - - - -  - -  48 49
Itävalta 25 26 12 - - - - -  - -  37 26
Ylikansalliset 182 214 - - - - - - - - 182 214
Muut 54 54 75 16 - - - -  - -  129 71
Yhteensä 648 619 990 892 278 284 52 -  - -  1 967 1 794

1 kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat 

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUSTEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA SIJOITUSLUOKITTAIN 

Valtionobl. ja 
valt. takaamat

Covered 
Bonds1 (CB)

Rahoituslai-
tokset 
pl. CB Yrityslainat Kiinteistöt

Vaihtoehtoi-
set sijoituk-

set Osakkeet Yhteensä

(milj. euroa) 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016 6/2017 2016
Suomi 31 31 - 6 39 38 77 65 74 84 2 2 - -  223 227
Ranska 38 39 81 83 1 1 8 10 - - - - - -  128 133
Alankomaat 10 10 30 30 12 13 3 2 - - - - - -  55 55
Iso-Britannia - - 34 35 - 3 1 1 - - 0 0 - -  36 40
Itävalta 23 23 6 6 - - 0 - - - - - - -  28 30
Tanska - - 19 19 1 1 - - - - - - - -  20 20
Ruotsi - - 6 - -7 13 2 2 - - 0 0 - -  15 15
Saksa 10 16 - - - - - - - - - - - -  10 16
Norja - - - - - - - - - - - - - -  - -
Ylikansalliset 6 6 - - - - - - - - - - - - 6 6
Muut 24 21 - - 6 5 32 33 - - - - - - 62 59
Yhteensä 143 148 175 179 67 74 122 113 74 84 2 3 - -  584 600

  1 kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat 

Liiketoiminnan kulut olivat 5,6 (4,9) miljoonaa euroa, josta hen-
kilöstökulut olivat 1,8 (0,7) miljoonaa euroa. Muille segmenteille 
suoritetun kustannusten allokoinnin jälkeen segmentin IT-kulut 
olivat 0,3 (1,0) miljoonaa euroa. Peruspankkijärjestelmän vaihdon 
vuoksi tehdystä varauksesta purettiin kauden aikana 1,2 (0,4) 
miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa varausta oli jäljellä 0,2 (1,4) 
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muihin kuluihin, jotka olivat 2,6 
(2,2) miljoonaa euroa, sisältyy Aktian 0,5 miljoonan euron lahjoi-
tus toiminta-alueensa yliopistoille ja korkeakouluille. 

Konsernin riskipositiot

Pääoman- ja riskienhallinnan määritelmät ja yleiset periaatteet 
ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2016 vuosikertomuk-
sen liitteestä K2, s. 72–85, tai Aktia Pankki Oyj:n Capital and Risk 
Management Report -raportista (englanniksi) konsernin verkko-
sivuilla www.aktia.com.
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Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit

Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat kon-
kurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, vähenivät 38 (46) miljoonaan 
euroon eli 0,65 (0,79) prosenttiin luottokannasta. Luottokantaan 
sisältyvät myös taseen ulkopuoliset takaussitoumukset. 

Kotitalouksien yli 90 päivää erääntyneet luotot olivat 0,56 (0,67) 
prosenttia koko luottokannasta ja 0,69 (0,80) prosenttia kotitalo-
uksien luottokannasta. 

Luotot, joiden maksut olivat 3–30 päivää viivästyneitä, lisääntyi-
vät 68 (57) miljoonaan euroon eli 1,18 (1,00) prosenttiin luotto-
kannasta. Luotot, joiden maksut olivat 31–89 päivää viivästy-
neitä, olivat 31 (28) miljoonaa euroa eli 0,53 (0,49) prosenttiin 
luottokannasta.  

HOITAMATTOMAT LUOTOT VIIVÄSTYKSEN PITUUDEN (VRK) 
MUKAAN

(milj. euroa)
Vrk 30.6.2017

% 
kannasta 31.12.2016

% 
kannasta

3 - 30 68 1,18 57 1,00
kotitaloudet 61 1,05 52 0,91

31 - 89 31 0,53 28 0,49
kotitaloudet 23 0,40 23 0,41

90- 38 0,65 46 0,79
kotitaloudet 32 0,56 38 0,67

 

Luottojen ja muiden sitoumusten 
arvonalentumiset

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
kauden aikana yhteensä -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.  Arvonalen-
tumisista -2,0 (-0,2) miljoonaa euroa liittyi kotitalouksien luottoi-
hin, kun taas yritysluottoihin liittyvien aikaisempien arvonalentu-
misten palautukset olivat 1,9 (0,0) miljoonaa euroa. 

Yhteensä luottojen arvonalentumiset olivat 0,00 (0,00) prosent-
tia koko luotonannosta. Yritysluottojen arvonalentumisten osuus 
yritysluotonannosta oli -0,32 (0,00) prosenttia.

Rahoitusvarojen riskijakauma

Pankkikonserni ylläpitää likviditeettisalkkua puskurina sellaisten 
tilanteiden varalta, joissa varainhankintaa markkinoilta ei jostain 
syystä voida toteuttaa normaalien ehtojen mukaisesti. Salkun 
kiinteäkorkoisia sijoituksia käytetään myös vähentämään raken-
teellista korkoriskiä.

Henkivakuutustoiminnassa sijoitussalkku on vakuutusteknisen 
velan katteena, ja se arvostetaan juoksevasti markkina-arvoon. 

Korkosijoitusten myötä konserni altistuu vastapuoliriskeille. Suo-
rat korkosijoitukset saavat kansainvälisten luottoluokituslaitos-
ten, kuten Standard & Poor’s, Fitch tai Moody’s, luottoluokituk-
sen. Luottoluokitukseen vaikuttavat lähinnä vastapuolen kotimaa 
ja taloudellinen asema, mutta myös instrumenttilajit ja niiden 
etuoikeus.

Pankkikonsernin likviditeettisalkku 
ja muut korolliset sijoitukset

Likviditeettisalkun sijoitukset ja muut korolliset sijoitukset kasvoi-
vat kauden aikana 173 miljoonaa euroa 1 967 (1 794) miljoonaan 
euroon. 

PANKKIKONSERNIN LIKVIDITEETTISALKUN JA MUIDEN 
KOROLLISTEN SIJOITUSTEN LUOTTOLUOKITUKSEN JAKAUMA

30.6.2017 31.12.2016

(milj. euroa)  1 967 1 794
Aaa 52,9 % 53,3 %
Aa1 - Aa3 24,6 % 29,6 %
A1 - A3 4,0 % 4,8 %
Baa1 - Baa3 2,7 % 3,0 %
Ba1 - Ba3 0,0 % 0,0 %
B1 - B3 0,0 % 0,0 %
Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 %
Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 13,5 % 9,3 %
Ei luottoluokitusta 2,3 % 0,0 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 %

Kauden lopussa joukkovelkakirjalainoja, jotka eivät täyttäneet 
keskuspankkirahoituksen kriteerejä, oli yhteensä 45 miljoonan 
euron edestä. Kolme kotimaisen luottolaitoksen joukkovelkakir-
jalainaa ei täyttänyt keskuspankkirahoituksen kriteereitä, koska 
emissioilla ei ole luottoluokitusta. Muut joukkovelkakirjalainat 
eivät täyttäneet keskuspankkirahoituksen kriteerejä, koska niiden 
kotimaa ei kuulu nk. ETA- tai G7-maihin.

Pankkikonsernin sijoitukset nk. GIIPS-maihin olivat 30.6.2017 yh-
teensä 22 (23) miljoonaa euroa. Kaikki GIIPS-maihin tehdyt sijoi-
tukset arvostetaan juoksevasti vallitsevaan markkina-arvoon. 

Pankkitoiminnan muut markkinariskit

Pankkitoiminnassa ei käydä osakekauppaa kaupankäyntitarkoi-
tuksessa eikä tehdä kiinteistösijoituksia tuottotarkoituksessa.

Kiinteistöomistus oli kauden lopussa 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja 
toimintaan liittyvät osakesijoitukset 10,2 (9,2) miljoonaa euroa.
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Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun markkina-arvo oli yhteensä 
584 (600) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön suorat kiinteis-
tösijoitukset olivat 49 (58) miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudulla 
ja muissa Etelä-Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevat kiinteistöt 
on pääasiassa vuokrattu pitkin vuokrasopimuksin. 

Henkivakuutusyhtiön suorat korkosijoitukset GIIPS-maihin olivat 
0 (0) miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan suorien korkosijoitusten luottoluo-
kitusten jakauma (pl. korkorahastot, kiinteistö-, osake- ja vaih-
toehtoiset sijoitukset) 

30.6.2017 31.12.2016

(milj.  euroa) 400 431

Aaa 48,8 % 47,6 %

Aa1 - Aa3 28,7 % 29,8 %

A1 - A3 7,8 % 6,9 %

Baa1 - Baa3 3,5 % 5,0 %

Ba1 - Ba3 0,5 % 0,0 %

B1 - B3 0,0 % 0,0 %

Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 %

Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 1,5 % 1,4 %

Ei luottoluokitusta 9,2 % 9,3 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 %

Rahoitusvarojen arvostus

Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset

Rahoitusvarojen arvonalentumiset olivat -0,5 (-0,3) miljoonaa eu-
roa, mikä johtui korko- ja kiinteistörahastojen sekä pienempien 
pääomasijoitusten arvon pysyvästä laskusta. 

RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMISET

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016

Korkosijoitukset
Pankkitoiminta - -
Henkivakuutustoiminta - -0,1

Osakkeet ja osuudet
Pankkitoiminta - -
Henkivakuutustoiminta -0,5 -0,2

Yhteensä -0,5 -0,3

 
Käyvän arvon rahastoon 
kirjattavat arvonmuutokset

Arvonalentuminen, jota ei ole kirjattu tulokseen, tai arvon nousu, 
jota ei ole realisoitu, kirjataan käyvän arvon rahastoon. Käyvän ar-

von rahasto oli konsernin rahavirtasuojaus huomioon ottaen 57,3 
(67,3) miljoonaa euroa laskennallisten verojen jälkeen.

Rahavirtasuojaus, joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen 
suojaamistarkoituksessa hankituista, jo puretuista korkojohdan-
naissopimuksista, oli -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa.

KÄYVÄN ARVON RAHASTO

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 ∆   

Osakkeet ja osuudet
Pankkitoiminta 1,9 1,3 0,5
Henkivakuutustoiminta 4,7 4,2 0,5

Suorat korkosijoitukset
Pankkitoiminta 9,4 14,5 -5,1
Henkivakuutustoiminta 41,5 47,3 -5,8

Rahavirran suojaus -0,2 -0,1 0,0
Käyvän arvon rahasto yhteensä 57,3 67,3 -10,0

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen salkku koostuu 
pääasiassa aikaisempina vuosina uudelleenluokitelluista korko-
sijoituksista. Suurimmalla osalla uudelleenluokitelluista arvo-
papereista on AAA-luottoluokitus. Kauden aikana salkkuun 
tehtiin uusia hankintoja 139 miljoonan euron edestä, ja kauden 
aikana yhteensä 186 miljoonan euron arvopaperit erääntyivät.  
30.6.2017 salkun arvo oli 396 (445) miljoonaa euroa.

Suojaavien korkojohdannaisten purkaminen

Marraskuussa 2012 purettiin kaikki suojaustarkoituksessa, eli 
avistatilien ja säästötalletusten korkoriskin suojaamiseksi, tehdyt 
korkojohdannaissopimukset (soveltamalla EU:n ”carve out” -suo-
jauslaskentamallia). Kun suojauslaskennassa on sovellettu käypää 
arvoa, johdannaisten markkina-arvon tehokas osa on korvattu 
vastaavalla arvostussummalla taseen erässä Talletukset. 

Purettujen korkojohdannaisten positiivinen tulosvaikutus näkyy 
korkokatteessa vuoden 2019 loppuun saakka. Vuonna 2017 po-
sitiivinen vaikutus korkokatteeseen on noin 14 miljoonaa euroa. 
Jäljellä oleva noin 13 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus 
tuloutetaan vuosina 2018–2019.  

Pankki jatkaa korkokatteen aktiivista suojausta, kun se katsotaan 
pitkällä aikavälillä korkotilanteen kannalta perustelluksi.  

Operatiiviset riskit 

Kauden aikana ei toteutunut operatiivisia riskejä, jotka olisivat 
aiheuttaneet olennaista taloudellista vahinkoa. 
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Lähipiiri

Lähipiiri käsittää määräävässä asemassa olevat osakkeenomis-
tajat ja johtavassa asemassa olevat avainhenkilöt ja näiden per-
heenjäsenet sekä yritykset, joissa johtavassa asemassa olevalla 
avainhenkilöllä on määräysvalta. Aktia-konsernin avainhenkilöitä 
ovat Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, 
toimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies sekä muut konsernin-
johdon jäsenet. 

Lähipiiritietoja kuvataan tarkemmin vuoden 2016 tilinpäätöksen 
liitetiedoissa K44 ja M46. Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa 
ei ollut kauden aikana merkittäviä muutoksia.

Muita tapahtumia kauden aikana

Evry teki 29.3.2017 aiesopimuksen ja aloitti neuvottelut Oy Sam-
link Ab:n ostamisesta. Osana neuvotteluja Samlinkin noin 50 asia-
kaspankkia päättää uuden, Evryn toimittaman peruspankkijär-
jestelmän käyttöön ottamisesta. Koska Aktia on siirtynyt uuteen 
peruspankkijärjestelmään, Samlink ei enää ole sen IT-järjestelmi-
en päätoimittaja. 

Aktia omistaa noin 23 prosenttia Samlinkin osakkeista, joiden 
kirjanpitoarvo Aktian taseessa on nolla (0) euroa. Aktia ei osallistu 
aktiivisesti Evryn ja Samlinkin neuvotteluihin. Mahdollisesti toteu-
tuvan liiketoimen vaikutusta Aktian tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan on tällä hetkellä mahdotonta arvioida luotettavasti.

Tapahtumia kauden päättymisen jälkeen 

Aktian uuden peruspankkijärjestelmän käyttöönotto toteutettiin 
heinäkuun 2017 ensimmäisellä viikolla. 

Henkilöstö 

Kesäkuun 2017 lopussa Aktia-konsernin kokopäiväresurssien 
määrä oli 948 (31.12.2016; 903). Ensimmäisen puolivuotiskau-
den aikana kokopäiväresurssien lukumäärä keskimäärin oli 920 
(1.1.–31.12.2016; 925).

Avainhenkilöiden kannusteohjelmat

Aktia-konsernin avainhenkilöille on tarjottu Aktia Pankki Oyj:n 
hallituksen päätöksellä mahdollisuutta osallistua osakeperustei-
siin Osakepalkkio- ja Osakeomistusohjelmiin. Ohjelmien tarkoi-
tuksena on tukea konsernin pitkän aikavälin strategiaa, sovittaa 
yhteen omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, kasvattaa yhti-

ön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille 
kilpailukykyisiä, Aktia Pankki Oyj:n osakkeiden omistamiseen 
perustuvia kannusteita. 

Tarkemmin kannusteohjelmista osoitteessa www.aktia.com > 
Johto ja hallinto > Palkitseminen.

Hallitus ja johtoryhmä

Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano toimikaudella 1.1.–
31.12.2017: 

Puheenjohtaja Dag Wallgren, kauppatieteiden maisteri 
Varapuheenjohtaja Lasse Svens, kauppatieteiden maisteri
Christina Dahlblom, kauppatieteiden tohtori 
Stefan Damlin, kauppatieteiden maisteri
Sten Eklundh, kauppatieteiden maisteri 
Kjell Hedman, liiketaloustieteilijä 
Catharina von Stackelberg-Hammarén, kauppatieteiden maisteri 
Arja Talma, kauppatieteiden maisteri, eMBA
 
Johtoryhmän uusiksi jäseniksi on nimetty 5.5.2017 seuraavat 
henkilöt seuraavin vastuualuein:
• Merja Sergelius (52), varatoimitusjohtaja; henkilöasiakkaat 

sekä pienet ja keskisuuret yritykset
• Carola Nilsson (49), KTM, varatoimitusjohtaja; private ban-

king
• Irma Gillberg-Hjelt (55), OTK, johtaja; yritysasiakkaat
• Sam Olin (43), KTK, johtaja; premium-asiakkaat
• Outi Henriksson (47), KTM, talous- ja rahoitusjohtaja; talous,  

treasury ja sijoittajasuhteet
• Minna Miettinen (48), BA, johtaja; digitalisaatio ja markki-

nointi 

Minna Miettinen on viimeksi työskennellyt VR Henkilöliikentees-
sä markkinoinnista ja verkkokaupasta vastaavana johtajana. Hän 
aloittaa Aktiassa 7.8.2017. Outi Henriksson tulee VR Groupista, 
jossa hän toimi CFO:na. Hän aloittaa Aktiassa 21.8.2017. Carola 
Nilsson tulee SEB:stä, jossa hän vastasi Private Banking Suomesta 
ja toimi SEB Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana. Hän aloittaa Ak-
tiassa viimeistään 20.11.2017.

Johtoryhmän jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt uusin vastuu-
aluein:
• Juha Hammarén (56), varatuomari, varatoimitusjohtaja; ope-

ratiivinen toiminta
• Anssi Rantala (45), VTT, varatoimitusjohtaja; Aktia Varainhoi-

to, Aktia Rahastoyhtiö ja Aktia Henkivakuutus
• Mia Bengts (47), KTM, OTK, johtaja; HR, viestintä ja lakiasiat
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Uudeksi CIO:ksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 7.7.2017 
KTM Juha Volotinen (42) vastuualueenaan Aktian IT ja tietoarkki-
tehtuuri.

Uuden peruspankin käyttöönoton päätökseen saattamisen jäl-
keen, KTM johtaja Magnus Weurlander siirtyi uusiin tehtäviin 
Aktiassa. Hän vastaa konsernin strategisten kehitysprojektien 
koordinoinnista ja seurannasta. Samassa yhteydessä Weurlander 
erosi Aktian johtoryhmästä.
Johtoryhmään kuuluu lisäksi henkilöstön edustaja.

Aikaisemmista johtoryhmän jäsenistä varatoimitusjohtaja Taru 
Narvanmaa ja talousjohtaja Fredrik Westerholm jättivät tehtä-
vänsä 5.5.2017. Varatoimitusjohtaja Carl Pettersson erosi Aktia 
palveluksesta 25.4.2017 siirtyäkseen Veritas Eläkevakuutuksen 
toimitusjohtajaksi. 

DI, KTM Martin Backman tuli Aktia Pankki Oyj:n toimitusjohtajaksi 
6.3.2017. Varatoimitusjohtaja Juha Hammarén on nimitetty toi-
mitusjohtajan varamieheksi.

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen 
yhtiökokouksen 2017 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 vahvisti 
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapau-
den hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohta-
jalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tili-
kaudelta 1.1.–31.12.2016 jaetaan osinkona 0,60 euroa osakkeelta, 
yhteensä noin 39,9 miljoonaa euroa. 

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 
kaksikymmentäkuusi.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Christina Gestrin, 
Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söder-
back ja Peter Karlgren, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäse-
niksi varatuomari Nina Wilkman ja kansanedustaja Mats Löfström.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 24 400 
euroa puheenjohtajalle, 10 500 euroa varapuheenjohtajalle ja 
4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa 
kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.

Hallintoneuvosto valitsi 11.5.2017 vuoden 2017 varsinaisen yh-
tiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan 
varatuomari, asianajaja Nina Wilkmanin hallintoneuvoston uu-
deksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin uudelleen 
Christina Gestrin, Patrik Lerche, Clas Nyberg ja Jan-Erik Stenman.

Aktia Pankin hallintorakenteen yksinkertaistamisen valmistelu on 
käynnissä. Syyskuussa 2017 on tarkoitus pitää ylimääräinen yh-
tiökokous, jossa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, 
että hallintoneuvosto lakkautetaan.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi, ja valitsi 
yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastaavana tilintarkastaja-
na KHT Jari Härmälä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuu-
tuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yh- 
tiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsen-
ten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osak-
keita.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yh-
tiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa 
Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 
2017. 

Osakepääoma ja omistajat

Aktia Pankki Oyj:n osakepääoma on 163 miljoonaa euroa, ja se ja-
kautuu 46 706 723 A-osakkeeseen ja 19 872 088 R-osakkeeseen, 
yhteensä 66 578 811 osaketta. Kesäkuun 2017 lopussa rekisteröi-
tyjen omistajien lukumäärä oli 43 119. Ulkomaisessa omistukses-
sa oli 4,3 prosenttia osakkeista.  Rekisteröimättömiä osakkeita oli 
767 286 kappaletta. 

30.6.2017 konsernin omien osakkeiden omistus oli 52 440 (6 192) 
A-osaketta ja 6 658 (6 658) R-osaketta. 

Osakkeet

Aktia Pankin kaupankäyntikoodit ovat AKTAV A-osakkeen osalta 
ja AKTRV R-osakkeen osalta. A-osakkeella on yksi ääni ja R-osak-
keella 20 ääntä. Osakkeiden muut oikeudet ovat samat.

30.6.2017 Aktian pörssiarvo oli 677 (577) miljoonaa euroa, mikä on 
17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. A-osakkeen päätös-
kurssi 30.6.2017 oli 9,37 (8,19) euroa ja R-osakkeen 12,07 (9,80) eu-
roa. Korkeimmillaan A-osake oli 10,95 (10,26) euroa ja alimmillaan 
8,76 (7,70) euroa. R-osakkeen korkein noteeraus oli 15,60 (12,00) 
euroa ja alin 11,50 (9,59) euroa.

A-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto vuonna 2017 
nousi edellisvuodesta, ja se oli 478 450 (208 377) euroa tai 50 064 
(22 800) osaketta. A-osakkeella tehtiin keskimäärin 265 (115) 
kauppaa päivässä. 

R-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto oli edelleen pien-
tä, 9 138 (2 297) euroa eli 707 (214) osaketta. Keskimäärin tehtiin 
vajaat 3 (2) kauppaa päivässä. 
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Näkymät ja riskit 

Vuoden näkymät 2017 (ennallaan)

Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian 
likviditeettisalkun tuottoon, minkä vuoksi korkokatteesta tulee 
vuotta 2016 heikompi. Luottojen arvonalentumisten odotetaan 
pysyvän matalalla tasolla vuonna 2017.

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tu-
losta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole 
odotettavissa.

Riskit

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat 
yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu 
sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikut-
taa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspal-
velujen kysyntään.

Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaale-
ja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korkomargi-
naaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta 
korkoriskienhallintaa.

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voi-
vat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden 
yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. 

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian 
jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia tarvitsee koti-
talouksien talletuksia kattaakseen osan likviditeettitarpeestaan. 

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua 
mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. 

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina pankki- ja vakuutustoiminnan 
sääntelyä on lisätty voimakkaasti, erityisesti nk. Basel III -sään-
nökset ovat tiukentaneet pankin pääoma- ja likviditeettivaateita. 
Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvatta-
nut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä 
kustannuksia.   

Taloudelliset tavoitteet 2018

Hallituksen helmikuussa 2015 vahvistamat taloudelliset tavoit-
teet ovat:

 . kulu/tuotto-suhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla
 . ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 

vähintään 15 prosentissa  
 . oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 

vähintään 9 prosenttiin  
 . vähintään 50 prosentin osinko vuoden voitosta.
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Tunnusluvut

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ % 2Q2017 1Q2017 4Q2016 3Q2016 22Q2016

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,37 0,45 -18 % 0,17 0,20 0,10 0,19 0,27

Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,54 -60 % 0,10 0,12 -0,11 0,19 0,24

Oma pääoma / osake (NAV) , euroa *1 8,84 9,15 -3 % 8,84 9,34 9,24 9,35 9,15
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
(pl. omat osakkeet), milj.kpl2 66,5 66,5 0 % 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
Osakkeiden määrä kauden lopussa  
(pl. omat osakkeet), milj. kpl1 66,5 66,6 0 % 66,5 66,5 66,4 66,5 66,6

Oman pääoman tuotto (ROE), % * 8,2 9,8 -16 % 7,4 8,7 4,2 8,4 11,6

Koko pääoman tuotto (ROA), % * 0,52 0,61 -15 % 0,46 0,56 0,27 0,53 0,74

Kulu/tuotto-suhde * 0,72 0,67 7 % 0,73 0,70 0,80 0,68 0,62

Ydinpääoman suhde (pankkikonserni), %1 18,0 19,7 -8 % 18,0 18,2 19,5 19,2 19,7
Ensisijaisten omien varojen suhde  
(pankkikonserni) , %1 18,0 19,7 -8 % 18,0 18,2 19,5 19,2 19,7

Vakavaraisuusaste (pankkikonserni) , %1 24,3 26,2 -7 % 24,3 24,8 26,3 25,5 26,2
Rsikipainotetut sitoumukset  
(pankkikonserni)1 2 122,9 2 072,9 2 % 2 122,9 2 099,7 1 997,7 2 114,1 2 072,9
Vakavaraisuusaste (rahoitus- ja  
vakuutusryhmittymä) , %1 160,4 186,4 -14 % 160,4 180,5 188,6 181,3 186,4

Omavaraisuusaste, % *1 6,2 6,2 0 % 6,2 6,4 6,3 6,4 6,2

Konsernivarat *1 2 679,1 2 692,1 0 % 2 679,1 2 985,8 2 706,0 2 667,9 2 692,1

Asiakasvarat *1 8 926,1 7 298,4 22 % 8 926,1 8 710,1 8 063,4 7 728,3 7 298,4

Ottolainaus yleisölle1 4 185,9 4 235,4 -1 % 4 185,9 4 113,1 4 164,3 4 254,0 4 235,4

Antolainaus yleisölle1 5 746,1 5 987,0 -4 % 5 746,1 5 703,2 5 717,4 5 797,7 5 987,0

Vakuutusmaksutulo ennen 
 jälleenvakuuttajien osuutta * 66,6 58,2 14 % 33,3 33,3 29,9 24,6 24,7
Liikekustannussuhde - %  
(henkivakuutusyhtiö) *2 78,9 85,6 -8 % 78,9 77,7 81,9 82,7 85,6

Vakavaraisuusaste (henkivakuutusyhtiö), % 193,5 154,5 25 % 193,5 185,7 179,4 165,3 154,5

Oma varallisuus (henkivakuutusyhtiö) 155,0 131,9 18 % 155,0 149,7 144,7 134,1 131,9

Sijoitukset käyvin arvoin) *1 1 315,6 1 265,6 4 % 1 315,6 1 310,4 1 293,5 1 295,4 1 265,6
Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja 
 korkotuottoiset vakuutukset1 428,3 457,0 -6 % 428,3 434,5 443,0 450,4 457,0
Vakuutusvelka, aijoitussidonnaiset  
vakuutukset1 764,7 672,1 14 % 764,7 749,6 719,4 702,2 672,1

Konsernin henkilöstön määrä  
(kokopäiväresurssit), keskimäärin 920 927 -1 % 924 916 911 942 929
Konsernin henkilöstön määrä  
(kokopäiväresurssit), kauden lopussa1 948 968 -2 % 948 919 903 915 968

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman ver-
tailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde * 0,70 0,70 0 % 0,69 0,70 0,80 0,67 0,69
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 
(EPS), euroa * 0,39 0,39 1 % 0,20 0,20 0,10 0,21 0,20
Vertailukelponen osakekohtainen oman 
pääoman tuotto, (ROE) * 8,7 8,5 3 % 8,7 8,5 4,2 8,9 8,6

* Aktia on määritellyt konsernin taloudellisissa raporteissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) asettamien vaihto-
ehtoisia tunnuslukuja koskevien suuntaviivojen mukaan. Vaihtoehtoiset tunnusluvut (Alternative Performance Measures, APM) ovat tunnuslukuja, joita ei ole määritelty 
IFRS-säännöksissä, vakavaraisuussäännöksissä (CRD/CRR) tai Solvenssi II-säännöksissä (SII). Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei näin ollen pidä nähdä IFRS:n mukaisia tunnus-
lukuja korvaavina lukuina. Vaihtoehtoiset tunnusluvut helpottavat kausien vertailua ja tuovat tulosraporttien käyttäjille lisää käyttökelpoista tietoa. Vuoden 2017 toisesta 
vuosineljänneksestä lähtien Aktia raportoi uusia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista konsernin vertailua vaikeuttavat erät on jätetty pois. Tuloksen vertailua vaikeuttavat erät 
eivät liity juoksevaan toimintaan, ja niitä ovat uudelleenjärjestelyihin, toimintojen myyntiin ja juoksevasta toiminnasta poikkeaviin varojen arvonalentumisiin liittyvät tulot 
ja menot. Vertailua vaikeuttavat erät esitellään konsernin tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa olevassa taulukossa sivuilla 18 ja 19.

1 Kauden lopussa
2 Kumulatiivinen kauden alusta

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomuksesta 2016, s. 62.
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Konsernin tuloslaskelma

(milj. euroa)  Liite 1-6/2017 1-6/2016 ∆ % 2016

Korkokate 4 46,2 48,7 -5 % 95,6

Osinkotuotot 0,3 0,0 797 % 0,0

   Palkkiotuotot 51,0 43,9 16 % 90,0

   Palkkiokulut -5,2 -4,4 -20 % -10,3

Palkkiotuotot netto 45,7 39,6 16 % 79,7

Henkivakuutusnetto 5 12,8 12,8 0 % 24,7

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 6 1,4 8,0 -83 % 8,3

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot - 0,0 - -

Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,8 21 % 3,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 107,3 109,8 -2 % 211,3

Henkilöstökulut -39,1 -36,3 8 % -72,3

IT-kulut -15,7 -13,8 14 % -28,4

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -3,4 -4,2 -20 % -8,2

Liiketoiminnan muut kulut -18,9 -19,0 -1 % -39,6

Liiketoiminnan kulut yhteensä -77,0 -73,3 5 % -148,4

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,1 -0,2 -45 % -2,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 0,7 -19 % 0,7

Liikevoitto 30,8 37,0 -17 % 61,5

Verot -6,2 -7,1 -13 % -12,2

Kauden voitto 24,7 29,9 -18 % 49,3

Josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajille 24,7 29,9 -18 % 49,3

Yhteensä 24,7 29,9 -18 % 49,3

Osakekohtainen tulos (EPS) , euroa 0,37 0,45 -18 % 0,74

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,37 0,45 -18 % 0,74

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Liiketulos 30,8 37,0 -17 % 61,5

Visa Europen myynti ja osingot Suomen Luotto-osuuskunnalta -1,1 -5,9 81 % -6,9

Hypoteekkipankin lopettaminen - 0,6 - 1,6

Uudelleenjärjestelykulut 3,1 0,4 610 % 1,4

Vertailukelpoinen liiketulos 32,8 32,2 2 % 57,5
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Konsernin laaja tuloslaskelma

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ % 2016

Kauden voitto 24,7 29,9 -18 % 49,3

Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:

   Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -15,9 10,2 - -2,5

   Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon 6,6 -1,3 - -0,9

   Kassavirtasuojausten arvostuksen muutos käypään arvoon 0,0 -0,1 87 % -0,2

   Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -0,7 -3,0 77 % -4,3

Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -10,0 5,8 - -7,8

   Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -0,3 - - -0,5

Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan -0,3 - - -0,5

Kauden laajan tuloslaskelman tulo 14,3 35,7 -60 % 41,0

Laajan tuloslaskelman tulos josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 14,3 35,7 -60 % 41,0

Yhteensä 14,3 35,7 -60 % 41,0

Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,54 -60 % 0,62

Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,54 -60 % 0,62

Laajan tuloslaskelman tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Laajan tuloslaskelman tulos 14,3 35,7 -60 % 41,0

Visa Europen myynti ja osingot Suomen Luotto-osuuskunnalta -0,9 -4,7 81 % -5,5

Hypoteekkipankin lopettaminen - 0,5 - 1,3

Uudelleenjärjestelykulut 2,5 0,4 610 % 1,1

Vertailukelpoinen laajan tuloslaskelman tulos 15,9 31,9 -50 % 37,9
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Konsernin tase

(milj. euroa)  Liite 30.6.2017 31.12.2016 ∆  % 30.6.2016
Varat

Käteiset varat 9 195,3 380,1 -49 % 286,5

   Korolliset arvopaperit 1 943,6 1 739,3 12 % 1 791,2

   Osakkeet ja osuudet 121,9 101,3 20 % 101,4

Myytävissä olevat rahoitusvarat 9 2 065,5 1 840,5 12 % 1 892,6

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 9 396,1 445,3 -11 % 470,6

Johdannaissopimukset 7,9 97,7 132,2 -26 % 164,3

   Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 49,6 43,1 15 % 51,4

   Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 8 5 746,1 5 717,4 1 % 5 987,0

Lainat ja muut saamiset 9 5 795,7 5 760,5 1 % 6 038,3

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 9 764,8 723,1 6 % 674,2

Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 0,0 - 0,0

Aineettomat hyödykkeet 70,3 63,7 10 % 58,1

Sijoituskiinteistöt 48,7 58,1 -16 % 55,7

Muut aineelliset hyödykkeet 6,6 7,7 -14 % 8,8

   Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 44,3 46,6 -5 % 47,7

   Muut varat 24,3 20,2 20 % 23,2

Muut varat yhteensä 68,6 66,8 3 % 70,9

   Tuloverosaamiset 0,3 0,2 48 % 0,9

   Laskennalliset verosaamiset 6,1 7,8 -22 % 8,2

Verosaamiset 6,4 8,0 -20 % 9,1

Varat yhteensä 9 515,7 9 486,0 0 % 9 729,1

Velat

   Velat Suomen Pankille ja luottolaitoksille 583,5 508,9 15 % 575,9

   Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 185,9 4 164,3 1 % 4 235,4

Talletukset 9 4 769,4 4 673,1 2 % 4 811,2

Johdannaissopimukset 7,9 41,1 54,3 -24 % 69,0

   Liikkeeseen lasketut velkakirjat 9 2 456,8 2 476,7 -1 % 2 517,6

   Velat, joilla on huonompi etuoikeus 9 241,4 243,6 -1 % 235,1

   Muut velat luottolaitoksille 9 69,8 74,5 -6 % 82,9

   Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 9 - 5,5 - 43,0

Muut rahoitusvelat 2 768,0 2 800,3 -1 % 2 878,5

   Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja korkotuottoiset vakuutukset 428,3 443,0 -3 % 457,0

   Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset 764,7 719,4 6 % 672,1

Vakuutusvelka 1 193,0 1 162,4 3 % 1 129,1

   Siirtovelat ja saadut ennakot 52,0 53,3 -3 % 53,7

   Muut velat 44,2 67,0 -34 % 113,7

Muut velat yhteensä 96,2 120,4 -20 % 167,5

Varaukset 0,2 1,4 -87 % 2,0

   Tuloverovelat 1,5 1,0 53 % 1,3

   Laskennalliset verovelat 58,4 60,0 -3 % 61,4

Verovelat 59,9 60,9 -2 % 62,6

Velat yhteensä 8 927,7 8 872,9 1 % 9 119,9

Oma pääoma

Sidottu oma pääoma 220,3 230,3 -4 % 243,9

Vapaa oma pääoma 367,7 382,8 -4 % 365,3

Oma pääoma 588,0 613,1 -4 % 609,2

Velat ja oma pääoma yhteensä 9 515,7 9 486,0 0 % 9 729,1
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Konsernin oman pääoman muutos

(milj. euroa)
Osake- 

pääoma

Käyvän 
arvon 

rahasto

Osakepe- 
rusteisten 

korvausten 
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

oman  
pääoman 

rahasto Voittovarat

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 163,0 75,1 2,1 115,1 259,9 615,2

Omien osakkeiden hankinta -1,7 -1,7

Omien osakkeiden myynti -0,1 1,5 1,4

Osingonjako -35,9 -35,9

Pääoman palautus osakkeenomistajille -6,7 -6,7

   Tilikauden voitto 49,3 49,3

   Myytävissä olevat rahoitusvarat -6,7 -6,7

   Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat -0,9 -0,9

   Kassavirran suojaus -0,2 -0,2

   Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -0,5 -0,5

Tilikauden laajan tuloslaskelman tulos -7,8 48,8 41,0

Muu muutos omassa pääomassa  -0,2 -0,2

Oma pääoma 31.12.2016 163,0 67,3 2,0 108,3 272,6 613,1

Oma pääoma 1.1.2017 163,0 67,3 2,0 108,3 272,6 613,1

Omien osakkeiden myynti 0,1 1,2 1,3

Osingonjako -39,9 -39,9

   Kauden voitto 24,7 24,7

   Myytävissä olevat rahoitusvarat -16,6 -16,6

   Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 6,6 6,6

   Kassavirran suojaus 0,0 0,0

   Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -0,3 -0,3

Kauden laajan tuloslaskelman tulos -10,0 24,3 14,3

Muu muutos omassa pääomassa -0,9 -0,9

Oma pääoma 30.6.2017 163,0 57,3 1,1 108,4 258,2 588,0

Oma pääoma 1.1.2016 163,0 75,1 2,1 115,1 259,9 615,2

Omien osakkeiden myynti -0,1 1,5 1,3

Osingonjako -35,9 -35,9

Pääoman palautus osakkeenomistajille -6,7 -6,7

   Kauden voitto 29,9 29,9

   Myytävissä olevat rahoitusvarat 7,2 7,2

   Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat -1,3 -1,3

   Kassavirran suojaus -0,1 -0,1

Kauden laajan tuloslaskelman tulos 5,8 29,9 35,7

Muu muutos omassa pääomassa - -0,5 -0,5

Oma pääoma 30.6.2016 163,0 80,9 1,7 108,3 255,3 609,2
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Konsernin rahavirtalaskelma

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ %     2016

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketulos 30,8 37,0 -17 % 61,5

Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta -4,1 -5,7 29 % -7,0

Maksetut tuloverot -2,7 -3,0 11 % -4,7

Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta 24,1 28,3 -15 % 49,7

Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -259,0 183,6 - 491,1

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 108,4 -138,4 - -304,0

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -126,6 73,5 - 236,8

Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta - - - -1,0

Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten myynti 10,4 - - -63,3

Investoinnit sijoituskiinteistöihin -0,8 -2,3 66 % -4,4

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8,9 -11,7 24 % -19,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 0,0 - - 0,0

Investointien rahavirta yhteensä 0,7 -14,0 - -87,9

Rahoituksen rahavirta

Velat, joilla on huonompi etuoikeus -2,2 0,0 - 8,5

Osinko/emissio määräysvallattomille omistajille -1,1 -1,1 5 % -1,1

Omien osakkeiden hankinta - - - -1,7

Omien osakkeiden myynti 1,3 1,3 -2 % 1,4

Maksetut osingot -39,9 -35,9 -11 % -35,9

Maksettu pääomanpalautus - -6,7 - -6,7

Rahoituksen rahavirta yhteensä -41,9 -42,4 1 % -35,5

Rahavarojen nettomuutos -167,7 17,1 - 113,4

Rahavarat vuoden alussa 396,8 283,4 40 % 283,4

Rahavarat kauden lopussa 229,0 300,5 -24 % 396,8

Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:

Kassa 7,1 6,0 19 % 7,0

Suomen Pankin sekkitili 188,1 280,5 -33 % 373,1

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 33,8 14,0 142 % 16,7

Yhteensä 229,0 300,5 -24 % 396,8

Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta:

Arvonalentumistappio myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,5 0,3 70 % 0,9

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,1 0,2 -45 % 2,2

Käyvän arvon muutokset 2,6 -0,6 - -0,3

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3,4 4,2 -20 % 8,2

Purettu käyvän arvon suojaus -7,5 -7,9 5 % -15,9

Varausten muutos -1,2 -0,4 -229 % -0,9

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 0,3 0,3 9 % 0,1

Osakeperusteisten maksujen muutos -2,1 -1,8 -16 % -0,9

Muut oikaisut 0,6 -0,1 - -0,3

Yhteensä -4,1 -5,7 29 % -7,0
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Konsernin kehitys neljännesvuosittain 

(milj. euroa)

Tuloslaskelma 2Q2017 1Q2017 4Q2016 3Q2016 2Q2016 1-6/2017 1-6/2016

Korkokate 22,9 23,4 23,0 23,9 24,1 46,2 48,7

Osingot 0,3 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,0

Palkkiotuotot netto 24,6 21,1 20,1 20,0 20,7 45,7 39,6

Henkivakuutusnetto 5,8 7,0 6,1 5,8 6,9 12,8 12,8

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 0,1 1,3 0,6 -0,3 7,4 1,4 8,0

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,3 0,9 1,5 0,4 0,9 0,8

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 54,2 53,1 50,6 50,9 59,4 107,3 109,8

Henkilöstökulut -21,1 -17,9 -19,7 -16,3 -17,9 -39,1 -36,3

IT-kulut -8,0 -7,8 -8,1 -6,4 -6,7 -15,7 -13,8

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -1,7 -1,7 -1,9 -2,1 -2,1 -3,4 -4,2

Liiketoiminnan muut kulut -9,0 -9,9 -10,7 -9,9 -10,1 -18,9 -19,0

Liiketoiminnan kulut yhteensä -39,7 -37,3 -40,5 -34,6 -36,8 -77,0 -73,3

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,1 -0,1 -1,5 -0,5 -0,1 -0,1 -0,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - 0,6 - - - 0,6 0,7

Liiketulos 14,4 16,4 8,6 15,8 22,4 30,8 37,0

Verot -3,3 -2,9 -2,1 -3,0 -4,4 -6,2 -7,1

Kauden voitto 11,2 13,5 6,5 12,9 18,0 24,7 29,9

Josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 11,2 13,5 6,5 12,9 18,0 24,7 29,9

Yhteensä 11,2 13,5 6,5 12,9 18,0 24,7 29,9

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,17 0,20 0,10 0,19 0,27 0,37 0,45
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen  
tulos (EPS), euroa 0,17 0,20 0,10 0,19 0,27 0,37 0,45

Laaja tuloslaskelma 

Kauden voitto 11,2 13,5 6,5 12,9 18,0 24,7 29,9

Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos 
 käypään arvoon -6,4 -9,6 -13,8 1,2 0,6 -15,9 10,2
Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen  
muutos käypään arvoon 2,0 4,6 1,3 -0,9 -0,9 6,6 -1,3

Kassavirtasuojausten arvostuksen muutos käypään arvoon 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1

Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -0,2 -0,5 -1,0 -0,3 -2,1 -0,7 -3,0

Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -4,5 -5,5 -13,6 -0,1 -2,4 -10,0 5,8

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - -0,3 -0,5 - - -0,3 -

Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan - -0,3 -0,5 - - -0,3 -

Kauden laajan tuloslaskelman tulos 6,7 7,7 -7,5 12,8 15,6 14,3 35,7

Laajan tuloslaskelman tulos josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 6,7 7,7 -7,5 12,8 15,6 14,3 35,7

Yhteensä 6,7 7,7 -7,5 12,8 15,6 14,3 35,7

Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,12 -0,11 0,19 0,24 0,22 0,54
Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen 
tulos, euroa 0,10 0,12 -0,11 0,19 0,24 0,22 0,54
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Puolivuosikatsauksen liitteet 

Liite 1. Puolivuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset tilinpäätösperiaatteet

Puolivuosikatsauksen laatimisperusteet

Aktia Pankki Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälis-
ten IFRS-kirjanpitostandardien (International Financial Reporting 
Standards) mukaisesti siten kuin EU on standardit hyväksynyt.

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 on laadittu IAS 34 Osavuosi-
katsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä 
kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä, joita tilinpäätökseltä vaaditaan, 
minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua yhdessä Aktia-konser-
nin vuositilinpäätöksen 31.12.2016 kanssa. Taulukoiden luvut 
esitetään miljoonina euroina yhdellä desimaalilla. Luvut on pyö-
ristetty, joten yksittäisten euromäärien summat voivat poiketa 
esitetystä loppusummasta.

Hallitus hyväksyi puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2017 koko-
uksessaan 8.8.2017.

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ovat luetta-
vissa Aktian verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com.

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet

Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu vuositilinpää-
tökseen 31.12.2016 sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teita.

Aktia noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(ESMA) asettamia vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevia suunta-
viivoja (Alternative Performance Measures, APM). Vaihtoehtoiset 
tunnusluvut helpottavat kausien vertailua ja tuovat tulosraport-
tien käyttäjille lisää käyttökelpoista tietoa. Vuoden 2017 toisesta 
vuosineljänneksestä lähtien Aktia raportoi uusia vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja, joista konsernin vertailua vaikeuttavat erät on jä-
tetty pois. Tuloksen vertailua vaikeuttavat erät eivät liity juok-
sevaan toimintaan, ja niitä ovat uudelleenjärjestelyihin, toimin-
tojen myyntiin ja juoksevasta toiminnasta poikkeaviin varojen 
arvonalentumisiin liittyvät tulot ja menot.

Vuoden 2017 alusta lähtien osakepalkkio-ohjelman aiheuttamat 
henkilöstökulut on jaettu liiketoimintasegmenteille, ja vertailu-
kausi on rekonstruoitu vastaavalla tavalla. Konsernin henkilöstö-
kuluja ja liikevoittoa ei ole muutettu, mutta segmenttien henki-
löstökulut ja vertailukauden liikevoitto poikkeavat vuoden 2016 
julkaistuista luvuista.

Seuraavat uudet ja muuttuneet IFRS-standardit voivat vaikuttaa 
tulevien liiketapahtumien raportointiin:

EU hyväksyi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin marras-
kuussa 2016, ja se korvaa IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaa-
minen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9 sisältää uudenlaisia 
vaatimuksia rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelusta ja arvos-
tuksesta. Aktian riskienhallintamalli ja rahoitusinstrumenttien 
tulevia rahavirtoja koskevat ominaisuudet tulevat vaikuttamaan 
Aktian luokitteluun. Aktian rahoitusvarat tullaan luokittelemaan 
luokkiin jaksotettu hankintameno, käypään arvoon muina laajan 
tuloksen erinä ja tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Rahoitusva-
rojen kirjaaminen yhdistellyn liiketoimintamallin mukaan, jossa 
käyvän arvon muutokset kirjataan IFRS 9:n mukaan muihin laajan 
tuloksen eriin, vastaa myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaa-
mista nykyisen IAS 39 -standardin mukaan. 

Konsernissa ei ole odotettavissa merkittäviä uudelleenluokittelu-
ja käyvän arvon ja jaksotetun hankintamenon välillä siirryttäessä 
IFRS 9:ään. Tämän vuoksi luokittelu- ja arvostussääntöjen muu-
tosten ei odoteta vaikuttavan merkittävästi konsernin tulokseen 
tai taloudelliseen asemaan. 

IFRS 9:n mukaiset arvonalentumisvaatimukset perustuvat odo-
tettujen luottotappioiden malliin poiketen nykyisestä mallis-
ta, joka perustuu luottotappiovarauksiin liittyviin tapahtumiin. 
Odotettujen luottotappiovarausten laskentaan sisältyvät jak-
sotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat ja käypään 
arvoon muina laajan tuloksen erinä arvostetut rahoitusvarat sekä 
takaukset ja luottositoumukset. ECL-mallien kehitystyö on jatku-
nut, ja alustavat laskelmat osoittavat, että IFRS 9:n implementoin-
ti tulee vaikuttamaan marginaalisesti luottotappiovarauksiin.

Tämänhetkisen käsityksemme mukaan edellä mainitut, IFRS 
9:ään siirtymisen yhteydessä tapahtuvat muutokset pienentävät 
marginaalisesti omaa pääomaa, millä on vähäinen negatiivinen 
vaikutus vakavaraisuuteen. IFRS 9:n mukaisen suojauslaskennan 
osalta suurin muutos on sen laajempi sopeuttaminen riskienhal-
lintaan. Edellä mainitulla suojauslaskentaan liittyvällä muutoksel-
la ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen 
tai taloudelliseen asemaan. Vuonna 2017 Aktiassa tarkennetaan 
edelleen IFRS 9:n vaikutuksia konsernin tulokseen ja taloudelli-
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seen asemaan. Aktia-konsernissa IFRS 9 otetaan suunnitelman 
mukaan käyttöön, kun se tulee pakolliseksi 1.1.2018.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi korvaa 
tuottojen kirjaamisesta aiemmin annetut standardit ja tulkinnat. 
IFRS 15 on tuottojen kirjaamista koskeva viisivaiheinen malli, jolla 
ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Aktia-konsernin tuotto-
jen kirjaamiseen. EU hyväksyi standardin lokakuussa 2016, ja se 
tulee pakolliseksi 1.1.2018 alkaen.

IASB julkaisi 13.1.2016 IFRS 16 Leasing -standardin, joka korvaa 
standardin IAS 17 Leasingsopimus. IFRS 16:n mukaan nykyinen 
luokittelu käyttö- ja rahoitusleasingiin vuokralle ottajien osalta 
korvataan mallilla, jossa kaikkien yli 12 kuukautta pitkien leasing-
sopimusten käsittämät varat ja velat kirjataan taseeseen. Kun lea-
singsopimus on korkeintaan 12 kuukautta pitkä tai hyödykkeen 
arvo on alhainen, voidaan soveltaa helpotussääntöä. Leasinghyö-
dykkeestä kirjataan erikseen leasingvelkaan liittyvät poistot ja 
korkokulut. Vuokralle antajaa koskevat kirjaamisvaatimukset ovat 
olennaisesti samat kuin IAS 17:ssä, minkä vuoksi nykyistä luokit-
telua käyttö- ja rahoitusleasingiin sovelletaan jatkossakin. Aktian 
tämänhetkisen arvion mukaan uusi standardi tuo muutoksia 
vuokrattujen kiinteistöjen kirjaamiseen, mistä seuraa vaikutuksia 
taseeseen. Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Aktia-kon-
sernissa IFRS 16 otetaan suunnitelman mukaan käyttöön, kun se 
tulee pakolliseksi 1.1.2019.

Konserni arvioi, että muilla uusilla tai muutetuilla IFRS-standar-
deilla tai IFRIC-tulkinnoilla (International Financial Reporting 
Interpretations Committee) ei tule olemaan olennaista vaikutusta 
konsernin tulokseen, taloudelliseen asemaan tai tietoihin. 
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Liite 2. Konsernin segmenttiraportointi

(milj. euroa) Pankkitoiminta       
Varainhoito &  

Henkivakuutus Muut                Eliminoinnit       Konserni yhteensä      

Tuloslaskelma 1-6/2017 1-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-6/2017 1-6/2016
Korkokate 46,1 48,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 46,2 48,7
Palkkiotuotot netto 36,5 32,9 14,5 11,8 0,4 0,4 -5,7 -5,5 45,7 39,6
Henkivakuutusnetto - - 10,8 11,0 - - 2,0 1,7 12,8 12,8
Muut tuotot 1,1 2,9 0,0 0,0 1,5 5,9 0,0 0,0 2,6 8,8
Liiketoiminnan tuotot 
yhteensä 83,7 84,3 25,4 22,8 2,0 6,4 -3,7 -3,7 107,3 109,8
Henkilöstökulut -30,7 -29,8 -6,5 -5,8 -1,8 -0,7 - - -39,1 -36,3
IT-kulut -14,3 -11,8 -1,1 -1,0 -0,3 -1,0 - - -15,7 -13,8
Poistot aineellisista ja  
aineettomista hyödykkeistä -2,3 -2,9 -0,2 -0,3 -0,8 -1,0 - - -3,4 -4,2
Liiketoiminnan muut kulut -15,2 -15,4 -4,8 -5,2 -2,6 -2,2 3,7 3,7 -18,9 -19,0
Liiketoiminnan kulut yh-
teensä -62,5 -59,9 -12,6 -12,3 -5,6 -4,9 3,7 3,7 -77,0 -73,3

Arvonalentumistappiot luo-
toista ja muista sitoumuksista -0,1 -0,2 - - - - - - -0,1 -0,2
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta - - - - - - 0,6 0,7 0,6 0,7
Liiketulos 21,0 24,2 12,8 10,5 -3,6 1,5 0,6 0,7 30,8 37,0

Pankkitoiminta       
Varainhoito &  

Henkivakuutus Muut                Eliminoinnit       Konserni yhteensä      

Tase
30.6. 
2017

31.12. 
2016

30.6. 
2017

31.12. 
2016

30.6. 
2017

31.12. 
2016

30.6. 
2017

31.12. 
2016

30.6. 
2017

31.12. 
2016

Käteiset varat 195,3 380,1 0,0 0,0 - - - - 195,3 380,1
Myytävissä olevat  
rahoitusvarat 1 553,3 1 319,4 505,7 515,6 10,1 9,1 -3,5 -3,6 2 065,5 1 840,5
Eräpäivään asti pidettävät 
rahoitusvarat 396,1 445,3 - - - - - - 396,1 445,3
Lainat ja muut saamiset 5 779,3 5 750,8 37,4 35,9 7,7 6,6 -28,7 -32,8 5 795,7 5 760,5
Sijoitussidonnaisiin vakuutuk-
siin liittyvät sijoitukset - - 764,8 723,1 - - - - 764,8 723,1
Muut varat 164,6 194,6 65,9 77,1 136,1 192,8 -68,3 -128,0 298,3 336,5
Varat yhteensä 8 088,5 8 090,2 1 373,7 1 351,7 154,0 208,5 -100,5 -164,4 9 515,7 9 486,0

Talletukset 4 798,0 4 706,0 - - 0,0 0,0 -28,7 -32,8 4 769,4 4 673,1
Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 460,3 2 480,3 - - - - -3,5 -3,6 2 456,8 2 476,7
Vakuutusvelka - - 1 193,0 1 162,4 - - - - 1 193,0 1 162,4
Muut velat 455,5 509,9 31,5 35,8 27,6 20,8 -6,1 -6,0 508,5 560,6
Velat yhteensä 7 713,8 7 696,1 1 224,5 1 198,3 27,7 20,8 -38,3 -42,4 8 927,7 8 872,9
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Not 3. Konsernin riskipositiot 

 
PANKKIKONSERNIN VAKAVARAISUUS

Pankkikonserniin kuuluvat Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytäryhtiöt lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutus Oy:tä ja muodostaa vakavaraisuussäännösten 
mukaisen konsolidointiryhmän.       

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016

Laskelma pankkikonsernin omista varoista Konserni
Pankki-

konserni Konserni
Pankki-

konserni Konserni
Pankki-

konserni

Varat yhteensä 9 515,7 8 229,3 9 486,0 8 224,9 9 729,1 8 493,7

   josta aineettomat hyödykkeet 70,3 69,6 63,7 62,8 58,1 56,9

Velat yhteensä 8 927,7 7 735,7 8 872,9 7 706,8 9 119,9 7 982,7

   josta velat, joilla on huonompi etuoikeus 241,4 241,4 243,6 243,6 235,1 235,1

   Osakepääoma 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0

   Käyvän arvon rahasto 57,3 11,1 67,3 15,7 80,9 21,6

Sidottu oma pääoma yhteensä 220,3 174,1 230,3 178,7 243,9 184,6

   Vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 109,5 109,5 110,3 110,3 110,0 110,0

   Voittovarat 233,6 190,1 223,2 189,0 225,4 191,2

   Tilikauden voitto 24,7 19,9 49,3 40,0 29,9 25,1

Vapaa oma pääoma 367,7 319,5 382,8 339,4 365,3 326,3

   Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 588,0 493,6 613,1 518,1 609,2 510,9
   Määräysvallattomien omistajien osuus omasta  
   pääomasta - - - - - -

Oma pääoma 588,0 493,6 613,1 518,1 609,2 510,9

Velat ja oma pääoma yhteensä 9 515,7 8 229,3 9 486,0 8 224,9 9 729,1 8 493,7

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 542,6 542,2 527,7 527,2 380,6 379,8

Oma pääoma pankkikonsernissa 493,6 518,1 510,9

   Osinkovaraus -19,9 -39,8 -21,1

   Tilikauden voitto jolle ei haettu Fivan lupaa - - -

   Aineettomat hyödykkeet -69,6 -62,8 -56,9

   Debentuurit 133,6 136,1 135,5

   Muut odotetut tappiot IRB:n mukaan -15,4 -20,3 -20,8

   Vähennys finanssialan merkittävistä omistusosuuksista -7,2 -6,6 -4,9

   Muut sis. maksamaton osinko 0,9 1,0 0,5

Omat varat yhteensä (CET1 + AT1 + T2) 515,8 525,8 543,2
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(milj. euroa)

Pankkikonsernin vakavaraisuus 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016

Ydinpääoma ennen oikaisuja 474,2 477,2 480,0 491,0 489,8

Ydinpääomaan tehtävät oikaisut -91,9 -94,8 -90,4 -85,2 -82,1

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 382,3 382,4 389,7 405,8 407,7

Ensisijainen lisäpääoma ennen oikaisuja - - - - -

Ensisijaiseen lisäpääomaan tehtävät oikaisut - - - - -

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä - - - - -

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 382,3 382,4 389,7 405,8 407,7

Toissijainen pääoma ennen oikaisuja 133,6 138,1 136,1 132,8 135,5

Toissijaiseen pääomaan tehtävät oikaisut - - - - -

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 133,6 138,1 136,1 132,8 135,5

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)  515,8 520,5 525,8 538,6 543,2

Riskipainotetut erät yhteensä 2 122,9 2 099,7 1 997,7 2 114,1 2 072,9

josta luottoriskin osuus, standardimenetelmä 905,5 863,8 748,8 795,2 712,6

josta luottoriskin osuus, sisäinen menetelmä 868,6 887,1 900,1 962,0 1 004,2

josta markkinariskin osuus - - - - -

josta operatiivisen riskin osuus 348,7 348,7 348,7 356,9 356,1

Omien varojen vaade (8 %) 169,8 168,0 159,8 169,1 165,8

Omien varojen puskuri 346,0 352,5 366,0 369,4 377,3

Ydinpääoman suhde 18,0 % 18,2 % 19,5 % 19,2 % 19,7 %

Ensisijaisen pääoman suhde 18,0 % 18,2 % 19,5 % 19,2 % 19,7 %

Omien varojen suhde 24,3 % 24,8 % 26,3 % 25,5 % 26,2 %

Omien varojen lattiasääntö (CRR artikla 500)

Omat varat 515,8 520,5 525,8 538,6 543,2

Lattiasäännön mukainen omien varojen minimimäärä 1 190,8 189,7 183,6 185,3 189,5

Omien varojen puskuri 325,1 330,8 342,2 353,3 353,7

1 80 % standardimentelmän mukaisesta omien varojen vaateesta (8 %). 

Vakavaraisuuslaskennassa hyödynnetään vastuun riskipainon määrittämiseksi Moody’s Investors Service luottoluokituslaitoksen luokituksia.

PANKKIKONSERNIN OPERATIIVISTEN RISKIEN RISKIPAINOTETTU MÄÄRÄ

(milj. euroa)

Operatiivisten riskien riskipainotettu 
määrä 2014* 2015* 2016 6/2017 3/2017 12/2016 9/2016 6/2016

Bruttotuotot 187,1 187,7 183,3

- 3 vuoden keskiarvo 186,0

Operatiivisen riskin pääomavaade 27,9 27,9 27,9 28,6 28,5

Riskipainotettu määrä 348,7 348,7 348,7 356,9 356,1

 
* Laskettu uudelleen Aktia Rahoitus Oy:n hankkimisen jälkeen.

Operatiivisen riskin pääomavaade on 15 % kolmen viimeisimmän vuoden bruttotuottojen keskiarvosta.
Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä on laskettu jakamalla pääomavaade 8 %:lla.
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(milj. euroa) 30.6.2017

Pankkikonsernin kokonaisvastuut
Brutto-
vastuut

Vastuu maksu-
kyvyttömyys-

hetkellä
Riskipaino, 

%

Riskipai-
notetut 

saamiset
Pääoma-

vaade 8 %

Vastuuryhmä

Luottoriski sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 

Vähittäisvastuut - kiinteistövakuudelliset 4 505,7 4 498,4 13 % 596,8 47,7

Vähittäisvastuut  - pk-yritykset, kiinteistövakuudelliset 148,7 148,0 48 % 70,9 5,7

Vähittäisvastuut  - muut, ei  pk-yritykset 109,6 104,4 40 % 42,2 3,4

Vähittäisvastuut - muut pk-yritykset 29,5 27,9 85 % 23,7 1,9

Oman pääoman ehtoiset vastuut 49,1 49,1 275 % 135,1 10,8

Vastuut yhteensä sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 4 842,7 4 827,9 18 % 868,6 69,5

Luottoriski standardimenetelmän mukaan 

Valtiot ja keskuspankit 313,4 416,8 0 % - -

Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset 287,2 313,0 0 % 1,4 0,1

Kansainväliset kehityspankit 51,6 51,6 0 % - -

Kansainväliset organisaatiot 128,2 128,2 0 % - -

Luottolaitokset 608,5 434,4 28 % 121,3 9,7

Yritykset 417,2 266,5 99 % 264,8 21,2

Vähittäissaamiset 260,5 111,8 69 % 76,9 6,2

Kiinteistövakuudelliset saamiset 886,4 792,4 38 % 301,2 24,1

Erääntyneet saamiset 34,8 8,1 109 % 8,9 0,7

Katetut joukkolainat 878,9 878,9 10 % 87,9 7,0

Muut erät 79,4 72,3 47 % 34,1 2,7

Vastuut yhteensä standardimenetelmän mukaan 3 946,2 3 474,0 26 % 896,4 71,7

Kokonaisriskin määrä 8 788,9 8 301,9 21 % 1 765,0 141,2

(milj. euroa) 31.12.2016

Pankkikonsernin kokonaisvastuut
Brutto-
vastuut

Vastuu maksu-
kyvyttömyys-

hetkellä
Riskipaino, 

%

Riskipai-
notetut 

saamiset
Pääoma-

vaade 8 %

Vastuuryhmä

Luottoriski sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 

Vähittäisvastuut - kiinteistövakuudelliset 4 620,2 4 613,6 14 % 629,7 50,4

Vähittäisvastuut  - pk-yritykset, kiinteistövakuudelliset 155,7 154,8 49 % 75,1 6,0

Vähittäisvastuut  - muut, ei  pk-yritykset 110,5 106,0 43 % 45,9 3,7

Vähittäisvastuut - muut pk-yritykset 22,7 21,0 78 % 16,4 1,3

Oman pääoman ehtoiset vastuut 48,8 48,8 273 % 132,9 10,6

Vastuut yhteensä sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 4 957,8 4 944,1 18 % 900,1 72,0

Luottoriski standardimenetelmän mukaan 

Valtiot ja keskuspankit 500,9 630,5 0 % - -

Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset 199,7 223,8 0 % 0,8 0,1

Kansainväliset kehityspankit 51,6 51,6 0 % - -

Kansainväliset organisaatiot 159,2 159,2 0 % - -

Luottolaitokset 696,5 385,4 31 % 117,5 9,4

Yritykset 355,8 149,9 99 % 148,8 11,9

Vähittäissaamiset 249,5 104,9 69 % 72,2 5,8

Kiinteistövakuudelliset saamiset 772,1 701,4 38 % 265,6 21,2

Erääntyneet saamiset 37,6 10,5 109 % 11,5 0,9

Katetut joukkolainat 866,1 866,1 10 % 86,6 6,9

Muut erät 52,6 44,4 44 % 19,6 1,6

Vastuut yhteensä standardimenetelmän mukaan 3 941,7 3 327,6 22 % 722,6 57,8

Kokonaisriskin määrä 8 899,5 8 271,7 20 % 1 622,7 129,8
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RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMÄN VAKAVARAISUUS 

(milj. euroa) 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 

Yhteenveto

Konsernin oma pääoma 588,0 621,0 613,1 621,9 609,2

Toimialakohtaiset varat 140,8 145,8 143,8 140,7 143,6

Aineettomat hyödykkeet ja muut vähennettävät erät -200,9 -247,6 -234,5 -236,5 -212,2

Konglomeraatin omat varat yhteensä 527,9 519,2 522,5 526,0 540,7

   Pankkitoiminnan pääomavaade 248,9 207,1 196,4 209,0 204,7

   Vakuutustoiminnan pääomavaade1 80,1 80,6 80,6 81,1 85,4

Omien varojen minimimäärä 329,0 287,7 277,0 290,1 290,1

Konglomeraatin vakavaraisuus 198,9 231,5 245,5 235,9 250,6
Vakavaraisuusaste, % 160,4 % 180,5 % 188,6 % 181,3 % 186,4 %

1 1.1.2016 lähtien Solvenssi II vaade (SCR)

Finanssi- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus on laadittu konsolidointimenetelmää käyttäen ja perustuu voimassa olevaan Rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymän valvonnasta annettuun lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Liite 4. Korkokate

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ %      2016

Talletukset ja lainat 34,9 30,1 16 % 60,8

Suojaustoimenpiteet, korkoriskin hallinta 15,5 17,9 -13 % 35,4

Muut -4,2 0,6 - -0,6

Korkokate 46,2 48,7 -5 % 95,6

Kiinteäkorkoisten sijoitusten tulosvaikutus on jaettu korkoriski- ja luottoriskikomponentteihin. Laskelmissa huomioidaan korkoriskikom-
ponentin vaikutus osana suojaustoimenpiteiden tulosta. Luottoriskikomponentin vaikutus on osana muut korkokate erät.

Liite 5. Henkivakuutusnetto

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ %      2016

Vakuutusmaksutulo 66,2 57,9 14 % 112,0

Sijoitustoiminnan nettotuotot 10,9 11,4 -5 % 21,1

  josta rahoitusvarojen arvonalentumiset -0,5 -0,3 -70 % -0,9

Maksetut vakuutuskorvaukset -58,6 -52,5 -12 % -112,8

Vakuutusvelan muutos, netto -5,7 -4,1 -38 % 4,4

Henkivakuutusnetto 12,8 12,8 0 % 24,7

Liite 6. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot

(milj. euroa) 1-6/2017 1-6/2016 ∆ %      2016

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,7 0,7 5 % 1,4

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat nettotuotot rahoitusvaroista ja -veloista -0,6 -0,4 -49 % -1,2

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1,3 8,5 -85 % 9,6

  josta rahoitusvarojen arvonalentumiset - - - 0,0

Suojauslaskennan nettotulos -0,1 -0,8 93 % -1,5

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 1,4 8,0 -83 % 8,3
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Liite 7. Johdannaiset  

30.6.2017

Suojaavat johdannaiset (milj. euroa)
Nimellismäärä, 

yhteensä
Varat,

 käyvät arvot
Velat,  

käyvät arvot
Käyvän arvon suojaus
Korkosidonnaiset 2 227,0 61,8 2,7
Yhteensä 2 227,0 61,8 2,7

Kassavirran suojaus
Korkosidonnaiset 85,1 - 2,3
Yhteensä 85,1 - 2,3

Johdannaissopimukset, jotka on arvostettu tuloksen kautta 
Korkosidonnaiset1 1 066,7 35,9 36,0
Valuuttasidonnaiset 6,2 0,1 0,0
Yhteensä 1 072,9 36,0 36,1

Johdannaissopimukset yhteensä

Korkosidonnaiset 3 378,8 97,6 41,1
Valuuttasidonnaiset 6,2 0,1 0,0
Yhteensä 3 385,0 97,7 41,1

31.12.2016

Suojaavat johdannaiset (milj. euroa)
Nimellismäärä, 

yhteensä
Varat,

 käyvät arvot
Velat,  

käyvät arvot
Käyvän arvon suojaus
Korkosidonnaiset 2 247,0 84,2 4,9
Yhteensä 2 247,0 84,2 4,9

Kassavirran suojaus

Korkosidonnaiset 85,1 - 1,5
Yhteensä 85,1 - 1,5

Johdannaissopimukset, jotka on arvostettu tuloksen kautta 
Korkosidonnaiset1 1 307,0 46,4 46,3
Valuuttasidonnaiset 52,4 0,6 0,5

Osakesidonnaiset2 4,6 1,1 1,1
Yhteensä 1 364,0 48,1 47,8

Johdannaissopimukset yhteensä
Korkosidonnaiset 3 639,1 130,6 52,7
Valuuttasidonnaiset 52,4 0,6 0,5
Osakesidonnaiset 4,6 1,1 1,1
Yhteensä 3 696,1 132,2 54,3

1 Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen  
olivat 1 065,0 (1 305,0) miljoonaa euroa.
2 Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat strukturoitujen tuotteiden suojaa.

Liite 8. Luottokantaan kohdistuvat arvonalentumiset 

(milj. euroa) 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016

Luottokanta ennen arvonalentumisia 5 793 5 751 5 766 5 845 6 035

Sopimuskohtaiset arvonalentumiset -37 -38 -38 -37 -39
josta järjestämättömiin luottoihin kohdistettu -34 -33 -34 -33 -34
josta muihin luottoihin kohdistettu -4 -5 -5 -5 -5

Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset -10 -10 -10 -10 -9

Luottokanta, tasearvo 5 746 5 703 5 717 5 798 5 987
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Liite 9. Rahoitusvarat ja -velat  

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016

Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Käteiset varat 195,3 195,3 380,1 380,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 065,5 2 065,5 1 840,5 1 840,5
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 396,1 405,0 445,3 457,2
Johdannaiset 97,7 97,7 132,2 132,2
Lainat ja muut saamiset 5 795,7 5 725,9 5 760,5 5 679,6
Yhteensä 8 550,3 8 489,4 8 558,6 8 489,7

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 764,8 764,8 723,1 723,1

Rahoitusvelat 

Talletukset 4 769,4 4 752,6 4 673,1 4 651,0
Johdannaiset 41,1 41,1 54,3 54,3
Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 456,8 2 466,7 2 476,7 2 477,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 241,4 245,0 243,6 247,3
Muut velat luottolaitoksilta 69,8 70,5 74,5 76,5
Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille - - 5,5 5,5
Yhteensä 7 578,5 7 575,8 7 527,7 7 511,8

Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot sekä käyvät arvot tase-erittäin. Käyvät arvot on laskettu sekä kiinteä- että vaihtuvakor-
koisille sopimuksille. Käyvät arvot on laskettu ilman siirtyvää korkoa ja tase-erään mahdollisesti kohdistuvien suojaavien johdannaisten vaikutuksia. 

Sijoitusvarojen käyvät arvot määritetään ensisijaisesti käyttämällä noteerauksia toimivilta markkinoilta. Mikäli markkinanoteerausta ei ole saatavilla, on 
tase-erät pääosin arvostettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöspäivän markkina-korkojen avulla. Lainojen osalta käyvän arvon laskennas-
sa diskonttokorossa on huomioitu olemassa olevan kannan luottoriskiprofiili sekä jälleenrahoituskustannus. Käteisvarojen osalta käypänä arvona on 
käytetty nimellisarvoa. 

Vaadittaessa maksettavien talletusten osalta nimellisarvon on oletettu vastaavan käypää arvoa. Eräpäivälliset talletukset on arvostettu diskonttaamalla 
tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken markkina-koroilla. Liikkeeseen laskettujen velkojen käypä arvo on määritelty ensisijaisesti markkinanoteerausten 
perusteella. Noteeraamattomien liikkeeseen laskettujen velkakirjojen sekä huonommassa etuoikeusasemassa olevien velkojen diskonttauskorossa on 
huomioitu instrumentin etuoikeusaseman mukainen marginaali.

Johdannaiset on arvostettu käypään arvoon markkinanoteerausten perusteella. 
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RAHOITUSINSTUMENTTIEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS  

Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi markkinaksi katsotaan sellainen 
markkina, josta hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän säännöllisesti. Tähän ryhmään kuuluvat noteeratut joukkovelkakirjalainat ja muut arvopaperit, 
pörssiosakkeet sekä johdannaissopimukset, joille julkisesti noteerataan hinta.
    
Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan käyttäen arvostusmenetel-
miä tai -malleja. Nämä perustuvat oletuksiin, joita tukevat todennettavissa olevat markkinahinnat. Markkinatietona on käytetty esimerkiksi vastaavanlaisten 
instrumenttien noteerattuja korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat enemmistö OTC -johdannaisista sekä useat muut instrumentit, joilla ei käydä 
kauppaa likvideillä markkinoilla. Tämän lisäksi pankki tekee erillisen arvostuskorjauksen OTC-johdannaisten markkina-arvoon huomioiden sekä vastapuolen 
että oman luottoriskikomponentin. 
 
Taso 3 sisältää rahoitusvarat, joiden käypää arvoa ei saada markkinanoteerauksesta tai todennettavissa oleviin markkinahintoihin tai -kursseihin perustuvien 
arvostusmenetelmien tai -mallien avulla. Tähän luokkaan kuuluvat pääasiassa noteeraamattomat osakeinstrumentit ja rahastot sekä muut noteeraamatto-
mat rahastot ja arvopaperit, joista ei tällä hetkellä ole sitovaa hintanoteerausta.

30.6.2017 31.12.2016

(milj. euroa) Markkina-arvon ryhmittely Markkina-arvon ryhmittely

Rahoitusvarat käypään arvoon Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Tuloksen kautta arvostettavat rahoitusvarat

Korolliset arvopaperit - - - - - - - -

Osakket ja osuudet - - - - - - - -

Yhteensä - - - - - - - -

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Korolliset arvopaperit 1 496,8 212,6 234,2 1 943,6 1 439,5 93,5 206,3 1 739,3

Osakket ja osuudet 84,0 - 37,9 122,0 64,0 - 37,3 101,3

Yhteensä 1 580,8 212,6 272,2 2 065,6 1 503,5 93,5 243,6 1 840,5

Johdannaiset, netto 0,1 56,6 - 56,6 0,1 77,8 - 78,0

Yhteensä 0,1 56,6 - 56,6 0,1 77,8 - 78,0

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 764,8 - - 764,8 723,1 - - 723,1

Yhteensä 2 345,7 269,2 272,2 2 887,0 2 226,8 171,3 243,6 2 641,7

Siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä 

Siirtoja tasojen välillä tapahtuu, kun on havaittavissa, että markkinaoletukset ovat muuttuneet, esim. kun instrumenteilla ei enää käydä aktiivisesti kaup-
paa. Jakson aikana on siirretty 4 miljoonaa euroa korollisia arvopapereita tasolta 2 tasolle 1 lisääntyneen markkina-aktiviteetin johdosta. Taso 2:n kasvu 
johtuu lisääntyneestä kauppavolyymistä suurimmaksi osaksi kotimaisiin kunta- ja yritystodistuksiin. 

Aktia-konsernin riskienvalvonta vastaa rahoitusinstrumenttien luokittelusta tasoittain 1, 2 ja 3. Arvostusmenetelmä on jatkuva ja sama kaikille instru-
menteille kaikilla tasoilla. Menetelmässä määritetään, mihin arvostusryhmään rahoitusinstrumentit luokitellaan. Jos sisäisillä oletuksilla on merkittävä 
vaikutus käypään arvoon, raportoidaan rahoitusinstrumentit tasoon 3. Menetelmä sisältää myös arvostustiedon laatuun perustuvan arvion siitä, tulisiko 
rahoitusinstrumenttiä siirtää tasojen välillä.
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Tapahtumat tasolla 3

Seuraavassa taulukossa esitetään tason 3 käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen muutos vuodenvaihteesta.

Täsmäytys muutoksille, jotka 
ovat tapahtuneet rahoitusva-
roille, jotka kuuluvat tasoon 3

Tuloksen kautta käypään arvoon 
arvostettavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä

(milj. euroa)

Korolliset 
arvo-

paperit

Osakkeet 
ja 

osuudet Yhteensä

Korolliset 
arvo-

paperit

Osakkeet 
ja 

osuudet Yhteensä

Korolliset 
arvo-

paperit

Osakkeet 
ja 

osuudet Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2017 - - - 206,3 37,3 243,6 206,3 37,3 243,6

Hankinnat - - - 38,0 0,2 38,3 38,0 0,2 38,3

Myynnit - - - - -0,5 -0,5 - -0,5 -0,5

Erääntynyt kauden aikana - - - -10,0 - -10,0 -10,0 - -10,0
Tulokseen kirjatut arvonmuu-
tokset, realisoituneet - - - - -0,5 -0,5 - -0,5 -0,5
Tulokseen kirjatut arvonmuu-
tokset, ei-realisoituneet - - - - - - - - -
Muuhun laajaan tulokseen 
kirjatut arvonmuutokset - - - -0,1 1,5 1,4 -0,1 1,5 1,4

Siirrot tasolta 1 ja 2 - - - - - - - - -

Siirrot tasolle 1 ja 2 - - - - - - - - -

Kirjanpitoarvo 30.6.2017 - - - 234,2 37,9 272,2 234,2 37,9 272,2

Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien herkkyysanalyysi   

Tasoon 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusinstrumenttien arvoon sisältyvät ne rahoitusinstrumentit, joiden käypä arvo arvioidaan kokonaan tai osit-
tain ei-todennettaviin markkinahintoihin tai -kursseihin perustuvilla arvostusmenetelmillä. 
    
Nämä tiedot osoittavat suhteellisen epävarmuuden mahdollisen vaikutuksen sellaisten rahoitusinstrumenttien käypään arvoon, joiden arvostus perus-
tuu tekijöihin, jotka eivät ole todennettavissa. Tiedot eivät ole luonteeltaan ennusteita, eikä niiden perusteella voida arvioida käypien arvojen tulevaa 
muutosta.

Seuraavassa taulukossa esitetään tason 3 instrumenttien käyvän arvon herkkyys mahdollisille markkinamuutoksille. Korollisten arvopaperien osalta 
arvoa on testattu olettamalla korkotason muuttuvan 3 prosenttiyksikköä kaikissa maturiteeteissa samanaikaisesti, kun osakkeiden ja osuuksien osalta 
markkinahintojen on oletettu muuttuvan 20 prosenttia. Edellä esitettyjen oletusten perusteella käyvän arvon rahaston tulos- tai arvonmuutoksen vaiku-
tus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omiin varoihin olisi 2,8 (2,4) prosenttia.  
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KUITTAUS

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016

Varat
    

Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus
    

Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus
Rahoitusvarat, jotka sisältyvät netotus- tai muun vastaavan sopimuksen puite-
sopimukseen 97,7 - 132,2 -

Kuitattu määrä - - - -

Taseeseen kirjattu määrä 97,7 - 132,2 -

Kuittaamaton summa, joka kuitenkin sisältyy netotus- tai muun vastaavan 
sopimuksen puitesopimukseen 6,6 - 8,8 -

Saadut vakuudet 93,7 - 117,1 -

Kuittaamattomien summien yhteismäärä taseessa 100,3 - 126,0 -

Netto -2,6 - 6,3 -

Velat
    

Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus
    

Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus
Rahoitusvelat, jotka sisältyvät netotus- tai muun vastaavan sopimuksen puite-
sopimukseen 41,1 0,0 54,3 -

Kuitattu määrä - - - -

Taseeseen kirjattu määrä 41,1 0,0 54,3 -

Kuittaamaton summa, joka kuitenkin sisältyy netotus- tai muun vastaavan 
sopimuksen puitesopimukseen 6,6 - 8,8 -

Annetut vakuudet 15,8 0,0 26,4 -

Kuittaamattomien summien yhteismäärä taseessa 22,4 0,0 35,2 -

Netto 18,7 - 19,1 -

Taulukko esittää rahoitusvarat ja -velat, joita ei ole kuitattu taseessa, mutta joilla on juridisesti sitoviin kuittaussopimuksiin tai vastaaviin, esimerkiksi 
ns. ISDA-sopimuksiin, liittyviä potentiaalisia oikeuksia, mukaan lukien sopimuksiin kuuluvat vakuudet. Nettomäärä ilmaisee vastuut sekä normaalissa 
liiketoiminnassa että maksujen lakkautus- tai maksukyvyttömyystilanteessa.

n

30.6.2017 31.12.2016
Herkkyysanalyysi rahoitusvaroille, jotka kuuluvat tasoon 3 Tulosvaikutus oletetulle  

muutokselle
Tulosvaikutus oletetulle  

muutokselle

(milj. euroa)
Kirjan-

pitoarvo
Positii-

vinen
Negatii-

vinen
Kirjan-

pitoarvo
Positii-

vinen
Negatii-

vinen

Tuloksen kautta arvostettavat rahoitusvarat

Korolliset arvopaperit - - - - - -

Osakkeet ja osuudet - - - - - -

Yhteensä - - - - - -

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Korolliset arvopaperit 234,2 7,0 -7,0 206,3 6,2 -6,2

Osakkeet ja osuudet 37,9 7,6 -7,6 37,3 7,5 -7,5

Yhteensä 272,2 14,6 -14,6 243,6 13,6 -13,6

Yhteensä 272,2 14,6 -14,6 243,6 13,6 -13,6
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Liite 10. Erittely konsernin rahoitusrakenteesta

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016

Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 185,9 4 169,8 4 278,4

Lyhytaikaiset velat, vakuudettomat

Pankit 57,8 46,0 69,5

Yhteensä 57,8 46,0 69,5

Lyhytaikaiset velat, vakuudelliset

Pankit - saadut käteisvakuudet panttaussopimusten yhteydessä 93,7 117,1 149,5

Takaisinostosopimukset - pankit 32,0 145,7 156,9

Yhteensä 125,7 262,9 306,4

Lyhyaikaiset velat yhteensä 183,5 308,9 375,9

Pitkäaikaiset velat, vakuudettomat

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, seniorirahoitus 783,0 789,2 817,5

Liikkeeseen lasketut strukturoidut indeksilainat - 2,3 4,1

Muut luottolaitokset 41,8 46,5 49,9

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 241,4 243,6 235,1

Yhteensä 1 066,2 1 081,6 1 106,6

Pitkäaikaiset velat, vakuudelliset

Keskuspankki ja muut luottolaitokset 428,0 228,0 233,0

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, covered bonds 1 673,8 1 685,2 1 695,9

Yhteensä 2 101,8 1 913,2 1 928,9

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 168,0 2 994,8 3 035,5

Pankkitoiminnan korolliset velat 7 537,4 7 473,5 7 689,8

Henkivakuutustoiminnan vakuutusvelat 1 193,0 1 162,4 1 129,1

Muut ei korolliset velat yhteensä 197,3 237,0 301,1

Velat yhteensä 8 927,7 8 872,9 9 119,9

Lyhytaikaiset velat = velat joiden alkuperäinen maturitetti on alle vuoden
Pikäaikaiset velat = velat joiden alkuperäinen maturitetti on yli vuoden
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Liite 11. Annetut ja saadut vakuudet 

Annetut vakuudet (milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016

Omien velkojen vakuudeksi annetut vakuudet

Arvopaperit 461,6 380,1 293,3
Lainasaatavat, jotka muodostavat vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen (covered bonds) vakuus-
massan 2 153,7 2 315,7 2 776,9

Yhteensä 2 615,4 2 695,8 3 070,2

Muut annetut vakuudet

Pantatut arvopaperit1 186,1 119,5 224,7

Panttaus- ja takaisinostosopimusten yhteydessä annettu käteinen 15,8 26,4 37,4

Yhteensä 201,9 145,9 262,1

Annetut vakuudet yhteensä 2 817,2 2 841,7 3 332,3

Edellä mainitut vakuudet koskevat seuraavia velkoja

Velat luottolaitoksille2 460,0 373,7 389,9

Liikkeeseen lasketut asuntovakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds)3 1 673,8 1 685,2 1 695,9

Johdannaiset 15,8 26,4 37,4

Yhteensä 2 149,5 2 085,3 2 123,2

1 Koskee päivän sisäisen limiitin vakuudeksi pantattuja arvopapereita. 30.6.2017 pantattuna oli 7 (4) miljoonaa euroa ylimääräisiä vakuuksia.   
2 Koskee velkoja keskuspankille ja Euroopan Investointipankille sekä takaisinostosopimuksia, joissa on standardoidut GMRA-ehdot (Global Master Repurchase  
Agreement). 
3 Vähennettynä omilla takaisinostoilla. 

Saadut vakuudet (milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016

Panttaussopimusten yhteydessä saatu käteinen1 93,7 117,1 149,5
Yhteensä 93,7 117,1 149,5

1 Koskee johdannaisia, joiden vakuudet on saatu vastapuolelta ISDA/CSA-sopimusten mukaisesti.    
  

Liite 12. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

(milj. euroa) 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset 36,0 30,8 25,8

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 0,6 0,8 1,2
Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat sitoumukset
Käyttämättömät luottojärjestelyt 505,6 495,6 352,7
Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 0,4 0,4 0,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 542,6 527,7 380,6

Helsinki 8.8.2017
 
AKTIA PANKKI OYJ 
HALLITUS
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Raportti Aktia Pankki Oyj:n 
puolivuosikatsauksen 
1.1.–30.6.2017 yleisluonteisesta 
tarkastuksesta
Aktia Pankki Oyj:n hallitukselle

Johdanto

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Pankki Oyj kon-
sernin taseen 30.6.2017, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, 
oman pääoman muutoksia koskevan laskelman, rahavirtalaskel-
man ja tietyt selittävät liitetiedot kyseisenä päivänä päättyneeltä 
kuuden kuukauden jaksolta. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaa-
vat osavuosikatsauksen laatimisesta IAS 34 Osavuosikatsaukset 
-standardin sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuo-
sikatsauksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Suo-
rittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella esitämme 
johtopäätöksen osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus 

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluon-
teista tarkastusta koskevan standardin 

ISRE 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-infor-
maation yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen 
tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti 

talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille 
sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkas-
tuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan 
huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastus-standardien mukai-
sesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteel-
la varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset 
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. 
Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.

Johtopäätös

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut 
mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsausta 
ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä muiden 
Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 8. elokuuta 2017

KPMG OY AB 
Jari Härmälä 
KHT

KÄÄNNÖS
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Yhteystiedot

Aktia Pankki Oyj
PL 207
Mannerheimintie 14, 00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000
Faksi 010 247 6356

Verkkopalvelut: www.aktia.com
Yhteydenotot : aktia@aktia.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@aktia.fi
Y-tunnus: 2181702-8
BIC/S.W.I.F.T: HELSFIHH


