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•  Säästäminen* 13 590 Mmk, +3 % •  Rahoituskate 121 Mmk, +27 %

•  Kotitalouksien säästäminen** 10 235 Mmk, +1 % •  Kulut yhteensä 112 Mmk, -6 %
•  Antolainaus 11 466 Mmk, +11% •  /LLNHYRLWWR����0PN��������

•  Tuotot yhteensä 176 Mmk, -4 % •  Oman pääoman tuotto (ROE) 21,4 %
* talletukset ja rahastosäästäminen Aktia-konsernissa �Yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen Aktia-konsernissa

Aktia-konsernin liikevoitto vuoden 2001 ensimmäiseltä neljännekseltä oli 65 Mmk nousten hieman verrattuna vastaavaan ajanjaksoon
edellisvuonna. Tulokseen päästiin lähinnä kannattavan kasvun ja nousseen rahoituskatteen ansiosta. Rahoituskatteen nousu aiheutui
korkeampien markkinakorkojen seurauksena kasvaneista ottolainausmarginaaleista. Heikentynyt markkinatilanne vaikutti kuitenkin
kielteisesti pääomamarkkinasidonnaisiin tuottoihin, mikä johti palkkiokulujen huomattavaan laskuun. Kulut vähenivät huolimatta
päätöksestä investoida voimakkaasti uuteen henkilöstöön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoiminnan kehittämiseen suunniteltujen
investointien aiheuttamat kulut eivät toteutuneet vielä täysimääräisesti ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi kuluihin sisältyi
kertaluonteisia palautuksia. Liiketoiminnan kasvu jatkui. Uudet lainat – erityisesti asuntorahoitus – lisääntyivät suunnitelmien
mukaisesti ja kannattavuus oli hyvä, mutta lainojen lyhennykset olivat odotettua suuremmat. Tilille säästäminen kasvoi, kun taas
rahasto- ja vakuutussäästäminen pysähtyi. Pankki sai tyydyttävästi uusia asiakkaita, mutta pörssin negatiivisen kehityksen vuoksi
rahastoasiakkaiden määrä ei kasvanut odotusten mukaisesti neljänneksen aikana. Tapahtumien automaatioaste kasvoi suunnitelmien
mukaisesti. Esimerkiksi Internet-pankin kautta tehtyjen tapahtumien määrä nousi 65 prosenttia ja Internet-sopimusten lukumäärä
kasvoi 25 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisvuonna.

– Tämänhetkistä markkinatilannetta ajatellen olemme melko tyytyväisiä ensimmäisen neljänneksen tulokseen, painottaa toimitusjohtaja
Erik Anderson. Sehän on kaikesta huolimatta astetta parempi kuin maaliskuun 2000 tulos, jolloin etenkin pörssin kehitys oli aivan
toisenlainen. Viime vuosi oli kaikin puolin poikkeuksellisen hyvä. Nyt toiminta kehittyy normaalimmalla tasolla.
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Corporate Imagen tämän vuoden helmikuussa tekemän tutkimuksen mukaan niin Aktian yksityis- kuin yritysasiakkaatkin ovat Suomen
tyytyväisimpiä pankkiasiakkaita.

– Tutkimustulos vahvisti taas kerran uskoamme siihen, että olemme oikealla tiellä. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä meihin ja saamaansa
palveluun. Haasteenamme on nyt levittää tehokkaasti viestiä ihmisen kokoisesta pankista ja missiostamme olla parhaita
asiakkaittemme pankkiasioiden hoitamisessa sekä heistä ja heidän taloudestaan huolehtimisessa. Palvelu- ja kasvustrategiamme
mukaisesti avaamme kasvualueillemme kolme uutta konttoria – joista yhden verkossa – ja yhden palvelupisteen. Verkkokonttorin
lähtökohdat ovat samat kuin muidenkin konttoreidemme. Haluamme tarjota parasta henkilökohtaista palvelua myös verkossa. Erona
on vain se, että asiakas ja palveluneuvoja ovat yhteydessä toisiinsa verkon ja puhelimen välityksellä.

– Panostus Aktian palvelukonseptin ja tuotevalikoiman kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti painopisteenä
palvelun mukauttaminen kunkin asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin jatkuu. Samalla keskitymme aktiiviseen uusmyyntiin ja
asiakkaanhoitoon sekä osaamisen kehittämiseen erityisesti säästämisessä, tiivistää Anderson.
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Aktian odotetaan kasvustrategiansa mukaisesti kasvattavan liiketoimintaansa ja markkinaosuuksiaan pääasiakasryhmänsa –
yksityisasiakkaiden – osalta siitä huolimatta, että markkinat eivät ole kehittyneet odotusten mukaisesti. Vuoden tuloksen arvioidaan
kuitenkin jäävän vuoden 2000 tulosta alhaisemmaksi toisaalta ottolainauksen rakennemuutoksen, laskevien korkojen ja liiketoiminnan
kehittämiseen tehtävien suurten investointien vuoksi ja toisaalta markkinatilanteen vuoksi pienentyneiden
pääomamarkkinasidonnaisten tuottojen vuoksi.

Oheisena: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2001

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
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Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2001
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•  Säästäminen lisääntyi 3,0 % 13 590 Mmk:aan*
•  Kotitalouksien säästäminen kasvoi 0,9 % 10 234,7 Mmk:aan**
•  Antolainaus nousi 11,3 % 11 465,7 Mmk:aan
•  Liikevoitto kasvoi 0,4 % 64,8 Mmk:aan
•  Tuotot yhteensä laskivat 4,2 % 175,9 Mmk:aan
•  Rahoituskate lisääntyi 27,1 % 120,8 Mmk:aan
•  Kulut yhteensä pienenivät 6,3 % 111,7 Mmk:aan
•  Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,4 %
•  Aktia avaa vuoden aikana kolme uutta konttoria – joista yhden verkossa – ja yhden palvelupisteen
•  Aktia sai yli 4 400 uutta pankki- ja rahastoasiakasta
•  Aktia päätti perustaa kiinnitysluottopankin
•  Aktia lanseerasi sijoitusrahasto Aktia Solidan

* talletukset ja rahastosäästäminen Aktia-konsernissa
** yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen Aktia-konsernissa

7XORV
Konsernin liikevoitto vuoden 2001 ensimmäiseltä neljännekseltä oli 64,8 Mmk, mikä merkitsi 0,2 Mmk:n parannusta
verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Jatkuvan liiketoiminnan kasvun ja nousseen rahoituskatteen
ansiosta tulos ylsi samalle tasolle kuin vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä. Heikentynyt markkinatilanne
vaikutti kuitenkin kielteisesti pääomamarkkinasidonnaisiin tuottoihin. Emoyhtiö teki enimmäismääräisen yleisen
tappiovarauksen, jonka veroseuraamus rasitti konsernin tulosta 4,8 Mmk:lla. Tilikauden voitto verojen jälkeen laski
10,4 Mmk 45,9 Mmk:aan. Huolimatta korkeammista veroista ja kasvaneista omista pääomista oman pääoman tuotto
(ROE) oli 21,4 prosenttia.
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Tuotot yhteensä vähenivät 7,8 Mmk 175,9 Mmk:aan. Rahoituskate kasvoi 25,7 Mmk 120,8 Mmk:aan. Kasvu aiheutui
lähinnä korkeampien markkinakorkojen vuoksi edelleen suurina pysyneistä ottolainausmarginaaleista. Pitkällä
aikavälillä ottolainauksen nopea rakennemuutos tasaa rahoituskatteen kehitystä. Pörssikurssien laskeva trendi
vaikutti kielteisesti muihin tuottoihin, jotka laskivat 33,5 Mmk 55,1 Mmk:aan. Rahasto-osuuksien ja
vakuutustuotteiden myynnin ja hallinnoinnin sekä osakevälityksen huomattavan supistumisen vuoksi varsinkin
palkkiotuotot pienenivät. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan tuloksen lasku johtui tuloksessa 3/2000 olleista 14,3
Mmk:n osakkeiden myyntivoitoista aiheutuneista kertaluonteisista tuotoista. Myös liiketoiminnan muut tuotot laskivat
6,7 Mmk 11,2 Mmk:aan, koska kiinteistöomistusta pienennettiin Aktian strategian mukaisesti merkittävästi kauden
aikana.

Kulut yhteensä vähenivät 7,4 Mmk 117,7 Mmk:aan, huolimatta päätöksestä panostaa voimakkaasti uuteen
henkilöstöön ja liiketoiminnan kehittämiseen kuluvana vuonna. Tämä johtui toisaalta kertaluonteisista palautuksista ja
toisaalta siitä, että suuri osa liiketoiminnan kehittämiseen tehtyjen investointien kuluista ei vielä realisoitunut
ensimmäisen neljänneksen aikana. Poistot ja arvonalennukset pienenivät 6,9 Mmk 12,3 Mmk:aan, huolimatta siitä,
että poistot lisääntyivät perusparannusten ja irtaimiston lyhentyneiden poistoaikojen vuoksi. Arvonalennukset sen
sijaan vähenivät huomattavasti, koska näihin ei sisälly kiinteistöjen arvonalennuksia. Liiketoiminnan muut kulut
laskivat pienentyneen kiinteistöomistuksen vuoksi jonkin verran. Tuottojen suhde kuluihin oli kauden lopussa 1,55
(1,65/00).
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Kauden lopussa konserni jaksotti veroja 18,8 Mmk:n edestä. Emoyhtiö lisäsi yleistä tappiovarausta 16,5 Mmk:lla,
josta aiheutuva veroseuraamus rasitti konsernin tulosta 4,8 Mmk:lla. Yhteensä verot nousivat 8,2 Mmk:sta 18,8
Mmk:aan verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna, koska konserniyhtiöiden aiemmin määritetyt verotuksessa
vähennettävät tappiot oli käytetty kokonaisuudessaan.

Aktian konsernirakennetta on muutettu edellisvuoteen verrattuna Rahoitustarkastuksen konsolidointia koskevien
ohjeiden mukaisesti. Joukko pieniä kiinteistöyhtiöitä, joiden tulosvaikutus on vähäinen, on jätetty pois. Tämä lisäsi
konsernin omaa pääomaa 3,9 Mmk, mutta ei vaikuttanut raportointikauden tulokseen.

7DVH
Konsernin taseen loppusumma oli 31. maaliskuuta 18 553,5  Mmk, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli
16 951,2 Mmk.
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Säästäminen ja antolainaus ovat Aktian strategian mukaisesti kasvaneet, ja Aktian suhteelliset markkinaosuudet ovat
lisääntyneet huolimatta markkinoiden kääntyneestä trendistä ja laskeneista pörssikursseista.

Säästäminen – asiakkaiden talletukset ja rahasto-osuudet Aktia-konsernissa – lisääntyi verrattuna vastaavaan
jaksoon edellisvuonna 394,8 Mmk 13 590,6 Mmk:aan (3,0 %). Samana ajanjaksona konsernin ottolainaus kasvoi
ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin 217,6 Mmk 10 592,2
Mmk:aan (2,1 %). Selkeä varojen siirtyminen kahden prosentin säästötalletustileiltä määräaikaisiin sijoitustalletuksiin
ja Prime-tileille jatkui. Erityisesti Aktian markkinaosuus lisääntyi Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa, kun taas
markkamääräisen ottolainauksen markkinaosuus kehittyi tasaisemmin. Kotitalouksien säästäminen lisääntyi kauden
aikana 92,2 Mmk 10 234,7 Mmk:aan (0,9 %), johon sisältyvät kotitalouksien talletukset ja rahasto-osuudet.

Luotot yleisölle lisääntyivät edelleen. Erityisesti Aktian ydintoimintaan kuuluvat asuntoluotot kasvoivat markkinoita
nopeammin.

Konsernin antolainaus lisääntyi kauden aikana 1 167,3 Mmk 11 465,7 Mmk:aan (11,3 %). Uusien lainojen osuus oli
kauden aikana 1 008,0 Mmk, josta 805,9 Mmk oli kotitalouksille myönnettyjä luottoja.

Aktia teki helmikuussa päätöksen kiinnitysluottopankin perustamisesta voidakseen sen mahdollistaman varman ja
edullisen varainhankinnan avulla turvata antolainauksen kasvun, mikä taas takaa kilpailukykyisen ja monipuolisen
asuntolainoituksen.
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Pankin tulos muodosti suurimman osan konsernin tuloksesta. Liikevoitto nousi 6,7 prosenttia 63,5 Mmk:aan
verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tulos ennen luottotappioita parani 5,8 prosenttia 62,9 Mmk:aan,
kun luottotappioiden nettosumma oli +0,6 Mmk.

Pankin muut tuotot yhteensä vähenivät 1,8 prosenttia 172,0 Mmk:aan. Rahoituskate nousi 26,9 prosenttia 123,6
Mmk:aan samalla kun muut tuotot laskivat huonontuneen markkinatilanteen takia 37,7 prosenttia 48,4 Mmk:aan.

Kulut yhteensä pienenivät 5,7 prosenttia 109,1 Mmk:aan lähinnä kertaluonteisten palautusten vuoksi.

0\\QWL�	�DVLDNDVSDOYHOX
Myynnin & asiakaspalvelun, johon kuuluvat kaikki Aktian 62 konttoria ja 3 palvelupistettä sekä Aktian verkkopalvelut,
tehtävänä on palvella asiakkaita kaikissa näiden talouteen liittyvissä asioissa lähtökohtana Aktian tavoite olla
Suomen paras pankki ihmisläheisessä ja henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa.
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Liiketoiminta-alueen tulos oli parempi kuin vastaavan ajanjakson lopussa edellisvuonna. Tämän mahdollisti lähinnä
korkeampien markkinakorkojen vuoksi lisääntyneiden ottolainausmarginaalien ja kasvavien otto- ja
antolainausvolyymien ansiosta lisääntynyt rahoituskate. Muut tuotot eivät kehittyneet odotetusti, koska rahasto-
osuuksien ja vakuutustuotteiden myynnistä sekä arvopaperien välityksestä saadut tuotot vähenivät huomattavasti ja
hallinnoitavasta pääomasta saadut palkkiot laskivat. Kehitys johtuu merkittävästi laskeneista osakemarkkinoista ja
heikentyneestä taloudellisesta kehityksestä, kun tilanne vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli päinvastainen.
Kulut kasvoivat odotetusti lähinnä uuteen henkilöstöön ja konttoreiden uudistukseen tehtyjen investointien vuoksi.
Uudistetut konttorit vastaavat paremmin nykyajan tarpeisiin saada palvelua tarkoituksenmukaisissa ja
luottamuksellisen asioinnin mahdollistavissa tiloissa. Kulujen nousuun vaikuttivat myös suurempien
tapahtumamäärien vuoksi lisääntyneet ATK-kustannukset.

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Uudet lainat lisääntyivät suunnitelmien mukaisesti ja kannattavuus oli hyvä, kun taas
lainojen lyhennykset olivat odotettua suuremmat. Rahasto- ja vakuutussäästäminen pysähtyi, mutta tilille
säästäminen lisääntyi. Ottolainauksen hinnat puolestaan nousivat odotettua nopeammin.

Uusien asiakkaiden määrä oli tyydyttävä; pankki sai 3 430 uutta asiakasta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tapahtumien automaatioaste kasvoi suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi Internet-pankin kautta tehtyjen
tapahtumien määrä lisääntyi 65 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisvuonna. Internet-sopimusten määrä
nousi 36 000:een, mikä merkitsee 25 prosentin lisäystä edellisvuodesta.

Liiketoiminta-alueen painopiste on aktiivisessa ja järjestelmällisessä uusmyynnissä ja asiakashallinnassa. Muun
muassa hyvän vastaanoton saaneita asiakaskeskusteluja kehitetään ja lisätään jatkossa. Panostuksia henkilöstön
osaamisen lisäämiseen erityisesti säästämiseen liittyvissä asioissa, uusien työntekijöiden rekrytointia ja konttorien
uudistusohjelmaa jatketaan.

Strategiansa mukaisesti Aktia pyrkii kasvamaan kasvualueillaan ja avaa vuoden aikana kolme uutta konttoria ja
palvelupisteen. Turkuun avataan uusi konttori kesäkuussa ja palvelupiste loppukesästä. Uusi Tampereen konttori
aloittaa toimintansa elokuussa. Pankilla on jo ennestään konttori molemmilla paikkakunnilla. Syyskuun alussa
aloittava verkkokonttori tarjoaa nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hoitaa
pankkiasioita. Verkkokonttorin asiakkaat saavat kaikki pankkipalvelut sekä henkilökohtaista neuvontaa ja
personoidun Internet-palvelun.
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Aktian Varallisuuden hoitoon kuuluvat liiketoimintayksiköt Aktia Rahastoyhtiö Oy, Aktia Asset Management Oy Ab,
Aktia Yksityispankki, Aktia Pankkiiriliike ja Säilytys- ja backofficepalvelut.

Talouden nousukauden ja BKT:n lisääntymisen vuoksi pääomamarkkinatilanne oli pitemmän aikaa voimakkaasti
kasvava. Pitkän ja vahvan, etenkin osakemarkkinoita leimanneen nousun jälkeen trendi kääntyi ja markkinakupla
särkyi. Tämä johti hintojen ja vaihdon laskuun vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Heikentynyt markkinatilanne heijastui myös Aktian Varallisuuden hoidon kehitykseen, eivätkä liiketoimintayksiköiden
tulokset kehittyneet odotusten mukaisesti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Muuttuneen
markkinatilanteen vuoksi tuloksia ei voi suoraan verrata vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Aktia Rahastoyhtiö Oy
Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoi ja markkinoi sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat niin suomalaisille kuin
kansainvälisillekin pääomamarkkinoille.

Rahastoyhtiö keskittyi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tyydyttämään asiakkaidensa tarpeita vallitsevan
markkinatilanteen aikana ja lanseerasi muun muassa uuden sijoitusrahaston, Aktia Solidan, jonka tavoitteena on
vuoden tarkastelujaksolla saavuttaa positiivinen tuotto markkinatilanteesta riippumatta. Rahasto pyrkii vakaaseen
tuottoon alhaisella riskitasolla siten, että yleensä noin 90 prosenttia rahaston pääomasta sijoitetaan obligaatioihin ja
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muihin korkoinstrumentteihin ja vain noin 10 prosenttia osakkeisiin. Asiakasviestinnässä painotettiin säännöllisen
rahastosäästämisen etuja erityisesti silloin kun pörssikurssit laskevat.

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n bruttotuotot kasvoivat 27,3 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna
nousten 12,6 Mmk:aan. Vastaavasti myyntikanaville maksetut palkkiokulut nousivat 54,0 prosenttia 7,2 Mmk:aan
korotettujen myyntiprovisioiden seurauksena. Suorat kustannukset kasvoivat 46,9 prosenttia 11,4 Mmk:aan. Tulos
ennen veroja oli 1,2 Mmk.

Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin Rahastoyhtiön hallinnoitava pääoma kasvoi 201,0 Mmk 1 908,6
Mmk:aan. Markkinaosuus Suomessa rekisteröityjen rahastojen osalta kasvoi 3,07 prosentista 3,36 prosenttiin.
Rahastoyhtiö sai vuosineljänneksen aikana noin 1 000 uutta asiakasta.

Aktia Asset Management Oy Ab
Ensisijaisesti Aktia Asset Management Oy Ab tarjoaa suurille institutionaalisille sijoittajille täyden valtakirjan
omaisuudenhoitoa, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas valtuuttaa Asset Managementin tietyissä ennalta sovituissa
puitteissa tekemään päätöksiä asiakkaan laskuun.

Varsinkin vaihtelevan ja laskevan markkinatilanteen vallitessa asiakas tarvitsee asiantuntevaa ja aktiivista
salkunhoitoa, minkä vuoksi painopisteenä ensimmäisen neljänneksen aikana oli parhaalla mahdollisella tavalla
huolehtia nykyisten asiakkaiden tarpeista ja hankkia uusia asiakkaita.

Aktia Asset Managementin tulos kehittyi markkinoiden mukaisesti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.
Palkkiotuotot laskivat 11,7 prosenttia 1,7 Mmk:aan verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tuotot
yhteensä olivat 1,6 Mmk. Kulut nousivat 23,6 prosenttia 1,1 Mmk:aan, ja tulos ennen veroja oli 0,5 Mmk.

Aktia Yksityispankki
Aktia Yksityispankin pääasiallinen tehtävä on yksityishenkilöiden, säätiöiden ja muiden yhteisöjen varallisuuden
hoitaminen. Palvelu käsittää kaiken neuvonnasta sopimuksiin, joilla asiakas valtuuttaa Yksityispankin tekemään
puolestaan sijoituspäätöksiä ennalta sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Yksityispankki keskittyi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kehittämään edelleen palvelukonseptiaan
muun muassa uusimalla asiakasraportointinsa ja perustamalla asiakaslehden. Riskin ja tuoton mittaamisvalmiuksia
huomattavasti parantavan uuden salkunhoito-ohjelman implementointi saatettiin päätökseen. Lisäksi Yksityispankki
keskittyi kasvustrategiansa mukaisesti uusien asiakkaiden hankintaan.

Markkinatilanne vaikutti myös Yksityispankin tuottavuuteen, eikä sen tulos saavuttanut edellisvuoden ensimmäisen
neljänneksen tasoa.

0XXW�OLLNHWRLPLQWD\NVLN|W

Aktia Markets
Aktia Markets käsittää konsernin raha- ja valuuttamarkkinainstrumenttikaupan painopisteenä asiakaskaupankäynti ja
paikallispankkien maksunvälitys.

Marketsin tulos kehittyi hyvin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka volyymit olivat odotettua pienemmät.

Vasp-Invest Oy
Vasp-Invest Oy:n toiminnan tarkoituksena on toisaalta myydä kiinteistöjä, jotka eivät ole konsernin omassa käytössä,
ja toisaalta kehittää näitä kiinteistösalkun arvon optimoimiseksi. Ensimmäisen neljänneksen aikana Vasp-Invest
realisoi kiinteistöomistuksiaan 4,1 Mmk:lla. Kauden lopussa Vasp-Investin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 86,7
Mmk. Tulos ennen veroja oli 0,3 Mmk.
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Aktian riskienhallinnan perusta on maltillinen ja kontrolloitu riskinotto pankin ydinliiketoiminnan puitteissa. Hallituksen
määrittelemän liikestrategian ja luotonantopolitiikan mukaan konserni keskittyy matalariskiseen luotonantoon.

Konserni kirjasi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 0,1 Mmk luottotappiota ja 0,7 Mmk vanhojen
luottotappioiden palautuksia. Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin ollen 0,6 Mmk positiivinen. Vastaavana
ajankohtana vuonna 2000 nettotulosvaikutus oli -0,1 Mmk.

Verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2000 järjestämättömät luotot vähenivät 2,6 Mmk 81,2 Mmk:aan.
Yhdessä nollakorkoisten lainojen kanssa niiden osuus oli 0,8 prosenttia koko luottokannasta vastuusitoumukset
mukaan lukien. Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin osuus oli 0,9 prosenttia.

6llVW|SDQNNLHQ�9DNXXVUDKDVWR
Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston säännösten
mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja
vuosineljänneksen lopussa sen varat olivat 157 Mmk. Rahasto ei maksanut tukia vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana.

9DNDYDUDLVXXV
Konsernin omat varat olivat 31. maaliskuuta 1 143,5 Mmk. Tästä 877,9 Mmk oli ensisijaista omaa pääomaa ja 265,7
Mmk toissijaista omaa pääomaa. Vakavaraisuusaste oli 13,1 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman osuus 10,0
prosenttia.

+HQNLO|VW|
Konsernin kasvustrategian mukaisesti palkattiin lisää henkilökuntaa erityisesti liiketoiminta-alueille Myynti &
asiakaspalvelu ja Varallisuuden hoito sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Näin ollen konsernin henkilöstön määrä
lisääntyi kauden aikana 46:lla 832:een henkilöön verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Näistä 782
(693/00) oli varsinaista pankkihenkilökuntaa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä laskentakauden aikana oli 825
(775/00).

(XUR
Aktia jatkaa valmistautumistaan EMU:n kolmanteen vaiheeseen. Valmistelut euron käyttöönottamiseksi
käteisvaluuttana vuoden 2002 alusta jatkuvat suunnitelmien mukaan.

1lN\PlW
Panostus Aktian palvelukonseptin ja tuotevalikoiman kehittämiseen jatkuu. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja
odotukset ja painopisteenä palvelun mukauttaminen kunkin asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin.

Aktian odotetaan kasvustrategiansa mukaisesti kasvattavan liiketoimintaansa ja markkinaosuuksiaan
pääasiakasryhmänsa – yksityisasiakkaiden – osalta siitä huolimatta, että markkinat eivät ole kehittyneet odotusten
mukaisesti. Vuoden tuloksen arvioidaan kuitenkin jäävän vuoden 2000 tulosta alhaisemmaksi toisaalta
ottolainauksen rakennemuutoksen, laskevien korkojen ja liiketoiminnan kehittämiseen tehtävien suurten investointien
vuoksi ja toisaalta markkinatilanteen vuoksi pienentyneiden pääomamarkkinasidonnaisten tuottojen vuoksi.
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7XORVODVNHOPD .RQVHUQL 3DQNNL

�PLOM�� ���������� ���������� ����������� ���������� ���������� �����������
PN HXUR PN HXUR PN HXUR PN HXUR PN HXUR PN HXUR

Korkotuotot 244,8 41,2 174,4 29,3 840,9 141,4 247,6 41,6 176,6 29,7 851,5 143,2

Korkokulut 124,0 20,9 79,3 13,3 398,0 66,9 124,0 20,9 79,2 13,3 397,6 66,9

5DKRLWXVNDWH ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����
Tuotot oman pääoman ehtoisista
sijoituksista 1,3 0,2 0,5 0,1 1,8 0,3 1,9 0,3 0,9 0,2 4,2 0,7
Palkkiotuotot 44,0 7,4 58,2 9,8 208,0 35,0 38,5 6,5 52,4 8,8 185,1 31,1

Palkkiokulut -4,3 -0,7 -6,2 -1,1 -21,5 -3,6 -4,3 -0,7 -6,2 -1,1 -20,4 -3,4

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
nettotuotot

2,9 0,5 18,2 3,1 35,0 5,9 3,3 0,6 18,0 3,0 35,1 5,9

Liiketoiminnan muut tuotot 11,2 1,9 17,9 3,0 82,6 13,9 9,0 1,5 12,6 2,1 65,5 11,0

0XXW�WXRWRW�\KWHHQVl ���� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ����

7XRWRW�\KWHHQVl ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
Henkilöstökulut 43,7 7,3 51,1 8,6 207,8 35,0 41,2 6,9 49,3 8,3 199,5 33,6

Muut hallintokulut 37,4 6,3 27,8 4,7 122,0 20,5 37,5 6,3 28,2 4,7 124,6 21,0
Poistot ja arvonalennukset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä

12,3 2,1 19,2 3,2 88,9 14,9 10,2 1,7 16,6 2,8 78,0 13,1
Liiketominnan muut kulut 18,3 3,1 21,0 3,5 80,7 13,6 20,2 3,4 21,6 3,6 87,2 14,7

.XOXW�\KWHHQVl ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����

7XORV�HQQHQ�OXRWWRWDSSLRLWD ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����
Luotto- ja takaustappiot 0,6 0,1 -0,1 0,0 1,1 0,2 0,6 0,1 -0,1 0,0 0,9 0,2
Pysyviin vastaaviin kuuluvien
arvopapereiden arvonalentumiset          -          -          -          -          -          - - - - - - -
Osuus omistusyhteysyritysten voitosta 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,1 - - - - - -

/LLNHYRLWWR ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����

Tilinpäätössiirrot          -          -          -          -          -          - -16,5 -2,8 -15,0 -2,5 -66,0 -11,1
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -14,0 -2,4 -3,8 -0,6 -35,7 -6,0 -13,6 -2,3 -2,7 -0,5 -32,4 -5,4
Laskennallisen verovelan muutos -4,8 -0,8 -4,4 -0,7 -19,2 -3,2 - - - - - -
Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta/tappiosta -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,9 -0,1 - - - - - -

7LOLNDXGHQ�YRLWWR ���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ����



8 (10)

7DVH .RQVHUQL 3DQNNL
�PLOM�� ���������� ���������� ����������� ���������� ���������� �����������

PN HXUR PN HXUR PN HXUR PN HXUR PN HXUR PN HXUR

9DVWDDYDD

Käteiset varat 1 903,4 320,1 884,2 148,7 1 638,5 275,6 1 903,4 320,1 884,2 148,7 1 638,5 275,6

Keskuspankkirahoitukseen
oikeuttavat
saamistodistukset 3 302,4 555,4 2 854,3 480,1 3 127,6 526,0 3 302,4 555,4 2 854,3 480,1 3 127,6 526,0
Saamiset luottolaitoksilta 382,1 64,3 1 254,5 211,0 209,8 35,3 381,6 64,2 1 252,4 210,6 209,8 35,3
Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöltä 11 465,7 1 928,4 10 298,4 1 732,1 11 288,0 1 898,5 11 656,1 1 960,4 10 540,3 1 772,7 11 479,0 1 930,6
Saamistodistukset 176,1 29,6 102,9 17,3 207,2 34,9 186,5 31,4 94,9 16,0 218,8 36,8

Osakkeet ja osuudet 24,9 4,2 27,3 4,6 24,2 4,1 11,9 2,0 18,3 3,1 11,9 2,0

Osakkeet ja osuudet
omistusyhteysyrityksissä ja
samaan konserniin
kuuluvissa yrityksissä 11,7 2,0 12,5 2,1 11,7 2,0 33,8 5,7 33,8 5,7 33,8 5,7
Aineettomat hyödykkeet 18,7 3,2 24,4 4,1 18,8 3,2 17,8 3,0 22,8 3,8 17,7 3,0

Aineelliset hyödykkeet 792,3 133,2 1 015,0 170,7 801,0 134,7 575,5 96,8 763,8 128,5 558,7 94,0

Muut varat 294,7 49,6 306,5 51,6 256,1 43,1 291,5 49,0 303,4 51,0 252,5 42,5

Siirtosaamiset 181,5 30,5 171,2 28,8 151,7 25,5 182,2 30,6 172,0 28,9 153,7 25,9

9DVWDDYDD�\KWHHQVl �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� �������

9DVWDWWDYDD
Velat luottolaitoksille ja
keskuspankeille 3 914,3 658,3 3 302,0 555,4 3 581,9 602,4 3 914,3 658,3 3 305,1 555,9 3 581,9 602,4
Velat yleisölle 10 592,2 1 781,5 10 374,6 1 744,9 10 519,3 1 769,2 10 606,0 1 783,8 10 402,0 1 749,5 10 538,3 1 772,4
Velat julkisyhteisölle 803,0 135,1 645,7 108,6 795,4 133,8 805,8 135,5 648,1 109,0 794,6 133,6
Yleiseen liikkeeseen lasketut
velkakirjat 965,2 162,3 693,3 116,6 617,9 103,9 965,2 162,3 683,4 114,9 607,9 102,2
Muut velat 632,1 106,3 600,0 100,9 651,2 109,5 629,4 105,9 592,4 99,6 646,1 108,7

Siirtovelat 178,2 30,0 149,7 25,2 150,2 25,3 170,5 28,7 143,7 24,2 143,4 24,1

Pakolliset varaukset 2,5 0,4          -          - 3,8 0,6 2,5 0,4          -          - 3,8 0,6

Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla veloilla

471,6 79,3 352,7 59,3 458,6 77,1 471,6 79,3 352,6 59,3 458,6 77,1

Tilinpäätössiirtojen kertymä          -          -          -          -          -          - 92,5 15,6 25,0 4,2 76,0 12,8
Laskennalliset verovelat 26,9 4,5 7,3 1,2 22,1 3,7          -          -          -          -          -          -

Vähemmistön osuus
pääomasta

1,8 0,3 17,9 3,0 18,3 3,1          -          -          -          -          -          -

Osakepääoma 423,1 71,2 423,1 71,2 423,1 71,2 423,1 71,2 423,1 71,2 423,1 71,2

Ylikurssirahasto 6,9 1,2 6,9 1,2 6,9 1,2 6,9 1,2 6,9 1,2 6,9 1,2

Vararahasto 48,0 8,1 44,3 7,5 44,3 7,5 48,0 8,1 48,0 8,1 48,0 8,1

Edellisten tilikausien voitto 441,8 74,3 277,4 46,7 246,1 41,4 373,4 62,8 268,1 45,1 236,8 39,8

Raportointikauden voitto 45,9 7,7 56,3 9,5 195,5 32,9 33,4 5,6 41,8 7,0 136,6 23,0

9DVWDWWDYDD�\KWHHQVl �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� �������

7DVHHQ�XONRSXROLVHW
VLWRXPXNVHW

885,1 148,9 731,6 123,0 833,8 140,2 885,1 148,9 731,6 123,0 843,9 141,9
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7XORV�QHOMlQQHVYXRVLWWDLQ
��PLOM��PN�

������ ������ ������ ������ ������

Rahoituskate 95,1 106,7 116,3 124,7 120,8

Muut tuotot 88,6 98,2 58,1 61,0 55,1

7XRWRW�\KWHHQVl 183,7 204,9 174,4 185,7 175,9

Henkilöstökulut -51,1 -52,1 -47,3 -57,4 -43,7

Muut kulut -48,8 -50,8 -43,5 -59,6 -55,7

Poistot ja arvonalennukset -19,2 -24,2 -10,2 -35,3 -12,3

.XOXW�\KWHHQVl -119,1 -127,1 -101,0 -152,3 -111,7

Luottotappiot 0,1 0,8 1,4 -1,1 0,6

Osuus omistusyhteysyrityksessä -0,1 0,6 0,2 0,2 0,0

/LLNHWXORV 64,6 79,1 75,0 32,5 64,8

.RQVHUQLQ�DYDLQOXYXW

��������� ��������� ����������

�PLOM�� PN HXUR PN HXUR PN HXUR

/XRWWRNXQQDQ�MDNDXWXPLQHQ

Kotitaloudet 8 595 1 446 7 590 1 277 8 403 1 413

Yritykset 2 536 427 1 799 302 1 922 323

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 112 19 604 108 722 122

Julkisyhteisöt 222 37 269 45 240 40

<KWHHQVl 11 466 1 928 10 262 1 732 11 287 1 898

5LVNLVLWRXPXNVHW

Järjestämättömät luotot 81,2 13,7 83,8 14,1 67,9 11

Nollakorkoiset luotot 9,0 1,5 10,5 1,8 9,3 2

Järjestämättömät/luottokanta sis. sitoumukset (%) 0,8 0,9 0,7

$YDLQOXYXW

Liikevaihto 304,3 51,2 269,3 45,3 1 168,4 196,5

Tulos/osake p.a. 5,76 0,97 6,89 1,16 5,55 0,94

Oma pääoma/osake 27,44 4,62 23,43 3,94 25,98 4,37

Oman pääoman tuotto, % (ROE) 21,39 30,52 23,06

T/K-luku 1,55 1,65 1,48

Osakkeiden määrä 35 258 050 35 258 050 35 258 050

Osakkeiden määrä keskimäärin kauden aikana 35 258 050 35 258 050 35 258 050

Henkilöstön määrä keskimäärin kauden aikana 825 775 799

9DNDYDUDLVXXV

Ensisijainen oma pääoma 878 148 776 131 857 144

Toissijainen oma pääoma 266 45 164 28 256 43

Omat varat 1 144 192 940 158 1 113 187

Riskipainotetut sitoumukset 8 745 1 471 8 201 1 379 8 561 1 440

Vakavaraisuus, % 13,1 11,5 13,0

Ensisijainen oman pääoman osuus, % 10,0 9,5 10,0

Katsauskauden voitto sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.
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Helsinki 7. toukokuuta 2001

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 31.3.2001 yleisluonteisen tarkastuksen.
Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1.-
31.3.2001 on 64,8 Mmk.

Helsingissä 2. toukokuuta 2001

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT          Sune Back, KHT        Rolf Nyberg, HTM


