
Tunnusluvut

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

Korkokate 21,8 23,0 -5 % 89,6 95,6 -6 % 21,5 1 % 22,9 23,4

Palkkiotuotot netto 23,7 20,1 18 % 91,4 79,7 15 % 22,0 8 % 24,6 21,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 52,7 50,6 4 % 210,3 211,3 -1 % 50,3 5 % 54,2 53,1

Liiketoiminnan kulut yhteensä -42,0 -40,5 4 % -160,7 -148,4 8 % -41,7 1 % -39,7 -37,3

Arvonalentumistappiot luotoista ja 
muista sitoumuksista -0,4 -1,5 -71 % -0,6 -2,2 -74 % 0,0 - -0,1 -0,1

Liikevoitto 10,3 8,6 19 % 49,1 61,5 -20 % 8,0 28 % 14,4 16,4

Vertailukelpoinen liikevoitto1 11,4 8,5 34 % 59,9 57,5 4 % 15,7 -27 % 16,9 15,9

Kulu/tuotto-suhde 0,80 0,80 0 % 0,76 0,70 9 % 0,83 -4 % 0,73 0,70

Osakekohtainen tulos (EPS), euro 0,12 0,10 22 % 0,59 0,74 -20 % 0,10 23 % 0,17 0,20

Oma pääoma / osake (NAV)2, euroa 9,02 9,24 -2 % 9,02 9,24 -2 % 8,92 1 % 8,84 9,34

Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,5 4,2 30 % 6,5 8,0 -19 % 4,4 25 % 7,4 8,7

Ydinpääoman suhde2, % 18,0 19,5 -7 % 18,0 19,5 -7 % 17,3 4 % 18,0 18,2

Vakavaraisuusaste2, % 23,4 26,3 -11 % 23,4 26,3 -11 % 22,9 2 % 24,3 24,8

Osinko / osake  
(hallituksen ehdotus) 0,57 0,60* -5 %

 
1 Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, katso s. 20,2 Kauden lopussa *Vuoden 2016 osingosta 0,08 euroa johtui 
kertaluonteisista tuotoista.
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Palkkiotuotot neton ja 
 henkivakuutusneton positiivinen kehitys 

Toimitusjohtaja Martin Backman

”Rahastojen ja varainhoidon hyvänä jatku-
neen myynnin ansiosta palkkiotuottojen 
netto nousi neljännellä vuosineljänneksellä 18 
prosenttia viime vuoteen verrattuna. Palkki-
otuotot netto oli 23,7 (20,1) miljoonaa euroa. 
Samanaikaisesti henkivakuutusnetto nousi 
neljännen vuosineljänneksen aikana 7,4 (6,1) 
miljoonaan euroon. Neljännen vuosineljän-
neksen aikana myös anto- ja ottolainauksen 
korkokate nousi 17,3 (14,8) miljoonaan euroon. 
Likviditeettisalkun ja korkosuojauksien tuotto 
supistui 6,4 (9,3) miljoonaan euroon, mikä 
pienensi korkokatteen 21,8 (23,0) miljoo-
naan euroon. Neljännen vuosineljänneksen 
vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,4 (8,5) 
miljoonaa euroa, nousua 34 prosenttia.”

Loka-joulukuu 2017: 

• Liiketoiminnan tuotot olivat 52,7 (50,6) miljoonaa euroa, ja palkkiotuottojen 

netto kasvoi edelleen vahvasti 23,7 (20,1) miljoonaan euroon.

• Otto- ja antolainauksen korkokate oli 17,3 (14,8) miljoonaa euroa. Likvidi-

teettisalkun loka–joulukuussa 2,3 miljoonaa euroa heikentynyt tuotto ja kor-

kosuojausten 0,6 miljoonan euron pienentyminen rasittivat korkokatetta.

• Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 prosenttia 42,0 (40,5) miljoonaan euroon. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liiketoiminnan kulut olivat 

41,8 (39,5) miljoonaa euroa.

Tammi- joulukuu 2017: 

• Vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto parani 4 prosenttia 59,9 (57,5) mil-

joonaan euroon. Liikevoitto, 49,1 (61,5) miljoonaa euroa, rasitti uudelleenjärjes-

telykulut.

Osinko ja näkymät 2018: 

• Parantuneesta vertailukelpoisesta liikevoitosta johtuen hallitus ehdottaa 0,57 

(2016; 0,60, josta 0,08 euroa johtui kertaluonteisista tuotoista) euron osinkoa 

osakkeelta

• Näkymät 2018: Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ole-

van suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liike-

voitto. (katso s. 18)
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Suomen talous vahvistui edelleen vuoden lopussa. Kuluttajien 
luottamus pysyi korkeana ja korot olivat edelleen alhaisia.  Nel-
jännen vuosineljänneksen aikana toiminnan palkkiotuotot netto 
ja henkivakuutusnetto sekä anto- ja ottolainauksen korkokate 
kehittyivät suotuisasti.

Aktia lanseerasi lokakuussa uuden strategian ja uudet taloudel-
liset tavoitteet vuoteen 2022. Keskeistä uudessa strategiassa on, 
että haluamme kasvattaa ja turvata asiakkaidemme varallisuutta 
tarjoamalla heille henkilökohtaista palvelua ja räätälöityjä sijoi-
tus- ja rahoitusratkaisuja sekä jatkuvasti kehittää palvelumalliam-
me, palvelutarjoomaamme ja digitaalista konseptiamme.

Toimintamallimme muuttamiseksi tämän tavoitteen mukaiseksi 
uudistimme neljännen vuosineljänneksen aikana myyntiorgani-
saatiotamme palvelemaan priorisoimiamme asiakassegmenttejä.  
Vuosineljänneksen aikana otimme käyttöön myös uusia prosesseja 
asiakkaiden kiireellisempien asioiden hoitamiseksi.  Uusi toiminta-
malli tulee mahdollistamaan sen, että yhä suurempi osa henkilö-
kunnastamme voi keskittyä henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja 
taloudelliseen neuvonantoon sekä uusasiakashankintaan. Aktian 
asiakaspalautteen mukaan konttoripalvelujen asiakaskokemukset 
ovat pysyneet vuosineljänneksen aikana hyvällä tasolla. Erityisesti 
asiakkaat kokivat, että henkilökuntamme antama neuvonta ja pal-
velu ovat erittäin ammattimaisella tasolla.

Aktian loka–joulukuun 2017 liikevoitto oli 10,3 (8,6) miljoonaa 
euroa, ja siihen sisältyi noin -1,2 miljoonaa euroa vertailukelpoi-
suuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoinen liikevoitto kehittyi po-
sitiivisesti nousten 34 prosenttia 11,4 (8,5) miljoonaan euroon. 

Myynti on kehittynyt vahvasti, erityisesti varainhoidon ja rahasto-
jen osalta. Rahastomyynti on kasvanut voimakkaasti, ja Aktian ra-
hastojen hallinnoitava pääoma ylsi jälleen uudelle ennätystasolle, 
yli 5,0 miljardiin euroon. Palkkiotuotot rahastoista, varainhoidos-

Toimitusjohtajan puheenvuoro 

ta ja arvonpaperivälityksestä kehittyivät erityisen hyvin nousten 
22 prosenttia 14,5 (11,9) miljoonaan euroon.  Palkkiotuottojen 
netto nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 18 prosenttia 23,7 
(20.1) miljoonaan euroon ja muodosti 45 prosenttia kokonaistuo-
toista.

Korkokate pieneni kauden aikana 5 prosenttia 21,8 (23,0) miljoo-
naan euroon. Perinteisen otto- ja antolainauksen korkokate pa-
rani 16 prosenttia 17,3 (14,8) miljoonaan euroon. Korkoriskien ja 
likviditeettisalkun hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiinteä-
korkoisia sijoituksia, ja niiden osuus korkokatteesta pieneni 6,4 
(9,3) miljoonaan euroon. 

Kulut kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä 4 prosenttia 42,0 
(40,5) miljoonaan euroon ja sisälsivät yhteensä 0,2 miljoonaa eu-
roa henkilöstöön liittyviä uudelleenjärjestelykuluja. Nousu tulee 
etenkin neuvontapalvelujen korkeammista kustannuksista sekä 
korttitoiminnan muutoksen kertaluonteisista kustannuksista. 

Vuosi 2017 oli muutosten vuosi Aktiassa. Uudistimme strategi-
aamme, johtoryhmäämme, veimme läpi muutostoimenpiteet 
sekä otimme käyttöön uuden peruspankkimme. Näistä muutok-
sista huolimatta liiketoimintamme tuotot kasvoivat; korkokate 
otto- ja antolainauksesta kasvoi 14 prosenttia 69,1 miljoonaan 
euroon, palkkiotuotot netto 15 prosenttia 91,4 miljoonaan eu-
roon ja henkivakuutusnetto 8 prosenttia 26,6 miljoonaan euroon.

Vuoden 2018 aikana tulemme priorisoimaan kasvupanostustem-
me jatkamista uuden strategian mukaisesti sekä kehittämään 
asiakaspalveluamme ja yrityskulttuuriamme jatkuvasti.

 

Helsinki 15.2.2018 

Martin Backman  
toimitusjohtaja
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Keskeiset tapahtumat 

Aktia Pankin uusi strategia ja 
taloudelliset tavoitteet – pääpaino 
omaisuudenhoidossa ja rahoituksessa

Aktia Pankin hallitus hyväksyi uudistetun strategian ja uudet ta-
loudelliset tavoitteet vuoteen 2022 kokouksessaan 17.10.2017. 
Uusi strategia perustuu asiakkaiden varallisuuden kasvattami-
seen ja turvaamiseen pitkällä aikavälillä helposti ja vastuullisesti 
painopisteenä varainhoidon ja rahoituksen asiakaskokemus. 

Aktia Pankin strategisena tavoitteena on kehittää edelleen pal-
velumalliaan ja tarjota yksityishenkilöistä, yrityksistä ja instituu-
tioista koostuville asiakassegmenteilleen interaktiivisia koko-
naisratkaisuja, joissa yhdistyvät henkilökohtainen palvelu ja 
helppokäyttöiset digitaaliset rajapinnat.

Uuden strategian myötä tehdään myös muutoksia strategisesti 
priorisoitujen liiketoimintasegmenttien seurantaan ja raportoin-
tiin. Ne tulevat vastaamaan uutta toiminta- ja palvelumallia.

Aktia Pankin uusi strategia nojaa kolmeen kulmakiveen:

• Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen ja turvaaminen: 
Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä sijoitus- ja 
rahoitusratkaisuja helposti ja vastuullisesti.

• Palvelumallin kehittäminen: Vahvistamme 
asiantuntijaorganisaatiota ja tarjoamme asiakkaillemme 
pitkälle kehitettyjä palveluja ja yksilöllisiä ratkaisuja.

• Digitalisaation hyödyntäminen: Panostamme joustaviin 
digitaalisiin konsepteihin ja käyttäjärajapintoihin 
palveluvalikoimamme tuomiseksi asiakkaiden saataville.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022 ja osinkopolitiikka

Aktia Pankin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022: 

• Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 
miljoonaan euroon (2017; 59,9 miljoonaa euroa)

• Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een 
(2017; 0,71)

• Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin 
(vertailukelpoinen ROE 2017; 7,9 prosenttia)

• Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 prosentti-
yksikköä viranomaisvaateen yläpuolella (2017; 7,7 
prosenttiyksikköä vähimmäisvaateen 10,3 % yläpuolella)  

Aktia Pankin osinkopolitiikka:  

• 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta 

Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018:

• Kulu/tuotto-suhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla 
• Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen vähintään  

9 prosenttiin 
• Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen vähintään 15 

prosentissa 
• Vähintään 50 prosentin osinko vuoden voitosta  

Aktia Pankki sai yhtiön hallintorakenteen 
selkeyttämisen päätökseen

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 21.9.2017 päät-
ti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja osana Aktia-konsernin 
hallintorakenteen yksinkertaistamista muuttaa pankin yhtiöjär-
jestystä niin, että hallintoneuvosto lakkautetaan. Tehtävä valita 
pankille hallitus siirtyy näin ollen hallintoneuvostolta yhtiöko-
koukselle. Hallituksen jäsenten valinnan ja palkkioiden valmis-
telusta vastaa viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista 
koostuva nimitystoimikunta. Yhtiökokous vahvisti nimitystoimi-
kunnan työjärjestyksen.

Muutettu yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 22.9.2017.

Yhteistoimintaneuvottelut

Osana Aktian muutosprosessia Aktia Pankki Oyj:n ja Aktia Hen-
kivakuutus Oy:n henkilökunnan kanssa käytiin yhteistoiminta-
neuvottelut, jotka aloitettiin 4.9.2017 ja päätettiin 22.9.2017. Yh-
teistoimintaneuvottelujen jälkeen pankissa avautui n. 160 uutta 
toimea ja n. 260 aikaisempaa toimea lakkasi. Yhteistoimintaneu-
vottelujen seurauksena toimien lukumäärä pieneni 83:lla.  
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Aktian uusi peruspankki otettiin käyttöön

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

Peruspankkiprojektin kokonaiskustannukset siirtymiskuluineen 
olivat 65 miljoonaa euroa ja aktivoidut investointikulut 62 mil-
joonaa euroa. Asteittainen käyttöönotto on kuitenkin nostanut 
vuoden 2017 juoksevia IT-kuluja. Uuden peruspankkijärjestelmän 
tuomat kustannussäästöt ovat realisoituneet asteittain loppu-
vuoden aikana.  

Aktia Pankki uudisti johtoryhmää

Aktia uudisti johtoryhmänsä kokoonpanoa asiakasfokuksen vah-
vistamiseksi ja liiketoiminnan suuntaamiseksi kannattavuuden 
kasvuun. Johtoryhmässä vuoden 2017 aikana voimaan tulleet 
muutokset esitellään tilinpäätöstiedotteen kohdassa Hallitus ja 
johtoryhmä. 

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). 

Aktian korkovarainhoito jälleen 
Suomen parhaimmistoa

Aktia Varainhoito on jo vuosien ajan saanut tunnustusta hyvästä 
varallisuudenhoidostaan. Riippumattoman tutkimusyritys Scan-
dinavian Financial Research:n (SFR)  institutionaalisten sijoittajien 
keskuudessa tekemässä asiakastutkimuksessa 2017 Aktia palkittiin 
kolmanneksi parhaimpana varainhoitajana Suomessa.  

SFR:n vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2016 Aktia sijoittui toi-
seksi. Vuonna 2017 Aktia on lisäksi saanut arvostetun Lipper-pal-
kinnon parhaimpana pohjoismaisena varainhoitajana kategori-
assa ”Overall Group Award, Small Company“ (Thomson Reuters 
Lipper Fund Awards 2017) sekä sijoittunut kolmanneksi TNS Sifo 
Prosperan ”External Asset Management Finland 2017” -tutkimuk-
sessa.  Aktia on niittänyt mainetta myös Morningstarin vertailuissa 
Suomen parhaana korkovarainhoitajana.
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Toimintaympäristö

Euroopan talous ja taloudelliset ennusteet kehittyivät odotettua 
paremmin vuoden 2017 aikana, ja Euroopan keskuspankki on 
ilmoittanut vähentävänsä rahapoliittista elvytystä vuoden 2018 
kuluessa. Ohjauskorkojen odotetaan kuitenkin nousevan vasta 
vuoden 2019 aikana. Matalat korot ovat reagoineet maltillisesti 
keskuspankin ohjaukseen: yli vuoden pituiset korot ovat nous-
seet hieman. Korkotermiinit odottavat korkotason nousevan 
vuoden 2019 aikana ja olevan selvästi positiivinen vuotta pidem-
missä maturiteeteissa. Toisaalta euroalueen edelleen maltillisena 
jatkuvat inflaatiotasot puoltavat maltillista korkotason nousua. 
Negatiivisten korkojen aika näyttää kuitenkin olevan ohi kaikkien 
näiden vuosien jälkeen.

Tilastokeskuksen mukaan joulukuun inflaatio oli 0,5 (1,0) prosent-
tia. Joulukuussa kuluttajahinnat nousivat edellisvuoteen verrattu-
na, etenkin korkeamman ajoneuvoveron, kalliimpien savukkeiden 
ja kalliimman sähkön sekä korkeampien vuokrien vuoksi. Kulutta-
jahintojen nousua edellisvuodesta hillitsivät matkapuhelinten ja 
omakotikiinteistöjen laskeneet hinnat sekä asuntolainojen alhai-
semmat korot. Kuluttajahintojen muutos marraskuusta joulukuu-
hun oli muuttumaton.

Kuluttajien luottamusta talouteen kuvaava indeksi pysyi vahvana, 
ja se oli joulukuussa 24,0 (19,5). Loka-marraskuun luvut olivat 23,1 
(15,8) ja 23,0 (17,6). Pitkän ajan keskiarvo oli 12,2. (Tilastokeskus)

Asuntojen hinnat nousivat loka–joulukuussa Tilastokeskuksen mu-
kaan koko maassa 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kau-
desta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,8 prosenttia, kun ne 
muualla Suomessa nousivat 0,4 prosenttia.

Työttömyys oli joulukuussa 2017 8,4 (7,9) prosenttia, joten työttö-
miä oli noin 227 000 eli noin 20 000 enemmän kuin vuotta aiem-
min. Työllisiä oli 48 000 enemmän kuin joulukuussa edellisvuonna. 
Työttömyysaste oli neljännellä vuosineljänneksellä 7,6 prosenttia 
eli 0,4 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vastavana ajanjaksona 
vuotta aiemmin. (Tilastokeskus)

OMX Helsinki 25 -indeksi nousi noin 5 prosenttia tammi–joulu-
kuussa 2017, kun pohjoismaisen pankkisektorin PI-indeksi laski 
noin 4 prosenttia. Aktian A-osakkeen kurssi laski vuoden 2017 
aikana noin 12 prosenttia.    

  TUNNUSLUVUT

Muutos edellisvuodesta 2018E* 2017E* 2016

BKt-kasvu, %
Maailma 3,6 3,7 3,3
Euroalue 2,1 2,3 1,8
Suomi 2,6 3,1 1,9
Kuluttajahintainflaatio, %
Euroalue 1,5 1,6 0,2
Suomi 1,3 0,8 0,4
Muut tunnusluvut, %
Asuntojen reaaliarvon kehitys             
Suomessa1 1,0 0,7 0,5

Työttömyys Suomessa1 8,4 8,7 8,8

Korot2, %
EKP:n ohjauskorko 0,00 0,00 0,00
10 vuoden korko, Suomi 1,20 0,70 0,40
Euribor 12 kk -0,10 -0,19 -0,08
Euribor 3 kk -0,25 -0,33 -0,32

*Aktian pääekonomistin ennuste 24.1.2018
1) vuosikeskiarvo
2) vuoden lopun tilanne

Luottoluokitus

Standard & Poor’s vahvisti 22.12.2017 näkemyksensä Aktia 
Pankki Oyj:n luottokelpoisuudesta. Pitkäaikaisen varainhankin-
nan luottoluokitus on A- ja lyhytaikaisen varainhankinnan luot-
toluokitus A2. Näkymät ovat vakaat. 

Moody’s Investors Service vahvisti 2.1.2018 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. 

Moody’s Investors Servicen Aktia Pankin pitkäaikaisille kiin-
teistövakuudellisille joukkovelkakirjalainoille (covered bonds) 
myöntämä luokitus on Aaa. 

Pitkäaikai-
nen varain-

hankinta

Lyhytaikai-
nen varain-

hankinta Näkymät
Covered 

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

Toiminta 1 1 –31 12 2017
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Tulos 10–12/2017

Konsernin liikevoitto oli 10,3 (8,6) miljoonaa euroa. Konsernin 
voitto oli 8,2 (6,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikut-
tavat erät pois lukien liikevoitto oli 11,4 (8,5) miljoonaa euroa.  

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

(milj. euro) 10-12/2017 10-12/2016
Tuotot Visa Europen myynnistä - 1,0
Arvonalennus Folksam Vahinko- 
vakuutuksen osakkeista -1,0 -

Uudelleenjärjestelykulut -0,2 -1,0

Yhteensä -1,2 0,1

Tuotot

Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 52,7 (50,6) miljoonaa eu-
roa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liiketoi-
minnan tuotot olivat 53,6 (49,6) miljoonaa euroa.

Korkokate heikkeni 5 prosenttia 21,8 (23,0) miljoonaan euroon. 
Otto- ja antolainauksen korkokate parani 16 prosenttia 17,3 
(14,8) miljoonaan euroon. Korkoriskien ja likviditeettisalkun hal-
linnassa käytetään johdannaisia ja kiinteäkorkoisia sijoituksia. 
Niiden osuus korkokatteesta on pienentynyt.  

Palkkiotuottojen netto kasvoi 18 prosenttia 23,7 (20,1) miljoo-
naan euroon. Suurin kasvu tuli rahastoista, varainhoidosta ja 
arvopaperivälityksestä saaduista palkkiotuotoista, jotka kasvoi-
vat 22 prosenttia 14,5 (11,9) miljoonaan euroon. Antolainauksen 
palkkiotuotot olivat 2,6 (2,4) miljoonaa euroa. 

Henkivakuutusnetto parani 20 prosenttia 7,4 (6,1) miljoonaan 
euroon. Nousu tulee lähinnä korkeammasta vakuutusteknisestä 
tuloksesta.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat -0,6 (0,6) miljoona 
euroa, josta -1,0 miljoonaa euroa liittyy Folksam Vahinkovakuutus-
yhtiön osakkeiden arvonalentumiseen. Vertailukauteen sisältyy 1,0 
miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Visa Europen myymisestä.  

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 (0,9) miljoonaa euroa.

Kulut

Konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 4 prosenttia 42,0 (40,5) 
miljoonaan euroon. Näistä henkilöstökuluja olivat 17,9 (19,7) 
miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy 0,2 (1,0) miljoonaa euroa uu-
delleenjärjestelykuluja. IT-kulut olivat 8,0 (8,1) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan muut kulut nousivat 22 prosenttia 13,0 (10,7) 
miljoonaan euroon. Nousu tulee etenkin neuvontapalvelujen 
korkeammista kustannuksista sekä korttitoiminnan muutoksen 
kertaluonteisista kustannuksista. Vertailuun vaikuttavat erät pois 
lukien liiketoiminnan kulut olivat 41,8 (39,5) miljoonaa euroa. 

 Tulos 2017

Konsernin liikevoitto oli 49,1 (61,5) miljoonaa euroa. Konsernin 
voitto oli 39,3 (49,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vai-
kuttavat erät pois lukien liikevoitto oli 59,9 (57,5) miljoonaa euroa.

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

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

Tuotot Visa Europen myynnistä 0,2 6,9
Arvonalennus Folksam Vahinko- 
vakuutuksen osakkeista -1,0 -

Hypoteekkipankin lopettaminen - -1,6

Uudelleenjärjestelykulut -11,1 -1,4

Yhteensä -10,8 3,9

Tuotot 

Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 210,3 (211,3) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien liiketoi-
minnan tuotot olivat 210,0 (206,0) miljoonaa euroa.

Korkokate heikkeni 6 prosenttia 89,6 (95,6) miljoonaan euroon. 
Otto- ja antolainauksen korkokate parani 14 prosenttia 69,1 
(60,8) miljoonaan euroon. Alhaisina pysyneiden markkinakorko-
jen ja pankin likviditeettisalkun supistuneiden tuottojen vuoksi 
konsernin korkokate laski 8,7 miljoonaa euroa. Korkoriskien ja 
likviditeettisalkun hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiinteä-
korkoisia sijoituksia. Korkotuotot lopetettujen korkosuojausten 
osalta laskivat viime vuodesta 1,5 miljoonaa euroa.  

Palkkiotuottojen netto kasvoi 15 prosenttia 91,4 (79,7) miljoo-
naan euroon. Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityk-
sestä saadut palkkiotuotot kasvoivat 23 prosenttia 54,2 (44,1) 
miljoonaan euroon. Kortti- ja muut maksujenvälityspalkkiot oli-
vat 20,7 (20,4) miljoonaa euroa. Kiinteistönvälityksen palkkiotuo-
tot kasvoivat 11 prosenttia 7,9 (7,1) miljoonaan euroon.

Henkivakuutusnetto parani 8 prosenttia 26,6 (24,7) miljoonaan eu-
roon. Nousu johtuu lähinnä vakuutusteknisen tuloksen kasvusta 
sekä sijoitussalkun korkeammista realisoituneista myyntivoitoista.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 0,8 (8,3) miljoo-
naa euroa, johon sisältyy Suomen Luotto-osuuskunnan osinko 
1,1 miljoonaa euroa ja 0,2 miljoonan euron lisäosuus Visa Euro-
pen myymisestä. Vertailukauteen sisältyy 6,9 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto Visa Europen myymisestä. Joulukuussa 
2017 tehtiin 1,0 miljoonan euron arvonalennus Folksam Vahin-
kovakuutuksen osakkeista. Suojauslaskennan nettotulos oli -0,3 
(-1,5) miljoonaa euroa. Vertailukauteen sisältyy 1,6 miljoonan eu-
ron Hypoteekkipankin alasajoon liittyviä kuluja. Rahoitusvarojen 
ja -velkojen vertailukelpoinen nettotuotto oli 0,5 (3,0) miljoonaa 
euroa, josta 0,1 (2,7) miljoonaa euroa on likviditeettisalkkuun kir-
jattuja myyntivoittoja. 
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Muut liiketoiminnan tuotot olivat 1,5 (3,1) miljoonaa euroa. Viime 
vuoteen sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Saa-
ristosäästöpankki Oy:n kauppasumman lopullisesta tilityksestä. 

Kulut

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 8 prosenttia 160,7 (148,4) miljoo-
naan euroon. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pois lukien 
liiketoiminnan kulut olivat 150,0 (147,0) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut nousivat 9 prosenttia 79,1 (72,3) miljoonaan 
euroon. Nousu tulee 9,2 (1,4) miljoonan euron uudelleenjärjes-
telykuluista. IT-kulut kasvoivat 7 prosenttia 30,5 (28,4) miljoo-
naan euroon käyttökustannusten nousun vuoksi. Aineellisten ja 
aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 9,5 (8,2) miljoonaa eu-
roa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5 prosenttia 41,7 (39,6) 
miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy 1,4 (-) miljoonaa euroa uudel-
leenjärjestelykuluja sekä Aktian 0,5 (-) miljoonan euron lahjoitus 
yliopistoille ja korkeakouluille.

Aineellisten hyödykkeiden 0,5 miljoonan euron arvonalentumi-
nen johtuu kolmannella neljänneksellä toteutuneista uudelleen-
järjestelykuluista. 

Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
-0,6 (-2,2) miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 9 550 
(9 486) miljoonaa euroa.

Likviditeetti

Aktia Pankin likviditeettisalkku, joka koostuu korkosijoituksista, 
oli 1 816 (1 794) miljoonaa euroa.  Likviditeettisalkkua on rahoi-
tettu repo-kaupoilla yhteensä 146 (146) miljoonan euron arvosta. 

Pankkikonsernin likviditeettipuskuri vastasi joulukuun lopussa 
arviota noin 33 kuukauden ulos menevästä tukkurahoituksen 
rahavirrasta. 

Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 161 (209) prosenttia.

Maksuvalmius-        vaatimus (LCR)* 31.12.2017 31.12.2016
LCR % 161 % 209 %

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

Ottolainaus

Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä oli 4 119 (4 164) miljoonaa 
euroa, mikä vastasi 3,5 (3,7) prosentin talletusmarkkinaosuutta. 

Aktia-konsernin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen 
kokonaismäärä oli 2 451 (2 477) miljoonaa euroa. Liikkeeseen las-
ketuista joukkovelkakirjalainoista 1 669 (1 685) miljoonaa euroa 
oli Aktia Pankin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuudellisia lai-
noja. CB-antien vakuudeksi oli joulukuun lopussa varattu lainoja 
2 110 (2 103) miljoonan euron edestä.

Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen 300 miljoonan eu-
ron pitkäaikaisen joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelmansa puit-
teissa. Liikkeeseenlasku tehtiin samankokoisen, lokakuun alussa 
takaisinmaksetun joukkovelkakirjalainan korvaamiseksi sekä sen 
varmistamiseksi, että pankki täyttää viranomaisvaatimukset tule-
vaisuudessa.

Antolainaus 

Konsernin antolainaus yleisölle oli joulukuun lopussa 5 839 (5 717) 
miljoonaa euroa, kasvua 121 miljoonaa euroa. Aktian oma luotto-
kanta kasvoi 340 miljoonaa euroa (6 %) 5 839 (5 499) miljoonaan 
euroon. Säästöpankkien ja POP-pankkien välittämä luottokanta oli 
siirretty välittäjäpankeille toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 4 714 (4 790) mil-
joonaa euroa eli 80,7 (83,8) prosenttia luottokannasta.

Asuntolainakanta kasvoi 4 prosenttia 4 655 (4 482) miljoonaan 
euroon, josta kotitalouksien osuus oli 3 971 (4 077) miljoonaa 
euroa. Aktian uudet lainat yksityistalouksille kasvoivat 791 (778) 
miljoonaan euroon. Aktian markkinaosuus kotitalouksien asunto-
lainoista oli joulukuun lopussa 4,2 (4,1) prosenttia. 

Aktia-konsernin luottokannasta 10,1 (9,5) prosenttia oli yritysluot-
toja. Luotonanto yrityksille oli yhteensä 592 (543) miljoonaa euroa. 
Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat 45 prosenttia 491 (340) miljoo-
naan euroon eli 8,4 (5,9) prosenttiin Aktian koko luottokannasta. 
Yritysluotonannon muu kasvu tulee lähinnä muutamasta suureh-
kosta kotimaisille yrityksille suunnatusta rahoitusjärjestelystä.

LUOTTOKANTA SEKTOREITTAIN

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016 ∆            Osuus, %
Kotitaloudet 4 714 4 790 -76 80,7 %
Yritykset 592 543 49 10,1 %
Asuntoyhteisöt 491 340 152 8,4 %
Voittoa tavoit-
telemattomat 
yhdistykset 38 40 -2 0,6 %
Julkisyhteisöt 4 5 -1 0,1 %

Yhteensä 5 839 5 717 121 100,0 %
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Rahoitusvarat

Aktia-konsernin rahoitusvarat koostuvat pankkikonsernin likvidi-
teettisalkusta ja muista korkosijoituksista, yhteensä 1 816 (1 794) 
miljoonaa euroa, henkivakuutusyhtiön sijoitussalkusta, 574 (600) 
miljoonaa euroa, sekä pankkikonsernin kiinteistö- ja osakeomis-
tuksesta, 9 (9) miljoonaa euroa. 

Vakuutusvelka

Henkivakuutusyhtiön vakuutusvelka oli 1 217 (1 162) miljoonaa 
euroa, josta 802 (719) miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista. 
Korkotuottoinen vakuutusvelka oli 415 (443) miljoonaa euroa. 

Oma pääoma

Aktia-konsernin oma pääoma oli 598 (613) miljoonaa euroa. Käy-
vän arvon rahasto pienentyi 16 miljoonaa euroa 52 (67) miljoo-
naan euroon.   

Sitoumukset

Taseen ulkopuoliset sitoumukset, jotka koostuvat luottolimiiteis-
tä, muista lainalupauksista ja pankkitakauksista, kasvoivat 25 mil-
joonaa euroa 553 (528) miljoonaan euroon.  

Hallinnoitavat varat

Konsernin hallinnoitavat varat olivat 12 281 (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) 31.12.2017 31.12.2016 ∆ %      

Asiakasvarat 9 679 8 063 20 %

Konsernivarat 2 602 2 706 -4 %

Yhteensä 12 281 10 769 14 %

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 vähennyserien 
jälkeen pieneni kauden aikana 14,2 miljoonaa euroa, mikä vaikutti 
ydinpääoman suhteeseen -0,7 prosenttiyksikköä. Muutos joh-
tuu lähinnä aineettomien hyödykkeiden kasvusta, käyvän arvon 
rahaston supistumisesta sekä osingonmaksusta. Riskipainotetut 
sitoumukset nousivat yhteensä 82,5 miljoonaa euroa, mikä vähensi 
ydinpääoman suhdetta 0,8 prosenttiyksikköä. Riskipainotetut si-
toumukset kasvoivat lisääntyneen yritysluotonannon seurauksena.

Aktia Pankki -konsernissa sovelletaan sisäistä riskiluokitusta 
(IRBA) vähittäis- ja osakevastuiden vakavaraisuusvaadetta lasket-
taessa. Muihin vastuuryhmiin sovelletaan standardimenetelmää. 
IRB-menetelmää käytetään yhteensä 54 (56) prosenttiin pankki-
konsernin vastuista. Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi 
yritys- ja luottolaitosvastuille jatkuu.

Vakavaraisuus, % 
31.12.2017

IRB
31.12.2016

IRB
Pankkikonserni

Ydinpääoman suhde 18,0 19,5
Ensisijaisen pääoman suhde 18,0 19,5
Omien varojen suhde 23,4 26,3

Aktia Pankki
Ydinpääoman suhde 17,9 16,1
Ensisijaisen pääoman suhde 17,9 16,1
Omien varojen suhde 23,2 21,7

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

Omien varojen suhde - 193,9

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 (22.12.2017) mukaan pankkien suomalaisille vastuille 
ei asetettu muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, eikä makrovakaus-
politiikkaa kiristetty muillakaan käytössä olevilla välineillä. Euroo-
pan komissio ei vastustanut Finanssivalvonnan aiempaa päätöstä 
ottaa käyttöön 15 prosentin alaraja asuntolainasalkun keskimää-
räiselle riskipainolle niille luottolaitoksille, jotka soveltavat sisäisiä 
malleja (IRBA), joten raja tuli voimaan 1.1.2018 alkaen. Kauden 
lopussa Aktia Pankki -konsernin keskimääräinen riskipaino ko-
titalouksien asuntovakuudellisille vastuille oli IRB-menetelmän 
mukaan 13,0 (13,5) prosenttia, eli asuntolainojen riskipainoraja 
pienentäisi ydinpäämaa noin 0,7 prosenttiyksiköllä.
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Muuttuva lisäpääomavaade lasketaan vastuiden maantieteelli-
sen jakauman mukaan. Muissa maissa viranomaiset ovat aset-
taneet korkeampia muuttuvia lisäpääomavaatimuksia. Vaade 
koskee myös tiettyjä pankkikonsernin likviditeettisalkun vastuita. 
31.12.2017 Aktia Pankki -konsernin instituutiokohtainen muuttu-
va lisäpääomavaade oli 0,06 prosenttia vastuiden maantieteelli-
nen jakauma huomioon ottaen. Finanssivalvonta päivitti viimeksi 
tehdyn makrovalvontapäätöksen yhteydessä rahoitusjärjestel-
män kannalta systeemisesti merkittävät luottolaitokset Suomes-
sa (ns. O-SII-laitokset, Other Systemically Important Institution) ja 
asetti niille lisäpääomavaatimukset. Aktialle ei asetettu O-SII-lisä-
pääomavaatimusta.

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 vähimmäisvaade oli 
kauden lopussa 12,31 prosenttia ja ydinpääoman suhteen vä-
himmäistaso 10,31 prosenttia.

Aktia-konserni otti IFRS 9:n käyttöön 1.1.2018. IFRS 9:ään siirty-
misellä oli marginaalinen vaikutus pankkikonsernin vakavarai-
suuteen.

Aktia Pankki -konsernin vähimmäisomavaraisuusaste (leverage 
ratio) oli vuosineljänneksen lopun luvuista laskettuna 4,5 (4,7) 
prosenttia.

Vähimmäisomavaraisuusaste1 31.12.2017 31.12.2016
Ensisijainen pääoma 375 390
Vastuut yhteensä 8 259 8 206
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 4,5 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 mu-
kaan yhtiö laskee vakavaraisuusvaateen SCR (Solvency Capital 

Requirement) ja vähimmäisvakavaraisuusvaateen MCR (Mini-
mum Capital Requirement) sekä identifioi Solvenssi II:n puitteissa 
käytettävissä olevan vakavaraisuuspääoman. Aktia Henkivakuu-
tus käyttää Finanssivalvonnan luvan mukaisesti SCR:n standardi-
kaavaa ja ottaa vakavaraisuuspääoman laskennassa huomioon 
direktiivin vastuuvelkaa koskevan siirtymäsäännön.

Joulukuun lopussa 2017 SCR oli 85,1 (80,6) miljoonaa euroa, MCR 
23,9 (24,4) miljoonaa euroa ja käytettävissä oleva pääoma 169,5 
(144,7) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli näin ollen 199,2 
(179,4) prosenttia. Ilman siirtymäsäännöksiä SCR oli 98,6 (80,8) 
miljoonaa euroa, MCR 26,1 (26,7) miljoonaa euroa ja käytettävis-
sä oleva pääoma 116,3 (87,9) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste 
ilman siirtymäsäännöksiä oli 117,9 (108,7) prosenttia. Vakavarai-
suusluvuissa 31.12.2017 laskennallisten verojen korjausten huo-
mioiminen on muuttunut aikaisempiin kausiin verrattuna, mikä 
on nostanut SCR-vaadetta. Siirtyminen IFRS 9:ään ei vaikuttanut 
Aktia Henkivakuutuksen vakavaraisuuteen.

Konglomeraatin vakavaraisuus oli 164,5 (188,6) prosenttia. 
Konglomeraatin vakavaraisuus supistui kauden aikana harkin-
nanvaraisen lisäpääomavaateen tultua voimaan. Rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vä-
himmäisvaade on 100 prosenttia. IFRS 9:ään siirtymisellä ei ollut 
olennaista vaikutusta konglomeraatin vakavaraisuuteen.

Segmenttikatsaus

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

KONSERNIN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

(milj. euroa) 2017 2016 ∆ %      

Pankkitoiminta 33,5 44,3 -25 %
Varainhoito & Henkivakuutus 28,1 21,5 30 %
Muut -13,0 -5,1 -154 %
Eliminoinnit 0,6 0,7 -19 %
Yhteensä 49,1 61,5 -20 %

Pankkitoiminta 

Pankkitoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 33,5 (44,3) 
miljoonaa euroa. 

Liiketoiminnan tuotot olivat 162,2 (163,7) miljoonaa euroa, josta 
korkokate oli 89,3 (95,3) miljoonaa euroa. Otto- ja antolainauk-
sen korkokate on noussut oman antolainauksen vahvan kasvun, 
alhaisempien talletuskorkojen ja jälleenrahoituskustannusten 
laskun ansiosta. Pankin likviditeettisalkun korkotuotot ovat sen 
sijaan vähentyneet matalana jatkuvien markkinakorkojen ja las-
keneen tuottotason vuoksi.
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Palkkiotuotot netto kasvoi 71,0 (65,2) miljoonaan euroon, josta 
palkkiotuotot rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperinvälityk-
sestä olivat 19,3 (16,4) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähinnä 
vahvasta rahastojen nettomyynnistä. Myös antolainauksen palk-
kiotuotot nousivat 10,9 (10,1) miljoonaan euroon ja Aktia Kiin-
teistönvälityksen välityspalkkiot 7,9 (7,1) miljoonaan euroon.

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 0,5 (1,4) miljoo-
naa euroa. Likviditeettisalkun myyntivoitot olivat 0,1 (2,7) miljoo-
naa euroa.

Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuotta korkeammat, yhteensä 
127,6 (117,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 61,2 (55,7) 
miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy 8,2 (1,4) miljoonaa euroa uu-
delleenjärjestelykuluja. Tietotekniikkaan liittyvät kulut olivat 25,4 
(23,6) miljoonaa euroa.  IT-kulujen nousu johtuu lähinnä uuden 
peruspankin käyttöönoton viivästymisen vuoksi kohonneista 
käyttökustannuksista. Liiketoiminnan muut kulut olivat edellis-
vuotta suuremmat, 34,3 (32,2) miljoonaa euroa käsittäen yhteis-
toimintaneuvotteluista ja konttoriverkon uudistamisesta aiheu-
tuneet 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. 

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
-0,6 (-2,2) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden arvonalen-
tumiset olivat -0,5 (-) miljoonaa euroa.

Kotitalouksien säästäminen kasvoi 4 473 (4 412) miljoonaan eu-
roon, josta kotitalouksien talletukset olivat 2 939 (3 032) miljoo-
naa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt 1 534 (1 380) miljoo-
naa euroa.

Aktian oma antolainaus kotitalouksille kasvoi 4 714 (4 581) mil-
joonaan euroon. Kaikki säästöpankkien ja POP-pankkien välittä-
mät lainat oli 31.5.2017 siirretty välittäjäpankkeihin. Yritysluot-
tokanta kasvoi 585 (536) miljoonaan euroon. Asunto- ja voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille suunnattu antolainaus kasvoi 529 
(380) miljoonaan euroon. Kasvu johtuu yksittäisistä suurehkoista 
luottojärjestelyistä.

Kattavia yksilöllisiä sijoituspalveluja ja lainopillista neuvontaa tar-
joavan Aktia Private Bankingin asiakasvarat kasvoivat noin 6 pro-
senttia 2 276 (2 152) miljoonaan euroon.

Varainhoito & Henkivakuutus

Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin vaikutus konsernin 
liike voittoon oli 28,1 (21,5) miljoonaa euroa.   

Segmentin liiketoiminnan tuotot olivat edellisvuotta selvästi kor-
keammat, 53,7 (46,0) miljoonaa euroa. Pääomamarkkinoiden po-
sitiivinen kehitys jatkui kauden aikana. Yhdysvaltojen, Euroopan 
ja Japanin markkinoilla saavutettiin uusia ennätystasoja. Raaka-

ainemarkkinat ovat myös olleet vahvat. Markkinoiden myöntei-
nen kehitys on vaikuttanut myönteisesti vuoden tuottoihin ja 
myyntiin. Aktia-konsernin laaja ja kilpailukykyinen sijoitusratkai-
sujen ja -tuotteiden valikoima on ollut kysyttyä. Aktia sai mm. 
Thompson Reutersin parhaan pohjoismaisten osakkeiden rahas-
tonhoitajan palkinnon.  

Aktia rahastoyhtiön rahastokanta oli vuoden lopussa kaikki-
en aikojen korkeimmalla tasolla, yli 5,0 miljardia euroa. Aktia 
Rahastoyhtiön rahastokannan kasvusta vuoden 2017 aikana 
74 prosenttia on kauden myynnin ja 26 prosenttia markkinoilla 
tapahtuneen arvonnousun ansiota. Koko vuoden rahastomyyn-
ti on saavuttanut ennätystason. Nettomyynti oli yhteensä 678 
(219) miljoonaa euroa, josta suurin osa, eli 536 miljoonaa euroa, 
tulee Emerging Market -korkorahastoista. Lisäksi pohjoismaiset 
osakerahastot ja vaihtoehtoiset sijoitukset ovat saaneet asiakkail-
ta hyvän vastaanoton, niitä on merkitty noin 67 miljoonan euron 
edestä vuoden aikana. Varainhoidon palkkiotuotot netto olivat 
31,0 (24,8) miljoonaa euroa ja henkivakuutusnetto oli 22,6 (21,2) 
miljoonaa euroa.   

Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi edellisvuodesta 12 pro-
senttia 125,2 (112,0) miljoonaan euroon. Korkosidonnaisten 
eläkevakuutusten vakuutusmaksut ovat odotetusti vähentyneet. 
Sijoitussidonnaisten säästövakuutusten myynti oli sen sijaan 
edellisvuotta paremmalla tasolla. Sijoitussidonnaiset säästöva-
kuutukset Aktia Profiilipalvelu ja Allokointipalvelu+ tuovat mak-
sutuloon 65 (56) prosenttia.

Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 16,4 
(17,6) miljoonaa euroa. Sijoitussalkun alhaisempi tuotto johtuu 
sekä alhaisemmasta sijoitusten juoksevasta tuotosta että alhai-
semmista nettomyyntivoitoista. Toiminnan sijoitusten tuotto oli 
markkina-arvoin 1,8 (3,6) prosenttia.  

Liiketoiminnan kulut olivat hieman edellisvuotta korkeammat, 
25,7 (24,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 13,1 (11,7) 
miljoonaa euroa ja niihin sisältyy 1,0 (-) miljoonaa euroa uudel-
leenjärjestelykuluja.  Henkivakuutuksen liikekustannussuhde oli 
hyvällä tasolla, 78,9 (81,9) prosenttia.

Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin hallinnoimien asiakas-
varojen arvo oli 7 962 (6 523) miljoonaa euroa. 

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016 ∆ %      

Aktia Rahastoyhtiö 5 138 4 238 21 %
Aktia Varainhoito 8 236 6 796 21 %
Aktia Henkivakuutus 802 723 11 %
Eliminoinnit -6 214 -5 233 19 %
Yhteensä 7 962 6 523 22 %
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PANKKIKONSERNIN SIJOITUSTEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA SIJOITUSLUOKITTAIN

Valtionobl. ja 
valt. takaamat

Covered  
Bonds1 (CB)

Rahoituslaitokset 
pl. CB Yrityslainat Osakkeet Yhteensä

(milj. euroa) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Suomi 225 185 49 45 82 85 10 -  - -  366 316
Norja - - 257 217 - - - -  - -  257 217
Ruotsi - - 133 61 108 88 - -  - -  241 149
Ranska 66 66 79 108 32 32 - -  - -  176 206
Alankomaat - 25 67 164 49 60 - -  - -  116 249
Kanada - - 89 24 - - - -  - -  89 24
Tanska - - 77 84 - - - -  - -  77 84
Iso-Britannia - - 76 173 - 18 - -  - -  76 191
Saksa 48 49 - - - - - -  - -  48 49
Itävalta 15 26 12 - - - - -  - -  27 26
Ylikansalliset 181 214 - - - - - - - - 181 214
Muut 54 54 109 16 - - - -  - -  162 71
Yhteensä 589 619 948 892 269 284 10 -  - -  1 816 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 sijoitukset Osakkeet Yhteensä

(milj. euroa) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Suomi 28 31 - 6 35 38 80 65 78 84 2 2 - -  222 227
Ranska 38 39 80 83 - 1 7 10 - - - - - -  126 133
Alankomaat 11 10 29 30 13 13 2 2 - - - - - -  55 55
Iso-Britannia - - 34 35 - 3 1 1 - - - 0 - -  36 40
Itävalta 23 23 6 6 - - 0 - - - - - - -  29 30
Tanska - - 18 19 1 1 - - - - - - - -  20 20
Ruotsi - - 6 - 7 13 2 2 - - 0 0 - -  15 15
Saksa 3 16 - - - - - - - - - - - -  3 16
Norja - - - - - - - - - - - - - -  - -
Ylikansalliset 9 6 - - - - - - - - - - - - 9 6
Muut 51 21 - - 1 5 9 33 - - - - - - 61 59
Yhteensä 162 148 174 179 57 74 101 113 78 84 2 3 - -  574 600

  1 kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat 

Henkivakuutuksen vakuutusvelka oli 1 217 (1 162) miljoonaa eu-
roa, josta sijoitussidonnainen osuus oli 802 (719) miljoonaa euroa 
ja korkotuottoinen osuus 415 (443) miljoonaa euroa. Sijoitussi-
donnainen vakuutusvelka oli edelleen korkea, 66 (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 -13,0 (-5,1) miljoo-
naa euroa.

Liiketoiminnan tuotot olivat 1,8 (9,0) miljoonaa euroa. Rahoitus-
varojen ja -velkojen nettotuotot olivat 0,4 (6,9) miljoonaa euroa, 
johon sisältyy Suomen Luotto-osuuskunnan osinko 1,1 miljoo-
naa euroa ja 0,2 miljoonan euron lisäosuus Visa Europen myymi-
sestä. Vertailukauteen sisältyy 6,9 miljoonan euron kertaluontei-
nen tuotto Visa Europen myymisestä. Joulukuussa 2017 tehtiin 
1,0 miljoonan euron arvonalentuminen Folksam Vahinkovakuu-
tuksen osakkeista. Liiketoiminnan muut tuotot alenivat 0,1 (1,1) 
miljoonaan euroon. Viime vuoteen sisältyy 1,1 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto Saaristosäästöpankki Oy:n kauppasum-
man lopullisesta tilityksestä. 

Liiketoiminnan kulut olivat 14,8 (14,2) miljoonaa euroa, josta henki-
löstökulut olivat 4,7 (4,9) miljoonaa euroa. Muille segmenteille suo-
ritetun kustannusten allokoinnin jälkeen segmentin IT-kulut olivat 
3,0 (2,7) miljoonaa euroa. Peruspankkijärjestelmän vaihdon vuoksi 
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 tehdystä varauksesta purettiin vuoden aikana 1,4 (0,9) miljoonaa eu-
roa. Varaus on purettu kokonaan. Liiketoiminnan muihin kuluihin, 
jotka olivat 4,8 (4,6) miljoonaa euroa, sisältyy Aktian 0,5 miljoonan 
euron lahjoitus 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.

Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit

Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat kon-
kurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, vähenivät 36 (46) miljoonaan 
euroon eli 0,61 (0,79) prosenttiin luottokannasta. Luottokantaan 
sisältyvät myös taseen ulkopuoliset takaussitoumukset. 

Kotitalouksien yli 90 päivää erääntyneet luotot olivat 0,51 (0,67) 
prosenttia koko luottokannasta ja 0,64 (0,80) prosenttia kotitalo-
uksien luottokannasta. 

Luotot, joiden maksut olivat 3–30 päivää viivästyneitä, kasvoivat 
74 (57) miljoonaan euroon eli 1,26 (1,00) prosenttiin luottokannas-
ta. Luotot, joiden maksut olivat 31–89 päivää viivästyneitä olivat 
29 (28) miljoonaa euroa eli 0,50 (0,49) prosenttia luottokannasta.  

HOITAMATTOMAT LUOTOT VIIVÄSTYKSEN PITUUDEN (VRK) 
MUKAAN

(milj. euroa)
Vrk 31.12.2017

% 
kannasta 31.12.2016

% 
kannasta

3 - 30 74 1,26 57 1,00
kotitaloudet 56 0,96 52 0,91

31 - 89 29 0,50 28 0,49
kotitaloudet 26 0,44 23 0,41

90- 36 0,61 46 0,79
kotitaloudet 30 0,51 38 0,67

Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
vuoden aikana yhteensä -0,6 (-2,2) miljoonaa euroa. Arvonalentu-
misista -3,1 (-1,2) miljoonaa euroa liittyi kotitalouksien luottoihin 
ja 2,5 (-1,0) miljoonaa euroa yritysluottoihin.

Yhteensä luottojen arvonalentumiset olivat 0,01 (0,04) prosent-
tia koko luotonannosta. Yritysluottojen arvonalentumisten osuus 
yritysluotonannosta oli -0,42 (0,18) 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 vuoden aikana 22 miljoonaa euroa 1 816 (1 794) miljoonaan 
euroon. 

PANKKIKONSERNIN LIKVIDITEETTISALKUN JA MUIDEN 
KOROLLISTEN SIJOITUSTEN LUOTTOLUOKITUKSEN JAKAUMA

31.12.2017 31.12.2016

(milj. euroa) 1 816 1 794
Aaa 53,1 % 53,3 %
Aa1 - Aa3 27,4 % 29,6 %
A1 - A3 5,0 % 4,8 %
Baa1 - Baa3 2,3 % 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) 11,6 % 9,3 %
Ei luottoluokitusta 0,6 % 0,0 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 %

Vuoden lopussa joukkovelkakirjalainoja, jotka eivät täyttäneet 
keskuspankkirahoituksen kriteerejä, oli yhteensä 43 miljoonan 
euron edestä. Kaksi 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 yhteensä 22 
(23) miljoonaa euroa. Kaikki GIIPS-maihin tehdyt sijoitukset ar-
vostetaan juoksevasti vallitsevaan markkina-arvoon.  
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Pankkitoiminnan muut markkinariskit

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

Kiinteistöomistus oli vuoden lopussa 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja 
toimintaan liittyvät osakesijoitukset 9,3 (9,2) miljoonaa euroa.

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun markkina-arvo oli yhteensä 
574 (600) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön suorat kiinteis-
tösijoitukset olivat 55 (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) 

31.12.2017 31.12.2016

(milj.  euroa) 373 431

Aaa 50,0 % 47,6 %

Aa1 - Aa3 32,4 % 29,8 %

A1 - A3 3,3 % 6,9 %

Baa1 - Baa3 3,8 % 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) 1,6 % 1,4 %

Ei luottoluokitusta 8,3 % 9,3 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 %

Rahoitusvarojen arvostus

Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset

Rahoitusvarojen arvonalentumiset olivat -2,5 (-0,9) miljoonaa 
euroa, mikä johtui korko- ja kiinteistörahastojen, pienempien 
pääomasijoitusten sekä pankin osakkeista ja osuuksien arvon 
pysyvästä laskusta. 

RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMISET

(milj. euroa) 2017 2016

Korkosijoitukset
Pankkitoiminta - -
Henkivakuutustoiminta - -0,1

Osakkeet ja osuudet
Pankkitoiminta -1,0 0,0
Henkivakuutustoiminta -1,6 -0,8

Yhteensä -2,5 -0,9

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 51,5 
(67,3) miljoonaa euroa laskennallisten verojen jälkeen.

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

KÄYVÄN ARVON RAHASTO

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016 ∆   

Osakkeet ja osuudet
Pankkitoiminta 1,3 1,3 0,0
Henkivakuutustoiminta 3,7 4,2 -0,6

Suorat korkosijoitukset
Pankkitoiminta 7,6 14,5 -6,9
Henkivakuutustoiminta 39,0 47,3 -8,3

Rahavirran suojaus -0,1 -0,1 0,1
Käyvän arvon rahasto yhteensä 51,5 67,3 -15,8

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat

Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen salkku koostuu 
pääasiassa aikaisempina vuosina uudelleenluokitelluista korko-
sijoituksista. Suurimmalla osalla uudelleenluokitelluista arvo-
papereista on AAA-luottoluokitus. Vuoden aikana salkkuun 
tehtiin uusia hankintoja 148 miljoonan euron edestä, ja vuoden 
aikana yhteensä 222 miljoonan euron arvopaperit erääntyivät.  
31.12.2017 salkun arvo oli 368 (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 posi-
tiivinen vaikutus korkokatteeseen oli noin 14,4 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2018 positiivinen vaikutus korkokatteeseen on noin 10,3 
miljoonaa euroa. Jäljellä oleva noin 2,5 miljoonan euron positiivi-
nen tulosvaikutus tuloutetaan vuonna 2019.  

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

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

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 hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan vara-
mies sekä muut johtoryhmän jäsenet.

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 21.9.2017 päätti 
muuttaa pankin yhtiöjärjestystä niin, että hallintoneuvosto 
lakkautettiin. Ennen 21.9.2017 Aktia-konsernin avainhenkilöi-
hin kuuluivat myös hallintoneuvoston jäsenet. Lähipiirin kanssa 
tehdyissä liiketoimissa ei ollut muita olennaisia muutoksia vuo-
den aikana.

Lähipiiritietoja kuvataan tarkemmin vuoden 2016 tilinpäätöksen 
liitetiedoissa K44 ja M46.

Muita tapahtumia tilikauden aikana

Aktia Pankki Oyj myi vuoden aikana 125 192 omaa, yhtiön hallus-
sa olevaa A-sarjan osakettaan hallituspalkkioiden ja osakepalkkio-
ohjelmien ansaintajaksojen 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 
ja 2015–2016 lykkääntyneiden erien sekä osakeomistusohjelman 
2014–2017 ansaintajakson 2015–2016 maksamiseksi.

Hallintoneuvoston 26 jäsenelle maksettiin 40 prosenttia jäsen-
ten vuoden 2017 vuosipalkkiosta A-osakkeina, yhteensä 7 037 
osaketta.

Aktia Pankki Oyj osti kauden 9.11.–4.12.2017 aikana yhteensä 
185 000 kpl omia A-osakkeitaan julkisessa kaupassa Nasdaq Hel-
sinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankittuja omia osakkeita on 
käytetty ja tullaan käyttämään yhtiön osakepalkkio-ohjelmiin ja 
yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioihin, pääosin vuonna 2018.

Joulukuun lopussa yhtiön omien, sen hallussa olevien A-sarjan 
osakkeiden lukumäärä oli 237 440 kappaletta ja R-sarjan osakkei-
den lukumäärä 6 658 kappaletta.

Kauppatieteiden maisteri Anu Tuomolin (41) valittiin 26.10.2017 
Aktia Pankki Oyj:n uudeksi HR-johtajaksi ja johtoryhmän jäsenek-
si. Anu Tuomolin on viimeksi toiminut HR-johtajana Accenture 
Finlandissa. Anu Tuomolin aloitti toimessaan 2.1.2018.

Aktia palvelee jatkossa asiakkaitaan 32 asiakaspalveluyksikössä, 
joista10 on osaamiskeskuksia (Karjaa, Espoo Tapiola, Helsinki Kolme 

Seppää, Vantaa Tikkurila, Porvoo, Turku, Tampere, Pietarsaari, Vaasa 
Torikonttori ja Oulu). Alueellisten osaamiskeskusten on tarkoitus 
keskittyä vaativaan asiakasneuvontaan ja proaktiiviseen myyntityö-
hön. Osaamiskeskukset tukevat alueen muita konttoreita.

Aktian konttoriverkostossa 10 konttoria on yhdistetty lähellä si-
jaitsevaan konttoriin. Konttorit Espoon Keskus, Espoonlahti, Ten-
hola, Bromarf, Itäkeskus, Kannelmäki, Kerava, Sulva, Oravainen ja 
Uusikaarlepyy lopettivat toimintansa vuoden 2017 lopussa.

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. Aktia on ottanut käyttöön oman 
uuden peruspankkijärjestelmän kesällä 2017, mutta omistaa edel-
leen noin 23 prosenttia Samlinkin osakkeista, joiden kirjanpitoar-
vo Aktian taseessa on nolla (0) miljoonaa 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.

Aktia Pankki lahjoitti 500 000 euroa toimialueensa yliopistoille 
ja korkeakouluille. Lahjoituksen saivat Aalto-yliopisto, Helsingin 
yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen 
yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Aktia Pankki Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2018 ottaa 
käyttöön uuden pitkän aikavälin osakesäästöohjelman Aktia-konser-
nin työntekijöille tukemaan Aktian uuden strategian toteuttamista.  

AktiaUna-osakesäästöohjelmaa tarjotaan noin 800:lle Aktian työnte-
kijälle, joille annetaan mahdollisuus säästää osa palkastaan (2–4 %, 
johtoryhmä enintään 7 %) ja hankkia säästösummalla säännöllisesti 
Aktian A-osakkeita alennettuun hintaan (-10 %).  Lisäksi osallistujia 
kannustetaan antamalla heille maksuttomia lisäosakkeita osakesääs-
töohjelmassa hankituilla osakkeilla noin kahden vuoden kuluttua.

Säästöjen kokonaismäärä ja täten myös säästökauden 2018–2019 
perusteella osallistujille maksettavien lisäosakkeiden arvo on yh-
teensä enintään 1 800 000 euroa ohjelman käyttöönottohetkellä, 
mikä vastaa 195 000 Aktia A-osakkeen arvoa. Vuodesta 2018 luki-
en osakesäästöohjelma korvaa vuosittaiset maksut Aktia-konser-
nin henkilöstörahastoon.  

Yllämainitun AktiaUna-osakesäästöohjelman lisäksi ohjelman 
puitteissa tullaan tarjoamaan noin 60 avainhenkilölle, mukaan lu-
kien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, mahdollisuus osallis-
tua suoriteperusteiseen osakesäästöohjelmaan.  Tämän osuuden 
olisi tarkoitus korvata johdon osakepalkitsemisohjelman.
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Suoritejakson 2018–2019 ansaintakriteerit ovat Aktia-konsernin 
vertailukelpoinen liikevoitto ja palkkiotuotot netto suoritejaksol-
la.  Suoritejakson 2018–2019 perusteella maksettavan palkkion 
arvo on yhteensä enintään 2 600 000 euroa ohjelman käyttöön-
ottohetkellä, mikä vastaa 280 000 Aktia A-osakkeen arvoa. 

Aktia Pankki Oyj on 15.1.2018 luovuttanut yhtiön hallituksen 
päätöksen nojalla 39 831 omaa, yhtiön hallussa olevaa A-sarjan 
osakettaan osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksojen 2013–2014, 
2014–2015 ja 2015–2016 lykkääntyneiden erien maksamiseksi 
sekä osakeomistusohjelman maksamiseksi kannusteohjelman 
piiriin kuuluville 24 henkilölle. 

Myynnin jälkeen yhtiön hallinnassa olevien omien osakkeiden 
määrä oli 197 609 A-osaketta ja 6 658 R-osaketta.

Aktia Pankki Oyj:n hallitus päätti 12.1.2018 yhtiön viiden suurim-
man osakkeenomistajan aloitteesta aloittaa yhtiön kahden osa-
kesarjan yhdistämisen valmistelun Aktian Pankin vuoden 2018 
varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.  Ehdotuksen mukaan 
osakesarjojen yhdistyminen valmistellaan sen pohjalta, että R-
osakkeiden omistajille maksetaan palkkio, joka on 12 prosenttia 
A-osakkeen arvosta.

henkilöstö 

Joulukuun 2017 lopussa Aktia-konsernin kokopäiväresurssien 
määrä oli 804 (903). Vuoden aikana kokopäiväresurssien luku-
määrä keskimäärin oli 903 (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. 

Kannusteohjelmat esitellään tarkemmin osoitteessa www.aktia.
com > Johto ja hallinto > Palkitseminen.

hallitus ja johtoryhmä

Ylimääräinen yhtiökokous 21.9.2017 vahvisti päätöksen pidentää 
istuvan hallituksen toimikautta kuluvan kalenterivuoden lopusta 
vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka valitsee halli-
tuksen jäsenet. 

Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano toimikaudella 
1.12017–10.4.2018: 

• 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
 
Aktia Pankki Oyj:n johtoryhmän kokoonpano oli 31.12.2017:

• Martin Backman, DI, KTM, toimitusjohtaja
• Juha Hammarén, varatuomari, varatoimitusjohtaja ja 

toimitusjohtajan sijainen; operatiivinen toiminta
• Merja Sergelius, varatoimitusjohtaja; henkilöasiakkaat sekä 

pienet ja keskisuuret yritykset
• Anssi Rantala, VTT, varatoimitusjohtaja; Aktia Varainhoito, 

Aktia Rahastoyhtiö ja Aktia Henkivakuutus
• Carola Nilsson, KTM, varatoimitusjohtaja; private banking
• Irma Gillberg-Hjelt (55), OTK, johtaja; yritysasiakkaat
• Sam Olin, KTK, johtaja; premium-asiakkaat
• Outi Henriksson, KTM, talous- ja rahoitusjohtaja; talous,  

treasury ja sijoittajasuhteet
• Minna Miettinen, ylioppilasmerkonomi, johtaja; digitalisaatio 

ja markkinointi 
• Juha Volotinen, KTM, johtaja, Aktian IT ja tietoarkkitehtuuri
• Anu Tuomolin, KTM, johtaja, HR. Anu Tuomolin aloitti 

toimessaan 2.1.2018.

Johtoryhmään kuuluu lisäksi henkilöstön edustaja.

HR:stä, lakiasioista ja viestinnästä vastaava johtaja Mia Bengts 
erosi 10.8.2017 Aktian johtoryhmästä ja keskittyy jatkossa Aktian 
konsernijuristin tehtäviin pääasiallisina vastuualueinaan gover-
nance, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudelliset asiat ja yritys-
vastuu (CSR; Corporate Social Responsibility). 

Uuden peruspankin käyttöönoton päätökseen saattamisen jäl-
keen johtaja Magnus Weurlander siirtyi uusiin tehtäviin Aktiassa. 
Hän vastaa konsernin strategisten kehitysprojektien koordinoin-
nista ja seurannasta. Samassa yhteydessä Weurlander erosi Akti-
an johtoryhmästä. 

Johtoryhmän aiemmat jäsenet, varatoimitusjohtaja Taru Nar-
vanmaa ja talousjohtaja Fredrik Westerholm, jättivät tehtävän-
sä 5.5.2017. Varatoimitusjohtaja Carl Pettersson jätti tehtävänsä 
25.4.2017 Aktian palveluksesta siirtyäkseen Veritas Eläkevakuu-
tuksen toimitusjohtajaksi. 
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Aktia Pankki Oyj:n ylimääräisen 
yhtiökokouksen 21.9.2017 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti ja osana Aktia-konsernin hallinto-
rakenteen yksinkertaistamista muuttaa pankin yhtiöjärjestystä 
niin, että hallintoneuvosto lakkautetaan. Tehtävä valita pankille 
hallitus siirtyy näin ollen hallintoneuvostolta yhtiökokoukselle. 
Hallituksen jäsenten valinnan ja palkkioiden valmistelusta vas-
taa viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista koostuva 
nimitystoimikunta. Yhtiökokous vahvisti nimitystoimikunnan 
työjärjestyksen.

Muutetun yhtiöjärjestyksen merkitseminen kaupparekisteriin 
22.9.2017 lakkautti hallintoneuvoston.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston aiemmin tekemän pää-
töksen pidentää istuvan hallituksen toimikautta kuluvan kalen-
terivuoden lopusta vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
jotta päästään rytmiin, jossa varsinainen yhtiökokous valitsee 
hallituksen jäsenet, ja hallituksen toimikausi on varsinaisesta yh-
tiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

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

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta 

Aktia Pankki Oyj:n 22.9.2017 rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen 
mukaan vuosittain valittavan nimitystoimikunnan tulee valmis-
tella hallituksen jäseniä ja näiden palkkioita koskevat esitykset 
varsinaista yhtiökokousta varten. Nimitystoimikunta koostuu 
osakkeiden lukumäärän mukaan laskettuna viiden suurimman 
osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikunnan työhön 
osallistuu myös hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 30.8.2018 saakka:

• kanslianeuvos Håkan Mattlin, Stiftelsen Tre Smeder -säätiön 
nimeämänä

• toimitusjohtaja Carl Pettersson, Eläkevakuutusosakeyhtiö 
Veritaksen nimeämänä

• kauppaneuvos Magnus Bargum, Svenska litteratursällskapetin 
nimeämänä

• hallituksen puheenjohtaja Lars Hammarén, Oy Hammarén & 
Co Ab:n nimeämänä

• kauppaneuvos Peter Boström, Åbo Akademin säätiön 
nimeämänä 

• Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren.   

Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Håkan Mattlin.

Nimitystoimikunta työskentelee yhtiökokouksen vahvistaman 
työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestys on julkaistu osoitteessa 
www.aktia.com kohdassa Johto ja hallinto.  

Nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 
2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seu-
raavan esityksen 10. huhtikuuta 2018 pidettävään Aktia Pankki 
Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan seitsemää, toisin 
sanoen yksi vähemmän kuin nykyinen kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituk-
sen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Cathari-
na von Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens ja Arja Talma suos-
tumuksen annettuaan valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenet Sten Eklundh ja Kjell Hedman sekä hallituk-
sen puheenjohtaja Dag Wallgren ovat ilmoittaneet, että he eivät 
enää ole käytettävissä Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että: 

• eMBA Maria Jerhamre Engström suostumuksen annettuaan 
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi saman toimikauden 
ajaksi. Maria Jerhamre Engström, (s. 1969, Ruotsin 
kansalainen) on ollut johtavassa asemassa pankki-, vakuutus- 
ja IT-alalla, viimeksi CIO:na Länsförsäkringar AB-ryhmässä ja 
sitä ennen eri toimissa SkandiaBankenissa 

• KTM Johannes Schulman suostumuksen annettuaan valitaan 
uudeksi hallituksen jäseneksi saman toimikaudenajaksi. 
Johannes Schulman (s. 1970, Suomen kansalainen) on Miltton 
Marketsin partneri ja toimitusjohtaja, ja hän on aikaisemmin 
ollut johtavassa asemassa FIM-konsernissa, mm. hallituksen 
jäsen ja toimitusjohtaja, ja sitä ennen eri toimissa Deutsche 
Bankissa.  

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot 
pidetään muuttumattomina.

• hallituksen puheenjohtaja, 61 200 euroa/vuosi
• varapuheenjohtaja, 34 650 euroa/vuosi
• hallituksen jäsen, 27 140 euroa/vuosi 

 
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 40 prosenttia vuosipalk-
kiosta maksetaan Aktian osakkeiden muodossa. Kokouspalkkiot 
pidetään ennallaan: 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut 
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läsnä, ja 1 000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa henkilö on 
ollut puheenjohtajana. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokous-
kutsuun, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  
www.aktia.com.

hallituksen ehdotukset vuoden 2018 
varsinaiselle yhtiökokoukselle

Parantuneesta vertailukelpoisesta liikevoitosta johtuen hallitus eh-
dottaa 0,57 (2016; 0,60, josta 0,08 euroa johtui kertaluonteisista tuo-
toista) euron osinkoa osakkeelta kaudelta 1.1.-31.12.2017.

 Täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 12.4.2018 ja maksupäiväksi 
27.4.2018.

Hallituksen tilintarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus 
ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab, ja KHT Marcus Tötterman päävastuulliseksi tilintar-
kastajaksi ajalle, joka alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta 2018 
ja jatkuu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019.

Hallituksen tilintarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhti-
ön tilintarkastuksen kilpailutukseen. Kilpailutuksesta yhtiö sai 
tarjoukset kolmelta tilintarkastusyhteisöltä, jotka tilintarkastus-
lautakunta haastatteli. Kaksi finalistia valittiin (KPMG ja PWC). Ti-
lintarkastusvaliokunnan arvion mukaan KPMG Oy Ab täyttää tar-
jouspyynnössä määritellyt valintakriteerit parhaiten, ja valiokunta 
ehdottaa sen valintaa yhtiön tilintarkastajaksi.

Tilintarkastajan palkkio ja matkakorvaukset ehdotetaan makset-
tavaksi kohtuullisen laskun perusteella. 

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. Joulukuun 2017 lopussa rekiste-
röityjen omistajien lukumäärä oli 39 757 (41 791). Ulkomaisessa 
omistuksessa oli 0,1 (2,6) prosenttia osakkeista. Rekisteröimättö-
miä osakkeita oli 765 829 (768 001) kappaletta. 

Joulukuun 2017 lopussa konsernin omien osakkeiden omistus oli 
237 440 (184 669) A-osaketta ja 6 658 (6 658) R-osaketta. 

Aktia Pankki Oyj:n hallitus päätti 12.1.2018 yhtiön viiden suurim-
man osakkeenomistajan aloitteesta aloittaa yhtiön kahden osa-
kesarjan yhdistämisen valmistelun Aktian Pankin vuoden 2018 
varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.  Ehdotuksen mukaan 
osakesarjojen yhdistyminen valmistellaan sen pohjalta, että R-
osakkeiden omistajille maksetaan palkkio, joka on 12 prosenttia 
A-osakkeen arvosta.

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.

Joulukuun 2017 lopussa Aktian pörssiarvo oli 631 (720) miljoonaa 
euroa, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 lo-
pussa. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2017 oli 9,11 (9,73) euroa ja 
R-osakkeen 10,36 (13,40) euroa. Korkeimmillaan A-osake oli 10,95 
(10,26) euroa ja alimmillaan 8,76 (7,70) euroa. R-osakkeen korkein 
noteeraus oli 15,60 (16,00) euroa ja alin 10,97 (9,59) euroa.

A-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto kaksinkertaistui 
vuonna 2017 edellisvuodesta, ja se oli 396 990 (192 880) euroa 
tai 42 125 (21 028) osaketta. A-osakkeella tehtiin keskimäärin 250 
(111) kauppaa päivässä. 

R-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto väheni, ja se oli 
6 878 (13 716) euroa eli 560 (1 124) osaketta. Keskimäärin tehtiin 
vajaat 3 (2) kauppaa päivässä. 

Näkymät ja riskit 

Näkymät vuodeksi 2018 

Alhaisena jatkuva korkotilanne ja aikaisemmin purettujen kor-
kosuojaukset (2012) vähentyneet tuotot tulevat vaikuttamaan 
negatiivisesti korkokatteeseen vuonna 2018. 

Palkkiotuottojen odotetaan olevan kasvavan vuonna 2018. Li-
säksi vuonna 2017 toteutettujen kustannussäästöjen odotetaan 
vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasol-
la vuonna 2018.

Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan 
suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 vertailukelpoi-
nen liikevoitto.

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.
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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. 

Pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä on lisätty, mikä on tiu-
kentanut pankkiin kohdistuvia pääoma- ja likviditeettivaateita. 
Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvatta-
nut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä 
kustannuksia. 

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022

Hallituksen lokakuussa 2017 vahvistamat taloudelliset tavoitteet 
ovat:

• Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 
miljoonaan euroon (2017; 59,5 miljoonaa euroa)

• Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een 
(2017; 0,71)

• Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin 
(vertailukelpoinen ROE 2017; 7,9 prosenttia)

• Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 
prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella (2017; 7,7 
prosenttiyksikköä vähimmäisvaateen 10,3 % yläpuolella) 
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Tunnusluvut

(milj. euroa) 2017 2016 ∆ % 4Q2017 3Q2017 2Q2017 1Q2017 4Q2016

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,59 0,74 -20 % 0,12 0,10 0,17 0,20 0,10

Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,39 0,62 -37 % 0,09 0,08 0,10 0,12 -0,11

Oma pääoma / osake (NAV) , euroa *1 9,02 9,24 -2 % 9,02 8,92 8,84 9,34 9,24
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 66,3 66,4 0 % 66,3 66,5 66,5 66,5 66,4

Oman pääoman tuotto (ROE), % * 6,5 8,0 -19 % 5,5 4,4 7,4 8,7 4,2

Koko pääoman tuotto (ROA), % * 0,41 0,51 -20 % 0,34 0,27 0,46 0,56 0,27

Kulu/tuotto-suhde * 0,76 0,70 9 % 0,80 0,83 0,73 0,70 0,80

Ydinpääoman suhde (pankkikonserni), %1 18,0 19,5 -7 % 18,0 17,3 18,0 18,2 19,5
Ensisijaisten omien varojen suhde  
(pankkikonserni) , %1 18,0 19,5 -7 % 18,0 17,3 18,0 18,2 19,5

Vakavaraisuusaste (pankkikonserni) , %1 23,4 26,3 -11 % 23,4 22,9 24,3 24,8 26,3

Rsikipainotetut sitoumukset (pankkikonserni)1 2 080,2 1 997,7 4 % 2 080,2 2 205,6 2 122,9 2 099,7 1 997,7
Vakavaraisuusaste (rahoitus- ja  
vakuutusryhmittymä) , %1 164,5 188,6 -13 % 164,5 158,1 160,4 180,5 188,6

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

Konsernivarat *1 2 601,9 2 706,0 -4 % 2 601,9 2 590,6 2 679,1 2 985,8 2 706,0

Asiakasvarat *1 9 679,3 8 063,4 20 % 9 679,3 9 446,0 8 926,1 8 710,1 8 063,4

Ottolainaus yleisölle1 4 118,5 4 164,3 -1 % 4 118,5 4 133,8 4 185,9 4 113,1 4 164,3

Antolainaus yleisölle1 5 838,8 5 717,4 2 % 5 838,8 5 826,0 5 746,1 5 703,2 5 717,4

Vakuutusmaksutulo ennen 
jälleenvakuuttajien osuutta * 125,9 112,8 12 % 33,3 26,1 33,3 33,3 29,9

Liikekustannussuhde - % (henkivakuutusyhtiö) *2 78,9 81,9 -4 % 78,9 81,0 78,9 77,7 81,9

Vakavaraisuusaste (henkivakuutusyhtiö), % 199,2 179,4 11 % 199,2 202,1 193,5 185,7 179,4

Oma varallisuus (henkivakuutusyhtiö) 169,5 144,7 17 % 169,5 160,7 155,0 149,7 144,7

Sijoitukset käyvin arvoin) *1 1 342,8 1 293,5 4 % 1 342,8 1 327,8 1 315,6 1 310,4 1 293,5
Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja 
korkotuottoiset vakuutukset1 415,0 443,0 -6 % 415,0 421,7 428,3 434,5 443,0
Vakuutusvelka, aijoitussidonnaiset  
vakuutukset1 802,3 719,4 12 % 802,3 783,7 764,7 749,6 719,4

Konsernin henkilöstön määrä  
(kokopäiväresurssit), keskimäärin 903 925 -2 % 859 925 924 916 911
Konsernin henkilöstön määrä  
(kokopäiväresurssit), kauden lopussa1 804 903 -11 % 804 894 948 919 903

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman ver-
tailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde * 0,71 0,71 0 % 0,79 0,69 0,69 0,70 0,80
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), 
euroa * 0,72 0,69 4 % 0,13 0,19 0,20 0,20 0,10
Vertailukelponen osakekohtainen  
oman pääoman tuotto, (ROE) * 7,9 7,5 5 % 5,5 8,5 8,7 8,5 4,2

* 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 21 ja 22.

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 2017 2016 ∆ %

Korkokate 4 89,6 95,6 -6 %

Osinkotuotot 0,3 0,0 717 %

   Palkkiotuotot 102,5 90,0 14 %

   Palkkiokulut -11,1 -10,3 -7 %

Palkkiotuotot netto 91,4 79,7 15 %

Henkivakuutusnetto 5 26,6 24,7 8 %

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 6 0,8 8,3 -90 %

Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 3,1 -52 %

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 210,3 211,3 -1 %

Henkilöstökulut -79,1 -72,3 9 %

IT-kulut -30,5 -28,4 7 %

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -9,5 -8,2 16 %

Liiketoiminnan muut kulut -41,7 -39,6 5 %

Liiketoiminnan kulut yhteensä -160,7 -148,4 8 %

Arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -0,5 - -

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,6 -2,2 -74 %

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

Liikevoitto 49,1 61,5 -20 %

Verot -9,8 -12,2 -20 %

Tilikauden voitto 39,3 49,3 -20 %

Josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajille 39,3 49,3 -20 %

Yhteensä 39,3 49,3 -20 %

Osakekohtainen tulos (EPS) , euroa 0,59 0,74 -20 %

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,59 0,74 -20 %

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Liiketulos 49,1 61,5 -20 %

Liiketoiminnan tuotot:

Visa Europen myynti ja osingot Suomen Luotto-osuuskunnalta -1,3 -6,9 81 %

Arvonalennus Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeista 1,0 - -

Hypoteekkipankin lopettaminen - 1,6 -

Liiketoiminnan kulut:

Uudelleenjärjestelykulut 11,1 1,4 698 %

Vertailukelpoinen liiketulos 59,9 57,5 4 %
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Konsernin laaja tuloslaskelma

(milj. euroa) 2017 2016 ∆ %

Tilikauden voitto 39,3 49,3 -20 %

Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:

   Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -20,5 -2,5 -730 %

   Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon 7,6 -0,9 -

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

   Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -3,0 -4,3 30 %

Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -15,8 -7,8 -102 %

   Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 2,1 -0,5 -

Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan 2,1 -0,5 -

Tilikauden laajan tuloslaskelman tulo 25,7 41,0 -37 %

Laajan tuloslaskelman tulos josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 25,7 41,0 -37 %

Yhteensä 25,7 41,0 -37 %

Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,39 0,62 -37 %

Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,39 0,62 -37 %

Laajan tuloslaskelman tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Laajan tuloslaskelman tulos 25,7 41,0 -37 %

Liiketoiminnan tuotot:

Visa Europen myynti ja osingot Suomen Luotto-osuuskunnalta -1,0 -5,5 81 %

Arvonalennus Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeista 1,3 - -

Hypoteekkipankin lopettaminen - 1,3 -

Liiketoiminnan kulut:

Uudelleenjärjestelykulut 8,9 1,1 698 %

Vertailukelpoinen laajan tuloslaskelman tulos 34,8 37,9 -8 %

22

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017 TOIMINTA



Konsernin tase

(milj. euroa)  Liite 31.12.2017 31.12.2016 ∆  %
Varat

Käteiset varat 9 282,5 380,1 -26 %

   Korolliset arvopaperit 1 797,2 1 739,3 3 %

   Osakkeet ja osuudet 128,2 101,3 27 %

Myytävissä olevat rahoitusvarat 9 1 925,4 1 840,5 5 %

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 9 367,8 445,3 -17 %

Johdannaissopimukset 7,9 84,0 132,2 -36 %

   Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 49,9 43,1 16 %

   Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 8 5 838,8 5 717,4 2 %

Lainat ja muut saamiset 9 5 888,7 5 760,5 2 %

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 9 802,6 723,1 11 %

Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 0,0 -

Aineettomat hyödykkeet 71,1 63,7 12 %

Sijoituskiinteistöt 55,2 58,1 -5 %

Muut aineelliset hyödykkeet 4,8 7,7 -37 %

   Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 38,9 46,6 -17 %

   Muut varat 24,4 20,2 21 %

Muut varat yhteensä 63,3 66,8 -5 %

   Tuloverosaamiset 0,5 0,2 119 %

   Laskennalliset verosaamiset 4,2 7,8 -46 %

Verosaamiset 4,6 8,0 -42 %

Varat yhteensä 9 550,0 9 486,0 1 %

Velat

   Velat Suomen Pankille ja luottolaitoksille 694,4 508,9 36 %

   Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 118,5 4 164,3 -1 %

Talletukset 9 4 813,0 4 673,1 3 %

Johdannaissopimukset 7,9 33,6 54,3 -38 %

   Liikkeeseen lasketut velkakirjat 9 2 450,7 2 476,7 -1 %

   Velat, joilla on huonompi etuoikeus 9 235,2 243,6 -3 %

   Muut velat luottolaitoksille 9 60,0 74,5 -19 %

   Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 9 - 5,5 -

Muut rahoitusvelat 2 746,0 2 800,3 -2 %

   Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja korkotuottoiset vakuutukset 415,0 443,0 -6 %

   Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset 802,3 719,4 12 %

Vakuutusvelka 1 217,3 1 162,4 5 %

   Siirtovelat ja saadut ennakot 53,7 53,3 1 %

   Muut velat 29,6 67,0 -56 %

Muut velat yhteensä 83,3 120,4 -31 %

Varaukset - 1,4 -

   Tuloverovelat 1,8 1,0 90 %

   Laskennalliset verovelat 57,1 60,0 -5 %

Verovelat 58,9 60,9 -3 %

Velat yhteensä 8 952,0 8 872,9 1 %

Oma pääoma

Sidottu oma pääoma 214,5 230,3 -7 %

Vapaa oma pääoma 383,5 382,8 0 %

Oma pääoma 598,0 613,1 -2 %

Velat ja oma pääoma yhteensä 9 550,0 9 486,0 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 hankinta -1,7 -1,7

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

Osingonjako -39,9 -39,9

   Tilikauden voitto 39,3 39,3

   Myytävissä olevat rahoitusvarat -23,4 -23,4

   Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 7,6 7,6

   Kassavirran suojaus 0,1 0,1

   Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 2,1 2,1

Tilikauden laajan tuloslaskelman tulos -15,8 41,4 25,7

Muu muutos omassa pääomassa -0,5 -0,5

Oma pääoma 31.12.2017 163,0 51,5 1,5 108,4 273,6 598,0
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Konsernin rahavirtalaskelma

(milj. euroa) 2017 2016 ∆ %     

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketulos 49,1 61,5 -20 %

Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta 0,9 -7,0 -

Maksetut tuloverot -4,9 -4,7 -3 %

Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta 45,1 49,7 -9 %

Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -226,2 491,1 -

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 164,8 -304,0 -

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -16,3 236,8 -

Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta -3,6 -1,0 -252 %

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

Investoinnit sijoituskiinteistöihin -2,8 -4,4 36 %

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14,6 -19,2 24 %

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

Investointien rahavirta yhteensä -10,6 -87,9 88 %

Rahoituksen rahavirta

Velat, joilla on huonompi etuoikeus -8,4 8,5 -

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

Omien osakkeiden hankinta -1,7 -1,7 1 %

Omien osakkeiden myynti 1,3 1,4 -6 %

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

Maksettu pääomanpalautus - -6,7 -

Rahoituksen rahavirta yhteensä -49,8 -35,5 -40 %

Rahavarojen nettomuutos -76,7 113,4 -

Rahavarat vuoden alussa 396,8 283,4 40 %

Rahavarat vuoden lopussa 320,1 396,8 -19 %

Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:

Kassa 4,8 7,0 -32 %

Suomen Pankin sekkitili 277,7 373,1 -26 %

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 37,6 16,7 126 %

Yhteensä 320,1 396,8 -19 %

Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta:

Arvonalentumistappio myytävissä olevista rahoitusvaroista 2,5 0,9 190 %

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,6 2,2 -74 %

Käyvän arvon muutokset 4,9 -0,3 -

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 10,0 8,2 22 %

Myyntivoitot ja -tappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -0,8 - -

Purettu käyvän arvon suojaus -14,4 -15,9 10 %

Varausten muutos -1,4 -0,9 -51 %

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos -0,6 0,1 -

Osakeperusteisten maksujen muutos -1,3 -0,9 -52 %

Muut oikaisut 1,4 -0,3 -

Yhteensä 0,9 -7,0 -

25

TOIMINTAAKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017



Konsernin kehitys neljännesvuosittain 

(milj. euroa)

Tuloslaskelma 4Q2017 3Q2017 2Q2017 1Q2017 4Q2016 2017 2016

Korkokate 21,8 21,5 22,9 23,4 23,0 89,6 95,6

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

Palkkiotuotot netto 23,7 22,0 24,6 21,1 20,1 91,4 79,7

Henkivakuutusnetto 7,4 6,4 5,8 7,0 6,1 26,6 24,7

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

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,2 0,6 0,3 0,9 1,5 3,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 52,7 50,3 54,2 53,1 50,6 210,3 211,3

Henkilöstökulut -17,9 -22,1 -21,1 -17,9 -19,7 -79,1 -72,3

IT-kulut -8,0 -6,7 -8,0 -7,8 -8,1 -30,5 -28,4

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -3,0 -3,1 -1,7 -1,7 -1,9 -9,5 -8,2

Liiketoiminnan muut kulut -13,0 -9,8 -9,0 -9,9 -10,7 -41,7 -39,6

Liiketoiminnan kulut yhteensä -42,0 -41,7 -39,7 -37,3 -40,5 -160,7 -148,4

Arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 0,0 -0,5 - - - -0,5 -

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -1,5 -0,6 -2,2

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

Liiketulos 10,3 8,0 14,4 16,4 8,6 49,1 61,5

Verot -2,1 -1,5 -3,3 -2,9 -2,1 -9,8 -12,2

Kauden voitto 8,2 6,5 11,2 13,5 6,5 39,3 49,3

Josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 8,2 6,5 11,2 13,5 6,5 39,3 49,3

Yhteensä 8,2 6,5 11,2 13,5 6,5 39,3 49,3

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,12 0,10 0,17 0,20 0,10 0,59 0,74
Laimennusvaikutuksella oikaistu  
osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,12 0,10 0,17 0,20 0,10 0,59 0,74

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä: 4Q2017 3Q2017 2Q2017 1Q2017 4Q2016 2017 2016

Liiketulos 10,3 8,0 14,4 16,4 8,6 49,1 61,5

Liiketoiminnan tuotot:
   Visa Europen myynti ja osingot Suomen  
   Luotto-osuuskunnalta - -0,2 - -1,1 -1,0 -1,3 -6,9

   Arvonalennus Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeista 1,0 - - - - 1,0 -

   Hypoteekkipankin lopettaminen - - - - - - 1,6

Liiketoiminnan kulut:

   Uudelleenjärjestelykulut 0,2 7,8 2,4 0,7 1,0 11,1 1,4

Vertailukelpoinen liiketulos 11,4 15,7 16,9 15,9 8,5 59,9 57,5
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(milj. euroa)

Laaja tuloslaskelma 4Q2017 3Q2017 2Q2017 1Q2017 4Q2016 2017 2016

Kauden voitto 8,2 6,5 11,2 13,5 6,5 39,3 49,3

Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos 
 käypään arvoon -3,9 -0,6 -6,4 -9,6 -13,8 -20,5 -2,5
Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen  
muutos käypään arvoon 1,3 -0,3 2,0 4,6 1,3 7,6 -0,9

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

Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -2,1 -0,2 -0,2 -0,5 -1,0 -3,0 -4,3

Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -4,7 -1,1 -4,5 -5,5 -13,6 -15,8 -7,8

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 2,4 - - -0,3 -0,5 2,1 -0,5

Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan 2,4 - - -0,3 -0,5 2,1 -0,5

Kauden laajan tuloslaskelman tulos 5,9 5,4 6,7 7,7 -7,5 25,7 41,0

Laajan tuloslaskelman tulos josta:

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 5,9 5,4 6,7 7,7 -7,5 25,7 41,0

Yhteensä 5,9 5,4 6,7 7,7 -7,5 25,7 41,0

Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,08 0,10 0,12 -0,11 0,39 0,62
Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja  
osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,08 0,10 0,12 -0,11 0,39 0,62

Laajan tuloslaskelman tulos ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä: 4Q2017 3Q2017 2Q2017 1Q2017 4Q2016 2017 2016

Laajan tuloslaskelman tulos 5,9 5,4 6,7 7,7 -7,5 25,7 41,0

Liiketoiminnan tuotot:
   Visa Europen myynti ja osingot Suomen  
   Luotto-osuuskunnalta - -0,1 - -0,9 -0,8 -1,0 -5,5

   Arvonalennus Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeista 1,3 - - - - 1,3 -

   Hypoteekkipankin lopettaminen - - - - - - 1,3

Liiketoiminnan kulut:

   Uudelleenjärjestelykulut 0,2 6,3 1,9 0,6 0,8 8,9 1,1

Vertailukelpoinen laajan tuloslaskelman tulos 7,3 11,5 8,6 7,3 -7,6 34,8 37,9
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Tilinpäätöstiedotteen liitteet 

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperusteet

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

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 on laadittu IAS 34 Osavuosi-
katsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote 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 tilinpäätöstiedotteen ajalta 1.1.–31.12.2017 ko-
kouksessaan 15.2.2018.

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

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu vuositilinpäätök-
seen 31.12.2016 sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

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 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät on jätetty pois. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät 
liity juoksevaan toimintaan, ja niitä ovat uudelleenjärjestelyihin, 
toimintojen myyntiin ja juoksevasta toiminnasta poikkeaviin va-
rojen 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 vai-
kuttaa tulevien liiketapahtumien raportointiin:

EU hyväksyi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin marras-
kuussa 2016, ja se korvaa IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaa-
minen ja arvostaminen -standardin. Aktia-konserni otti IFRS 9:n 
käyttöön 1.1.2018, jolloin se tuli pakolliseksi. IFRS 9 sisältää uu-
denlaisia vaatimuksia rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelusta 
ja arvostuksesta. Riskienhallintamalli ja rahoitusinstrumenttien 
tulevia rahavirtoja koskevat ominaisuudet tulevat vaikuttamaan 
rahoitusvarojen ja -velkojen luokitteluun konsernissa. Konsernin 
rahoitusvarat luokitellaan 1.1.2018 lähtien luokkiin jaksotettu 
hankintameno, käypään arvoon muina laajan tuloksen erinä ja 
käypään arvoon tuloslaskelman kautta. Rahoitusvarojen kirjaami-
nen yhdistellyn liiketoimintamallin mukaan, jossa käyvän arvon 
muutokset kirjataan IFRS 9:n mukaan muihin laajan tuloksen 
eriin, vastaa myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaamista ny-
kyisen IAS 39 -standardin mukaan. 

IFRS 9:ään siirtymiseen liittyvät uudet luokittelu- ja arvostussään-
nöt vähensi uudelleenluokittelua nykyisestä luokasta Myytävissä 
olevat rahoitusvarat luokkiin Jaksotettuun hankintamenoon ar-
vostetut rahoitusvarat ja Käypään arvoon tuloslaskelman kautta 
kirjattavat rahoitusvarat. Uudelleenluokittelulla ei ollut olennaisia 
vaikutuksia konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan IFRS 
9:ään siirryttäessä.

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:n (Expected Credit Loss) 
mallien käyttöönotto IFRS 9:n mukaisesti vähensi arvonalentu-
misvarauksia marginaalisesti. Vähentymisellä ei ollut olennaisia 
vaikutuksia konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan IFRS 
9:ään siirryttäessä.

Uudelleenluokittelu ja rahoitusvarojen uudelleenarvostus sekä 
uusi arvonalentumismalli pienensivät konsernin omaa pääomaa 
hieman. Vaikutus pankkikonserniin ja vakavaraisuuteen oli mar-
ginaalinen. 

Liite 1. Tilinpäätöstiedotteen laatimisperusta ja olennaiset tilinpäätösperiaatteet
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Vaatimukset IFRS 9:n mukaisesta suojauslaskennasta johtivat 
siihen, että suojausten tehokkuuden arvioinnista oli vähemmän 
sääntöihin perustuvaa ja että se sopeutetaan laajemmin konser-
nin riskienhallintaan. Konserni soveltaa poikkeusta, jonka mu-
kaan IAS 39:n sääntöjä voidaan jatkossakin noudattaa niin sanot-
tuihin salkunsuojauksiin. Suojauslaskennan laskentasääntöjen 
muutoksella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin 
tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

Uudelleenluokittelu ja rahoitusvarojen uudelleenarvostus ja sen 
vaikutukset omaan pääomaan IFRS 9:ään siirryttäessä on esite-
tään Aktia-konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Aktia-kon-
sernin vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetään myös luottotap-
piovarausten muutos, kun ECL:n (Expected Credit Loss) mallit 
otetaan käyttöön IFRS 9:n mukaisesti, ja sen vaikutus konsernin 
omiin varoihin IFRS9:ään siirryttäessä.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi on korvan-
nut tuottojen kirjaamisesta aiemmin annetut standardit ja tulkin-
nat. EU hyväksyi standardin lokakuussa 2016, ja se on pakollinen 
1.1.2018 lukien. Aktia-konserni otti IFRS 15:n käyttöön kun se tuli 
pakolliseksi. IFRS 15 on tuottojen kirjaamista koskeva viisivai-
heinen malli. Aktia-konsernissa tuotot kirjataan suoriteperiaat-
teen mukaan, mikä tarkoittaa, että tuotot kirjataan suoritteen ja 
ansainnan mukaan. Korot kirjataan todellisen vuosikoron mu-
kaan ja palkkiot kirjataan tuotoiksi pro rata -säännön mukaisesti 
sopimushetkestä lukien. Kiinteistönvälityksen tuotot kirjataan, 
kun myyntikohteen omistus siirtyy myyjältä ostajalle. Toimen-
pidepalkkiot kirjataan tuotoiksi, kun toimenpide ja työ on tehty. 
Tuottoja koskevien laskentasääntöjen muutoksella ei odoteta 
olevan merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelli-
seen asemaan. 

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 
pääasiassa taseeseen. EU hyväksyi standardin lokakuussa 2017. 
Aktia-konsernissa IFRS 16 otetaan käyttöön, kun se tulee pakolli-
seksi 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 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Korkokate 89,3 95,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 89,6 95,6
Palkkiotuotot netto 71,0 65,2 31,0 24,8 0,8 0,7 -11,5 -10,9 91,4 79,7
Henkivakuutusnetto - - 22,6 21,2 - - 4,0 3,5 26,6 24,7
Muut tuotot 1,8 3,2 0,1 0,1 0,7 8,1 0,0 0,0 2,6 11,4
Liiketoiminnan tuotot 
yhteensä 162,2 163,7 53,7 46,0 1,8 9,0 -7,4 -7,4 210,3 211,3
Henkilöstökulut -61,2 -55,7 -13,1 -11,7 -4,7 -4,9 - - -79,1 -72,3
IT-kulut -25,4 -23,6 -2,1 -2,0 -3,0 -2,7 - - -30,5 -28,4
Poistot aineellisista ja  
aineettomista hyödykkeistä -6,7 -5,6 -0,4 -0,6 -2,4 -2,0 - - -9,5 -8,2
Liiketoiminnan muut kulut -34,3 -32,2 -10,0 -10,1 -4,8 -4,6 7,4 7,4 -41,7 -39,6
Liiketoiminnan kulut yh-
teensä -127,6 -117,1 -25,7 -24,5 -14,8 -14,2 7,4 7,4 -160,7 -148,4

Arvonalentumistappiot 
aineettomista ja aineellisista 
hyödykkeistä -0,5 - - - - - - - -0,5 -
Arvonalentumistappiot luo-
toista ja muista sitoumuksista -0,6 -2,2 - - - - - - -0,6 -2,2
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta - - - - - - 0,6 0,7 0,6 0,7
Liiketulos 33,5 44,3 28,1 21,5 -13,0 -5,1 0,6 0,7 49,1 61,5

Pankkitoiminta       
Varainhoito &  

Henkivakuutus Muut                Eliminoinnit       Konserni yhteensä      

Tase
31.12. 

2017
31.12. 

2016
31.12. 

2017
31.12. 

2016
31.12. 

2017
31.12. 

2016
31.12. 

2017
31.12. 

2016
31.12. 

2017
31.12. 

2016
Käteiset varat 282,5 380,1 0,0 0,0 - - - - 282,5 380,1
Myytävissä olevat  
rahoitusvarat 1 430,9 1 319,4 485,2 515,6 9,2 9,1 - -3,6 1 925,4 1 840,5
Eräpäivään asti pidettävät 
rahoitusvarat 367,8 445,3 - - - - - - 367,8 445,3
Lainat ja muut saamiset 5 878,6 5 750,8 50,7 35,9 6,9 6,6 -47,5 -32,8 5 888,7 5 760,5
Sijoitussidonnaisiin vakuutuk-
siin liittyvät sijoitukset - - 802,6 723,1 - - - - 802,6 723,1
Muut varat 160,9 205,8 73,3 77,1 120,8 181,6 -71,9 -128,0 283,1 336,5
Varat yhteensä 8 120,7 8 101,4 1 411,8 1 351,7 136,9 197,4 -119,4 -164,4 9 550,0 9 486,0

Talletukset 4 860,4 4 706,0 - - 0,0 0,0 -47,5 -32,8 4 813,0 4 673,1
Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 450,7 2 480,3 - - - - - -3,6 2 450,7 2 476,7
Vakuutusvelka - - 1 217,3 1 162,4 - - - - 1 217,3 1 162,4
Muut velat 389,5 512,1 38,0 35,8 53,1 18,6 -9,7 -6,0 470,9 560,6
Velat yhteensä 7 700,7 7 698,3 1 255,3 1 198,3 53,2 18,6 -57,2 -42,4 8 952,0 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) 31.12.2017 31.12.2016

Laskelma pankkikonsernin omista varoista Konserni
Pankki-

konserni Konserni
Pankki-

konserni

Varat yhteensä 9 550,0 8 242,1 9 486,0 8 224,9

   josta aineettomat hyödykkeet 71,1 70,6 63,7 62,8

Velat yhteensä 8 952,0 7 741,5 8 872,9 7 706,8

   josta velat, joilla on huonompi etuoikeus 235,2 235,2 243,6 243,6

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

   Käyvän arvon rahasto 51,5 8,9 67,3 15,7

Sidottu oma pääoma yhteensä 214,5 171,9 230,3 178,7

   Vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 109,9 109,9 110,3 110,3

   Voittovarat 234,3 190,8 223,2 189,0

   Tilikauden voitto 39,3 28,1 49,3 40,0

Vapaa oma pääoma 383,5 328,8 382,8 339,4

   Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 598,0 500,6 613,1 518,1

Oma pääoma 598,0 500,6 613,1 518,1

Velat ja oma pääoma yhteensä 9 550,0 8 242,1 9 486,0 8 224,9

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 553,0 544,2 527,7 527,2

Oma pääoma pankkikonsernissa 500,6 518,1

   Osinkovaraus -37,8 -39,8

   Aineettomat hyödykkeet -70,6 -62,8

   Debentuurit 111,0 136,1

   Muut odotetut tappiot IRB:n mukaan -9,8 -20,3

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

   Muut sis. maksamaton osinko 0,8 1,0

Omat varat yhteensä (CET1 + AT1 + T2) 486,5 525,8

31

LIITTEETAKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017



(milj. euroa)

Pankkikonsernin vakavaraisuus 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016

Ydinpääoma ennen oikaisuja 465,1 472,8 474,2 477,2 480,0

Ydinpääomaan tehtävät oikaisut -89,6 -90,5 -91,9 -94,8 -90,4

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 375,5 382,3 382,3 382,4 389,7

Ensisijainen lisäpääoma ennen oikaisuja - - - - -

Ensisijaiseen lisäpääomaan tehtävät oikaisut - - - - -

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä - - - - -

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 375,5 382,3 382,3 382,4 389,7

Toissijainen pääoma ennen oikaisuja 111,0 122,3 133,6 138,1 136,1

Toissijaiseen pääomaan tehtävät oikaisut - - - - -

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 111,0 122,3 133,6 138,1 136,1

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)  486,5 504,6 515,8 520,5 525,8

Riskipainotetut erät yhteensä 2 080,2 2 205,6 2 122,9 2 099,7 1 997,7

josta luottoriskin osuus, standardimenetelmä 855,8 952,3 905,5 863,8 748,8

josta luottoriskin osuus, sisäinen menetelmä 874,5 904,5 868,6 887,1 900,1

josta markkinariskin osuus - - - - -

josta operatiivisen riskin osuus 349,9 348,7 348,7 348,7 348,7

Omien varojen vaade (8 %) 166,4 176,4 169,8 168,0 159,8

Omien varojen puskuri 320,1 328,1 346,0 352,5 366,0

Ydinpääoman suhde 18,0 % 17,3 % 18,0 % 18,2 % 19,5 %

Ensisijaisen pääoman suhde 18,0 % 17,3 % 18,0 % 18,2 % 19,5 %

Omien varojen suhde 23,4 % 22,9 % 24,3 % 24,8 % 26,3 %

Omien varojen lattiasääntö (CRR artikla 500)

Omat varat 486,5 504,6 515,8 520,5 525,8

Lattiasäännön mukainen omien varojen minimimäärä 1 193,0 200,5 190,8 189,7 183,6

Omien varojen puskuri 293,5 304,0 325,1 330,8 342,2

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 2015* 2016 2017 12/2017 9/2017 6/2017 3/2017 12/2016

Bruttotuotot 187,7 183,3 188,9

- 3 vuoden keskiarvo 186,6

Operatiivisen riskin pääomavaade 28,0 27,9 27,9 27,9 27,9

Riskipainotettu määrä 349,9 348,7 348,7 348,7 348,7

 
* 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) 31.12.2017

Pankkikonsernin kokonaisvastuut
Brutto-
vastuut

Vastuu maksu-
kyvyttömyys-

hetkellä
Riskipaino, 

%

Riskipai-
notetut 

saamiset
Pääoma-

vaade 8 %

Vastuuryhmä

Luottoriski sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 

Vähittäisvastuut - kiinteistövakuudelliset 4 493,6 4 489,6 13 % 585,0 46,8

Vähittäisvastuut  - pk-yritykset, kiinteistövakuudelliset 141,6 141,3 50 % 70,4 5,6

Vähittäisvastuut  - muut, ei  pk-yritykset 140,5 131,4 45 % 58,9 4,7

Vähittäisvastuut - muut pk-yritykset 33,9 32,2 93 % 30,0 2,4

Oman pääoman ehtoiset vastuut 47,6 47,6 273 % 130,2 10,4

Vastuut yhteensä sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 4 857,2 4 842,1 18 % 874,5 70,0

Luottoriski standardimenetelmän mukaan 

Valtiot ja keskuspankit 401,0 488,6 0 % - -

Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset 240,7 264,3 1 % 1,3 0,1

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

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

Luottolaitokset 702,8 433,9 25 % 109,8 8,8

Yritykset 412,5 229,1 99 % 226,8 18,1

Vähittäissaamiset 276,1 127,2 68 % 86,6 6,9

Kiinteistövakuudelliset saamiset 903,0 839,3 36 % 299,8 24,0

Erääntyneet saamiset 36,0 9,0 104 % 9,3 0,7

Katetut joukkolainat 836,4 836,4 10 % 83,6 6,7

Muut erät 70,5 64,6 40 % 26,0 2,1

Vastuut yhteensä standardimenetelmän mukaan 4 058,0 3 471,3 24 % 843,4 67,5

Kokonaisriskin määrä 8 915,2 8 313,3 21 % 1 717,9 137,4

(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) 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 

Yhteenveto

Konsernin oma pääoma 598,0 593,6 588,0 621,0 613,1

Toimialakohtaiset varat 117,8 129,3 140,8 145,8 143,8

Aineettomat hyödykkeet ja muut vähennettävät erät -174,8 -187,7 -200,9 -247,6 -234,5

Konglomeraatin omat varat yhteensä 540,9 535,1 527,9 519,2 522,5

   Pankkitoiminnan pääomavaade 243,9 259,0 248,9 207,1 196,4

   Vakuutustoiminnan pääomavaade1 85,1 79,5 80,1 80,6 80,6

Omien varojen minimimäärä 328,9 338,5 329,0 287,7 277,0

Konglomeraatin vakavaraisuus 212,0 196,6 198,9 231,5 245,5
Vakavaraisuusaste, % 164,5 % 158,1 % 160,4 % 180,5 % 188,6 %

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) 2017 2016 ∆ %      

Talletukset ja lainat 69,1 60,8 14 %

Suojaustoimenpiteet, korkoriskin hallinta * 29,2 35,4 -17 %

Muut -8,7 -0,6 -

Korkokate 89,6 95,6 -6 %

*Sisältää likviditeettisalkun kiinteäkorkoiset sijoitukset 
 
Kiinteäkorkoisten sijoitusten tulosvaikutus on jaettu korkoriski- ja luottoriskikomponentteihin. Laskelmissa huomioidaan korkoriskikomponentin 
vaikutus osana suojaustoimenpiteiden tulosta. Luottoriskikomponentin vaikutus on osana muut korkokate erät.

Liite 5. henkivakuutusnetto

(milj. euroa) 2017 2016 ∆ %      

Vakuutusmaksutulo 125,2 112,0 12 %

Sijoitustoiminnan nettotuotot 20,4 21,1 -3 %

  josta rahoitusvarojen arvonalentumiset -1,6 -0,9 -81 %

Maksetut vakuutuskorvaukset -106,7 -112,8 5 %

Vakuutusvelan muutos, netto -12,2 -4,4 -

Henkivakuutusnetto 26,6 24,7 8 %

Liite 6. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot

(milj. euroa) 2017 2016 ∆ %      

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1,5 1,4 12 %

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat nettotuotot rahoitusvaroista ja -veloista -0,9 -1,2 21 %

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 0,5 9,6 -95 %

  josta rahoitusvarojen arvonalentumiset -1,0 0,0 -

Suojauslaskennan nettotulos -0,3 -1,5 82 %

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 0,8 8,3 -90 %
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Liite 7. Johdannaiset  
31.12.2017

Suojaavat johdannaiset (milj. euroa)
Nimellismäärä, 

yhteensä
Varat,

 käyvät arvot
Velat,  

käyvät arvot
Käyvän arvon suojaus
Korkosidonnaiset 1 927,0 56,9 2,4
Yhteensä 1 927,0 56,9 2,4

Kassavirran suojaus
Korkosidonnaiset 85,1 - 3,9
Yhteensä 85,1 - 3,9

Johdannaissopimukset, jotka on arvostettu tuloksen kautta 
Korkosidonnaiset1 696,5 27,1 27,2
Valuuttasidonnaiset 8,8 0,0 0,0
Yhteensä 705,3 27,2 27,2

Johdannaissopimukset yhteensä

Korkosidonnaiset 2 708,6 84,0 33,5
Valuuttasidonnaiset 8,8 0,0 0,0
Yhteensä 2 717,4 84,0 33,6

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 695,0 (1 305,0) miljoonaa euroa.
2 Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat strukturoitujen tuotteiden suojaa.

Liite 8. Luottokantaan kohdistuvat arvonalentumiset 

(milj. euroa) 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016

Luottokanta ennen arvonalentumisia 5 885 5 873 5 793 5 751 5 766

Sopimuskohtaiset arvonalentumiset -37 -37 -37 -38 -38
josta järjestämättömiin luottoihin kohdistettu -34 -34 -34 -33 -34
josta muihin luottoihin kohdistettu -3 -3 -4 -5 -5

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

Luottokanta, tasearvo 5 839 5 826 5 746 5 703 5 717
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Liite 9. Rahoitusvarat ja -velat  

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Käteiset varat 282,5 282,5 380,1 380,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 925,4 1 925,4 1 840,5 1 840,5
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 367,8 376,5 445,3 457,2
Johdannaiset 84,0 84,0 132,2 132,2
Lainat ja muut saamiset 5 888,7 5 811,2 5 760,5 5 679,6
Yhteensä 8 548,4 8 479,5 8 558,6 8 489,7

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 802,6 802,6 723,1 723,1

Rahoitusvelat 

Talletukset 4 813,0 4 803,5 4 673,1 4 651,0
Johdannaiset 33,6 33,6 54,3 54,3
Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 450,7 2 465,7 2 476,7 2 477,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 235,2 238,2 243,6 247,3
Muut velat luottolaitoksilta 60,0 60,4 74,5 76,5
Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille - - 5,5 5,5
Yhteensä 7 592,5 7 601,3 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.

31.12.2017 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 1 457,6 93,2 246,4 1 797,2 1 439,5 93,5 206,3 1 739,3

Osakket ja osuudet 94,3 0,0 33,9 128,2 64,0 - 37,3 101,3

Yhteensä 1 551,9 93,2 280,3 1 925,4 1 503,5 93,5 243,6 1 840,5

Johdannaiset, netto 0,0 50,5 - 50,5 0,1 77,8 - 78,0

Yhteensä 0,0 50,5 - 50,5 0,1 77,8 - 78,0

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 802,6 - - 802,6 723,1 - - 723,1

Yhteensä 2 354,5 143,7 280,3 2 778,4 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 8 miljoonaa euroa korollisia arvopapereita tasolta 2 tasolle 1 lisääntyneen markkina-aktiviteetin johdosta.  

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 - - - 56,0 1,3 57,3 56,0 1,3 57,3

Myynnit - - - - -1,8 -1,8 - -1,8 -1,8

Erääntynyt kauden aikana - - - -15,8 - -15,8 -15,8 - -15,8
Tulokseen kirjatut arvonmuu-
tokset, realisoituneet - - - - -2,5 -2,5 - -2,5 -2,5
Tulokseen kirjatut arvonmuu-
tokset, ei-realisoituneet - - - - - - - - -
Muuhun laajaan tulokseen 
kirjatut arvonmuutokset - - - -0,2 -0,4 -0,6 -0,2 -0,4 -0,6

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

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

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 - - - 246,4 33,9 280,3 246,4 33,9 280,3

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 2,6 (2,4) prosenttia.  
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KUITTAUS

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Varat
    

Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus
    

Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus
Rahoitusvarat, jotka sisältyvät netotus- tai muun vastaavan sopimuksen puite-
sopimukseen 84,0 - 132,2 -

Kuitattu määrä - - - -

Taseeseen kirjattu määrä 84,0 - 132,2 -

Kuittaamaton summa, joka kuitenkin sisältyy netotus- tai muun vastaavan 
sopimuksen puitesopimukseen 5,8 - 8,8 -

Saadut vakuudet 76,6 - 117,1 -

Kuittaamattomien summien yhteismäärä taseessa 82,4 - 126,0 -

Netto 1,7 - 6,3 -

Velat
    

Johdannaiset
Takaisin- 

ostosopimus
    

Johdannaiset
Takaisin- 

ostosopimus
Rahoitusvelat, jotka sisältyvät netotus- tai muun vastaavan sopimuksen puite-
sopimukseen 33,6 146,2 54,3 145,7

Kuitattu määrä - - - -

Taseeseen kirjattu määrä 33,6 146,2 54,3 145,7

Kuittaamaton summa, joka kuitenkin sisältyy netotus- tai muun vastaavan 
sopimuksen puitesopimukseen 5,8 - 8,8 -

Annetut vakuudet 12,3 145,9 26,4 145,7

Kuittaamattomien summien yhteismäärä taseessa 18,1 145,9 35,2 145,7

Netto 15,5 0,3 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

31.12.2017 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 246,4 7,4 -7,4 206,3 6,2 -6,2

Osakkeet ja osuudet 33,9 6,8 -6,8 37,3 7,5 -7,5

Yhteensä 280,3 14,2 -14,2 243,6 13,6 -13,6

Yhteensä 280,3 14,2 -14,2 243,6 13,6 -13,6
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Liite 10. Erittely konsernin rahoitusrakenteesta

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 118,5 4 169,8

Lyhytaikaiset velat, vakuudettomat

Pankit 71,7 46,0

Yhteensä 71,7 46,0

Lyhytaikaiset velat, vakuudelliset

Pankit - saadut käteisvakuudet panttaussopimusten yhteydessä 76,6 117,1

Takaisinostosopimukset - pankit 146,2 145,7

Yhteensä 222,7 262,9

Lyhyaikaiset velat yhteensä 294,4 308,9

Pitkäaikaiset velat, vakuudettomat

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, seniorirahoitus 782,2 789,2

Liikkeeseen lasketut strukturoidut indeksilainat - 2,3

Muut luottolaitokset 37,0 46,5

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 235,2 243,6

Yhteensä 1 054,4 1 081,6

Pitkäaikaiset velat, vakuudelliset

Keskuspankki ja muut luottolaitokset 423,0 228,0

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, covered bonds 1 668,6 1 685,2

Yhteensä 2 091,6 1 913,2

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 146,0 2 994,8

Pankkitoiminnan korolliset velat 7 559,0 7 473,5

Henkivakuutustoiminnan vakuutusvelat 1 217,3 1 162,4

Muut ei korolliset velat yhteensä 175,7 237,0

Velat yhteensä 8 952,0 8 872,9

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) 31.12.2017 31.12.2016

Omien velkojen vakuudeksi annetut vakuudet

Arvopaperit 575,2 380,1
Lainasaatavat, jotka muodostavat vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen (covered bonds)  
vakuusmassan 2 110,4 2 315,7

Yhteensä 2 685,5 2 695,8

Muut annetut vakuudet

Pantatut arvopaperit1 146,7 119,5

Panttaus- ja takaisinostosopimusten yhteydessä annettu käteinen 12,3 26,4

Yhteensä 158,9 145,9

Annetut vakuudet yhteensä 2 844,5 2 841,7

Edellä mainitut vakuudet koskevat seuraavia velkoja

Velat luottolaitoksille2 569,2 373,7

Liikkeeseen lasketut asuntovakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds)3 1 668,6 1 685,2

Johdannaiset 12,3 26,4

Yhteensä 2 250,0 2 085,3

1 Koskee päivän sisäisen limiitin vakuudeksi pantattuja arvopapereita. 31.12.2017 pantattuna oli 21 (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) 31.12.2017 31.12.2016

Panttaussopimusten yhteydessä saatu käteinen1 76,6 117,1
Yhteensä 76,6 117,1

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

Liite 12. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

(milj. euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset 31,7 30,8

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 7,3 0,8
Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat sitoumukset
Käyttämättömät luottojärjestelyt 505,2 495,6
Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 8,8 0,4
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 553,0 527,7

helsinki 15.2.2018
 
AKTIA PANKKI OYJ 
hALLITuS

Tätä raporttia ei ole tilintarkastettu.
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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


