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Ålandsbanken Abp: Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012

Mariehamn, 2012-07-30 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ÅLANDSBANKEN ABP     
OSAVUOSIKATSAUS           30.07.2012 klo 14.00 

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012 30.07.2012 klo 14.00

"Toimintaympäristöedellytykset pankkitoiminnan harjoittamiseen euroalueella
ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen haastavat ja ne pakottavat meidät
ryhtymään lisätoimenpiteisiin sekä tuotto- että kulupuolella kannattavan
pankkiliiketoiminnan turvaamiseksi myös äärimmäisen alhaisten korkojen
ympäristössä. Heinäkuun aikana olemme saaneet kaksi ilahduttavaa tietoa.
Toisaalta olemme solmineet aiesopimuksen pankkiliiketoiminnasta tyhjennetyn
ruotsalaisen tytäryhtiön myynnistä, josta odotetaan saatavan myyntivoittoa noin
6 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Toisaalta Standard & Poor’s
on antanut katetuille joukkolainoillemme korkean luottoluokituksen, AA:n. Tämän
luottoluokituksen myötä avautuu uusi, tärkeä rahoituslähde." 

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu-kesäkuu 2012 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2011

  -- Liiketulos oli -4,0 miljoonaa euroa (1,4).
  -- Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta oli -3,0 miljoonaa euroa (-1,2).
  -- Korkokate kasvoi 8 prosenttia 21,0 miljoonaan euroon (19,6).
  -- Palkkiotuotot, netto alenivat 24 prosenttia 15,7 miljoonaan euroon (20,8).
  -- Kulut alenivat 8 prosenttia 47,2 miljoonaan euroon (51,2).
  -- Luottotappiot, netto olivat 2,4 miljoonaa euroa (0,3) vastaten 0,17
     prosentin luottotappiotasoa (0,02).
  -- Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin nousi 9,6
     prosenttiin (31. joulukuuta 2011: 8,4 prosenttia), pääasiallisesti
     vaikutuksena siitä, että luottoriskien vakavaraisuusvaatimus lasketaan nyt
     IRB-menetelmällä Suomen liiketoimintojen vähittäissalkun osalta.
  -- Euroopan makrokehitys ennätysalhaisine korkoineen ja epävarmoine
     pörssikehityksineen on vaikeuttanut pankin tuloksen muodostumista.
     Konsernilla on tarkoitus vielä tarkastella kustannuksiaan, joiden
     kaikkineen odotetaan jäävän alhaisemmiksi kuin vuodelta 2011. Pankki

     odottaa saavansa myyntivoittoja omaisuuden myynnistä ja sillä on myös
     tarkoitus tarkistaa tiettyjä korkoehtoja, jotta ne paremmin heijastavat
     vallitsevia markkinaedellytyksiä. Nämä seikat ja odotukset kaikkinensa
     johtavat siihen, että konsernin liiketulos vuodelta 2012 muodostuu
     positiiviseksi, mikäli luottotappiot pysyvät ennustetuissa puitteissa.

 Toinen vuosineljännes 2012 verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen 2012

  -- Liiketulos oli -3,0 miljoonaa euroa (-1,1).
  -- Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,8).
  -- Korkokate aleni 17 prosenttia 9,6 miljoonaan euroon (11,5).
  -- Palkkiotuotot, netto alenivat 5 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon (8,0).
  -- Kulut kasvoivat 1 prosentin 23,7 miljoonaan euroon (23,5).
  -- Luottotappiot, netto olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,9) vastaten 0,21
     prosentin luottotappiotasoa (0,12).

Taloudelliset tunnusluvut                                                       
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--------------------------------------------------------------------------------
Konserni                     2.       1.    %       2.    %  1.1.-3  1.1.-3    %
                          nelj.    nelj.         nelj.         0.6.    0.6.     
                           2012     2012          2011         2012    2011     
--------------------------------------------------------------------------------
miljoonaa euroa                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
Korkokate                   9,6     11,5  -17     10,1   -5    21,0    19,6    8
--------------------------------------------------------------------------------
Palkkiotuotot, netto        7,6      8,0   -5     10,7  -28    15,7    20,8  -24
--------------------------------------------------------------------------------
Muut tuotot                 5,1      3,8   34      5,9  -14     8,9    12,5  -29
--------------------------------------------------------------------------------
Tuotot yhteensä            22,3     23,3   -4     26,7  -16    45,6    52,8  -14
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstökulut           -13,0    -13,2   -2    -16,5  -21   -26,2   -30,4  -14
--------------------------------------------------------------------------------
Muut kulut                -10,7    -10,3    4    -10,6    1   -21,0   -20,8    1
--------------------------------------------------------------------------------
Kulut yhteensä            -23,7    -23,5    1    -27,2  -13   -47,2   -51,2   -8
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen tappioita      -1,4     -0,2          -0,5         -1,6     1,6     
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumistappiot      -1,5     -0,9   78     -0,3         -2,4    -0,3     
 luotoista ja muista                                                            
 sitoumuksista                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                 -3,0     -1,1          -0,8         -4,0     1,4     
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                   0,9      0,4          -0,6          1,3    -1,6     
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos        -2,0     -0,7          -1,3   53    -2,7    -0,3     
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloksen jakautuminen:                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomat          0,1      0,1   59      0,9  -84     0,2     0,9  -75
 omistajat                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Ålandsbanken Abp:n         -2,2     -0,8          -2,2   -1    -3,0    -1,2     
 osakkeenomistajat                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Volyymit                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Antolainaus yleisölle     2 861    2 762    4    2 567   11                     
--------------------------------------------------------------------------------
Ottolainaus yleisöltä     2 591    2 551    2    2 492    4                     
--------------------------------------------------------------------------------
Hallinnoitava pääoma      3 982    4 044   -2    3 814   -1                     
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma                  177      180   -1      155   14                     
--------------------------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma         3 580    3 553    1    3 403    5                     
--------------------------------------------------------------------------------
Riskipainotetut           1 445    1 374    5    1 591   -9                     
 saamiset                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnusluvut                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, %     -4,5     -1,6          -3,4         -3,1    -0,4     
 (ROE)                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Kulu/tuotto-suhde, %        106      101           102          104      97     
--------------------------------------------------------------------------------
Luottotappiotaso, %        0,21     0,12          0,04         0,17    0,02     
--------------------------------------------------------------------------------
Järjestämättömien          0,88     0,63          1,04         0,88    1,04     
 saamisten osuus,                                                               
 brutto, %                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Epävarmojen saatavien        73       67            75           73      75     
 varausaste, %                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Core funding ratio          110      108           103          110     108     
 (Antolainaus/ottolain                                                          
aus), %                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuus, %             5,0      5,1           4,6          5,0     4,6     
--------------------------------------------------------------------------------
Vakavaraisuussuhde,         9,6     10,3           7,7          9,6     7,7     
 ensisijaiset omat                                                              
 varat, %                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa        -0,15    -0,06         -0,19        -0,21   -0,10     
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen oma        12,11    12,26         13,15        12,11   13,15     
 pääoma, euroa                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi A-osake,      10,90    14,15         25,98        10,90   25,98     
 euroa                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi B-osake,       7,58     8,68         16,50         7,58   16,50     
 euroa                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi A-osake,      10,90    14,15         24,20        10,90   24,20     
 osakeantioikaistu,                                                             
 euroa                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi B-osake,       7,58     8,68         15,27         7,58   15,27     
 osakeantioikaistu,                                                             
 euroa                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Tehdyt työtunnit            651      679           699          666     693     
 kokopäivätoimiksi                                                              
 muunnettuna                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------

Ålandsbanken Abp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa
julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
osavuosikatsaus kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012. Ålandsbanken Abp:n
osavuosikatsaus kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012 on tämän tiedotteen
liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.alandsbanken.fi. 

Maarianhamina 30. heinäkuuta 2012

HALLITUS

Lisätietoja antavat:

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken, puh. 0204 291 225


