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Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020



(milj. euroa) 1Q2020 1Q2019 ∆ %      2019 4Q2019 ∆ %      3Q2019 2Q2019

Korkokate 19,7 19,4 1 % 77,6 19,3 2 % 19,6 19,2

Nettopalkkiotuotot 25,2 23,2 9 % 96,4 25,8 -3 % 25,3 24,8

Henkivakuutusnetto -5,2 8,3 - 30,0 8,3 - 6,8 6,6

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 39,9 52,7 -24 % 221,4 55,2 -28 % 52,9 60,6

Liiketoiminnan kulut -35,6 -36,1 -1 % -143,9 -35,3 1 % -37,5 -35,0

Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,4 -1,1 31 % -4,5 -0,8 88 % -1,2 -1,4

Liikevoitto 2,8 17,2 -84 % 74,8 19,1 -85 % 14,3 24,2

Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 39,9 52,7 -24 % 211,4 55,2 -28 % 52,9 50,6

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -35,6 -36,1 -1 % -140,4 -35,2 1 % -34,2 -34,9

Vertailukelpoinen liikevoitto1 2,8 17,2 -84 % 68,2 19,2 -86 % 17,6 14,3

Kulu/tuotto-suhde 0,89 0,69 29 % 0,65 0,64 39 % 0,71 0,58

Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde 1 0,89 0,69 29 % 0,66 0,64 39 % 0,65 0,69

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,21 -86 % 0,90 0,23 -87 % 0,16 0,30

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1 0,03 0,21 -86 % 0,79 0,23 -87 % 0,20 0,16

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,4 9,4 -86 % 10,3 10,5 -87 % 7,4 13,7

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), % 1 1,4 9,4 -86 % 9,1 10,5 -87 % 9,2 7,2

Ydinpääoman suhde (CET1), %2 15,9 16,9 -6 % 14,7 14,7 8 % 15,6 16,5

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, katso s. 19
2) Kauden lopussa
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Koronaviruspandemian 
aiheuttama jyrkkä 
markkinalasku rasitti  
vertailukelpoista liikevoittoa

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tiedotteesta ”Delårsrapport 1.1–31.3.2020”.  
Jos eroavaisuuksia ilmenee, on ruotsinkielinen versio määräävä.

• Realisoimattomat arvonmuutokset 
pääsyy 2,8 (17,2) miljoonan euron 
matalaan vertailukelpoiseen 
liikevoittoon ja -5,2 (8,3) miljoonan 
euron henkivakuutusnettoon. 

• Henkilö- ja yritysasiakkaiden 
erittäin vahva aktiviteetti tammi–
helmikuussa tuki korkokatteen 
kasvua 19,7 (19,4) miljoonaan 
euroon. Lainojen kysyntä väheni 
maaliskuussa.

Vuosineljännes lyhyesti

Koronaviruspandemian taloudellisia 
seurauksia on edelleen hyvin vaikea 
ennustaa markkinoiden huonon 
näkyvyyden ja korkean volatiliteetin 
vuoksi. Aktia on siksi päättänyt 
toistaiseksi pidättäytyä näkymien 
antamisesta vuodelle 2020. Aktian 
tavoitteena on antaa näkymiin liittyvä 
päivitys 4.8.2020 julkistettavan 
puolivuosikatsauksen yhteydessä 
(katso s. 18).  

Näkymät 2020 (päivitetty)

• Nettopalkkiotuotot kasvoivat 25,2 
(23,2) miljoonaan euroon. Hallinnoidut 
asiakasvarat vähenivät isojen 
markkinaliikkeiden vuoksi, mutta 
koronavirusliitännäisten lunastusten 
määrä pysyi suhteellisen pienenä.

• Varainhoidon tuotevalikoiman laajennus 
jatkui vuosineljänneksen aikana. 
UI-Aktia-rahastoille allekirjoitettiin 
jakelusopimukset Chileen ja Peruun. 

• Kustannustaso lähes muuttumaton 
edellisvuoteen verrattuna.



Etäasiakastapaamisista arkipäivää

Aktia on yleisesti ottaen konservatiivinen luotottaja, emmekä 
ole tunnistaneet lainakannassamme merkittäviä yksittäisiä 
riskitoimialoja tai -keskittymiä, joihin vaikea tilanne erityisen 
laajasti vaikuttaisi. Näkyvyys loppuvuoteen on kuitenkin edel-
leen heikko, ja ymmärrämme, että koronaviruksen aiheuttama 
tilanne on erityisesti monille yrityksille vaikea. Haluaisin myös 
painottaa, että vallitsevien poikkeusolosuhteiden ei tulisi 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja etenkään yrtiysmaailmassa 
jatkua pidempään, kuin on ehdottoman välttämätöntä. Aktia 
on arvioinut makrotaloudellista tilannetta ja tekee malliin 
perustuvan 1,9 miljoonan euron luottotappiovarauksen (ECL) 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Aktian varsinainen yhtiökokous päätti 16.4.2020 hallituksen 
ehdotuksen ja Finanssivalvonnan antamien suositusten 
mukaisesti, että päätöstä osingonmaksusta lykätään ja että 
hallitus voi päättää myöhemmin korkeintaan 0,63 euron 
osingon maksamisesta osakkeelta vuodelta 2019 aikaisintaan 
1.10.2020. Heikon näkyvyyden ja suurten markkinaliikkeiden 
takia pidättäydymme myös toistaiseksi antamasta näkymiä 
kuluvalle vuodelle. 

Koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset niin 
yksityishenkilöille ja yrityksille kuin koko Suomelle aiheut-
tavat nyt paljon huolta. Syksyllä käynnistämämme palvelu-
malliuudistuksen eteneminen on kuitenkin ottanut huiman 
loikan: digitaalisten pankkipalvelujen avulla asiakkaidemme 
on ollut mahdollista hoitaa asiansa valitsemanaan hetkenä 
kotoa käsin, ja etäasiakastapaamisista on tullut arkipäivää. 
Uskon, että muutos on luonteeltaan pysyvä asiakkaiden 
huomatessa uuden palvelumallin edut.  

Samalla on selvää, että syksyllä päivittämämme strategia on 
vienyt Aktiaa varainhoitajana ja pankkina oikeaan suuntaan. 
Epävarmasta ympäristöstä huolimatta jatkamme määrätietoi-
sesti tavoitteidemme toteuttamista. Haluan kiittää niin asiak-
kaitamme kuin Aktian henkilöstöä nopeasta sopeutumisesta 
poikkeusolosuhteisiin. Teidän ansiostanne minulla on vahva 
luotto tulevaisuuteen.  

Toimitus
johtajan 
katsaus 

Aktian ensimmäinen vuosineljännes lähti tavoitteidemme 
mukaisesti liikkeelle, kun hyvä vauhti edellisvuodelta jatkui. 
Niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden osalta tammi−helmikuu 
oli vilkas, ja yritysten investointihalukkuus edelleen hyvällä 
tasolla. Kasvatimme varainhoidon tarjontaa Aktian henkilö-
asiakkaille suunnatulla strukturoidulla tuotteella ja esit-
telimme jo toisen institutionaalisille sijoittajille suunnatun 
private debt -rahaston. Lisäksi Aktian varainhoidon tarjonta 
laajeni ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolelle, kun 
UI-Aktia-rahastojen jakelusopimukset Etelä-Amerikan Chileen 
ja Peruun allekirjoitettiin. 

Vakuuttavan alkuvuoden jälkeen Suomeenkin nopeasti 
levinnyt koronavirusepidemia ja sen negatiiviset vaikutukset 
niin yksittäisille suomalaisille kuin maailmanmarkkinoille olivat 
kuitenkin suuret ja yhtäkkiset. Tämä vaikutti myös Aktian 
maaliskuun tulokseen. Jyrkän markkinalaskun seurauksena 
pääasiassa Aktian Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun reali-
soitumattomat arvonmuutokset painoivat vuosineljänneksen 
henkivakuutusneton -5,2 (8,3) miljoonaan euroon. Lähinnä 
tämän seurauksena myös Aktian vertailukelpoinen liikevoitto 
laski 2,8 (17,2) miljoonaan euroon. Huhtikuussa markkina on 
kuitenkin jo korjannut selvästi ylöspäin.  

Ensimmäisen vuosineljänneksen korkokate 19,7 (19,4) 
miljoonaa euroa ylitti viime vuoden tason. Asuntolainojen 
kysyntä hidastui asuntokaupan hiljentyessä kauden loppua 
kohden, ja lyhennysvapaita haettiin selvästi tavallista 
enemmän. Aktia kantoi vaikeassa tilanteessa yhteiskunta-
vastuuta ja tuki asiakkaitaan tarjoamalla maksutonta lyhen-
nysvapaata henkilöasiakkailleen. Lyhennysvapaita myönnet-
tiin normaalia enemmän myös yrityksille. Aktia jatkoi myös 
lainakantansa epäorgaanista kasvattamista ja osti Hypo-
teekkiyhdistykseltä asuntoyhteisöluottoja noin 48 miljoonan 
euron edestä.

Aktian nettopalkkiotuotot nousivat vahvan alkuvuoden saat-
telemina 25,2 (23,2) miljoonaan euroon. Hallinnoitavat varat 
laskivat pääasiassa markkinalaskun myötä maaliskuussa 1,7 
miljardia euroa vuodenvaihteesta ja olivat 8,1 miljardia euroa 
vuosineljänneksen lopussa. Kulutaso pysyi lähes muuttumat-
tomana edellisvuoteen verrattuna.   

Helsinki 5.5.2020

Mikko Ayub  
toimitusjohtaja
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Tulos  
ja tase

Tulos 1–3/2020

Konsernin liikevoitto laski 2,8 (17,2) miljoonaan euroon ja 
konsernin voitto 2,1 (14,1) miljoonaan euroon. Kauteen ja vertai-
lukauteen ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Liikevoiton voimakas lasku ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
liittyy vallitsevaan koronakriisiin, ja suurin yksittäinen negatii-
vinen vaikutus tuloslaskelmassa liittyy Henkiyhtiön sijoitus-
salkun -10,9 (1,7) miljoonan euron realisoimattomiin arvonmuu-
toksiin. Kriisi on merkinnyt malliin perustuvien odotettujen 
luottotappioiden (ECL) kasvua ja yhteensä -1,9 (0,5) miljoonan 
euron tulosvaikutusta. Kasvu johtuu ennen kaikkea vaiheen 1 
ja vaiheen 2 rahoitusvarojen varausten kasvusta luottosalk-
kuun liittyvien makrotalouden olettamien korjausten sekä 
korkosijoitusten markkinavolatiliteetin vuoksi. 

Tuotot

Konsernin liiketoiminnan tuotot laskivat 39,9 (52,7) miljoo-
naan euroon lähinnä Henkiyhtiön sijoitussalkun realisoimatto-
mien arvonmuutosten vuoksi.        

Korkokate oli 19,7 (19,4) miljoonaa euroa. Otto- ja antolai-
nauksen korkokate kasvoi 5 prosenttia 18,8 (17,9) miljoonaan 
euroon, kun taas korkojohdannaisilla tehtyjen suojaustoimien 
korkotuotot pienenivät 0,5 (1,3) miljoonaan euroon. Konsernin 
korkokate laski 0,2 miljoonaa euroa alhaisina pysyneiden 
markkinakorkojen ja pankin likviditeettisalkun pienentyneen 
tuoton vuoksi.   

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 9 prosenttia 25,2 (23,2) miljoo-
naan euroon. Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivä-
lityksestä saadut palkkiotuotot kasvoivat 12 prosenttia 16,5 
(14,7) miljoonaan euroon. Korteista, maksujenvälityksestä ja 
ottolainauksesta saadut palkkiotuotot olivat samalla tasolla 
kuin viime vuonna, 7,2 (7,1) miljoonaa euroa. Antolainauksen 
palkkiot vähenivät 2,1 (2,3) miljoonaan euroon. 

Henkivakuutusnetto väheni -5,2 (8,3) miljoonaan euroon. 
Vähennys johtuu private equity -rahastojen ja korkorahas-
tojen -11,2 (1,2) miljoonan euron realisoimattomista arvon-
muutoksista. Vakuutustekninen tulos parani viime vuodesta 
pääasiassa hyvän riskituloksen ansiosta.  

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat -1,0 (1,5) 
miljoonaa euroa. Lasku johtuu pääasiassa Visa Inc.:in osak-
keiden realisoimattomasta arvonmuutoksesta ja pankin 
korkosijoitusten malliin perustuvien luottotappioiden (ECL) 
arvonalentumistappioiden kasvusta.     

Muut liiketoiminnan tuotot olivat 1,0 (0,3) miljoonaa euroa. 
Kasvu johtuu pääosin 0,5 miljoonan euron kertaluonteisten 
erien tuloutuksesta. 

Kulut

Liiketoiminnan kulut olivat 35,6 (36,1) miljoonaa euroa, eli 
samalla tasolla kuin viime vuonna.

Henkilöstökulut olivat 16,6 (16,4) miljoonaa euroa. Juoksevat 
henkilöstökulut kasvoivat hieman viime vuodesta, sillä Aktia 
on palkannut työntekijöitä ulkoisten IT-konsulttien tilalle.   

IT-kulut laskivat 5,6 (6,8) miljoonaan euroon lähinnä 
IT-konsulteista johtuvien kustannusten laskun vuoksi.  

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot laskivat 4,6 
(4,9) miljoonaan euroon. 

Liiketoiminnan muut kulut nousivat 8,9 (8,0) miljoonaan 
euroon. Kasvu viime vuodesta johtuu pääasiassa vakaus-
maksun arvioidun kustannuksen ja markkinointikustannusten 
kasvusta. 

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 
-1,4 (-1,1) miljoonaa euroa, josta malliin perustuvien luottotap-
pioiden varauksen (ECL) muutos oli -0,9 (-0,1) miljoonaa euroa. 
Kasvu johtuu ennen kaikkea terveiden luottojen (vaihe 1 ja vaihe 
2) varausten kasvusta, sillä makrotaloudellisia olettamia korjat-
tiin koronakriisin yhteydessä.

Vertailukelpoinen liikevoitto 2016–1Q2020, milj. euroa
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Luottokanta sektoreittain

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 ∆            Osuus, %

Kotitaloudet 4 900 4 886 14 74,4 %

Yritykset 852 771 81 12,9 %

Asuntoyhteisöt 806 738 67 12,2 %

Voittoa 
tavoittelemattomat 
yhdistykset 29 31 -2 0,4 %

Julkisyhteisöt 3 4 0 0,0 %

Yhteensä 6 590 6 429 160 100,0 %

Rahoitusvarat

Aktia-konsernin rahoitusvarat koostuivat pankkikonsernin 
likviditeettisalkusta, 1 419 (1 326) miljoonaa euroa, henkiva-
kuutusyhtiön sijoitussalkusta, 524 (546) miljoonaa euroa, sekä 
pankkikonsernin osakeomistuksesta, 4 (5) miljoonaa euroa.

Vakuutusvelka

Henkivakuutusyhtiön vakuutusvelka laski 1 137 (1 260) miljoo-
naan euroon. Sijoitussidonnainen vakuutusvelka väheni 753 
(869) miljoonaan euroon ja korkotuottoinen vakuutusvelka 
384 (390) miljoonaan euroon. 

Oma pääoma

Aktia-konsernin oma pääoma oli 607 (610) miljoonaa 
euroa. Käyvän arvon rahasto laski 7 miljoonaa euroa 8 (15) 
 miljoonaan euroon, ja tilikauden voitto oli 2 miljoonaa euroa. 
Aktia Pankki Oyj laski liikkeeseen suunnatussa osakean-
nissa 744 696 uutta osaketta osana Aktia Varainhoito Oy:n 24 
prosentin vähemmistöosuuden hankintaa. Osakeanti toteu-
tettiin osakevaihtona, eikä se vaikuttanut konsernin omaan 
pääomaan, sillä Aktia Varainhoito Oy kuului konsolidoituun 
Aktia Pankki Oyj -konserniin jo ennen hankintaa. 

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Konsernin taseen loppusumma kasvoi 9 845 (9 697) miljoo-
naan euroon. Taseen ulkopuoliset sitoumukset, jotka koos-
tuvat luottolimiiteistä, muista lainalupauksista ja pankkitaka-
uksista, kasvoivat 658 (641) miljoonaan euroon.  

Ottolainaus

Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoi 4 260 (4 060) 
miljoonaan euroon. Maaliskuun lopussa Aktian talletusmarkki-
naosuus oli 3,2 (3,2) prosenttia.

Aktia Pankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen 
kokonaismäärä oli 2 740 (2 526) miljoonaa euroa. Liikkeeseen 
lasketuista joukkovelkakirjalainoista 1 616 (1 613) miljoonaa 
euroa oli Aktia Pankin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuu-
dellisia lainoja.

Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen 210 miljoonan 
euron arvosta uusia pitkäaikaisia vakuudettomia joukkovelka-
kirjalainoja EMTN-ohjelmansa puitteissa.

Antolainaus 

Konsernin antolainaus yleisölle ja julkisyhteisöille kasvoi 160 
miljoonaa euroa 6 590 (6 429) miljoonaan euroon. Kotitalouk-
sien osuus koko luottokannasta oli 4 900 (4 886) miljoonaa 
euroa tai 74,4 (76,0) prosenttia. 

Asuntolainakanta oli 4 948 (4 877) miljoonaa euroa, josta 
kotitalouksien osuus oli 4 031 (4 026) miljoonaa euroa. Aktian 
uudet lainat kotitalouksille olivat 264 (188) miljoonaa euroa. 
Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli 
maaliskuun lopussa 4,0 (4,0) prosenttia.

Aktia-konsernin luottokannasta 12,9 (12,0) prosenttia oli 
yritysluottoja. Luotonanto yrityksille yhteensä kasvoi 852 
(771) miljoonaan euroon, mikä johtuu osittain suuremmasta 
yrityslainasta. Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat 806 (738) 
miljoonaan euroon, joka on 12,2 (11,5) prosenttia Aktian koko 
luottokannasta. Kasvu johtuu osittain siitä, että Aktia osti 
vuoden 2020 alussa Suomen Hypoteekkiyhdistykseltä 48 
miljoonalla asunto-osakeyhtiöiden luottoja.
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Hallinnoitavat varat

Konsernin hallinnoitavat varat olivat 10 371 (11 963) miljoonaa 
euroa. 

Asiakasvaroihin sisältyvät tytäryhtiöiden Aktia Varainhoito Oy:n 
ja Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat ja välittämät rahastot 
sekä hallinnoima pääoma. Hallinnoitavat varat alla olevassa 
taulukossa ovat nettovolyymeja, sillä luvuista on eliminoitu 
useiden yhtiöiden yhdessä hallinnoimat asiakasvarat.  

Konsernivaroihin sisältyvät treasury-toiminnon hallinnoima 
pankkikonsernin likviditeettisalkku ja henkivakuutusyhtiön 
sijoitussalkku.

Hallinnoitavat varat

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 ∆ %      

Asiakasvarat* 8 136 9 853 -17 %

Konsernivarat 2 235 2 110 6 %

Yhteensä 10 371 11 963 -13 %

* Ei sisällä rahastojen rahastovaroja (vertailukaudet laskettu uudelleen)

Hallinnoitavat asiakasvarat (AuM)  
pl. osakesäilytys 2016–1Q2020, mrd euroa
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Segmentti
katsaus 

Aktia Pankin liiketoiminta on jaettu kolmeen raportoivaan  
liiketoimintasegmenttiin: Pankkitoiminta, Varainhoito ja 
Konserni toiminnot.

Pankkitoiminta 

Segmentti sisältää pankkitoiminnan henkilö- ja yritysasi-
akkaat. Aktian henkilöasiakkaille tarjotaan laaja valikoima 
rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja sijoitustuotteita ja -palveluita 
eri kanavien kautta. Aktian yritystoiminta palvelee yrityksiä 
ja yhteisöjä mikroyrityksistä ja yhdistyksistä pörssiyhtiöihin 
sekä institutionaalisia asiakkaita muissa pankkiasioissa kuin 
varainhoidossa. 

Henkilöasiakkaat

Henkilöasiakastoiminnan korkea aktiviteetti leimasi vuoden 
alkua. Laina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla vuoden alussa ja 
luottokannan kasvu vakaata. Asuntoluottojen kysynnässä oli 
kuitenkin havaittavissa selkeä väheneminen koronapande-
mian puhjettua. Kiinnostus asuntolainojen lyhennysvapaisiin 
lisääntyi selvästi vuosineljänneksen loppua kohden. 

Digitaalisten allekirjoitusten käyttö on myös lisääntynyt nyt, 
kun asuntokaupat voi hoitaa digitaalisesti. Aktian digitaa-
linen palveluvalikoima kiinnostaa kaikkia asiakasryhmiä yhä 
enemmän, ja mobiilimaksujen palveluvalikoima laajeni katta-
maan myös Android-älylaitteet, kun Google Pay, Fitbit Pay 
ja Garmin Pay lanseerattiin vuoden ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä. Asiakkaat ovat ottaneet jo aiemmin lanseeratun 
Apple Payn hyvin vastaan, ja sen käyttö on lisääntynyt. 

Kiinnostus sijoituksia ja kuukausisäästämistä kohtaan oli 
vakaata vuosineljänneksen aikana siitä huolimatta, että mark-
kinoita leimasivat volatiilit olosuhteet vuosineljänneksen 
lopussa. Aktian varainhoitopalveluiden kysyntä kasvoi henki-
löasiakkaiden keskuudessa. 

Yritysasiakkaat

Yritysasiakastoiminnan kasvu oli vahvaa vuoden alussa ja 
aktiviteetti hyvällä tasolla. Vuoden alussa markkinatilanne 
näytti edelleen suotuisalta ja yritysten investointihalukkuus 
oli odotettua parempaa. Rakennusalallakin nähtiin edelleen 
runsaasti uusia aloitettuja hankkeita. Hyvä aktiviteetti näkyi 
yritysluottokannan kasvuna. Aktia aloitti Puro Finance Oy:n 
kanssa factoring-yhteistyön, jonka avulla Aktia voi tarjota 
omien ratkaisujensa lisäksi asiakkailleen erinomaisen vaihto-
ehdon käyttöpääoman rahoittamiseen.

Koronavirustilanne muutti markkinoita nopeasti maalis-
kuussa, ja positiivisissa merkeissä alkanut vuosi vaihtoi 
suuntaa. Talouden synkkeneminen vei nopeasti ison osan 
monien yritysten liikevaihdosta, ja lyhennysvapaata ja käyt-
töpääomaa koskevat kyselyt moninkertaistuivat normaa-
liin nähden. Maaliskuussa pääpainopiste oli asiakkaidemme 
neuvonnassa ja rahoitushakemusten toteuttamisessa. 

Segmentin tulos 

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %      

Liiketoiminnan tuotot 34,3 32,7 5 %

Liiketoiminnan kulut -25,6 -26,6 -4 %

Liikevoitto 7,3 5,0 47 %

Vertailukelpoinen liikevoitto 7,3 5,0 47 %

Kauden liiketoiminnan tuotot kasvoivat 5 prosenttia 34,3 
(32,7) miljoonaan euroon.

Korkokate kasvoi hieman edellisvuodesta 16,9 (16,6) miljoo-
naan euroon. Yritysasiakkaiden luottokannan positiivinen 
kehitys selittää korkokatteen kasvun suurelta osin. Sekä 
henkilö- että yritysasiakkaiden asiakasmarginaaleihin 
kohdistui edelleen paineita, minkä vuoksi marginaalitasot 
laskivat viime vuoden vastaavasta kaudesta. Kokonaisluot-
tokanta kasvoi vajaat 3 prosenttia 6 590 (6 429) miljoonaan 
euroon, josta henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi 4 933 
(4 924) miljoonaan euroon ja yritysasiakkaiden luottokanta 1 
657 (1 505) miljoonaan euroon.

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 prosenttia 16,6 (16,0) miljoo-
naan euroon, mitä selittää lähinnä hallinnoitujen asiakasva-
rojen vahva kasvu maaliskuun puoliväliin saakka.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,7 (0,1) miljoonaa euroa, 
johon sisältyy 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuloutettuja eriä. 
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Kauden vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut vähenivät 4 
prosenttia 25,6 (26,6) miljoonaan euroon. Väheneminen johtuu 
lähinnä palvelumallin muutoksesta vuoden 2019 lopussa.

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 
kasvoivat -1,4 (-1,1) miljoonaan euroon, josta malliin perustu-
vien luottotappioiden varauksen (ECL) muutos oli -0,9 (-0,1) 
miljoonaa euroa. Kasvu johtuu ennen kaikkea terveiden luot-
tojen (vaihe 1 ja vaihe 2) varausten kasvusta, sillä makrotalou-
dellisia olettamia korjattiin koronakriisin yhteydessä.

Varainhoito

Segmentti sisältää varainhoito- ja henkivakuutustoiminnan 
ja tarjoaa institutionaalisille asiakkaille varainhoitoa sekä 
laajan valikoiman sijoitus- ja henkivakuutustuotteita Aktian ja 
ulkoisten yhteistyökumppanien myyntikanavissa jaettaviksi.                  

Hallinnoidut varat 

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 ∆ %      

Hallinnoidut asiakasvarat* 8 136 9 853 -17 %

josta institutionaalisia varoja 5 528 6 821 -19 %

* Ei sisällä rahastojen rahastovaroja (vertailukaudet laskettu uudelleen)

Hallinnoitavat asiakasvarat vähenivät vuosineljänneksen 
aikana globaalin koronaviruspandemian aiheuttamien voimak-
kaiden negatiivisten markkinaliikkeiden vuoksi. Asiakkaat 
pysyivät rauhallisina, ja markkinatilanteeseen nähden koro-
naliitännäisten lunastusten määrä oli suhteellisen pieni. Asia-
kaskontakteihin ja -palveluun keskityttiin yhä enemmän tässä 
haastavassa markkinatilanteessa. 

Työ tuotevalikoiman laajentamiseksi jatkui ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Aktia lanseerasi ensimmäisen struktu-
roidun tuotteen henkilöasiakassegmentille osana strategista 
panostusta varainhoidon kasvuun ja alkoi markkinoida toista 
private debt -rahastoa ammattimaisille institutionaalisille 
sijoittajille. Aktian kiinteistörahasto kasvoi edelleen vakaasti 
vuosineljänneksen aikana. 

Aktian vahva korkovarainhoidon osaaminen palkittiin ensim-
mäisellä vuosineljänneksellä kuudetta kertaa Mornings-
tarin palkinnolla ”Paras korkovarainhoitaja”. Rahastojen 
Morningstar-luokitukset olivat edelleen vahvoja, ja helmi-
kuussa keskimääräinen luokitus oli 3,89. Suurin osa korkora-
hastoista sai luokituksen 4–5.      

Aktia jatkoi kansainväliseen kasvuun panostamista. UI-Aktia-
rahastoja hallinnoiva yhteistyökumppanimme Universal-
Investment-Luxembourg S.A. laajensi vuoden ensimmäisen 
neljänneksen aikana UI-Aktia-rahastojen jakelutoimintaa 
Chileen ja Peruun. Vallitseva poikkeustila ja matkustuskielto 
hidastavat jakelutoiminnan laajentamista. UI-Aktia-rahastojen 
rahastopääoma oli 1,4 miljardia euroa ensimmäisen vuosinel-
jänneksen lopussa.

Henkivakuutus

Keskittyminen henkivakuutustoiminnan kehittämiseen jatkui, 
minkä vuoksi aktiviteetti oli korkealla tasolla. Vuoden alussa 
lanseerattiin vakuutus, joka korvaa vaikean sairauden ja työt-
tömyyden tapauksessa. Aktia voi tarjota räätälöityjä ratkai-
suja yleisimpiin henkilöön liittyviin riskeihin yhdistämällä 
nämä uudet turvat olemassa oleviin turviin kuolemantapa-
uksen ja työkyvyttömyyden varalta. Asiakkaamme ja työnte-
kijämme ovat ottaneet uudet tuotteet ja uudistetun digitaa-
lisen hakuprosessin hyvin vastaan kaikissa myyntikanavissa. 

Säästövakuutusten hinnoittelun uudistaminen ja säästöva-
kuutusten täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen jakelun 
laajentaminen viime vuoden lopussa osoittivat myös kiinnos-
tuksen tarjontaamme kohtaan kasvaneen. Säästö- ja sijoi-
tustuotteissa saavutettiin vuosineljänneksen ensimmäisten 
kahden kuukauden aikana erittäin hyvät myyntitulokset 
vakuutusmaksutuloina mitattuna viime vuoden vastaavaan 
kauteen verrattuna. Aktiviteetti oli maaliskuussa väliaikai-
sesti matalampaa sijoitusmarkkinoiden kasvaneen huolestu-
neisuuden vuoksi. 

Henkilöturvien kysyntä kasvoi tasaisesti koko vuosineljän-
neksen ajan viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna, 
ja näkemyksemme mukaan henkilöturvavalikoima on yhä 
tärkeämmässä osassa taloudellisessa neuvonannossa, joka 
auttaa asiakkaitamme suojautumaan odottamattomilta talou-
dellisilta riskeiltä ja ajattelemaan pitkäjänteisesti.
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Segmentin tulos 

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %      

Liiketoiminnan tuotot 3,9 16,2 -76 %

Liiketoiminnan kulut -8,1 -7,8 5 %

Liikevoitto -4,2 8,4 -

Vertailukelpoinen liikevoitto -4,2 8,4 -

Kauden liiketoiminnan tuotot vähenivät 76 prosenttia 3,9 
miljoonaan euroon, mikä selittyy pääasiassa henkivakuutus-
toiminnan private equity -rahastojen ja korkorahastojen -11,2 
(1,2) miljoonan euron merkittävillä negatiivisilla realisoimatto-
milla arvonmuutoksilla. Vuosineljännes alkoi kahdella hyvällä 
kuukaudella, mutta ennen kaikkea maaliskuussa rahastojen 
lunastukset ja sijoitusmarkkinoiden negatiivinen kehitys 
vaikuttivat siihen negatiivisesti. 

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 13 prosenttia 10,2 miljoonaan 
euroon ja henkivakuutusnetto laski voimakkaasti -6,3 miljoo-
naan euroon sijoitussalkun laskun vuoksi. Henkivakuutus-
toiminnan vakuutusmaksutuotot kasvoivat 46 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Sijoitus-
sidonnaisten säästövakuutuksien myynti Private Banking 
-asiakkaille oli edelleen vahvaa ja enemmän kuin kaksin-
kertaistui edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. 
Segmentin liiketoiminnan kulut kasvoivat 5 prosenttia 8,1 
miljoonaan euroon, mikä johtuu pääasiassa kasvaneista 
henkilöstökuluista. 

Hallinnoitavat asiakasvarat pienenivät 1,7 miljardia euroa 
vuodenvaihteesta 8,1 (9,9) miljardiin euroon. Vuosineljän-
neksen nettomyynti oli -0,7 miljardia euroa ja markkina-arvon 
muutos -1,0 miljardia euroa. Suurin osa nettomyynnistä tuli 
institutionaalisilta asiakkailta.

Konsernitoiminnot

Konsernitoiminnot koostuvat konsernin keskeisistä toimin-
noista. Yksiköt hoitavat konsernin rahoituksen ja likvidi-
teetin hallinnan sekä tukevat muita liiketoimintasegmenttejä 
myynti-, IT- ja tuotetuen ja -kehityksen kautta. Konsernitoi-
minnot vastaavat myös riskien ja talouden seurannasta ja 
valvonnasta.      

Segmentin tulos 

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %      

Liiketoiminnan tuotot 4,0 6,1 -35 %

Liiketoiminnan kulut -4,2 -4,0 5 %

Liikevoitto -0,3 2,1 -

Vertailukelpoinen liikevoitto -0,3 2,1 -

Segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 4,0 miljoonaan 
euroon rahoitusvaroista ja -veloista saatavien nettotuot-
tojen laskun seurauksena. Vähennys johtuu ennen kaikkea 
Visa Inc.:n osakkeiden -0,5 (0,4) miljoonan euron realisoi-
mattomista arvonmuutoksista ja korkosijoitusten -0,6 (0,5) 
miljoonan euron ECL-arvonalentumistappioista. 

Segmentin korkokate oli hieman alhaisempi kuin viime 
vuonna. Korkojohdannaisilla tehtyjen suojaustoimien korko-
tuotot laskivat 0,5 (1,3) miljoonaan euroon ja korkotuotot 
pankin likviditeettisalkusta 1,4 (1,6) miljoonaan euroon. Uuden 
pitkäaikaisen rahoituksen alhaisemmat rahoituskustannukset 
ovat osittain korvanneet suljettujen korkosuojien ja likvidi-
teettisalkun pienentyneitä tuottoja. Haastavasta korkotilan-
teesta huolimatta korkotuotto on kyetty pitämään positiivi-
sena likviditeettisalkun uudelleensijoitusten avulla.

Aktia Pankki on ollut mukana Euroopan keskuspankin laina-
ohjelmassa (TLTRO) maaliskuusta 2015 alkaen, minkä ansi-
osta Aktia voi tuoda markkinoille edullisia ja kilpailu kykyisiä 
lainoja. Aktian TLTRO-rahoituksen korkotuotot olivat 0,4 (0,4) 
miljoonaa euroa. 

Segmentin liiketoiminnan kulut olivat jonkin verran edellis-
vuotta korkeammat.   
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(milj. euroa) Pankkitoiminta       Varainhoito
Konserni- 
toiminnot                

Muut &  
elimintoinnit               

Konserni  
yhteensä      

Tuloslaskelma
1-3/ 

2020
1-3/ 

2019
1-3/ 

2020
1-3/ 

2019
1-3/ 

2020
1-3/ 

2019
1-3/ 

2020
1-3/ 

2019
1-3/ 

2020
1-3/ 

2019

Korkokate 16,9 16,6 0,0 0,0 2,7 2,9 0,0 - 19,7 19,4

Nettopalkkiotuotot 16,6 16,0 10,2 9,0 1,7 1,5 -3,3 -3,4 25,2 23,2

Henkivakuutusnetto - - -6,3 7,1 - - 1,1 1,2 -5,2 8,3

Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,1 0,1 0,1 -0,5 1,7 0,0 0,0 0,3 1,8

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 34,3 32,7 3,9 16,2 4,0 6,1 -2,2 -2,3 39,9 52,7
Henkilöstökulut -4,6 -4,0 -3,6 -3,4 -8,3 -9,0 - - -16,6 -16,4

Liiketoiminnan muut kulut1 -20,9 -22,7 -4,5 -4,3 4,1 5,0 2,3 2,3 -19,1 -19,7

Liiketoiminnan kulut yhteensä -25,6 -26,6 -8,1 -7,8 -4,2 -4,0 2,3 2,3 -35,6 -36,1
Arvonalentumiset luotoista ja muista 
sitoumuksista

-1,4 -1,1 - - 0,0 - - - -1,4 -1,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - - - - - - -0,1 1,7 -0,1 1,7

Liikevoitto 7,3 5,0 -4,2 8,4 -0,3 2,1 -0,1 1,7 2,8 17,2

Vertailukelpoinen liikevoitto 7,3 5,0 -4,2 8,4 -0,3 2,1 -0,1 1,7 2,8 17,2

Tase
31.3. 

2020
31.12. 
2019

31.3. 
2020

31.12. 
2019

31.3. 
2020

31.12. 
2019

31.3. 
2020

31.12. 
2019

31.3. 
2020

31.12. 
2019

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 0,1 0,1 1 096,9 1 268,9 1 065,8 1 025,5 - -15,0 2 162,8 2 279,4

Käteiset varat 1,2 1,8 0,0 0,0 402,0 313,5 - - 403,3 315,4

Jaksotettuun hankintamenoon  
arvostettavat korolliset arvopaperit

- - 47,8 47,9 343,0 288,6 - - 390,8 336,5

Lainat ja muut saamiset 6 589,7 6 428,9 87,3 60,8 15,3 15,3 -85,2 -58,5 6 607,1 6 446,5

Muut varat 23,0 22,3 67,2 65,1 261,1 293,7 -70,5 -61,7 280,8 319,3

Varat yhteensä 6 614,0 6 453,1 1 299,3 1 442,6 2 087,2 1 936,5 -155,7 -135,2 9 844,7 9 697,1

Talletukset 4 407,4 4 185,6 - - 473,8 530,4 -85,2 -58,5 4 796,0 4 657,5

Liikkeeseen lasketut velkakirjat - - - - 2 836,9 2 637,3 0,3 -14,6 2 837,2 2 622,7

Vakuutusvelka - - 1 137,2 1 259,8 - - - - 1 137,2 1 259,8

Muut velat 14,4 13,4 26,2 32,3 439,0 511,7 -12,0 -10,3 467,6 547,2

Velat yhteensä 4 421,8 4 199,0 1 163,4 1 292,1 3 749,7 3 679,4 -96,8 -83,4 9 238,0 9 087,1

1) Keskeisten toimintojen nettokustannukset allokoidaan Konsernitoiminnoista liiketoimintasegmentteihin Pankkitoiminta ja Varainhoito. Tämä kustannusten allokointi sisältyy 
segmenttien liiketoiminnan muihin kuluihin. 

Segmenttien neljännesvuosittaiset luvut esitetään myöhemmin raportissa.        
 

Konsernin segmenttiraportointi
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Vakavaraisuus 

Aktia-pankkikonsernin (Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytär yhtiöt 
lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta) ydinpääoman 
suhde oli kauden lopussa 15,9 (14,7) prosenttia. Ydinpääoma 
vähennyserien jälkeen kasvoi kauden aikana 48,9 miljoonaa 
euroa, mikä paransi ydinpääoman suhdetta 1,8 prosentti-
yksikköä. Ydinpääoman kasvu liittyy päätökseen lykätä 
osingonjakoa vuodelta 2019 koskevaa päätöstä myöhem-
pään ajankohtaan. Riskipainotetut saamiset nousivat 109,1 
miljoonaa euroa, mikä vähensi ydinpääoman suhdetta 0,6 
prosenttiyksikköä. Riskipainotettujen sitoumusten kasvu 
johtuu ennen kaikkea yritysvastuiden kasvusta.

Pankkikonsernissa sovelletaan sisäistä riskiluokitusta (IRBA) 
vähittäis- ja osakevastuiden sekä tiettyjen yritysvastuiden 
vakavaraisuusvaatimusta laskettaessa. Muihin vastuuryhmiin 
sovelletaan standardimenetelmää. 

Vakavaraisuus, % 31.3.2020 31.12.2019

Pankkikonserni
Ydinpääoman suhde 15,9 14,7

Omien varojen suhde 19,4 18,6

Pankkien kokonaispääomavaatimus koostuu minimivaatimuk-
sesta (ns. pilari 1 -vaatimus), harkinnanvaraisesta lisäpää-
omavaatimuksesta (ns. pilari 2 -vaatimus) ja muista lisäpää-
omavaatimuksista. Alla olevassa taulukossa kuvaillaan Aktian 
pääomavaateen eri osatekijät. Kaikki pääomavaatimukset 
huomioon ottaen pankkikonsernin vakavaraisuusasteen 
vähimmäistaso oli kauden lopussa 13,26 prosenttia ja ensisi-
jaisen pääoman suhteen vähimmäistaso 11,26 prosenttia.

Finanssivalvonta on asettanut Aktialle 13.12.2019 uuden 1,25 
prosentin suuruisen konsolidoidun pilari 2 -vaatimuksen. Uusi 
vaatimus astuu voimaan 30.6.2020 ja korvaa nykyisen 1,75 
prosentin vaatimuksen. Viranomaiset ovat laskeneet pääoma-
vaatimuksia Euroopassa koronapandemian negatiivisten 
vaikutusten lieventämiseksi. Suomessa Finanssivalvonta on 
päättänyt poistaa suomalaisten luottolaitosten järjestelmä-
riskipuskurin 6.4.2020, mikä laskee Aktian pääomavaatimusta 
1 prosenttiyksiköllä. 

Yhteenlaskettu pääomavaade
Lisäpääomavaatimukset

31.3.2020 Pilari 1 -vaade Pilari 2 -vaade Kiinteä Muuttuva O-SII
Järjestelmä- 

riski Yhteensä

Ydinpääoma (CET1) 4,50 1,75 2,50 0,01 0,00 1,00 9,76

Ensisijainen  
lisäpääoma (AT1) 1,50 0,00 1,50

Toissijainen pääoma (T2) 2,00 0,00 2,00

Yhteensä 8,00 13,26

Vähimmäisomavaraisuusaste 31.3.2020 31.12.2019

Ensisijainen pääoma 437,0 388,1

Vastuut yhteensä 8 816,2 8 474,5

Vähimmäisomavariasuusaste, % 5,0 4,6

Rahoitusvakausvirasto päivitti vuoden 2019 kolmannella 
vuosineljänneksellä kriisinratkaisulain mukaisen oman varal-
lisuuden ja alentamiskelpoisten velkojen minimivaatimuksen 
(MREL-vaade) Aktia Pankki Oyj:lle. Vaatimus on kaksi kertaa 
vähimmäispääomavaade mukaan lukien yhteenlaskettu lisä-
pääomavaade vuoden 2017 lopussa. Päivitetty MREL-vaade 
on 23,37 prosenttia riskipainotetuista eristä yhteensä (RWA) 
mutta vähintään 8 prosenttia taseen loppusummasta.  

MREL-vaade (milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019

MREL-vaade 695,1 670,9

Omat varat ja velat, joita voidaan 
käyttää MREL-vaateen kattamiseen
Ydinpääoma (CET1) 437,0 388,1

AT1 -instrumentit 0,0 0,0

Tier 2 -instrumentit 129,0 160,4

Muut velat 456,7 247,9

Yhteensä 1 022,8 796,4

Henkivakuutusyhtiössä noudatetaan Solvenssi II -direktiiviä, 
jonka mukaan vakuutusvelka arvostetaan markkina-arvoon. 
Solvenssi II:n mukaan yhtiö laskee vakavaraisuusvaateen 
SCR (Solvency Capital Requirement) ja vähimmäisvakava-
raisuusvaateen MCR (Minimum Capital Requirement) sekä 
identifioi Solvenssi II:n puitteissa käytettävissä olevan vaka-
varaisuuspääoman. Aktia Henkivakuutus käyttää SCR:n stan-
dardikaavaa ja ottaa vakavaraisuuspääoman laskennassa 
huomioon direktiivin vakuutusvelkaa koskevan siirtymä-
säännön Finanssivalvonnan luvan mukaisesti.

Solvenssi II Siirtymäsäännöillä
Ilman  

siirtymäsääntöjä

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 31.3.2020 31.12.2019

MCR 23,4 24,2 25,0 25,9

SCR 85,2 86,6 95,5 98,3

Solvenssi II -pääoma 146,3 166,3 103,3 120,2

Vakavaraisuus-aste, % 171,7 192,1 108,2 122,2
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Konsernin 
riskipositiot

Konserni harjoittaa pääasiassa pankki-, varainhoito- ja henki-
vakuutustoimintaa. Riskit ja riskienhallinta ovat olennainen 
osa Aktian toimintaympäristöä ja liiketoimintaa. Olennaiset 
riskialueet ovat pankkikonsernin luotto-, korko- ja maksu-
valmiusriskit sekä henkivakuutustoiminnan korkoriski, muut 
markkinariskit ja vakuutustekniset riskit. Liiketoimintariskit ja 
operatiiviset riskit koskevat kaikkea toimintaa.

Pääoman- ja riskienhallinnan määritelmät ja yleiset periaat-
teet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2019 vuosi- ja 
vastuullisuuskertomuksen liitteestä K2, s. 117–132, tai Aktia 
Pankki Oyj:n Capital and Risk Management Report -raportista 
(julkaistu englanniksi) konsernin verkkosivuilla www.aktia.com.

Pankki- ja varainhoitotoiminta

Luottoriskit

Aktian luottosalkku koostuu suurimmaksi osaksi asunto- 
tai kiinteistövakuudellisista luotoista kotitalouksille ja yksi-
tyishenkilöille. Luototusaste loan-to-value-suhteella (LTV) 
mitattuna on turvaavalla tasolla, ja matalan riskitason vuoksi 
Aktian luottosalkun luottojen laatu on hyvä. Vuoden 2019 
lopussa LTV-taso oli keskimäärin 45 prosenttia koko luotto-
salkussa.

Erääntyneet luotot viivästyksen pituuden (vrk) ja ECL 
vaiheiden mukaan  

(milj. euroa)
Vrk

31.3.2020

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

≤ 30 34,3 26,4 0,3 61,0

josta kotitaloudet 31,6 24,7 0,2 56,5

> 30  ≤ 90 0,0 22,4 1,0 23,4

josta kotitaloudet 0,0 21,3 0,8 22,1

> 90 0,0 0,0 46,5 46,5

josta kotitaloudet 0,0 0,0 38,8 38,8

(milj. euroa)
Vrk

31.12.2019

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

≤ 30 45,9 23,0 0,5 69,4

josta kotitaloudet 36,3 21,6 0,4 58,3

> 30 ≤ 90 0,0 26,0 1,4 27,4

josta kotitaloudet 0,0 23,3 1,1 24,4

> 90 0,0 0,0 44,4 44,4

josta kotitaloudet 0,0 0,0 38,0 38,0

Luottovastuut (sis. taseen ulkopuoliset erät) 
maksulaiminlyönnin todennäköisyyden (PD) mukaan  

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019

Yritykset
PD-luokat A 275,3 199,5

PD-luokat B 720,5 707,7

PD-luokat C 704,9 552,1

Maksukyvyttömät 31,6 20,7

1 732,3 1 480,0

Tappiovaraus (ECL) -15,4 -15,1

Kirjanpitoarvo 1 716,9 1 464,9

Kotitaloudet
PD-luokat A 3 472,1 3 448,6

PD-luokat B 825,3 837,8

PD-luokat C 767,6 781,1

Maksukyvyttömät 59,8 51,6

5 124,8 5 119,1

Tappiovaraus (ECL) -13,4 -13,6

Kirjanpitoarvo 5 111,4 5 105,5

Muut
PD-luokat A 27,5 26,4

PD-luokat B 336,7 330,6

PD-luokat C 52,9 159,2

Maksukyvyttömät 0,8 0,9

417,9 517,1

Tappiovaraus (ECL) -0,2 -0,5

Kirjanpitoarvo 417,7 516,7

Markkinariskit

Markkinariskit syntyvät rahoitusmarkkinoilla hinnan ja riski-
tekijöiden muutosten seurauksena. Markkinariski sisältää 
korkoriskin, valuuttariskin sekä osake- ja kiinteistöriskin.

Korkoriski on markkinariskeistä suurin. Rakenteellinen korko-
riski syntyy korkosidonnaisuusaikojen eroista ja korollisten 
varojen ja velkojen uudelleenhinnoittelun yhteydessä. Pank-
kitoiminnassa rakenteellisia korkoriskejä hallitaan aktiivi-
sesti erilaisilla liikejärjestelyillä vallitseva markkinatilanne 
huomioon ottaen joko suojaavilla johdannaisilla tai likviditeet-
tisalkun kiinteäkorkoisilla sijoituksilla tai yhdistelemällä näitä. 
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Pankki mittaa korkoriskiä korkokatteen herkkyysanalyyseillä 
sekä korollisten varojen ja velkojen nykyarvolla, jolloin korko-
käyrää stressitestataan erilaisilla dynaamisen tai paralleellin 
korkomuutoksen korkoskenaarioilla.

Pankkikonsernin korkoriski on edelleen alhainen, ja kauden 
lopussa korkokateriski laski vuodenvaihteeseen verrattuna 
kaikissa korkoshokkiskenaarioissa nousevien markkinakor-
kojen seurauksena.

Pankkitoiminnassa ei käydä osakekauppaa kaupankäynti-
tarkoituksessa eikä tehdä kiinteistösijoituksia tuotto-
tarkoituksessa. 

Toimintaan liittyvät osakesijoitukset olivat 4,3 (5,0) miljoonaa 
euroa. Pankkikonsernilla ei ollut kiinteistöomistuksia kauden 
lopussa. 

Pankkikonsernin yhteenlasketut valuuttavastuut ovat margi-
naaliset, ja ne olivat kauden lopussa 3,3 (4,8) miljoonaa euroa.

Likviditeettireservi ja 
likviditeettiriskin mittaaminen

Likviditeettisalkku koostuu likviditeettitarpeen tyydyttämi-
seksi stressitilanteissa tarvittavista laadukkaista varoista. 
Likviditeettisalkun panttaamattomat rahoitusvarat, joita 
voidaan käyttää likviditeettireservinä, mukaan lukien käteis-
varat, olivat markkina-arvoltaan 1 345 (1 104) miljoonaa euroa 
kauden lopussa.  

Kaikki joukkovelkakirjalainat paitsi sijoitukset kotimaisiin 
yrityssertifikaatteihin täyttivät keskuspankkirahoituksen 
kriteerit.

Likviditeettireservi, markkina-arvo 
(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019

Käteiset varat ja rahavarat keskuspankeissa 358 271

Valtion, keskuspankkien tai kansain-
välisten kehityspankkien liikkeeseen 
laskemat ja takaamat velkakirjat 217 195

Kuntien tai julkisen sektorin liikkeeseen 
laskemat tai takaamat velkapaperit 161 208

Liikkeeseen lasketut vakuudelliset  
joukkovelkakirjalainat (Covered Bonds) 603 430

Rahoituslaitosten  
liikkeeseen laskemat velkakirjat 0 0

Yritysten liikkeeseen  
laskemat velkapaperit (yritystodistus) 6 0

Yhteensä 1 345 1 104

Likviditeettiriskiä seurataan muun muassa maksuvalmius-
vaatimuksen (LCR) kautta. LCR mittaa lyhytaikaista likvidi-
teettiriskiä, ja sen tehtävä on varmistaa, että Aktia Pankin 
panttaamattomista hyvälaatuisista varoista koostuva likvidi-
teettireservi riittää kattamaan lyhytaikaiset ulospäin suuntau-
tuvat nettovirrat stressitilanteissa seuraavien 30 päivän ajan. 
LCR vaihtelee ajan kuluessa muun muassa pankin liikkeeseen 
laskemien arvopapereiden erääntymisrakenteen mukaan. LCR 
oli 129 (118) prosenttia.

Maksuvalmiusvaatimus (LCR)* 31.3.2020 31.12.2019

LCR % 129 % 118 %

* LCR on laskettu Euroopan komission lokakuussa 2014 julkaiseman asetuksen

mukaisesti. Viranomaisen vähimmäisvaade LCR:lle on 100 prosenttia.

Pankkikonsernin likviditeettisalkun 
luotto luokituksen jakauma Aaa 

58,9 %

Aa1-Aa3  
17,3 %

A1-A3     
3,0 %

Baa1-Baa3   
9,1 %

Ba1-Ba3  
0,0 %

Kotimaiset kunnat,  
ei luottoluokitusta   

11,3 %

Muut, ei luottoluokitusta     
0,4 %

31.3.2020  
yhteensä 

1 419 
milj. euroa
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Henkivakuutustoiminta

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun markkina-arvo oli 522 
(546) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön suorat kiinteis-
tösijoitukset olivat 43 (42) miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseu-
dulla ja muissa Etelä-Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevat 
kiinteistöt on pääasiassa vuokrattu pitkin vuokrasopimuksin.

Aktia Henkivakuutus, sijoitussalkun allokaatio

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019

Korkosijoitukset 346,9 66,4 % 387,7 71,0 %

Valtionobligaatiot 112,0 21,4 % 112,8 20,7 %

Joukkovelkakirjat, 
pankki ja rahoitus 84,7 16,2 % 114,6 21,0 %

Joukkovelkakirjat, 
muut yritykset 80,2 15,3 % 80,4 14,7 %

Kasvumarkkinat 
(rahastoja) 46,3 8,9 % 50,1 9,2 %

High yield (rahastoja) 20,3 3,9 % 19,5 3,6 %

Trade Finance  
(rahastoja) 3,4 0,6 % 10,3 1,9 %

Vaihtoehtoiset  
sijoitukset 8,2 1,6 % 6,8 1,2 %

Private Equity yms. 8,2 1,6 % 6,8 1,2 %

Kiinteistöt 70,6 13,5 % 68,7 12,6 %
Suorat omistukset 42,7 8,2 % 42,5 7,8 %

Rahastot 27,9 5,3 % 26,2 4,8 %

Rahamarkkina 30,4 5,8 % 48,0 8,8 %
Käteisvarat 66,3 12,7 % 34,9 6,4 %
Yhteensä 522,3 100,0 % 546,1 100,0 %

Henkivakuutusyhtiön markkinariski

Vakuutusvelkaan sisältyy 26,0 (16,0) miljoonan euron korko-
varaus, jolla voidaan varmistaa tulevan korkovaateen täyt-
tyminen. Korkosidonnaisen vakuutusvelan keskimääräinen 
diskonttokorko korkovarauksen purkamisen jälkeen on 2,3 
prosenttia tulevalle 10 vuodelle. Sen jälkeen diskonttokorko 
on 3,1 prosenttia. Aktia Henkivakuutus arvioi korkovarauksen 
riittävyyttä vuosittain ja korjaa korkovarausta tarvittaessa. 
Korkoriski on merkittävin henkivakuutusyhtiön vakuutus-
velkaan liittyvä riski, ja se vaikuttaa kannattavuuteen taatun 
asiakaskoron tuottovaatimuksen kautta sekä vakavaraisuu-
teen varojen ja velkojen markkina-arvostuksen kautta. Sekä 
yhtiön korkosidonnaisten että sijoitussidonnaisten tase-erien 
korkoriski sijoitussalkussa ja vakuutusvelassa lasketaan 
korkostressillä (koron lasku), joka edustaa markkinakoron 
historiallista 99,5 %-persentiiliä. Laskettu vaikutus stressi-
skenaariossa, joka pitkien vastuiden vuoksi johtuu lähinnä 
vakuutusvelan markkina-arvon muutoksesta, oli -43 (-42) 
miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan 
suorien korkosijoitusten 
luottoluokitusten jakauma
(pl. korkorahastot, kiinteistö-, 
osake- ja vaihtoehtoiset 
sijoitukset)

Aaa 
23,0 %

Aa1-Aa3  
32,1 %

A1-A3    
10,3 %

Baa1-Baa3   
24,5 %

Ba1-Ba3   
0,7 %

Muut, ei luottoluokitusta    
9,4 %

31.3.2020  
yhteensä 

279
milj. euroa
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Keskeiset 
tapahtumat

Aktia paransi luokitustaan 
yritysvastuun CDP-vertailussa

Aktia saavutti 23.1.2020 kansainvälisessä yritysvastuun CDP-
vertailussa luokan B, mikä on yli eurooppalaisen finanssialan 
keskiarvon. Tämä on merkittävä parannus viime vuoden 
luokasta D-. CDP (ent. Carbon Disclosure Project) on globaali 
voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää ja jakaa 
yrityskohtaista tietoa muun muassa ilmastonmuutoksen hillit-
semisestä ja kasvihuonekaasupäästöistä. B-luokan saavut-
taminen tarkoittaa, että Aktia ottaa yhä paremmin huomioon 
ilmastonmuutoksen tuomat riskit ja mahdollisuudet ja tekee 
aktiivisesti toimenpiteitä ilmastoasioiden suhteen.

Muutos Aktia Pankki Oyj:n 
osakkeiden määrässä

Aktia Pankki Oyj laski 13.2.2020 suunnatussa annissa liik-
keelle 744 696 uutta osaketta osana Aktia Varainhoito Oy:n 
24 %:n vähemmistöosuuden ostoa. Osakkeet laskettiin liik-
keelle yhtiökokouksen 11.4.2019 antaman liikkeellelaskuval-
tuutuksen nojalla. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekiste-
riin 14.2.2020, ja kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä alkoi 
17.2.2020. Liikkeellelaskun jälkeen Aktian osakkeiden luku-
määrä oli 69 917 133 kappaletta.

Google Pay Aktian asiakkaiden käyttöön

Aktia laajensi mobiilimaksamisen palveluvalikoimaansa ja toi 
asiakkaidensa käyttöön Google Payn 18.2.2020. Aktian asiak-
kaat voivat muuttaa Android-älylaitteensa maksuvälineeksi 
ottamalla käyttöön Google Payn. 

Aktia valittiin kuudetta kertaa Suomen 
parhaaksi korkovarainhoitajaksi

Aktia voitti 11.3.2020 julkaistussa Morningstarin Suomen 
Awards 2020 -kilpailussa korkovarainhoitaja-sarjan. Kyseessä 
oli jo kuudes kerta, kun Aktia palkittiin parhaana suomalai-
sena varainhoitajana ja kahdeksas vuosi peräkkäin, kun Aktia 
oli kolmen parhaan korkovarainhoitajan joukossa.

Aktia Pankki Oyj pitäytyi toistaiseksi 
näkymien antamisesta vuodelle 2020

Koronavirustilanteen seurauksena olennaisesti huonontu-
neiden makrotalouden näkymien ja markkinoiden lisään-
tyneen volatiliteetin odotetaan vaikuttavan negatiivisesti 
Aktian liikevoittoon vuonna 2020. Myös taloudellisia seura-
uksia on hyvin vaikea ennustaa markkinoiden matalana pysy-
neen näkyvyyden ja korkean volatiliteetin vuoksi. Aktia päätti 
siksi 18.3.2020 pitäytyä toistaiseksi näkymien antamisesta 
vuodelle 2020.
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Muut  
tiedot

Kauden jälkeiset tapahtumat

Hallitus ehdotti 2.4.2020 viranomaisten suositukset huomi-
oiden, että Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkein-
taan 0,63 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikau-
delta 2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useam-
malla kerralla, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2020. Valtuutus olisi 
voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 
Yhtiökokoukselle ehdotettiin myös, että hallitus valtuutetaan 
päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksu-
ajankohta. Aktia tiedottaa päätöksistä erikseen.

Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen johtaja Irma Gillberg-
Hjelt jätti tehtävänsä Aktiassa 15.4.2020. Seuraajan rekrytointi 
on alkanut. Aktian henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava 
johtaja Carola Nilsson toimii siirtymäkauden aikana väliaikai-
sena yritysasiakasliiketoiminnan johtajana.

Luottoluokitus 

Standard & Poor’s vahvisti 18.12.2019 näkemyksensä Aktia 
Pankki Oyj:n luottokelpoisuudesta. Pitkäaikaisen varainhan-
kinnan luottoluokitus on A- ja lyhytaikaisen varainhankinnan 
luottoluokitus A2. Näkymät ovat vakaat.  

Moody’s Investors Service vahvisti 13.9.2019 Aktia Pankin 
pitkän ja lyhyen aikavälin talletusten luokituksen. Vakuudet-
tomien etuoikeutettujen lainojen luokitus oli A1/P-1. 

Moody’s Investors Servicen Aktia Pankin pitkäaikaisille kiin-
teistövakuudellisille joukkovelkakirjalainoille (Covered Bonds) 
myöntämä luokitus on Aaa. Näkymät ovat vakaat. 

Pitkä-
aikainen 

varain-
hankinta

Lyhyt-
aikainen 

varain-
hankinta Näkymät      

Covered 
Bonds      

Moody’s 
Investors Service A1 P-1 vakaa Aaa

Standard & Poor’s A- A-2 vakaa -

Lähipiiri

Lähipiiri käsittää määräävässä asemassa olevat osakkeen-
omistajat ja johtavassa asemassa olevat avainhenkilöt ja 
näiden perheenjäsenet sekä yritykset, joissa johtavassa 
asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta. Aktian 
avainhenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, 
toimitusjohtajan varamies sekä muut johtoryhmän jäsenet.

Lähipiiritietoja kuvataan tarkemmin vuoden 2019 tilinpää-
töksen liitetiedoissa K43 ja M43. 

Henkilöstö 

Kokoaikaisten työntekijöiden määrä oli maaliskuun lopussa 
767 (31.12.2019; 776). Kokoaikaisten työntekijöiden keskimää-
räinen lukumäärä oli 771 (1.1.-31.3.2019; 778).

Kannusteohjelma 

Aktia Pankki Oyj otti vuonna 2018 käyttöön uuden pitkän 
aikavälin osakesäästöohjelman Aktia-konsernin työntekijöille 
tukemaan Aktian strategian toteuttamista. 

AktiaUna-osakesäästöohjelmassa Aktian noin 800:lle työnte-
kijälle tarjotaan mahdollisuus säästää 2–4 prosenttia palkas-
taan (johtoryhmä enintään 7 prosenttia) ja hankkia sääs-
tösummalla säännöllisesti Aktian osakkeita 10 prosenttia 
matalampaan hintaan. Lisäksi osallistujia kannustetaan anta-
malla heille maksuttomia lisäosakkeita osakesäästöohjel-
massa hankituilla osakkeilla noin kahden vuoden kuluttua. 

Yllämainitun AktiaUna-osakesäästöohjelman puitteissa noin 
60 avainhenkilölle, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johto-
ryhmän jäsenet, on tarjottu mahdollisuutta osallistua lisäksi 
osakesäästöohjelman suoriteperusteiseen osaan. Ansainta-
kriteerit ovat Aktia-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto ja 
nettopalkkiotuotot kyseisen jakson osalta.  

Kannusteohjelmat esitellään tarkemmin osoitteessa  
www.aktia.com > Johto ja hallinto > Palkitseminen. 
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Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen 
yhtiökokouksen 2020 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 16.4.2020 
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuva-
pauden aiemmille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti viran-
omaisten suositukset huomioiden, että Aktia Pankki Oyj:n 
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
myöhemmin korkeintaan 0,63 euron osingon maksami-
sesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 siten, että maksu 
tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla, kuitenkin aikaisin-
taan 1.10.2020. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinai-
seen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin päättämään 
mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. 
Aktia tiedottaa päätöksistä erikseen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi 
yhdeksän. Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria 
Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Arja 
Talma valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin diplomi-insinööri Kari A.J. Järvinen, 
KTM Harri Lauslahti ja KTM Olli-Petteri Lehtinen. Kaikki halli-
tuksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja 
valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Tilin-
tarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 
että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osak-
keeseen ja osakkeeseen liittyvät oikeudet on menetetty 
Aktia Pankki Oyj:n keräilytilillä olevien osakkeiden osalta. 

Menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet ovat 
osakkeita, joita Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön 
omistaja-asiakkaat saivat sulautumisvastikkeena maksa-
miensa vakuutusmaksujensa perusteella, kun Veritas keski-
näinen vahinkovakuutusyhtiö sulautui Aktia Oyj:hin 1.1.2009, 
ja jotka vielä ovat yhtiön keräilytilillä ja joita ei ole vaadittu 
rekisteröitäviksi arvo-osuustilille ennen yhtiökokouksen 
päätöstä asiassa 16.4.2020.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudes-
saan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com 
kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > 
Yhtiökokous 2020.

Osakepääoma ja omistajat

Aktia Pankki Oyj:n osakepääoma on 170 miljoonaa euroa. 
Maaliskuun 2020 lopussa Aktia-osakkeiden lukumäärä oli 
69 917 133. Rekisteröityjen omistajien kokonaislukumäärä 
oli 36 055 (31.12.2019; 36 863). Osakkeista 9,24 prosenttia 
oli ulkomaisessa omistuksessa. Maaliskuun 2020 lopussa 
rekisteröimättömiä osakkeita oli 765 483 eli 1,1 prosenttia 
koko osakemäärästä. Konsernin omien osakkeiden omistus 
31.3.2020 oli 9 865 (31.3.2019; 52 722) Aktia-osaketta. Aktia 
Pankki Oyj:n pörssiarvo kauden viimeisen kauppapäivän 
lopussa 31.3.2020 oli 504 miljoonaa euroa. Aktia-osakkeen 
päätöskurssi 31.3.2020 oli 7,21 euroa. Korkeimmillaan Aktia-
osakkeella käyntiin kauppaa 11,56 eurolla ja alimmillaan  
6,51 eurolla.

Aktia-osakkeeen keskimääräinen päivittäinen vaihto tammi-
maaliskuussa 2020 oli 1 903 312 euroa tai 199 326 osaketta. 

Aktian osakkeen kurssikehitys 2.1.–31.3.2020

13.1. 27.1. 10.2. 24.2. 9.3. 23.3. 

12,00 euroa

10,00

6,00

8,00

4,00

17Aktia Pankki Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 – Muut tiedot



Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2023

Hallituksen syyskuussa 2019 vahvistamat taloudelliset  
tavoitteet ovat: 

• vertailukelpoinen liikevoitto 100 miljoonaa euroa (2019; 
68,2 miljoonaa euroa),

• oman pääoman tuotto (ROE) yli 11 prosenttia (2019; 10,3 
prosenttia),

• vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde alle 0,60 (2019; 0,66) 
sekä

• ydinpääoman suhde (CET 1) 1,5–3 prosenttiyksikköä viran-
omaisvaateen yläpuolella (2019; 3,4 prosenttiyksikköä 
vähimmäisvaateen 11,3 prosenttia yläpuolella).

Riskit ja näkymät 

Riskit (päivitetty)

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät 
ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien 
vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset 
voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus- ja omaisuudenhoitopalve-
lujen kysyntään.

Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaa-
leja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korko-
marginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa 
tehokasta korkoriskien hallintaa.

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa 
voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat 
talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohin-
tojen kehitys.

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista 
Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia 
tarvitsee kotitalouksien talletuksia kattaakseen osan likvidi-
teettitarpeestaan. 

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi 
muuttua muun muassa sijoittajien korkeampien tuottovaati-
musten seurauksena.

Lisääntynyt pankki- ja vakuutustoiminnan sääntely on 
tiukentanut pankkiin kohdistuvia pääoma- ja likviditeetti-
vaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuk-
sista, kasvattanut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja 
nostanut kiinteitä kustannuksia. 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana puhjennut korona-
pandemia ja sen kehittymisen rajoittamiseksi tehdyt toimen-
piteet ovat vaikuttaneet sekä reaalitalouteen että rahoitus-
markkinoihin. Osakemarkkinoiden nopeat muutokset ja aluksi 
nopeasti edennyt lasku ovat kasvattaneet konsernin sijoitus-
varojen arvoon liittyvää riskiä.

Palkkiotuottojen kehitys riippuu myös hallinnoitavien varojen 
volyymistä ja arvonkehityksestä, mikä puolestaan on lisännyt 
konsernin tuottoihin ja kannattavuuteen liittyviä riskejä mark-
kinakäänteiden seurauksena. 

Pandemian vaikutuksiin ja kestoon liittyvä rahoitusmarkki-
noiden epävarmuus lisäsi jälleenrahoituksen ja likviditeetin 
riskiä ensimmäisen vuosineljänneksen loppua kohden, mikä 
puolestaan on tähän asti heijastunut Aktiaan pääasiassa 
kohonneina jälleenrahoitushintoina.

Reaalitalouden lasku ja sekä henkilö- että yritysasiakkaiden 
taloudelliset haasteet, investointeihin liittyvä varovaisuus, 
huonontunut likviditeetti tai sen huonontumiseen valmistau-
tuminen sekä palveluiden ja tuotteiden tuotannon, ostojen, 
jakelun ja kysynnän haasteet lisäävät laina-asiakkaiden 
maksuvaikeuksien riskiä ja siten myös luottosalkun tulevien 
arvonalentumisten riskiä.

Reaalitalouden haasteet ja lisääntynyt työttömyys kasvat-
tavat lainan vakuutena käytettävien kiinteistöjen vakuusar-
vojen riskiä, mikä puolestaan lisää mahdollisten arvonalen-
tumistappioiden riskiä luottosalkussa. Ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana Aktian luottoriskin kasvu näkyi 
lähinnä lainojen lyhennysvapaakampanjan seurauksena 
vastaanotettujen lyhennysvapaahakemusten määrän kasvuna 
sekä lainahoitojoustojen lisääntymisenä ensimmäisen vuosi-
neljänneksen lopussa.

Koronapandemian vaikutuksia ja sen estämiseksi tehtyjen 
toimenpiteiden vaikutuksia valvotaan ja arvioidaan jatkuvasti, 
jotta pandemian pitkäaikaiset vaikutukset Aktian riskeihin 
voidaan määritellä myöhemmässä vaiheessa.

Näkymät 2020 (päivitetty)

Koronaviruspandemian taloudellisia seurauksia on edel-
leen hyvin vaikea ennustaa markkinoiden huonon näky-
vyyden ja korkean volatiliteetin vuoksi. Aktia on siksi päät-
tänyt toistaiseksi pidättäytyä näkymien antamisesta vuodelle 
2020. Aktian tavoitteena on antaa näkymiin liittyvä päivitys 
4.8.2020 julkistettavan puolivuosikatsauksen yhteydessä. 

Aktian likviditeetti- ja pääoma-asema on edelleen vahva.
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Taulukot ja  
osavuosikatsauksen liitteet

Tunnusluvut

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ % 2019 4Q2019 3Q2019 2Q2019

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,21 -86 % 0,90 0,23 0,16 0,30
Laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,25 - 0,85 0,06 0,17 0,38
Oma pääoma / osake (NAV) ,euroa*1 8,68 8,81 -1 % 8,82 8,82 8,76 8,58
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (pl. omat osakkeet), milj. kpl2 69,5 69,0 1 % 69,0 69,0 69,0 69,0
Osakkeiden määrä kauden lopussa (pl. omat osakkeet), milj. kpl1 69,9 69,0 1 % 69,1 69,1 69,1 69,1

Oman pääoman tuotto (ROE), %* 1,4 9,4 -86 % 10,3 10,5 7,4 13,7
Koko pääoman tuotto (ROA), %* 0,08 0,59 -86 % 0,65 0,66 0,47 0,85

Kulu/tuotto-suhde* 0,89 0,69 29 % 0,65 0,64 0,71 0,58

Ydinpääoman suhde, CET1 (pankkikonserni), %1 15,9 16,9 -6 % 14,7 14,7 15,6 16,5
Ensisijaisten omien varojen suhde (pankkikonserni), %1 15,9 16,9 -6 % 14,7 14,7 15,6 16,5
Vakavaraisuusaste (pankkikonserni), %1 19,4 19,4 0 % 18,6 18,6 20,0 18,6
Riskipainotetut sitoumukset (pankkikonserni)1 2 746,0 2 305,2 19 % 2 636,9 2 636,9 2 495,4 2 383,5
Vakavaraisuusaste (rahoitus- ja vakuutusryhmittymä), %1 136,2 154,7 -12 % 131,6 131,6 129,4 148,6

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

Konsernivarat*1 2 234,9 2 675,9 -16 % 2 109,7 2 109,7 2 208,9 2 188,2
Asiakasvarat*1,3 8 135,9 8 786,3 -7 % 9 853,1 9 853,1 9 849,4 9 326,5

Ottolainaus yleisöltä1 4 260,1 3 999,4 7 % 4 059,8 4 059,8 4 116,3 4 139,9

Antolainaus yleisölle1 6 589,6 6 156,7 7 % 6 429,1 6 429,1 6 273,5 6 246,4

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta* 35,8 24,6 45 % 118,6 39,5 28,5 26,0
Liikekustannussuhde, % (henkivakuutusyhtiö)*2 88,3 78,2 13 % 73,9 73,9 75,5 76,6
Vakavaraisuusaste (henkivakuutusyhtiö), % 171,7 200,5 -14 % 192,1 192,1 166,3 188,5
Solvenssi II -pääoma (henkivakuutusyhtiö)  146,3 166,1 -12 % 166,3 166,3 153,1 160,9
Sijoitukset käyvin arvoin (henkivakuutusyhtiö)*1 1 186,9 1 302,9 -9 % 1 345,0 1 345,0 1 331,7 1 321,7
Vakuutusvelka, korkotuottoiset vakuutukset1 383,8 396,9 -3 % 390,4 390,4 381,9 387,8
Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset1 753,4 812,8 -7 % 869,4 869,4 844,7 832,1

Konsernin henkilöstön määrä (kokopäiväresurssit),  keskimäärin 771 778 -1 % 787 773 804 794
Konsernin henkilöstön määrä (kokopäiväresurssit), kauden lopussa1 767 774 -1 % 776 776 767 828

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman  
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:
Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde* 0,89 0,69 29 % 0,66 0,64 0,65 0,69
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa*  0,03 0,21 -86 % 0,79 0,23 0,20 0,16
Vertailukelpoinen osakekohtainen oman pääoman tuotto, (ROE)* 1,4 9,4 -86 % 9,1 10,5 9,2 7,2

* Aktia on määritellyt konsernin taloudellisissa raporteissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) asettamien vaihtoehtoisia 
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 tunnuslukuja 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 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on jätetty pois. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät liity juoksevaan 
toimintaan, ja niitä ovat uudelleenjärjestelyihin, toimintojen myyntiin ja juoksevasta toiminnasta poikkeaviin varojen arvonalentumisiin liittyvät tulot ja menot. Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät esitellään konsernin tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa olevassa taulukossa.
1) Kauden lopussa
2) Kumulatiivinen vuoden alusta 
3) Ei sisällä rahastojen rahastovaroja (vertailukaudet laskettu uudelleen)

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuosi- ja vastuullisuuskertomuksesta 2019, s. 104. 
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Konsernin tuloslaskelma

(milj. euroa)  Liite 1-3/2020 1-3/2019 ∆ % 2019

Korkokate 3 19,7 19,4 1 % 77,6

Osingot 0,2 0,0 - 0,5

Palkkiotuotot 27,7 25,8 7 % 107,7

Palkkiokulut -2,5 -2,6 6 % -11,3

Nettopalkkiotuotot 25,2 23,2 9 % 96,4

Henkivakuutusnetto 4 -5,2 8,3 - 30,0

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 5 -1,0 1,5 - 5,6

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,3 230 % 11,4

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 39,9 52,7 -24 % 221,4

Henkilöstökulut -16,6 -16,4 1 % -69,0

IT-kulut -5,6 -6,8 -18 % -26,2

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4,6 -4,9 -6 % -19,5

Liiketoiminnan muut kulut -8,9 -8,0 11 % -29,2

Liiketoiminnan kulut yhteensä -35,6 -36,1 -1 % -143,9

Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista 7 -1,4 -1,1 31 % -4,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 1,7 - 1,7

Liikevoitto 2,8 17,2 -84 % 74,8
Verot -0,7 -3,0 -76 % -12,9

Kauden voitto 2,1 14,1 -85 % 61,8

Josta:
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 2,1 14,1 -85 % 61,8

Yhteensä 2,1 14,1 -85 % 61,8

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,21 -86 % 0,90

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0.03 0,21 -86 % 0,90

Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Liikevoitto 2,8 17,2 -84 % 74,8

Liiketoiminnan tuotot:

Visa Europen myynnistä Visa Inc:lle saatu lisätuotto - - - -0,5

Oy Samlink Ab:n osakkeiden myynnistä saatu voitto - - - -9,6

Liiketoiminnan kulut:

Uudelleenjärjestelykulut - - - 3,5

Vertailukelpoinen liikevoitto 2,8 17,2 -84 % 68,2
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Konsernin laaja tuloslaskelma

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ % 2019

Kauden voitto 2,1 14,1 -85 % 61,8

Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:
Rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -5,7 3,6 - 2,8

Rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -1,3 -0,4 -181 % -5,3

Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -7,0 3,1 - -2,6

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - - - -0,3

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

Kauden laajan tuloslaskelman tulos -4,9 17,3 - 59,0

Laajan tuloslaskelman tulos josta:
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus -4,9 17,3 - 59,0

Yhteensä -4,9 17,3 - 59,0

Laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,25 - 0,85

Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,25 - 0,85

Laajan tuloslaskelman tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:
Laajan tuloslaskelman tulos -4,9 17,3 - 59,0

Liiketoiminnan tuotot:

Visa Europen myynnistä Visa Inc:lle saatu lisätuotto - - - -0,4

Oy Samlink Ab:n osakkeiden myynnistä saatu voitto - - - -9,6

Liiketoiminnan kulut:

Uudelleenjärjestelykulut - - - 2,8

Vertailukelpoinen laajan tuloslaskelman tulos -4,9 17,3 - 51,8

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät konsernin tuloslaskelmassa ja laajassa tuloksessa

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ % 2019

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot - - - 0,5

Liiketoiminnan muut tuotot - - - 9,6

Liiketoiminnan tuotot yhteensä - - - 10,1
Henkilöstökulut - - - -2,2

Liiketoiminnan muut kulut - - - -1,3

Liiketoiminnan kulut yhteensä - - - -3,5
Liikevoitto - - - 6,5
Verot - - - 0,6

Tilikauden laajan tuloslaskelman tulos - - - 7,2
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Konsernin tase

(milj. euroa)   Liite 31.3.2020 31.12.2019 ∆  % 31.3.2019
Varat

Korolliset arvopaperit 20,7 19,4 7 % 9,8

Osakkeet ja osuudet 139,0 148,1 -6 % 137,7

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 754,0 871,6 -13 % 813,2

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 8 913,7 1 039,1 -12 % 960,7

Korolliset arvopaperit 1 249,0 1 240,3 1 % 1 455,9

Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 8 1 249,0 1 240,3 1 % 1 455,9

Korolliset arvopaperit 7,8 390,8 336,5 16 % 362,3

Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta  7,8 17,5 17,3 1 % 30,1

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7,8 6 589,6 6 429,1 2 % 6 156,7

Käteiset varat 8 403,3 315,4 28 % 675,3

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 7 401,1 7 098,3 4 % 7 224,3

Johdannaissopimukset 6,8 69,5 68,1 2 % 77,5

Sijoitukset, osakkuusyritykset ja joint ventures 0,0 0,1 -85 % 0,1

Aineettomat hyödykkeet 61,4 62,8 -2 % 65,9

Käyttöoikeusomaisuus 11,0 11,8 -7 % 14,4

Sijoituskiinteistöt 42,5 42,2 1 % 39,8

Muut aineelliset hyödykkeet 2,1 2,1 -3 % 2,9

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 116,9 118,9 -2 % 123,0

Muut varat 89,7 128,9 -30 % 69,1

Tuloverosaamiset 1,2 0,4 187 % 0,0

Laskennalliset verosaamiset 3,6 2,9 25 % 2,0

Verosaamiset 4,8 3,3 45 % 2,1

Varat yhteensä 9 844,7 9 697,1 2 % 9 912,7

Velat
Velat keskuspankeille 400,0 400,0 0 % 400,0

Velat luottolaitoksille 135,9 197,6 -31 % 187,2

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 260,1 4 059,8 5 % 3 999,4

Talletukset 8 4 796,0 4 657,5 3 % 4 586,6

Johdannaissopimukset 6,8 12,1 9,8 23 % 14,2

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 837,2 2 622,7 8 % 3 025,5

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 196,3 215,4 -9 % 184,5

Muut velat luottolaitoksille 33,7 35,1 -4 % 44,2

Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 100,0 150,0 -33 % 100,0

Muut rahoitusvelat 8 3 167,2 3 023,1 5 % 3 354,3

Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja korkotuottoiset vakuutukset 383,8 390,4 -2 % 396,9

Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset 753,4 869,4 -13 % 812,8

Vakuutusvelka 1 137,2 1 259,8 -10 % 1 209,8

Muut velat 76,0 81,1 -6 % 87,0

Varaukset 0,9 1,0 -8 % 0,6

Tuloverovelat 0,4 4,3 -91 % 0,9

Laskennalliset verovelat 48,2 50,5 -5 % 51,7

Verovelat 48,6 54,8 -11 % 52,6

Velat yhteensä 9 238,0 9 087,1 2 % 9 305,1

Oma pääoma
Sidottu oma pääoma 177,8 178,1 0 % 183,8

Vapaa oma pääoma 428,9 431,9 -1 % 423,8

Oma pääoma yhteensä 606,7 610,0 -1 % 607,6
Velat ja oma pääoma yhteensä 9 844,7 9 697,1 2 % 9 912,7
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Konsernin oman pääoman muutos 

(milj. euroa)
Osake-

pääoma
Käyvän arvon 

rahasto

Osake-
perusteisten 

korvausten 
rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019 163,0 17,7 1,4 108,9 298,9 589,9
Osakeanti 1,3 1,3

Omien osakkeiden myynti 0,0 0,8 0,7

Osingonjako -42,1 -42,1

Tilikauden voitto 61,8 61,8

Rahoitusvarat -2,6 -2,6

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -0,3 -0,3

Tilikauden laajan tuloslaskelman tulos -2,6 61,5 59,0

Muutos osakeperusteisissa  
maksuissa (IFRS 2)  1,2 1,2

Oma pääoma 31.12.2019 163,0 15,1 2,6 110,2 319,1 610,0

Oma pääoma 1.1.2020 163,0 15,1 2,6 110,2 319,1 610,0
Osakeanti 13.2.2020 6,7 -6,1 0,6

Omien osakkeiden myynti 0,0 0,2 0,2

Kauden voitto 2,1 2,1

Rahoitusvarat -7,0 -7,0

Kauden laajan tuloslaskelman tulos -7,0 2,1 -4,9

Muutos osakeperusteisissa  
maksuissa (IFRS 2) 0,4 0,4 0,8

Oma pääoma 31.3.2020 169,7 8,1 3,1 110,2 315,6 606,7

Oma pääoma 1.1.2019 163,0 17,7 1,4 108,9 298,9 589,9
Omien osakkeiden myynti 0,0 0,5 0,5

Kauden voitto 14,1 14,1

Rahoitusvarat 3,1 3,1

Kauden laajan tuloslaskelman tulos 3,1 14,1 17,3

Muutos osakeperusteisissa  
maksuissa (IFRS 2) -0,2 -0,2

Oma pääoma 31.3.2019 163,0 20,8 1,3 108,9 313,6 607,6

Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 ∆  % 31.3.2019

Takaukset 28,0 28,3 -1 % 31,7

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 7,9 5,5 45 % 4,1

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 35,9 33,7 6 % 35,8

Käyttämättömät luottojärjestelyt 612,3 592,4 3 % 432,0

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 10,1 14,4 -30 % 26,6

Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat sitoumukset     622,5 606,9 3 % 458,6

Yhteensä 658,4 640,6 3 % 494,4
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Konsernin rahavirtalaskelma

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %     2019

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 2,8 17,2 -84 % 74,8

Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta 20,8 0,1 - 6,8

Purettu käyvän arvon suojaus - - - 7,5

Maksetut tuloverot -6,7 -4,5 -49 % -11,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta 16,9 12,8 32 % 77,1

Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -82,2 -224,6 63 % -405,1

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 176,7 634,1 -72 % 381,1

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 111,4 422,3 -74 % 53,1

Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten myynti - - - 9,6

Investoinnit sijoituskiinteistöihin -1,2 -0,6 -84 % -7,9

Sijoituskiinteistöjen luovutukset - - - 10,8

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,6 -2,1 22 % -7,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset - - - 0,0

Investointien rahavirta yhteensä -2,8 -2,7 -2 % 4,8

Rahoituksen rahavirta
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla -19,1 -23,3 18 % 7,5

Osinko/emissio määräysvallattomille omistajille -3,0 -2,3 -30 % -2,3

Omien osakkeiden myynti 0,2 0,5 -66 % 0,7

Maksetut osingot - - - -42,1

Rahoituksen rahavirta yhteensä -22,0 -25,1 12 % -36,1

Rahavarojen nettomuutos 86,6 394,5 -78 % 21,7

Rahavarat vuoden alussa 286,1 264,4 8 % 264,4

Rahavarat kauden lopussa 372,7 658,9 -43 % 286,1

Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:
Kassa 1,2 3,8 -67 % 1,8

Suomen Pankin sekkitili 357,0 628,9 -43 % 269,4

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 14,4 26,2 -45 % 14,8

Yhteensä 372,7 658,9 -43 % 286,1

Oikaisut eriin joilla ei ole rahavirtavaikutusta:
Arvonalentuminen korollisista arvopapereista 0,9 -0,6 - -0,3

Realisoitumattomat arvonmuutokset rahoitusvaroista, jotka arvostetaan  
käypään arvoon tuloksen kautta 11,9 -2,1 - -4,4

Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista 1,4 1,1 31 % 4,5

Käyvän arvon muutokset 3,4 -0,6 - -0,5

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3,1 3,2 -2 % 12,7

Myyntivoitot ja -tappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä - - - -0,9

Purettu käyvän arvon suojaus -0,5 -1,0 45 % -3,1

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 0,9 -0,1 - -5,2

Osakeperusteisten maksujen muutos 0,2 -0,5 - 0,7

Muut oikaisut -0,5 0,7 - 3,3

Yhteensä 20,8 0,1 - 6,8
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Konsernin kehitys neljännesvuosittain 

(milj.  euroa)
Tuloslaskelma 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Korkokate 19,7 19,3 19,6 19,2 19,4

Osingot 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0

Nettopalkkiotuotot 25,2 25,8 25,3 24,8 23,2

Henkivakuutusnetto -5,2 8,3 6,8 6,6 8,3

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot -1,0 0,9 0,5 0,1 1,5

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

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 39,9 55,2 52,9 60,6 52,7

Henkilöstökulut -16,6 -16,9 -18,6 -17,1 -16,4

IT-kulut -5,6 -6,8 -6,4 -6,2 -6,8

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4,6 -4,9 -4,8 -4,9 -4,9

Liiketoiminnan muut kulut -8,9 -6,7 -7,7 -6,8 -8,0

Liiketoiminnan kulut yhteensä -35,6 -35,3 -37,5 -35,0 -36,1

Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,4 -0,8 -1,2 -1,4 -1,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 0,0 0,0 - 1,7

Liikevoitto 2,8 19,1 14,3 24,2 17,2
Verot -0,7 -3,2 -3,1 -3,6 -3,0

Kauden voitto 2,1 15,9 11,2 20,6 14,1

Josta:
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 2,1 15,9 11,2 20,6 14,1

Yhteensä 2,1 15,9 11,2 20,6 14,1

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,23 0,16 0,30 0,21

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,23 0,16 0,30 0,21

Liikevoitto ilman  
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä: 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Liikevoitto 2,8 19,1 14,3 24,2 17,2

Liiketoiminnan tuotot:

Visa Europen myynnistä Visa Inc:lle saatu lisätuotto - - - -0,5 -

Oy Samlink Ab:n osakkeiden myynnistä saatu voitto - - - -9,6 -

Liiketoiminnan kulut:

Uudelleenjärjestelykulut - 0,1 3,3 0,1 -

Vertailukelpoinen liiketulos 2,8 19,2 17,6 14,3 17,2
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(milj. euroa)
Laaja tulos 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Kauden voitto 2,1 15,9 11,2 20,6 14,1

Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:
Rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon -5,7 -7,0 0,8 5,5 3,6

Rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -1,3 -4,6 -0,3 0,0 -0,4

Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -7,0 -11,7 0,5 5,5 3,1

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - -0,3 - - -

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

Kauden laajan tuloslaskelman tulos -4,9 3,9 11,6 26,1 17,3

Laajan tuloslaskelman tulos josta:
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus -4,9 3,9 11,6 26,1 17,3

Yhteensä -4,9 3,9 11,6 26,1 17,3

Laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,06 0,17 0,38 0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu laaja osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,06 0,17 0,38 0,25

Laajan tuloslaskelman tulos ilman  
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä: 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Laajan tuloslaskelman tulos -4,9 3,9 11,6 26,1 17,3

Liiketoiminnan tuotot: 

Visa Europen myynnistä Visa Inc:lle saatu lisätuotto - - - -0,4 -

Oy Samlink Ab:n osakkeiden myynnistä saatu voitto - -9,6 -

Liiketoiminnan kulut:

Uudelleenjärjestelykulut - 0,1 2,7 0,1 -

Vertailukelpoinen laajan tuloslaskelman tulos -4,9 4,0 14,3 16,2 17,3
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Segmenttien kehitys neljännesvuosittain

Pankkitoiminta 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Korkokate 16,9 16,6 17,4 16,8 16,6

Nettopalkkiotuotot 16,6 16,7 16,8 17,1 16,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 34,3 33,4 34,2 34,0 32,7

Henkilöstökulut -4,6 -4,5 -6,2 -4,6 -4,0

Liiketoiminnan muut kulut1 -20,9 -20,1 -21,6 -20,5 -22,7

Liiketoiminnan kulut yhteensä -25,6 -24,6 -27,8 -25,1 -26,6

Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,4 -0,7 -1,3 -1,4 -1,1

Liikevoitto 7,3 8,1 5,2 7,5 5,0

Vertailukelpoinen liikevoitto 7,3 8,1 8,4 7,6 5,0

Varainhoito 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Korkokate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettopalkkiotuotot 10,2 10,9 10,3 9,6 9,0

Henkivakuutusnetto -6,3 7,2 5,7 5,5 7,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 3,9 18,3 16,1 15,1 16,2

Henkilöstökulut -3,6 -3,8 -3,6 -3,5 -3,4

Liiketoiminnan muut kulut1 -4,5 -4,5 -4,3 -4,5 -4,3

Liiketoiminnan kulut yhteensä -8,1 -8,3 -7,9 -8,0 -7,8

Liikevoitto -4,2 10,0 8,2 7,1 8,4

Vertailukelpoinen liikevoitto -4,2 10,0 8,2 7,1 8,4

Konsernitoiminnot 1Q2020 4Q2019 3Q2019 2Q2019 1Q2019

Korkokate 2,7 2,7 2,2 2,4 2,9

Nettopalkkiotuotot 1,7 1,5 1,6 1,4 1,5

Liiketoiminnan muut tuotot -0,5 1,5 1,1 10,0 1,7

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 4,0 5,7 4,8 13,8 6,1

Henkilöstökulut -8,3 -8,7 -8,8 -9,0 -9,0

Liiketoiminnan muut kulut1 4,1 4,0 4,8 4,8 5,0

Liiketoiminnan kulut yhteensä -4,2 -4,7 -4,0 -4,2 -4,0

Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0 - -

Liikevoitto -0,3 1,0 0,9 9,6 2,1

Vertailukelpoinen liikevoitto -0,3 1,1 1,0 -0,4 2,1

1) Keskeisten toimintojen nettokustannukset allokoidaan Konsernitoiminnoista liiketoimintasegmentteihin Pankkitoiminta ja Varainhoito. Tämä kustannusten allokointi sisältyy 
segmenttien liiketoiminnan muihin kuluihin. 
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on tehty sen tiedon pohjalta, joka on ollut saatavilla rapor-
toinnin ajankohtana. Vallitseva epävarmuus ja luotettavan 
tiedon rajallinen saatavuus aiheuttavat sen, että tulevaisuutta 
koskeviin arviointeihin liittyy huomattavaa epävarmuutta, 
joka saattaa vaikuttaa ECL-arvioihin merkittävästi. Makrota-
louden kehitystä ja luottolaadun arviointeja päivitetään jatku-
vasti tulevan vuosineljänneksen aikana. 

Aktia on päivittänyt konsernin sisäisten kustannusten ja 
rahastopalkkioiden allokoinnin sisäisiä periaatteita 1.1.2020 
alkaen. Lisäksi saapuvien ja lähtevien maksujen valuutta-
tuotot on siirretty rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotoista 
nettopalkkiotuottoihin. Aktian vuoden 2019 kaikille vuosi-
neljänneksille uusien periaatteiden mukaan päivitetyt vertai-
luluvut on julkistettu pörssitiedotteessa 28.4.2020. Muutos 
vaikuttaa Pankkitoiminta-, Varainhoito- ja Konsernitoiminnot-
segmenttien nettopalkkiotuottoihin, muihin liiketoiminnan 
tuottoihin, liiketoiminnan tuottoihin yhteensä, muihin liiketoi-
minnan kuluihin, liiketoiminnan kuluihin yhteensä, liikevoit-
toon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Tänä vuonna ei ole otettu käyttöön uusia tai muuttuneita 
IFRS-standardeja.

Seuraavat uudet ja muuttuneet IFRS-standardit vaikuttavat 
tulevien liiketapahtumien raportointiin:

Vakuutussopimusten kirjaamista säädellään IFRS 4:ssä, joka 
korvataan tulevaisuudessa uudella standardilla IFRS 17. IFRS 
17 pitää sisällään uusia lähtökohtia vakuutussopimusten 
kirjaamiseen ja arviointiin sekä sääntöjä sille, miten vakuu-
tussopimukset esitetään liitetiedoissa. Uuden standardin 
tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä, antaa oikeampi kuva 
vakuutussopimusten tuloksista ja vähentää eri vakuutus-
sopimusten kirjaamisten välisiä eroja. Vakuutusstandardi 
IFRS 17 julkaistiin 18. toukokuuta 2017. Kesäkuussa 2019 
julkaistiin ehdotuksia standardin muuttamiseksi, ja ehdo-
tuksen mukaan uusittua standardia aletaan soveltaa 1. 
tammikuuta 2022 alkaen. EU:n odotetaan hyväksyvän stan-
dardi vuoden 2021 aikana, ja soveltamisesta tulee siinä 
 tapauksessa pakollista EU:ssa 1.1.2023. Aktia-konserni suun-
nittelee ottavansa IFRS 17:n käyttöön, kun se tulee pakolli-
seksi EU:ssa. 

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

  

Osavuosikatsauksen laatimisperusteet

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

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 on laadittu IAS 34 Osavuosi-
katsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä 
kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä, joita tilinpäätökseltä vaadi-
taan, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua yhdessä Aktia-
konsernin vuositilinpäätöksen 31.12.2019 kanssa. Taulukoiden 
luvut esitetään miljoonina euroina yhdellä desimaalilla. Luvut 
on pyöristetty, joten yksittäisten euromäärien summat voivat 
poiketa esitetystä loppusummasta.

Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2020 
kokouksessaan 5.5.2020.

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ovat 
luettavissa konsernin verkkosivuilla www.aktia.com.

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu vuositilin-
päätökseen 31.12.2019 sovellettuja tilinpäätöksen laatimis-
periaatteita.

Johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätösperiaatteet 

ECL:n (Expected Credit Loss) laskemiseen sisältyy olennaisia 
arviointeja koronakriisin vaikutuksiin liittyvän vallitsevan 
epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi. Konsernin 
ECL-laskelmia varten on olemassa asiantuntijapaneeli, joka 
huomioi erilaiset olennaiset tulevat makrotalouden tekijät. 
Tarkasteltavia makrotalouden tekijöitä ovat muun muassa 
työttömyys, korkotaso, inflaatio sekä asuntojen ja kiinteis-
töjen hinnat. Tulevien makrotaloudellisten edellytysten 
menetelmät ja skenaariot päivitettiin vuoden 2020 ensimmäi-
sellä vuosineljänneksellä, ja niihin sisältyy olennaisia arvi-
ointeja, joissa huomioidaan koronakriisin vaikutus odotet-
tuihin tuleviin luottotappioihin. Arviointi sisältää useita 
harkintoja, ja konserni on huomioinut esimerkiksi viran-
omaisten kattavan elvytyspaketin. ECL:n laskennassa on 
otettu huomioon myös se, että lyhennystauko koronakriisin 
seurauksena ei tällä hetkellä johda automaattisesti kasvanee-
seen varaustarpeeseen, vaan arvioinnit tehdään yksilöllisesti 
samassa tahdissa hakemusten käsittelyn kanssa. Arvioinnit 

Liite 1. Osavuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset tilinpäätösperiaatteet
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Liite 2. Konsernin riskipositiot 

 
Pankkikonsernin vakavaraisuus

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

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 31.3.2019

Laskelma pankkikonsernin omista varoista Konserni
Pankki-

konserni Konserni
Pankki-

konserni Konserni
Pankki-

konserni

Varat yhteensä 9 844,7 8 688,7 9 697,1 8 385,8 9 912,7 8 644,1
josta aineettomat hyödykkeet 61,4 60,8 62,8 62,4 65,9 65,6

Velat yhteensä 9 238,0 8 159,2 9 087,1 7 864,8 9 305,1 8 119,9
josta velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla 
veloilla 196,3 196,3 215,4 215,4 184,5 184,5

Osakepääoma 169,7 169,7 163,0 163,0 163,0 163,0

Käyvän arvon rahasto 8,1 5,6 15,1 7,7 20,8 7,4

Sidottu oma pääoma 177,8 175,4 178,1 170,7 183,8 170,4

Vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 113,2 113,1 112,8 112,7 110,2 110,2

Voittovarat 313,6 231,9 257,3 191,7 299,5 233,9

Kauden tulos 2,1 9,1 61,8 45,7 14,1 9,7

Vapaa oma pääoma 428,9 354,1 431,9 350,2 423,8 353,8

Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 606,7 529,5 610,0 520,9 607,6 524,2

Oma pääoma 606,7 529,5 610,0 520,9 607,6 524,2

Velat ja oma pääoma yhteensä 9 844,7 8 688,7 9 697,1 8 385,8 9 912,7 8 644,1
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 658,4 648,3 640,6 626,2 495,1 468,5

Oma pääoma pankkikonsernissa 529,5 520,9 524,2
Osinkovaraus - -44,0 -

Kauden voitto jolle ei haettu Fivan lupaa -9,6 - -9,7

Aineettomat hyödykkeet -60,8 -62,4 -65,6

Debentuurit 96,1 102,6 58,0

Muut odotetut tappiot IRB:n mukaan -21,3 -20,5 -12,2

Vähennys finanssialan merkittävistä omistusosuuksista -2,3 -6,7 -6,7

Muut sis. maksamaton osinko 0,8 0,8 -41,4

Omat varat yhteensä (CET1 + AT1 + T2) 533,1 490,7 446,6
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(milj. euroa)
Pankkikonsernin vakavaraisuus 31.3.2020 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019

Ydinpääoma ennen oikaisuja 520,5 477,1 480,4 479,0 472,9

Ydinpääomaan tehtävät oikaisut -83,6 -89,0 -90,5 -85,7 -84,3

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 437,0 388,1 390,0 393,4 388,6

Ensisijainen lisäpääoma ennen oikaisuja - - - - -

Ensisijaiseen lisäpääomaan tehtävät oikaisut - - - - -

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä - - - - -

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 437,0 388,1 390,0 393,4 388,6

Toissijainen pääoma ennen oikaisuja 96,1 102,6 110,1 49,2 58,0

Toissijaiseen pääomaan tehtävät oikaisut - - - - -

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 96,1 102,6 110,1 49,2 58,0

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)  533,1 490,7 500,0 442,5 446,6

Riskipainotetut erät yhteensä 2 746,0 2 636,9 2 495,4 2 383,5 2 305,2
josta luottoriskin osuus, standardimenetelmä 591,1 558,7 468,6 1 046,2 1 000,8

josta luottoriskin osuus, sisäinen menetelmä 1 631,1 1 567,4 1 496,9 791,4 713,4

josta kotitalouksien asuntoluottojen 15 prosentin riskipainolattia 162,4 149,5 176,3 192,2 237,3

josta markkinariskin osuus - - - - -

josta operatiivisen riskin osuus 361,3 361,3 353,6 353,6 353,6

Omien varojen vaade (8 %) 219,7 211,0 199,6 190,7 184,4

Omien varojen puskuri 313,4 279,8 300,4 251,9 262,2

Ydinpääoman suhde 15,9 % 14,7 % 15,6 % 16,5 % 16,9 %

Ensisijaisen pääoman suhde 15,9 % 14,7 % 15,6 % 16,5 % 16,9 %

Omien varojen suhde 19,4 % 18,6 % 20,0 % 18,6 % 19,4 %

Omien varojen lattiasääntö (CRR artikla 500)
Omat varat 533,1 490,7 500,0 442,5 446,6

Lattiasäännön mukainen omien varojen minimimäärä1 214,6 203,6 208,1 214,2 208,9

Omien varojen puskuri 318,5 287,2 291,9 228,4 237,7

1) 80 % standardimenetelmän 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 2017 2018 2019 3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 3/2019

Bruttotuotot 188,9 193,6 195,6

- 3 vuoden keskiarvo 192,7

Operatiivisen riskin pääomavaade 28,9 28,9 28,3 28,3 28,3
Riskipainotettu määrä 361,3 361,3 353,6 353,6 353,6

 

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) 31.3.2020

Pankkikonsernin kokonaisriskivastuut
Brutto-
vastuut

Vastuu 
maksu-

kyvyttömyys-
hetkellä

Riskipaino, 
%

Riski-
painotetut 

saamiset
Pääoma-

vaade 8 %

Vastuuryhmä
Luottoriski sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 
Yritykset - Pk- yritykset 412,2 375,0 75 % 282,0 22,6
Yritykset - Muut 783,1 727,9 71 % 517,1 41,4
Vähittäisvastuut - kiinteistövakuudelliset, muut kuin pk-yritykset 4 652,5 4 644,4 12 % 553,8 44,3
Vähittäisvastuut  - kiinteistövakuudelliset, pk-yritykset 160,4 158,9 50 % 80,2 6,4
Vähittäisvastuut  - muut, muut kuin pk-yritykset 168,2 164,3 31 % 51,0 4,1
Vähittäisvastuut - muut, pk-yritykset 31,6 29,9 71 % 21,2 1,7
Kotitalouksien asuntoluottojen 15 prosentin riskipainolattia - - 15 % 162,4 13,0
Oman pääoman ehtoiset vastuut 48,3 48,3 261 % 125,8 10,1
Vastuut yhteensä sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 6 256,2 6 148,8 29 % 1 793,6 143,5

Luottoriski standardimenetelmän mukaan 
Valtiot ja keskuspankit 592,1 634,0 0 % 0,8 0,1
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset 167,4 186,2 0 % 0,5 0,0
Kansainväliset kehityspankit - - - - -
Kansainväliset organisaatiot 20,0 20,0 0 % - -
Luottolaitokset 297,9 218,9 25 % 54,6 4,4
Yritykset 156,4 94,4 97 % 91,2 7,3
Vähittäissaamiset 239,5 105,6 72 % 75,7 6,1
Kiinteistövakuudelliset saamiset 667,4 629,3 35 % 219,1 17,5
Erääntyneet saamiset 0,9 0,8 149 % 1,2 0,1
Katetut joukkolainat 834,7 834,7 10 % 83,5 6,7
Muut erät 90,3 90,3 55 % 49,5 4,0
Vastuut yhteensä standardimenetelmän mukaan 3 066,7 2 814,3 20 % 576,1 46,1

Kokonaisriskin määrä 9 322,9 8 963,1 26 % 2 369,6 189,6

(milj. euroa) 31.12.2019

Pankkikonsernin kokonaisriskivastuut
Brutto-
vastuut

Vastuu 
maksu-

kyvyttömyys-
hetkellä

Riskipaino, 
%

Riski-
painotetut 

saamiset
Pääoma-

vaade 8 %

Vastuuryhmä
Luottoriski sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 
Yritykset - Pk- yritykset 334,2 300,6 82 % 247,5 19,8
Yritykset - Muut 751,2 697,4 70 % 491,2 39,3
Vähittäisvastuut - kiinteistövakuudelliset, muut kuin pk-yritykset 4 645,6 4 637,3 12 % 567,1 45,4
Vähittäisvastuut  - kiinteistövakuudelliset, pk-yritykset 161,5 160,0 50 % 80,5 6,4
Vähittäisvastuut  - muut, muut kuin pk-yritykset 153,8 149,9 30 % 44,7 3,6
Vähittäisvastuut - muut, pk-yritykset 30,5 28,7 66 % 19,0 1,5
Kotitalouksien asuntoluottojen 15 prosentin riskipainolattia - - 15 % 149,5 12,0
Oman pääoman ehtoiset vastuut 44,6 44,6 264 % 117,5 9,4
Vastuut yhteensä sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaan 6 121,3 6 018,6 29 % 1 716,9 137,4

Luottoriski standardimenetelmän mukaan 
Valtiot ja keskuspankit 463,7 505,4 0 % 0,8 0,1
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset 265,4 284,2 0 % 0,4 0,0
Kansainväliset kehityspankit - - - - -
Kansainväliset organisaatiot 35,3 35,3 0 % - -
Luottolaitokset 319,9 187,3 28 % 53,0 4,2
Yritykset 163,5 90,9 98 % 89,1 7,1
Vähittäissaamiset 253,1 111,9 72 % 80,2 6,4
Kiinteistövakuudelliset saamiset 587,8 556,9 35 % 196,6 15,7
Erääntyneet saamiset 0,6 0,5 143 % 0,7 0,1
Katetut joukkolainat 750,5 750,5 10 % 75,1 6,0
Muut erät 82,1 82,1 59 % 48,1 3,8
Vastuut yhteensä standardimenetelmän mukaan 2 921,7 2 604,9 21 % 544,0 43,5

Kokonaisriskin määrä 9 043,1 8 623,5 26 % 2 260,9 180,9
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Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 

Yhteenveto
Konsernin oma pääoma 606,7 610,0 604,9 592,9 607,6

Toimialakohtaiset varat 100,7 107,4 115,1 54,4 63,5

Aineettomat hyödykkeet ja muut vähennettävät erät -115,1 -159,1 -188,5 -103,3 -123,3

Konglomeraatin omat varat yhteensä 592,2 558,3 531,5 544,0 547,8

  Pankkitoiminnan pääomavaade 349,5 337,6 318,6 280,7 271,3

  Vakuutustoiminnan pääomavaade1 85,2 86,6 92,1 85,4 82,8

Omien varojen minimimäärä 434,8 424,2 410,7 366,1 354,1
Konglomeraatin vakavaraisuus 157,5 134,1 120,8 177,9 193,7
Vakavaraisuusaste, % 136,2 % 131,6 % 129,4 % 148,6 % 154,7 %

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 3. Korkokate

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %      2019

Otto- ja antolainaus 18,8 17,9 5 % 73,4

Likviditeettisalkku 1,4 1,6 -10 % 6,1

Suojaustoimet korkojohdannaisilla 0,5 1,3 -59 % 4,0

Muut, mm. varainhankinta tukkumarkkinoilta -1,1 -1,4 22 % -5,9

Yhteensä 19,7 19,4 1 % 77,6

Otto- ja antolainaus sisältää hypoteekkipankkitoiminnan liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat sekä ne korkosuojat, jotka on 
tehty liikkeeseen laskujen yhteydessä. Muut sisältää suurimmaksi osaksi seniorirahoitusta, sen korkosuojia ja vastuudebentuureja.

Liite 4. Henkivakuutusnetto

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %      2019

Vakuutusmaksutulo 35,6 24,4 46 % 117,9

Nettotuotot sijoitustoiminnasta -7,9 6,9 - 32,1

josta ECL arvonalentumisten muutos -0,3 0,1 - 0,1

josta relisoitumattomat arvonmuutokset osakkeista ja osuuksista -10,0 1,6 - 3,1

josta relisoitumattomat arvonmuutokset sijoituskiinteistöistä -0,9 0,1 - 3,9

Maksetut vakuutuskorvaukset -37,0 -28,6 -30 % -136,9

Vakuutusvelan muutos, netto 4,2 5,5 -25 % 16,9

Yhteensä -5,2 8,3 - 30,0
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Liite 5. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot

(milj. euroa) 1-3/2020 1-3/2019 ∆ %      2019

Käypään arvoon tuloksen kautta arvostettavien rahoitusvarojen nettotutotot -0,1 0,0 - -0,1

Nettotuotot arvopaperikaupasta ja valuuttakaupasta -0,4 0,7 - 5,1

josta relisoitumattomat arvonmuutokset osakkeista ja osuuksista -0,5 0,4 - 1,4

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavien rahoitusvarojen nettotuotot -0,4 0,7 - 0,5

josta ECL arvonalentumisten muutos -0,4 0,4 - 0,3

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien korollisten arvopaperien nettotuotot -0,2 0,0 - -0,1

josta ECL arvonalentumisten muutos -0,2 0,0 - -0,1

Suojauslaskennan nettotulos 0,1 0,1 28 % 0,2

Yhteensä -1,0 1,5 - 5,6

Liite 6. Johdannaiset  
31.3.2020

Suojaavat johdannaiset (milj. euroa)
Nimellismäärä 

yhteensä
Varat,  

käypä arvo
Velat,  

käypä arvo

Käyvän arvon suojaus
Korkosidonnaiset 2 077,0 61,6 3,6

Yhteensä 2 077,0 61,6 3,6

Tuloksen kautta arvostetut johdannaissopimukset 
Korkosidonnaiset 1 220,2 7,8 8,4

Valuuttasidonnaiset 21,1 0,1 0,2

Yhteensä 241,3 7,9 8,5

Johdannaissopimukset yhteensä
Korkosidonnaiset 2 297,2 69,4 11,9

Valuuttasidonnaiset 21,1 0,1 0,2

Yhteensä 2 318,3 69,5 12,1

31.12.2019

Suojaavat johdannaiset (milj. euroa)
Nimellismäärä 

yhteensä
Varat,  

käypä arvo
Velat,  

käypä arvo

Käyvän arvon suojaus
Korkosidonnaiset 1 872,0 58,8 0,0

Yhteensä 1 872,0 58,8 0,0

Tuloksen  kautta arvostetut johdannaissopimukset 
Korkosidonnaiset 1 220,4 9,3 9,8

Valuuttasidonnaiset 11,1 0,0 0,1

Yhteensä 231,5 9,3 9,8

Johdannaissopimukset yhteensä
Korkosidonnaiset 2 092,4 68,1 9,8

Valuuttasidonnaiset 11,1 0,0 0,1

Yhteensä 2 103,5 68,1 9,8

1) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 220,0 (220,0) 
miljoonaa euroa.

33Aktia Pankki Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 – Taulukot ja tilinpäätöstiedotteen liitteet



Liite 7. Rahoitusvarat ja arvonalentumiset vaiheittain 

(milj. euroa) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

Rahoitusvarojen kirjanpitoarvo 31.3.2020
Korolliset arvopaperit 1 639,8 - - 1 639,8

Antolainaus 6 414,7 139,2 53,2 6 607,1

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 655,2 2,7 0,4 658,4

Yhteensä 8 709,8 141,9 53,6 8 905,3

Rahoitusvarojen kirjanpitoarvo 31.12.2019 
Korolliset arvopaperit 1 576,8 - - 1 576,8

Antolainaus 6 254,8 140,6 51,1 6 446,5

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 637,2 2,9 0,4 640,6

Yhteensä 8 468,9 143,5 51,5 8 663,9

Luotot ja muut sitoumukset

(milj. euroa) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset 1.1.2020 IFRS 9:n mukaan 3,8 3,6 21,8 29,2

Siirto tasosta 1 tasoon 2 -0,8 0,8 - -

Siirto tasosta 1 tasoon 3 -0,5 - 0,5 -

Siirto tasosta 2 tasoon 1 0,1 -0,1 - -

Siirto tasosta 2 tasoon 3 - -0,3 0,3 -

Siirto tasosta 3 tasoon 1 0,0 - 0,0 -

Siirto tasosta 3 tasoon 2 - 0,2 -0,2 -

Luottotappioden palautukset - - 0,0 0,0

Muut muutokset 1,6 -0,3 0,2 1,4

Arvonalentumiset 1-3/2020 tuloslaskelmassa 0,3 0,3 0,8 1,4

Toteutuneet tappiot, joista on aikaisemmin tehty arvonalentuminen - - -0,6 -0,6

Luottotappioden palautukset - - 0,0 0,0

Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalennukset 31.3.2020 IFRS 9:n mukaan 4,1 4,0 21,9 30,0
  josta ECL varauksena taseessa 0,8 0,1 0,1 0,9

Korolliset arvopaperit

(milj. euroa) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

Korollisten arvopaperien arvonalentumiset 1.1.2020 IFRS 9:n mukaan 0,8 - - 0,8

Muut muutokset 0,9 - - 0,9

Arvonalentumistappiot 1-3/2020 tuloslaskelmassa 0,9 - - 0,9

Korollisten arvopaperien arvonalentumiset 31.3.2020 IFRS 9:n mukaan 1,8 - - 1,8
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Liite 8. Rahoitusvarat ja velat  

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019

Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypäarvo

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 913,7 913,7 1 039,1 1 039,1

Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat 
rahoitusvarat 1 249,0 1 249,0 1 240,3 1 240,3

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset  
arvopaperit 390,8 419,9 336,5 368,0

Lainat ja muut saamiset 6 607,1 6 639,4 6 446,5 6 476,3

Käteiset varat 403,3 403,3 315,4 315,4

Johdannaissopimukset 69,5 69,5 68,1 68,1

Yhteensä 9 633,4 9 694,9 9 445,9 9 507,2

Rahoitusvelat

Talletukset 4 796,0 4 794,0 4 657,5 4 654,5

Johdannaissopimukset 12,1 12,1 9,8 9,8

Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 837,2 2 832,4 2 622,7 2 645,7

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 196,3 196,5 215,4 217,0

Muut velat luottolaitoksille 33,7 33,9 35,1 35,4

Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 100,0 100,3 150,0 150,1

Yhteensä 7 975,3 7 969,3 7 690,4 7 712,6

Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot sekä käyvät arvot tase-erittäin. Käyvät arvot on laskettu sekä kiinteä- että 
vaihtuvakorkoisille 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 
laskennassa 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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Rahoitusinstrumenttien 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 
arvostusmenetelmiä 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 noteeraamattomat rahastot ja arvopaperit, joista ei tällä hetkellä ole sitovaa hintanoteerausta.

31.3.2020 31.12.2019
(milj. euroa) Markkina-arvon ryhmittely Markkina-arvon ryhmittely
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat  
rahoitusvarat

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 754,0 - - 754,0 871,6 - - 871,6

Korolliset arvopaperit 20,6 - 0,2 20,7 19,2 - 0,2 19,4

Osakkeet ja osuudet 102,0 - 36,9 139,0 112,6 - 35,5 148,1

Yhteensä 876,7 - 37,1 913,7 1 003,4 - 35,7 1 039,1

Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon  
arvostettavat rahoitusvarat

Korolliset arvopaperit 1 092,5 50,6 106,0 1 249,0 1 069,4 54,9 116,0 1 240,3

Osakkeet ja osuudet - - - - - - - -

Yhteensä 1 092,5 50,6 106,0 1 249,0 1 069,4 54,9 116,0 1 240,3

Johdannaissopimukset, netto -0,1 57,5 - 57,4 -0,1 58,4 - 58,3

Yhteensä -0,1 57,5 - 57,4 -0,1 58,4 - 58,3

Yhteensä 1 969,1 108,0 143,0 2 220,1 2 072,8 113,3 151,7 2 337,7

Siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä 

Siirtoja tasojen välillä tapahtuu, kun on havaittavissa, että markkinaoletukset ovat muuttuneet, esim. kun instrumenteilla ei enää käydä aktiivisesti 
kauppaa. Jakson aikana ei ole tapahtunut siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä. 
         
Aktia-konsernin riskienvalvonta vastaa rahoitusinstrumenttien luokittelusta tasoittain 1, 2 ja 3. Arvostusmenetelmä on jatkuva ja sama kaikille 
instrumenteille 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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Muutokset tasolla 3

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

Täsmäytys muutoksille, 
jotka ovat tapahtuneet 
rahoitusvaroille, jotka 
kuuluvat tasoon 3 

Tuloksen kautta käypään arvoon 
arvostettavat rahoitusvarat

Muun laajan tuloksen kautta 
käypään arvoon arvostettavat 

rahoitusvarat
Yhteensä

(milj. euroa)

Korolli- 
set arvo- 

paperit

Osakkeet 
ja  

osuudet Yhteensä

Korolli- 
set arvo- 

paperit

Osakkeet 
ja  

osuudet Yhteensä

Korolli- 
set arvo- 

paperit

Osakkeet 
ja  

osuudet Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 0,2 35,5 35,7 116,0 - 116,0 116,2 35,5 151,7

Hankinnat - 3,1 3,1 - - - 0,0 3,1 3,1

Myynnit - -2,2 -2,2 - - - 0,0 -2,2 -2,2

Erääntynyt kauden aikana - - - -10,0 - -10,0 -10,0 - -10,0

Tulokseen kirjatut arvon-
muutokset, realisoituneet - - - - - - - - -

Realisoitumattomat arvon-
muutokset tuloslaskelmassa - 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5

Laajaan tulokseen kirjatut 
arvonmuutokset - - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0

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

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

Kirjanpitoarvo 31.3.2020 0,2 36,9 37,1 106,0 - 106,0 106,1 36,9 143,0

Herkkyysanalyysi tason 3 rahoitusinstrumenteille   

Tasoon 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusinstrumenttien arvoon sisältyvät ne instrumentit, joiden käypä arvo arvioidaan kokonaan tai osittain 
ei-todennettaviin markkinahintoihin tai -kursseihin perustuvilla arvostusmenetelmillä.

Nämä tiedot osoittavat suhteellisen epävarmuuden mahdollisen vaikutuksen sellaisten rahoitusinstrumenttien käypään arvoon, joiden arvostus 
perustuu 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 tulos- tai arvonmuutoksen vaikutus tuloksen tai muun 
laajan tuloksen kautta vastaisi 1,8 (1,9) prosenttia rahoitus- ja vakuutuskonglomeraatin omista varoista.   
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kuittaus

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019

Varat     Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus

Rahoitusvarat, jotka sisältyvät netotus- tai muun vastaavan  
sopimuksen puitesopimukseen 69,5 - 68,1 -

Kuitattu määrä - - - -

Taseeseen kirjattu arvo 69,5 - 68,1 -

Kuittaamaton summa, joka kuitenkin sisältyy netotus- tai muun  
vastaavan sopimuksen puitesopimukseen 3,0 - 0,0 -

Saadut vakuudet 66,4 - 69,5 -

Määrä jota ei ole kuitattu taseessa 69,4 - 69,5 -
Netto 0,0 - -1,3 -

Velat     Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus Johdannaiset

Käänteinen 
takaisinosto-

sopimus

Rahoitusvelat, jotka sisältyvät netotus- tai muun vastaavan  
sopimuksen puitesopimukseen 12,1 - 9,8 52,8

Kuitattu määrä - - - -

Taseeseen kirjattu arvo 12,1 - 9,8 52,8

Kuittaamaton summa, joka kuitenkin sisältyy netotus- tai muun  
vastaavan sopimuksen puitesopimukseen 3,0 - 0,0 52,7

Annetut vakuudet 3,0 - 2,5 -

Määrä jota ei ole kuitattu taseessa 6,0 - 2,5 52,7
Netto 6,1 - 7,3 0,1

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

31.3.2020 31.12.2019

Herkkyysanalyysi rahoitusvaroille, jotka kuuluvat tasoon 3
Tulosvaikutus oletetulle  

muutokselle
Tulosvaikutus oletetulle  

muutokselle

(milj. euroa)
Kirjan- 

pitoarvo
Posi-

tiivinen
Nega-

tiivinen
Kirjan- 

pitoarvo
Posi-

tiivinen
Nega-

tiivinen

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset - - - - - -

Korolliset arvopaperit 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Osakkeet ja osuudet 36,9 7,4 -7,4 35,5 7,1 -7,1

Yhteensä 37,1 7,4 -7,4 35,7 7,1 -7,1

Muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat 
rahoitusvarat

Korolliset arvopaperit 106,0 3,2 -3,2 116,0 3,5 -3,5

Osakkeet ja osuudet - - - - - -

Yhteensä 106,0 3,2 -3,2 116,0 3,5 -3,5

Yhteensä 143,0 10,6 -10,6 151,7 10,6 -10,6
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Liite 9.  Erittely konsernin rahoitusrakenteesta 

(milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 31.3.2019

Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 260,1 4 059,8 3 999,4

Lyhytaikaiset velat, vakuudettomat

Pankit 69,5 75,3 59,2

Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset ja markkinatalletukset 197,0 247,0 100,0

Yhteensä 266,5 322,3 159,2

Lyhytaikaiset velat, vakuudelliset
Pankit - saadut käteisvakuudet panttaussopimusten yhteydessä 66,4 69,5 78,4

Takaisinostosopimukset - pankit - 52,8 49,6

Yhteensä 66,4 122,3 128,0

Lyhyaikaiset velat yhteensä 332,9 444,6 287,2

Pitkäaikaiset velat, vakuudettomat
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, seniorirahoitus 1 123,7 913,1 854,9

Muut luottolaitokset 20,7 22,1 26,2

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 196,3 215,4 184,5

Yhteensä 1 340,6 1 150,6 1 065,7

Pitkäaikaiset velat, vakuudelliset
Keskuspankki ja muut luottolaitokset 413,0 413,0 418,0

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, Covered Bonds 1 616,6 1 612,6 2 170,6

Yhteensä 2 029,6 2 025,6 2 588,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 370,2 3 176,2 3 654,3

Pankkitoiminnan korolliset velat 7 963,2 7 680,6 7 940,8

Henkivakuutustoiminnan vakuutusvelat 1 137,2 1 259,8 1 209,8

Muut ei korolliset velat yhteensä 137,7 146,8 154,5

Velat yhteensä 9 238,0 9 087,1 9 305,1

Lyhytaikaiset velat = velat joiden alkuperäinen maturitetti on alle vuoden

Pikäaikaiset velat = velat joiden alkuperäinen maturitetti on yli vuoden
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Helsinki 5.5.2020

 
Aktia Pankki Oyj 

hallitus

Liite 10. Annetut ja saadut vakuudet 

Annetut vakuudet (milj. euroa) 31.3.2020 31.12.2019 31.3.2018

Omien velkojen vakuudeksi annetut vakuudet
Arvopaperit 414,0 473,1 479,8

Lainasaatavat, jotka muodostavat vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen (Covered Bonds)  
vakuusmassan 2 178,3 2 031,8 2 487,3

Yhteensä 2 592,3 2 504,9 2 967,1

Muut annetut vakuudet
Pantatut arvopaperit1 18,8 16,8 78,1

Panttaus- ja takaisinostosopimusten yhteydessä annettu käteinen 3,0 2,5 3,9

Yhteensä 21,8 19,3 81,9

Annetut vakuudet yhteensä 2 614,1 2 524,2 3 049,0

Edellä mainitut vakuudet koskevat seuraavia velkoja 
Velat luottolaitoksille2 413,0 465,8 467,6

Liikkeeseen lasketut asuntovakuudelliset joukkovelkakirjalainat (Covered Bonds)3 1 616,2 1 612,6 2 170,6

Johdannaiset 3,0 2,5 3,9

Yhteensä 2 032,2 2 080,9 2 642,1

1) Koskee päivän sisäisen limiitin vakuudeksi pantattuja arvopapereita. 31.3.2020 pantattuna oli 5 (5) 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) 31.3.2020 31.12.2019 31.3.2019

Panttaussopimusten yhteydessä saatu käteinen1 66,4 69,5 78,4

Yhteensä 66,4 69,5 78,4

1) Koskee johdannaisia, joiden vakuudet on saatu vastapuolelta ISDA/CSA-sopimusten mukaisesti. 
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Raportti Aktia Pankki Oyj:n 
osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2020 
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Käännös

Aktia Pankki Oyj:n hallitukselle

Johdanto

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Pankki Oyj 
konsernin taseen 31.3.2020, tuloslaskelman, laajan tuloslas-
kelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman, raha-
virtalaskelman ja tietyt selittävät liitetiedot kyseisenä päivänä 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Hallitus ja toimi-
tusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen laatimisesta IAS 
34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä muiden Suomessa 
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen 
tarkastuksen perusteella esitämme johtopäätöksen osavuosi-
katsauksesta.

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen 
yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 

”Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaa-
tion yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen 
tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti 
talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henki-
löille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen 
tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on 
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastus-
standardien mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi 
emme pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme 
tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä 
tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna 
tilintarkastuskertomusta.

Johtopäätös

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole 
tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosi-
katsausta ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsa-
uksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 5. toukokuuta 2020

KPMG OY AB 
Marcus Tötterman 

KHT
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Yhteystiedot

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

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

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys  
5. toukokuuta 2020 klo 10.00. Toimitusjohtaja Mikko Ayub 
ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät 
tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata 
suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2020-
q1-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla 
tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

Taloudellinen kalenteri

Puolivuosikatsaus 1–6/2020 4.8.2020  
Osavuosikatsaus 1–9/2020 3.11.2020

https://aktia.videosync.fi/2020-q1-results
https://aktia.videosync.fi/2020-q1-results

