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Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001 
 
Tulos ja volyymin kasvu 

• Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 677 miljoonaa euroa, kasvua 22 prosenttia 
vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Liikevoitto oli vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla 1 232 miljoonaa euroa. 
 

• Liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta kasvoi 6 prosenttia vuoden 
ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 604 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun 
liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta oli 20 prosenttia parempi kuin 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. 
 

• Rahoituskate kehittyi edelleen vakaasti. 
 
• Palkkiotuotot lisääntyivät toisen neljänneksen aikana. 

 
• Nettomääräiset luottotappiot olivat vuositasolla 0,18 prosenttia (0,14 prosenttia 

ensimmäisellä neljänneksellä). 
 

• Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa, kun se edellisneljänneksellä oli 0,13 euroa. 
 

• Talletukset lisääntyivät 5 prosenttia ja luotonanto 3 prosenttia toisella neljänneksellä. 
 

• Vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli toisella neljänneksellä 100 prosenttia, 
6 prosenttiyksikköä parempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. 
 

Strategian toteutus etenee  
• Postgirot Bankin osto Ruotsissa vahvistaa markkina-asemaa. 

 
• Kirjautumisia verkkopankkiin oli toisella neljänneksellä ennätysmäärä 

(18,4 miljoonaa), 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden toisella neljänneksellä. 
Internetissä maksettiin 21,0 miljoonaa laskua, kasvua 46 prosenttia edellisvuoden 
vastaavasta ajanjaksosta. 
 

• Useita luottoluokituksien korotuksia. 
 

• Kaikki konserniin kuuluvat pankit ottavat käyttöön Nordea-nimen joulukuussa. 
 
”Nordean tuloskasvu on voimakasta epävakaista markkinoista huolimatta. Tiukassa kilpailussa 
olemme pystyneet yhteensovittamaan liiketoimintayksiköiden toiminnat ja toimimaan siitä 
huolimatta asiakaslähtöisesti. Lähitulevaisuudessa uskomme liikevoiton ilman sijoitustoiminnan 
tulosta kehittyvän kahden edellisen neljänneksen mukaisesti”, Nordean konsernijohtaja Thorleif 
Krarup sanoo. 
 

Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on kuusi liiketoiminta-aluetta: 
Vähittäispankki, Corporate and Institutional Banking, Varallisuudenhoito, Investment Banking, Henki- ja eläkevakuutus 
sekä Vahinkovakuutus. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta, 1 260 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 
22 maassa. Konserni on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on yli 2,4 miljoonaa 
verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.  
 

www.nordea.com 
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Liiketoiminta-alueisiin perustuva tuloslaskelma 
  
Miljoonaa euroa 

4–6
2001

1–3
2001

Muutos 
%

1–6
2001

   1–6 

20001,2 
Muutos 

%
1–121

2000
 Rahoituskate 885 872 1 1 757 1 348 30 2 838
 Palkkiotuotot  370 361 2 731 766 -5 1 454
 Arvopaperikauppa 128 156 -18 284 213 33 415
 Vakuutustoiminnan tuotot 185 134 38 319 220 45 451
 Muut tuotot 52 36 44 88 63 40 134
 Tuotot yhteensä 1 620 1 559 4 3 179 2 610 22 5 292
   
 Henkilöstökulut -556 -541 3 -1 097 -897 22 -1 829
 Muut kulut -421 -414 2 -835 -731 14 -1 491
 Kulut yhteensä -977 -955 2 -1 932 -1 628 19 -3 320
   
 Tulos ennen luottotappioita 643 604 6 1 247 982 27 1 972
 Luottotappiot -59 -45 31 -104 -37 181 -79
 Osuus pääomaosuusmenetelmällä   
 yhdisteltyjen yritysten tuloksesta 20 11 82 31 32 -3 62
 Liikevoitto ilman sijoitustoiminnan 
tuottoja ja kuluja 604 570 6 1 174

 
977 20 1 955

 Varainhallinta 25 68 - 93 203 - 267
 Henki- ja eläkevakuutus 19 -17 - 2 48 - 61
 Vahinkovakuutus 11 -32 - -21 53 - 81
 Muut 55 3 2 - 57 127 - 164
 Sijoitustoiminnan tulos 110 21 - 131 431 - 573
 Liikearvopoistot -37 -36 3 -73 -49 49 -93
 Liikevoitto  677 555 22 1 232 1 359 -9 2 435
 Kiinteistöjen luovutustappiot - - - - -40 - -40
 Eläkesäätiön/-kassan ylikatteen palautus - - - - 17 - 32
 Verot -193 -157 23 -350 -360 -3 -691
 Vähemmistöosuus -1 -1 0 -2 -2 0 -3
 Tulos 483 397 22 880 974 -10 1 733
 1 Mukaan lukien Unidanmark, ensimmäinen neljännes, pro forma.  

2 Tulos tammi-joulukuu 2000 ilman Christiania Bank og Kreditkassea (CBK). 
3 Josta Aleksia-kaupan loppuselvitys 5 miljoonaa euroa. 

Tunnusluvut1 

 Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,13 0,29 0,33 
 Osakekurssi2, euroa 6,73 6,88 6,73 7,90 
 Osakekohtainen oma pääoma2, euroa 3,76 3,62 3,76 3,60 
 Osakkeiden määrä2,3, miljoonaa 2 964 2 982 2 964 2 979 
 Oman pääoman tuotto, % 17,0 14,1 15,6 18,6 
 Oman pääoman tuotto, ilman liikearvoa4, % 23,4 19,7 21,6 22,5 
 Luotonanto2, miljardia euroa 135 131 135 109 
 Yleisön talletukset2, miljardia euroa 81 77 81 65 
 Oma pääoma2, miljardia euroa 11 11 11 11 
 Taseen loppusumma2, miljardia euroa 233 233 233 192 
 Hoidossa oleva varallisuus2, miljardia euroa 101 97 101 104 
 Kulu/tuotto-suhde, pankkitoiminta5, % 55 55 55 52 
 Yhdistetty kulusuhde, vahinkovakuutus, % 100 106 103 102 

 Ensisijaisen oman pääoman osuus 
riskisijoituksista2, % 7,0 6,6 7,0

 
9,0 

 Vakavaraisuussuhde2, % 9,6 9,2 9,6 10,8 
 Riskisijoitukset2, miljardia euroa 135 136 135 110 
 1 Tulos tammi-joulukuu 2000 ilman Christiania Bank og Kreditkassea (CBK).  
 2 Kauden lopussa, CBK mukaan lukien vuoden 2000 viimeiseltä neljännekseltä alkaen. 

 3 Tammi-kesäkuussa 2001 osakkeita oli keskimäärin 2 995 miljoonaa laimennusvaikutuksen jälkeen. 

 4 Ilman liikearvopoistoja ja ilman jäljellä olevaa liikearvoa, joka on vähennetty omasta pääomasta. 

 5 Ennen luottotappioita ja liikearvopoistoja. 
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Neljännesvuosittainen kehitys 

 
  
Miljoonaa euroa Liite 4–6

2001
1–3

2001
10–12 

20003 
7–9 

20003 
4–6

20003

 Rahoituskate 885 872 757 733 707
 Palkkiotuotot  1 370 361 368 320 386
 Arvopaperikauppa 128 156 94 108 72
 Vakuutustoiminnan tuotot 185 134 129 102 138
 Muut tuotot 52 36 36 35 29
 Tuotot yhteensä 1 620 1 559 1 384 1 298 1 332
     
 Henkilöstökulut  -556 -541 -478 -454 -458
 Muut kulut  -421 -414 -429 -331 -382
 Kulut yhteensä 2 -977 -955 -907 -785 -840
    
 Tulos ennen luottotappioita 643 604 477 513 492
 Luottotappiot -59 -45 -22 -20 -20
 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 
yritysten tuloksesta 20 11

 
-1 

 
31 23

 Liikevoitto ennen sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja 604 570 454 524 495
 Varainhallinta 25 68 34 30 105
 Henkivakuutus 19 -17 -2 15 3
 Vahinkovakuutus 11 -32 -10 38 -17
 Muut 55 2 20 17 71
 Sijoitustoiminnan tulos 110 21 42 100 162
 Liikearvopoistot -37 -36 -23 -21 -27
 Liikevoitto 677 555 473 603 630
 Kiinteistöjen luovutustappiot - - - - -
 Eläkesäätiön/-kassan ylikatteen palautus - - 8 7 9
 Verot -193 -157 -149 -182 -163
 Vähemmistöosuus -1 1 0 -1 0
 Tulos 483 397 332 427 476

 
Liite 1 Palkkiotuotot, miljoonaa euroa   

 Arvopaperivälitys 60 79 68 55 87
 Varallisuudenhoito/rahastot 116 113 130 122 128
 Arvopapereiden liikkeeseenlasku 20 10 16 15 24
 Luotonanto 91 75 81 73 68
 Talletukset ja maksujenvälitys 127 129 117 103 111
 Valuutanvaihto 8 12 16 16 17
 Muut palkkiotuotot 27 20 16 13 15
 Palkkiokulut -73 -73 -74 -64 -66
 Palkkiotuotot ja -kulut 376 365 370 333 384
 josta sijoitustoiminnan osuus -6 -4 -2 -13 2
 Palkkiotuotot 370 361 368 320 386

 
Liite 2 Kulut, miljoonaa euroa   

 Henkilöstökulut1 560 545 482 459 460
 Tietotekniikkakulut2 104 95 80 49 68
 Markkinointikulut 25 29 41 21 29
 Posti-, puhelin- ja toimistokulut 63 57 67 49 56
 Vuokrakulut, rakennukset ja kiinteistökulut 91 92 89 75 73
 Muut kulut 143 146 156 141 159
 Kulut mukaan lukien sijoitustoiminta 986 964 915 794 845
 josta sijoitustoiminnan osuus -9 -9 -8 -9 -5
 Kulut yhteensä 977 955 907 785 840
 1    Josta tulokseen perustuvia henkilöstökuluja 70 miljoonaa euroa vuonna 2001. 

 2     Sisältää tietokone-, huolto- ja konsultointikulut. Kokonaisuudessaan tietotekniikkakulut (henkilöstö- ja muut vastaavat kulut mukaan 
lukien) olivat 395 miljoonaa euroa vuonna 2001. 

 3     Tulos huhti-joulukuu 2000 ilman Christiania Bank og Kreditkassea (CBK). 
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Konserni 
Yhteenveto 
Konsernin liikevoitto oli vuoden 2001 toiselta 
vuosineljännekseltä 677 miljoonaa euroa, kasvua 
22 prosenttia vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. 
 
Rahoituskate kasvoi vakaasti. Palkkiotuotot pysyivät 
samalla tasolla kuin aiemmin huolimatta 
pääomamarkkinoiden levottomuudesta. Myös kulut olivat 
samaa luokkaa kuin edellisellä neljänneksellä. 
 
Vuosineljänneksen tulos oli 483 miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa ja oman pääoman 
tuotto 17,0 prosenttia. Ilman liikearvon vaikutusta oman 
pääoman tuotto oli 23,4 prosenttia. 
 
Liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta kasvoi 
6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 604 miljoonaa 
euroa. Tuotot yhteensä, ilman sijoitustoiminnan tulosta, 
kasvoivat 4 prosenttia. Kulut puolestaan lisääntyivät 
2 prosenttia. 
 
Sijoitustoiminnan tulos oli toisella vuosineljänneksellä 
110 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä vastaava luku oli 21 miljoonaa euroa. 
Kertaluonteisten tuottojen osuus oli 97 miljoonaa euroa, 
kun se vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana oli 
68 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteisten erien 
vaikutusta liikevoitto kasvoi 19 prosenttia. 
 
Toinen vuosineljännes 
Luottojen kysyntä on Pohjoismaissa pysynyt vakaana 
huolimatta taloudellisen ympäristön lisääntyneistä 
epävarmuustekijöistä. Luottokanta oli 135 miljardia euroa. 
Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli 
3 prosenttia. Yleisön talletukset kasvoivat 5 prosenttia 
81 miljardiin euroon. Vuodenvaihteesta luotonanto kasvoi 
5 prosenttia ja talletukset 3 prosenttia. 
 
Rahoituskate, ilman sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja, 
oli 885 miljoonaa euroa (872 miljoonaa euroa tammi-
maaliskuussa 2001). Kasvu oli seurausta luottojen ja 
talletusten määrän lisääntymisestä. Marginaalit olivat 
yleisesti ottaen ensimmäisen neljänneksen tasolla. 
Yritysasiakkaiden luottojen marginaalit ovat kasvamassa 
yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi. 
Maksut talletusvakuusrahastoon Ruotsissa olivat samaa 
luokkaa kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 
edellisvuoden neljännesvuosikeskiarvoon verrattuna 
maksut olivat noin 10 miljoonaa euroa pienemmät 
kummaltakin alkuvuoden neljännekseltä. 
 
Pohjoismaiset pörssi-indeksit nousivat hieman toisen 
vuosineljänneksen aikana. Vaihto ja kauppojen lukumäärä 
sen sijaan pienenivät huomattavasti edellisestä 
neljänneksestä. Nordean hoidossa olevan varallisuuden 
määrä oli kesäkuun lopussa 101 miljardia euroa, kun se 
edellisen neljänneksen lopussa oli 97 miljardia euroa. 

Huolimatta toiminnan yleisestä hiljenemisestä 
pohjoismaisilla pääomamarkkinoilla palkkiotuotot 
lisääntyivät hieman verrattuna edellisiin neljänneksiin. 
Palkkiotuotot ja -kulut olivat 370 miljoonaa euroa 
(361 miljoonaa euroa). Varainhallinnan palkkiotuotot 
pysyivät ennallaan samalla kun maksuliikenteen ja 
luotonannon palkkiotuotot lisääntyivät. 
 
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, joihin 
sisältyi pääasiassa valuuttatoiminnasta ja asiakkaiden 
kanssa käydystä johdannaiskaupasta saatuja tuottoja, olivat 
yhteensä 128 miljoonaa euroa (156 miljoonaa euroa). 
Tuotot olivat pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä, 
jolloin markkinoiden suuret vaihtelut kasvattivat 
liiketoimintaa voimakkaasti.  
 
Vakuutustoiminnan tuotot, ilman sijoitustuottoja, olivat 
185 miljoonaa euroa, kasvua 51 miljoonaa euroa 
edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui pääasiassa 
vakuutusmaksutulon lisääntymisestä ja 
vahinkovakuutuksen  korvauksien vähenemisestä. 
 
Muut tuotot olivat 52 miljoonaa euroa (36 miljoonaa 
euroa). Muista tuotoista suurin osa oli kiinteistötoimintaan 
liittyviä tuottoja. 
 
Kulut olivat yhteensä 977 miljoonaa euroa (955 miljoonaa 
euroa). Kulut olivat likimain samalla tasolla kuin 
edellisellä neljänneksellä. Niiden kehitys heijastaa sekä 
liiketoiminnan vilkkautta että konsernin toimintojen ripeää 
yhteensovittamista vuosineljänneksen aikana. 
 
Neljänneksen aikana tehtiin lisää luottotappiovarauksia 
eräisiin jo aiemmin ongelmallisiksi todettuihin luottoihin, 
jotka liittyivät pääasiassa yrityskauppojen rahoitukseen. 
Luottotappioiden nettomäärä oli näiden varausten jälkeen 
59 miljoonaa euroa (45 miljoonaa euroa). Vuositasolla 
luku on 0,18 prosenttia (0,14 prosenttia) luottokannasta. 
Epävarmoja saamisia oli kesäkuun lopussa 
nettomääräisesti 918 miljoonaa euroa (841 miljoonaa 
euroa), joka on vuositasolla 0,7 prosenttia (0,6 prosenttia) 
luotonannosta. 
 
Vertailu edellisvuoden vastaavaan aikaan 
Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto oli 
1 232 miljoonaa euroa. Luku on 9 prosenttia pienempi 
kuin vuotta aiemmin, jolloin sijoitustoiminnan tulos oli 
poikkeuksellisen hyvä. Joulukuussa 2000 hankitun 
Christiania Bankin (CBK) luvut eivät sisälly vuoden 2000 
tulokseen. CBK:n luvut huomioon ottaen liikevoitto 
pieneni 10 prosenttia. 
 
Tuotot kasvoivat 22 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulut pienentyivät 
19 prosenttia. CBK:n luvut huomioon ottaen tuottojen 
kasvu oli 9 prosenttia ja kulujen kasvu 3 prosenttia. 
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Tulos tammi-kesäkuulta oli 880 miljoonaa euroa, joka 
vastaa 0,29 euron osakekohtaista tulosta (0,58 euroa koko 
vuodelta 2000). 
 
Liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta oli 
20 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, 
1 174 miljoonaa euroa. CBK:n luvut huomioon ottaen 
kasvua oli 14 prosenttia. CBK:n lisäksi kasvuun vaikutti 
se, että konserni pystyi säilyttämään asiakaslähtöisen 
toimintatapansa huolimatta voimavarojen käytöstä 
yhtenäistämisprojekteihin. Liikevoiton kasvua tuki myös 
synergiahyötyjen toteutuminen. 
 
Sijoitustoiminnan tulos 
Sijoitustoiminnan tulos oli 110 miljoonaa euroa toisella 
vuosineljänneksellä. Kasvua vuoden ensimmäisestä 
neljänneksestä oli 89 miljoonaa euroa. Vaikka 
osakemarkkinat olivat levottomat, osakekurssit olivat 
kesäkuun lopussa hieman korkeammalla kuin huhtikuun 
lopussa. Tämän ansiosta osaketuottojen kasvu oli suurempi 
kuin tärkeimpien valuuttojen korkojen nousun aiheuttamat 
tappiot korollisten arvopapereiden kaupassa.  
 
Nordea myi toukokuussa osuutensa ruotsalaisessa Atle 
AB:ssa. Kaupasta saatiin 57 miljoonaan euron 
myyntivoitto toisella vuosineljänneksellä.  
 
Suomalaisen kiinteistöyhtiö Aleksian myynnin 
loppuselvityksen yhteydessä saatiin 5 miljoonan euron 
myyntivoitto. Tämän lisäksi Ilmarisen kanssa päästiin 
sopimukseen Aleksia-kauppaan liittyneiden 
kehityshankkeiden ja kiinteistömyyntien tulevista 
tuotoista. Sopimus kasvatti sijoitustoiminnan tulosta 
35 miljoonaa euroa. 
 
CBK:n verokiista 
Norjan korkein oikeus antoi kesäkuussa 2001 päätöksen 
CBK:n Norjan valtiota vastaan nostamassa oikeusjutussa, 
joka koski pankin vuonna 1991 saaman pääomatuen 
verotuskohtelua. Oikeuden mukaan kiistanalaista 
340 miljoonan euron summaa ei pidä laskea verotettavaksi 
tuloksi. Tämän seurauksena CBK:n ostoon liittyvää 
liikearvoa on oikaistu 95 miljoonalla eurolla. 
 
Luottokannan laatu 
Luottokannan laatu ei muuttunut merkittävästi 
aikaisempiin vuosineljänneksiin verrattuna, vaikkakin 
luottotappiot olivat nettomääräisesti hieman suuremmat 
kuin edellisen neljänneksen aikana. 
 
Luottojen jakauma asiakasryhmien välillä on pysynyt 
ennallaan vuoden 2000 loppuun verrattuna. Noin 
63 prosenttia luotoista oli myönnetty yritysasiakkaille ja 
noin 37 prosenttia henkilöasiakkaille. Toimialajakaumassa 
on vain vähäisiä muutoksia. Henkilöasiakkaiden luotoista 
75 prosenttia on asuntoluottoja.  

Televiestintäyrityksille myönnettyjen luottojen ja 
takausten kokonaismäärä on pysynyt ennallaan hieman 
alle 8 miljardissa eurossa. Konsernin tämän toimialan 
asiakkaiden luottojen takaisinmaksukyky arvioidaan 
hyväksi. Internet-alalla toimiviin uusiin yrityksiin liittyvät 
vastuut ovat erityisen pienet, sillä tällaisten yritysten 
rahoitus on yleensä oman pääoman ehtoista rahoitusta. 
 
Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 
toteutuneet luottotappiot liittyvät tiettyihin yksittäisiin 
yrityksiin, eivätkä ne heijasta asiakkaiden 
velanmaksukyvyn yleistä heikentymistä. Tämä ilmenee 
myös siitä, että epävarmojen saamisten kokonaismäärä, 
3 040 miljoonaa euroa, on hieman pienempi kuin 
vuodenvaihteessa ja ensimmäisen neljänneksen lopussa. 
 
Nordea on ottanut käyttöön yhtenäiset 
luotonantoperiaatteet ja luottojen myöntämisen 
menettelytavat on yhdenmukaistettu koko konsernissa. 
Jatkossa kiinnitetään eritystä huomiota luottoriskien 
oikeaan hinnoitteluun. Nordea arvioi, että luottoihin 
liittyvien riskien mahdollisesti lisääntyessä 
luottomarginaalit kasvavat vastaavasti. 
 
Postgirot Bankin hankinta 
Nordea ja Ruotsin Posti julkistivat 31. heinäkuuta 2001 
sopimuksen, jonka mukaan Nordea ostaa Postgirot Bankin. 
Tämän kaupan myötä Nordea parantaa kilpailukykyään 
tärkeillä kasvualueilla, kuten maksujenvälityksessä ja cash 
management -palveluissa, ja vahvistaa asemaansa 
Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavana 
finanssipalvelukonsernina. Kauppa luo erinomaiset 
mahdollisuudet Nordean tuotteiden ja palveluiden 
ristiinmyyntiin Postgirot Bankin 1,3 miljoonalle 
asiakkaalle, joista noin 70 prosenttia ei ole nyt Nordean 
asiakkaita. 
 
Kauppahinta on 440 miljoonaa euroa (4,1 miljardia 
Ruotsin kruunua), johon lisätään vuoden alusta kaupan 
voimaantulopäivään mennessä kertynyt voitto. Kauppa 
vaatii Ruotsin rahoitustarkastuksen ja Euroopan komission 
hyväksynnän ja kauppa vahvistettaneen kuuden kuukauden 
kuluessa. 
 
Yhdistyminen 
Varallisuudenhoito- ja Corporate and Institutional Banking 
-liiketoiminta-alueet ottivat käyttöön Nordea-nimen tämän 
vuoden alkupuolella. Investment Banking vaihtoi 
ArosMaizels-nimensä toukokuussa nimeen Nordea 
Securities. 
 
Kesäkuussa Nordea ilmoitti, että konsernin pankit 
muuttavat nimensä Nordeaksi tämän vuoden joulukuussa.  
 
Merita Pankki Suomessa, K-Bank (Christiania Bank) 
Norjassa, Nordbanken Ruotsissa ja Unibank Tanskassa 
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ottavat käyttöön yhteisen nimen. Yhteisen nimen ja 
brandin käyttöönotto pohjautuu perusteellisiin selvityksiin, 
jotka osoittavat konsernin toimintojen yhtenäistämisen 
etenevän suunniteltua nopeammin. 
 
Vuosineljänneksen aikana yhtenäistämisprosessi eteni 
myös muun muassa seuraavasti: 
• Konsernin puolalainen vakuutusyhtiö sai nimekseen 

Nordea Zycie. 
• Suomeen tuotiin Solon kautta myytävät 

vahinkovakuutustuotteet. 
• Konsernin juridista rakennetta päätettiin kehittää 

edelleen, jotta se tukee paremmin konsernin 
liiketoiminnallista rakennetta sekä lisää 
läpinäkyvyyttä ja strategista joustavuutta. 

 
Toisen vuosineljänneksen lopussa toteutuneita 
synergiahyötyjä oli kertynyt noin 75 miljoonaa euroa. 
Kaikkiaan synergiahyötyjä arvioidaan saatavan ennen 
veroja vuositasolla 360 miljoonaa euroa. Tämän vuoden 
loppuun mennessä toteutuvia synergiahyötyjä arvioidaan 
olevan 145 miljoonaa euroa. 
 
Yhtenäistämisprosessi tietotekniikassa 
Noin kolmasosa tämän vuoden tietotekniikkakuluista 
liittyy toimintojen yhtenäistämiseen.  
 
Varallisuudenhoito- ja Corporate and Institutional Banking 
-liiketoiminta-alueiden tietojärjestelmät on päätetty 
yhdistää täysin. Vähittäismarkkinoille suuntautuneiden 
toimintojen tietotekniset ratkaisut yhtenäistetään askel 
kerrallaan. 
 
Yhteinen kaikissa Pohjoismaissa käyttöönotettava 
tekninen ratkaisu perustuu ns. middle layer 
-arkkitehtuuriin, jossa hyödynnetään pääasiassa olemassa 
olevia ohjelmistosovelluksia.  
 
Tietojärjestelmien yhtenäistämisestä ei siksi aiheudu 
mittavia uusia investointeja tai monimutkaisia uusia 
rakenteita ja järjestelmiä, jotka lisäisivät konsernin 
toimintariskejä. 
 
Tietotekniikan yhtenäistämisprojekteja on käynnissä 
kaikilla liiketoiminta-alueilla. Projektit saataneen 
päätökseen puolentoista vuoden kuluessa. 
 
Yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10. huhtikuuta 2001. 
Kjell Aamot valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi yhdeksi 
vuodeksi ja Harald Arnkværn kahdeksi vuodeksi.  
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan 
Nordean omia osakkeita tietyin ehdoin siten, että 
konsernin omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä 
ei ylitä 10  prosenttia yhtiön osakekannasta. 

Yhtiökokous vahvisti jaettavaksi ehdotetun 2 Ruotsin 
kruunun osingon osaketta kohti. Osinkoja maksettiin 
yhteensä 675 miljoonaa euroa. 
 
Oma pääoma ja vakavaraisuus 
Oma pääoma oli kesäkuun lopussa 11,1 miljardia euroa. 
Konsernin eläkesäätiöiden ja eläkekassan sijoitusten arvot 
ylittivät eläkevastuut 0,2 miljardilla eurolla. Ylikatetta ei 
palautettu neljänneksen aikana.  
 
Huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen 
valtuutuksen perusteella Nordean hallitus päätti 
25. huhtikuuta 2001, että yhtiö ostaa takaisin omia 
osakkeitaan, jotta konsernin osakekurssin kehitykseen 
sidotun kannustinohjelman kustannusvaikutuksia saadaan 
rajattua.  
 
Yhtiö osti tätä tarkoitusta varten 25. ja 26. huhtikuuta 
yhteensä 17 miljoonaa omaa osakettaan Tukholman 
pörssissä. Ostettujen osakkeiden keskihinta oli 
63,48 Ruotsin kruunua.  
 
Konsernin ensisijaisen oman pääoman osuus 
riskisijoituksista oli kesäkuun lopussa 7,0 prosenttia. 
Vakavaraisuussuhde oli 9,6 prosenttia. Laskelmissa on 
mukana vuoden 2001 kuuden ensimmäisen kuukauden 
tulos, josta on vähennetty julkistetun 
osingonmaksutavoitteen mukainen osinko. 
 
Nordean osake 
Pohjoismaisten finanssikonsernien osakekurssit 
pysyttelivät toisella vuosineljänneksellä melko 
muuttumattomina. Nordean osakkeen kurssi oli 
58,00 Ruotsin kruunua 20. elokuuta 2001. Vuoden 2000 
lopusta kurssi laski 18,9 prosenttia.  
 
Luottoluokitukset 
Moody’s nosti heinäkuussa Nordean norjalaisen 
tytärpankin CBK:n pitkäaikaista luokitusta, joka on nyt 
Aa3, eli sama kuin konsernin muilla pankeilla. Moody’s 
totesi luokituksen korottamisen perustuvan hyvin 
edenneeseen yhdentymisprosessiin. 
 
Elokuussa Fitch korotti kaikkien Nordea-konsernin 
pankkien luottoluokituksia. Pitkäaikaiset luokitukset ovat 
nyt AA- ja lyhytaikaiset luokitukset F1+. Fitch perustelee 
luokitusten korottamista Nordean pohjoismaisen strategian 
nopealla etenemisellä. 
 
Näkymät 
Yleiset taloudelliset näkymät ovat aiempaa 
epävarmemmat. Kasvuennusteita on viime aikoina 
muutettu alaspäin ja osakemarkkinat ovat olleet 
levottomat. Tästä huolimatta kaikkien neljän Pohjoismaan 
talouksien odotetaan edelleen kasvavan, ja luottojen 
kysyntä säilynee suhteellisen korkealla tasolla. Nordean 
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päätuotteiden ja -palvelujen kasvunäkymiä voidaan siksi 
pitää tyydyttävinä hyväksyttävällä riski- ja 
kannattavuustasolla. Liiketoimintavolyymien 
kasvattaminen ja riittävä panostus riskienhallintaan 
edellyttävät lisäresursseja. Tästä huolimatta kustannukset 
pyritään pitämään tarkoin valvonnassa 

Liikevoiton ilman sijoitustoiminnan tulosta odotetaan 
seuraavien kahden neljänneksen aikana olevan samalla 
tasolla kuin kahdella edellisellä neljänneksellä, kun taas 
sijoitustoiminnan tulos seuraa periaatteessa markkinoiden 
kehitystä. 
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Tulos liiketoiminta-alueittain vuoden 2001 toiselta vuosineljännekseltä 
 
Tulos liiketoiminta-alueittain1 Liiketoiminta-alueet  

Miljoonaa euroa 

Vähit-
täis-

pankki 

Corporate 
and 

Institutional 
Banking 

Varal- 
lisuuden 

hoito 
Investment 
Banking2 

Henki- ja 
eläke-

vakuutus3 
Vahinko-
vakuutus3 

Varain-
hallinta Muut Yhteensä 

Asiakasvastuulliset yksiköt:    
Tuotot 1 101 275 60 42 18 121 18 -15 1 620
Kulut -599 -126 -40 -41 -21 -96 -8 -46 -977
Luottotappiot -23 -60 - - - - - 24 -59
Pääomaosuusmenetelmällä 
yhdistellyt yhtiöt 

 
- 

 
4 - - - -

 
- 16 20

Tulos ilman sijoitustoimintaa 479 93 20 1 -3 25 10 -21 604
Sijoitustoiminnan tulos - - - - 17 11 25 57 110
Liikearvo - - - - - - - -37 -37
Liikevoitto 4–6, 2001 479 93 20 1 14 36 35 -1 677
2001: 1–3 458 140 28 5 -14 -31 80 -111 555
2000: 10–12 345 74 27 12 -3 -23 34 7 473
2000: 7–9 423 119 25 2 22 45 34 -67 603
2000: 4–6 351 114 29 22 9 5 99 1 630
Oman pääoman tuotto, % 26 12 - - - - - - 17,0
Kulu/tuotto-suhde, 
pankkitoiminta, % 

 
54 

 
46 67 98 - -

 
22 - 55

Yhdistetty kulusuhde, % - - - - - 100 - - 100
Tuotevastuulliset yksiköt:    
Tuotot   133 33 64  
Kulut   -68 -48 -41  
Sijoitustoiminnan tulos   - - 19  
Tuotekohtainen tulos 4–6, 2001   65 -15 42  
2001: 1–3   75 10 -14  
2000: 10–12   68 20 -2  
2000: 7–9   75 22 15  
2000: 4–6   69 31 8  
 
1  CBK ei sisälly liiketoiminta-alueiden lukuihin vuodelta 2000.  
2  Liiketoiminta-alue Investment Bankingin tuotekohtaisella tuloksella tarkoitetaan osakekaupan tulosta (ilman Corporate Financea). 
3  Maksutulo, sijoitustoiminnan tuotot, korvauskulut, maksetut korvaukset ja varausten muutos on ilmoitettu nettomääräisinä. Tuotot henki- ja eläkevakuutuksen 

tuotteista (64 miljoonaa euroa), vahinkovakuutuksen asiakasvastuullisten yksiköiden tuotot (121 miljoonaa euroa) sekä konsernioikaisut (0 miljoonaa euroa) 
sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa esitettyihin vakuutustoiminnan tuottoihin (185 miljoonaa euroa).  

 
 
Nordealla on kuusi liiketoiminta-aluetta: Vähittäispankki, Corporate and 
Institutional Banking, Varallisuudenhoito, Investment Banking, Henki- ja 
eläkevakuutus sekä Vahinkovakuutus. Liiketoimintaa harjoittavilla 
yksiköillä on hajautettu tulosvastuu. Konsernin varainhallintaa hoitaa 
Varainhallinta. 
 
Asiakasvastuu on Nordeassa keskeisellä sijalla. Hajautettu tulosvastuu 
tarkoittaa sitä, että asiakkaan asiointi konsernissa sisältyy 
kokonaisuudessaan asiakasvastuullisen yksikön tuloslaskelmaan ja 
taseeseen. Asiakasvastuulliselle yksikölle kohdistetaan osuus omasta 
pääomasta ja yksikön tulosta arvioidaan suhteessa sille asetettuun 
pääoman tuottotavoitteeseen. Kohdistetun oman pääoman tuoton 
laskemisessa käytetty veroprosentti on 28. 
 
Varallisuudenhoito, Investment Banking ja Henki- ja eläkevakuutus 
toimivat myös tuotevastuullisina yksikköinä vastaten siitä, että 
asiakasvastuullisten yksiköiden käytettävissä on kilpailukykyinen ja 
kannattava tuotevalikoima. Tuotevastuullisia yksiköitä tarkastellaan 
tuotekohtaisen tuloksen avulla. Siihen sisältyvät kaikki tuotteesta 
aiheutuneet tuotot ja kulut konsernin sisällä. 
 
Liiketoiminta-alueille kohdistetaan omaa pääomaa voimassa olevien 
kansainvälisten vakavaraisuussäännösten mukaan. Sen määrä vastaa 
6,5 prosentin ensisijaisen oman pääoman osuutta riskisijoituksista. Henki- 

ja eläkevakuutukselle kohdistettu pääoma on 5 prosenttia varauksista ja 
vahinkovakuutustoiminnalle kohdistettu pääoma 45 prosenttia 
maksutulosta.  
 
Vuoden 2001 syksyllä otetaan käyttöön malli, jonka avulla pystytään 
paremmin arvioimaan liiketoimintayksiköiden pääomatarpeet suhteessa 
riskeihin. Mallissa otetaan huomioon luottoriskit, markkinariskit, 
vakuutusriskit ja toimintariskit sekä optimoidaan pääoman jakaminen ja 
käyttö liiketoiminta-alueiden kesken. 
 
Yllä olevassa taulukossa esitetään liiketoiminta-alueiden liikevoitot 
asiakasvastuullisuuden mukaan. Niiltä liiketoiminta-alueilta, joilla on 
tuotevastuu ja joilla suuri osa tuotekohtaisista tuotoista kohdistetaan 
muille liiketoiminta-alueille, esitetään myös tuotekohtaiset tulokset. 
Kuuden liiketoiminta-alueen lisäksi taulukossa esitetään Varainhallinnan 
tulos. Varainhallinta vastaa konsernin omien arvopaperisalkkujen 
hallinnoinnista ja sisäisestä pankkitoiminnasta. Sarakkeessa ”Muut” 
esitetään ne tuotot ja kulut, joita ei ole kohdistettu liiketoiminta-alueille. 
Näitä ovat muun muassa CBK:n käteisoston rahoituskulut, tuotot 
kiinteistöomistuksista ja liiketoimintaan liittyvistä  osakeomistuksista, 
konserniesikunnan kulut, liikearvopoistot, keskitetyt 
luottotappiovaraukset ja osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 
yritysten tuloksesta. Niitä ei ole sisällytetty asiakasvastuullisten 
yksiköiden tulokseen.  
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Vähittäispankki 
• Liikevoitto kasvoi 5 prosenttia ensimmäisestä 

neljänneksestä 
• Kulu/tuotto-suhde parani edelleen 
• Oman pääoman tuotto oli 26 prosenttia 
• Verkkopankkipalvelut laajenivat edelleen 
 
Vähittäispankki palvelee sekä henkilöasiakkaita että 
yrityksiä. Liiketoiminta-alueen tehtävänä on näille 
asiakkaille suunnattujen monipuolisten rahoitusalan 
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, markkinointi ja 
jakelu. 
 
Markkinat 
Asiakkaiden varovainen suhtautuminen 
rahastosijoittamiseen ja sijoitusten siirtäminen osakkeista 
joukkovelkakirja- ja käteistuotteisiin jatkui toisella 
neljänneksellä.  
 
Luottojen kysyntä pysyi entisellään huolimatta yleisestä 
taloudellisen toiminnan hiljenemisestä. Myös muiden 
rahoituspalvelujen, etenkin verkkopankkipalveluiden, 
kysyntä oli edelleen korkealla tasolla. 
 
Liiketoiminta 
Luotonanto henkilöasiakkaille oli kesäkuun lopussa 
47,1 miljardia euroa, kun se maaliskuun lopussa oli 
46,0 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden talletukset olivat 
maaliskuun lopussa 34,6 miljardia euroa ja kesäkuun 
lopussa 35,6 miljardia euroa. 
 
Luotot yrityksille olivat kesäkuun lopussa 50,0 miljardia 
euroa. Edellisen neljänneksen lopussa ne olivat 
48,3 miljardia euroa. Yritysten talletukset lisääntyivät 
neljänneksen aikana 21,7 miljardista eurosta 
22,2 miljardiin euroon. 
 
Luottomarginaalit pysyivät vakaina, mutta 
talletusmarginaalit pienenivät hieman. 
  
Luottoja oli kesäkuun lopussa 97 miljardia euroa. Näistä 
noin puolet oli henkilöasiakkaiden ja yritysten 
asuntoluottoja ja kiinnelainoja. Kahdentoista viime 
kuukauden aikana luottokannan kasvu oli 9 prosenttia. 
Talletusten määrä oli kesäkuun lopussa 58 miljardia euroa, 
mikä merkitsee noin yhden prosentin lisäystä kahdentoista 
viime kuukauden aikana. Luvuissa on mukana CBK. 
 
Rahasto-osuuksia myytiin toisella vuosineljänneksellä 
1,0 miljardin euron arvosta, vaikka asiakkaat suhtautuivat 
sijoittamiseen edelleen varovaisesti. Erityisen suosittuja 
olivat korkosidonnaiset tuotteet. 
 
Yhä monipuolistuvien verkkopankkituotteiden myynti oli 
edelleen vilkasta Vähittäispankissa. Konsernilla oli 
kesäkuun lopussa 2,4 miljoonaa verkkopankkiasiakasta ja 
vuoden 2002 alun tavoitteena on 2,7 miljoonaa 
verkkopankkipalvelujen käyttäjää. Kesäkuun lopussa 

konsernilla oli 234 000 asiakasta, jotka kävivät 
osakekauppaa Internetissä.  
   
Verkkopankkitoiminta kasvaa edelleen nopeasti. Toisen 
vuosineljänneksen aikana asiakkaat kirjautuivat Nordean 
Internet-palveluihin 18,4 miljoonaa kertaa. Vuoden 2000 
toiseen neljännekseen verrattuna määrä kasvoi 
40 prosenttia. Verkossa maksettiin toisella 
vuosineljänneksellä 21 miljoonaa laskua. Laskujen määrä 
kasvoi 46 prosenttia. 
 
Tulos 
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 479 miljoonaa 
euroa, kasvua 21 miljoonaa euroa ensimmäisestä 
neljänneksestä. Tuotot yhteensä lisääntyivät 3 prosenttia 
1 101 miljoonaan euroon. Rahoituskate oli hieman 
parempi kuin edellisellä neljänneksellä luottojen ja 
talletusten määrän lisääntymisen ansiosta. Myös 
nettomääräiset palkkiotuotot ja muut tuotot kasvoivat, 
vaikka rahastoista ja arvopaperikaupasta saadut 
palkkiotuotot pienenivät rahastojen, varsinkin 
osakerahastojen, kysynnän vähennyttyä. 
 
Toisen neljänneksen kulu/tuotto-suhde oli 54 prosenttia, 
kun se edellisellä neljänneksellä oli 56 prosenttia. 
Luottotappiot lisääntyivät 16 miljoonasta eurosta 
23 miljoonaan euroon, mutta niiden taso on edelleen 
matala. 
 
Oman pääoman tuotto oli 26 prosenttia ja parani hieman 
edellisestä vuosineljänneksestä. 
 
Uudet palvelut ja tärkeimmät tapahtumat 
• Kaikkien neljän Pohjoismaan vähittäispankit ottavat 

käyttöön Nordea-nimen ja -brandin joulukuussa 2001. 
Päätös yhteisestä nimestä on merkki siitä, että 
Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa 
sijaitsevien kansallisten pankkien yhdistymisprosessi 
on edennyt ennakoitua paremmin ja nopeammin. 

• Merita Vahinkovakuutus aloitti kotitalouksien 
vakuutusten myynnin Merita Pankin asiakkaille Solon 
välityksellä. Myöhemmin tänä vuonna 
vahinkovakuutustuotteita voi ostaa myös Merita 
Pankin konttoreista. Tuotevalikoimaa laajennetaan 
syksyn aikana. 

• Verkkopankkipalvelut: 
- Solo tuotiin Latvian markkinoille. Palvelu on 

suunnattu henkilöasiakkaille, mutta sen odotetaan 
kiinnostavan myös monia pienyrityksiä. 

- Suomessa voi nyt käydä Solon välityksellä myös 
kansainvälistä osakekauppaa ja Solosta on tehty 
tekstiversio muun muassa kämmentietokoneissa 
käytettäväksi. 

- Ruotsissa osakekauppa saman päivän aikana ja 
kansainvälisen kaupan dokumenttimaksut ovat 
nyt mahdollisia Solossa ja asiakkaiden käyttöön 
on asennettu erillisiä Solo-päätteitä.  
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- Tanskassa uusi versio Solosta. 
• Matkapuhelinpalvelut: 

- MasterCardin tilitiedustelut voi tehdä 
matkapuhelimella Suomessa. 

• Verkkokauppapalvelut: 
- Sähköiset maksut ja laskut tuotiin Norjan 

markkinoille ja nyt Solo-tori on edustettuna 
kaikkien neljän Pohjoismaan markkinoilla. 
Tavoitteena on tehdä Norjassa sata sopimusta 
12 ensimmäisen kuukauden aikana. 

• Cash management -palvelut ja yritysten 
maksuliikenne: 
- Tanskan Unitel-sovelluksesta on otettu käyttöön 

uusi versio, joka tuo mukanaan Internet-yhteydet 
ja ohjelmien lataamismahdollisuuden.  

- Ruotsissa on käytössä uusi versio Axess-
ohjelmasta (2.4). 

• Next Generation Solon kehittely on aloitettu. 
Tavoitteena on lisätä räätälöityjä palveluja sekä 
henkilö- että yritysasiakkaille. Myös koko Nordean 
käsittävän yhteisen teknisen ratkaisun suunnittelu on 
käynnissä. 

• Konsernin tanskalaiset rahoitusyhtiöt Unileasing, 
Unifinans ja Unifactoring fuusioituivat ja niistä 
muodostettiin Nordea Finance Denmark, joka kuuluu 
konsernin rahoitusyhtiöryhmään. 

• Nordean kahta puolalaista pankkia ollaan 
fuusioimassa. 

 
 Liikevoitto markkinoittain 
  Yhteensä Tanskan 

vähittäispankki 
Suomen 

vähittäispankki 
Norjan  

vähittäispankki 
Ruotsin  

vähittäispankki 
Puola ja Baltian 

maat 
  

Miljoonaa euroa 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
 Rahoituskate 798 774 235 217 250 245 94 94 212 212 6 6 
 Palkkiotuotot ja -kulut ja 

muut tuotot 
 

303 
 

292 
 

84 
 

64 
 

74 
 

76 
 

39 
 

37 
 

102 
 

113 
 

4 
 

2 
 Tuotot yhteensä 1 101 1 066 319 281 324 321 133 131 314 325 10 8 
 Kulut yhteensä -599 -592 -178 -170 -157 -146 -77 -85 -180 -185 -7 -6 
 Tulos ennen 

luottotappioita 
 

502 
 

474 
 

141 
 

111 
 

167 
 

175 
 

56 
 

46 
 

134 
 

140 
 

3 
 

2 
 Luottotappiot -23 -16 -5 -9 -9 -4 -4 -4 -2 1 -2 0 
 Liikevoitto 479 458 136 102 158 171 52 42 132 141 1 2 
              
 Kulu/tuotto-suhde, % 54 56 56 61 48 45 59 65 57 57 69 76 
 Oman pääoman tuotto, % 26 25 24 18 39 45 16 14 23 25 6 21 
              

 
 

 Volyymit  
  Yhteensä Tanskan 

vähittäispankki 
Suomen 

vähittäispankki 
Norjan 

vähittäispankki 
Ruotsin 

vähittäispankki 
  4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6 

2001 
1–3 

2001 
 Luotonanto, mrd euroa 97,0 94,7 26,2 25,7 20,9 20,4 15,5 14,8 34,4 33,9 
 Talletukset, mrd euroa 57,8 56,2 13,5 12,8 20,0 19,1 8,6 8,4 15,7 16,0 
            

 
 
 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin       
  

 
4–6

2001
1–3

2001
10–12 
2000 

7–9 
2000 

4–6
2000

 

 Liikevoitto, miljoonaa euroa 479 458 345 423 351  
 Oman pääoman tuotto, % 26 25 20 27 24  
 Kulu/tuotto-suhde, % 54 56 58 53 58  
 Asiakaskunta:   henkilöasiakasta, miljoonaa 8,9 8,9 8,4 8,3 8,3  
                           yritysasiakasta, miljoonaa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 22 000 22 200 19 300 19 200 19 200  
 (CBK ei ole mukana vuoden 2000 luvuissa)    
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Corporate and Institutional Banking 
• Perusliiketoiminnan tuotot olivat vakaat 
• Luottotappiovarauksia kasvatettiin 
• Marketsin toiminta jatkui vilkkaana 
 
Corporate and Institutional Banking tarjoaa 
finanssituotteita ja -palveluita konsernin kaikille 
yritysasiakasryhmille. Sillä on asiakasvastuu 
suuryrityksistä, shipping-, offshore- ja öljyalan yrityksistä 
sekä rahoituslaitoksista. 
 
Markkinat 
Liiketoiminta-alueen toimintaympäristö muuttui 
merkittävästi vuoden 2000 lopulla ja vuoden 2001 
ensimmäisellä neljänneksellä talouden epävarmojen 
näkymien seurauksena. Kehitys jatkui samansuuntaisena 
myös toisella neljänneksellä. Monilla alueilla, kuten 
shippingalalla, toiminta jatkui kuitenkin edelleen 
vilkkaana. Ottaen huomioon varovaisen 
markkinakehityksen toiminta säilyi kuitenkin suhteellisen 
vilkkaana koko liiketoiminta-alueella. 
 
Yritysasiakkaiden luottomarginaalit kasvavat yleensä 
taloudellisen tilanteen muuttuessa epävarmemmaksi. 
 
Liiketoiminta  
Suurasiakkaat-toiminnon kehitys oli edelleen positiivista 
perusliiketoiminnan jatkuessa kuten aiemmin. Tuloksessa 
ei ole mukana merkittäviä kertaluonteisia tapahtumia. 
 
Shipping, Offshore and Oil Services -toiminnon alkuvuosi 
oli vilkas ja uusia sopimuksia oli ennätysmäärä. 
Suuntauksena on kuten monella muullakin toimialalla 
suuret liiketapahtumat, jotka edellyttävät entistä 
suurempaa vastuunkantokykyä. Menestystä on saavutettu 
shipping-tapahtumien syndikoinnissa. 
 
Marketsin toinen neljännes oli edelleen vilkas ja liiketulos 
oli hyvä. Toiminta velkapääomamarkkinoilla kattoi muun 
muassa TDC:n, Soneran, KONEen ja Assa Abloyn 
velkaemissiot. Nordea Markets oli myös yksi Suomen 
valtion 5 miljardin euron joukkolainan pääjärjestäjistä. 
Lainan korko on 5 prosenttia ja se erääntyy vuonna 2007.   
 
Hiljentyneet osakemarkkinat vaikuttivat säilytyspalvelujen 
kysyntään. Tapahtumien määrä laski konsernissa noin 
13 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä. Nordean 
mahdollisuus tarjota muun muassa etävälityspalveluja 

kaikissa Pohjoismaissa on selvä kilpailuetu. Vuoden 2001 
alkupuoliskolla saatiinkin useita uusia säilytysasiakkaita. 
 
Nordean osittain omistama International Moscow Bank 
(IMB) ja Bank Austria Creditanstalt, Russia on päätetty 
yhdistää ja fuusio saatetaan päätökseen ennen vuoden 
2001 loppua. 
 
Viennin ja tuonnin vähentyminen pienentää kaupan 
rahoituksen ja vientirahoituksen volyymeja. 
 
Tulos 
Liiketoiminta-alueen perusliiketoiminta kehittyi vakaasti. 
Tuotot yhteensä vähenivät jonkin verran, kun Marketsin 
tuotot laskivat hieman vuoden ensimmäisen neljänneksen 
erittäin korkeaan tasoon verrattuna. 
 
Liikevoitto oli 93 miljoonaa euroa, laskua 34 prosenttia 
ensimmäisestä neljänneksestä. Oman pääoman tuotto 
pieneni 12 prosenttiin. Kulu/tuotto-suhde oli 46 prosenttia. 
Liikevoiton lasku johtui pääasiassa 
luottotappiovarauksista, jotka liittyivät lähinnä jo aiemmin 
ongelmallisiksi todettuihin sitoumuksiin. Luottotappioiden 
nettomäärä oli toisella neljänneksellä 50 miljoonaa euroa. 
Tähän sisältyviä maariskivarauksia korotettiin toisen 
neljänneksen aikana 10 miljoonaa euroa 
liiketoimintavolyymien kasvun ja eräiden maiden 
heikentyneiden näkymien vuoksi.  
 
Yhdistyminen jatkuu suunnitelmien mukaan 
Organisaatio on nyt täysin liiketoiminnan mukainen. 
Kaikki päällekkäiset pohjoismaiset konttorit lopetettiin. 
Jäljellä olevat yhdistymisprosessiin liittyvät projektit 
koskevat tietotekniikkaa. 
 
Pohjoismaisia cash management -palveluja, esimerkiksi 
elektronisen pankkitoiminnan järjestelmiä ja 
konsernitiliratkaisuja, pyritään edelleen kehittämään 
voimakkaasti. 
 
Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan maailmanlaajuista 
toimintaa harjoittavat yhteisöasiakkaat ovat tyytyväisiä 
Nordean palveluihin. Nordeaa pidetään tutkimuksen 
mukaan Pohjoismaiden parhaimpana pankkina. Toinen 
asiakastutkimus vahvistaa, että Nordea Marketsilla on 
johtava markkina-asema rahamarkkinapalveluiden 
tarjoajana. 
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 Liikevoitto toiminnoittain  

      Yhteensä Suurasiakkaat 
Shipping, Offshore 

and Oil Services  
International 

Division        Markets1 

 Miljoonaa euroa 4–6 
2001 

1–3 
2001 

4–6
2001

1–3
2001

4–6
2001

1–3
2001

4–6 
2001 

1–3 
2001 

4–6
2001

1–3
2001

 Tuotot yhteensä 275 292 146 143 47 41 52 58 96 114
 Kulut yhteensä -126 -125 -55 -58 -7 -8 -22 -22 -47 -50
 Tulos ennen 

luottotappioita 149 167 91 85 40 33 30 36 49 64
 Luottotappiot -50 -24 -2 8 -12 16 -11 0 - -
 Maariskivaraus -10 -6 - - - - -10 -6 - -
 Muut 4 3 - - - - 4 3 - -
 Liikevoitto 93 140 89 93 28 49 13 33 49 64
      
 Luotonanto, mrd euroa 31,6 30,2 18,8 17,5 7,3 7,5 4,5 5,1 - -
      
 1  Marketsilla on tuotevastuu valuutta- ja rahamarkkinatuotteista ja niihin liittyvistä johdannaisista sekä muista kaupankäyntituotteista. Marketsin 

toimintaa seurataan tuotekohtaisen tuloksen avulla. Tuotetulos sisältää kaikki kyseiseen tuotteeseen liittyvät tuotot ja kulut, jotka 
kohdennetaan CIB:n ja Vähittäispankin asiakasvastuullisille yksiköille. 

 
 
 
 

 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin   
        
 
 

 
 

4–6
2001

1–3
2001

10–12 
2000 

7–9 
2000 

4–6
2000

 

 Liikevoitto, miljoonaa euroa 93 140 74 119 114  
 Oman pääoman tuotto, % 12 15 9 15 15  
 Kulu/tuotto-suhde, % 46 43 48 49 50  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 3 100 3 100 2 600 2 700 2 700  
 (CBK ei ole mukana vuoden 2000 luvuissa)    
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Varallisuudenhoito 
• Markkinoiden epäsuotuisa kehitys vaikutti 

hoidossa olevan varallisuuden määrään ja 
tulokseen 

• Hoidossa oleva varallisuus oli toisen 
neljänneksen lopussa 101 miljardia euroa, 
kasvua 4 prosenttia edelliseltä neljännekseltä 

• Uusia sijoituksia tehtiin nettomääräisesti 
vähän ja suurin osa niistä oli korkosijoituksia 

• Tapahtumakohtaisiin tai muuten nopeasti 
saatuihin tuottoihin perustuva liiketoiminta 
oli vähäistä, kun asiakkaat odottivat 
markkinoiden tulevaa kehitystä 

• Tanskan sijoitusrahastotoiminta sai Sharpe-
palkinnon parhaasta rahastotarjonnasta 
vuonna 2000 

 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhteisöasiakkaiden 
varallisuudenhoito, yksityispankkitoiminta ja 
sijoitusrahastot. 
 
Markkinat 
Markkinat alkoivat kehittyä epäsuotuisasti viime vuoden 
syksyllä, ja varsinkin televiestintä- ja Internet-sektorien 
negatiivinen kehitys on vaikuttanut merkittävästi 
Pohjoismaiden markkinoihin. 
 
Liiketoiminta 
Hoidossa oleva varallisuus oli 101 miljardia euroa toisen 
neljänneksen lopussa, kasvua 4 prosenttia ensimmäisen 
neljänneksen 97 miljardista eurosta. Hoidossa oleva 
varallisuus kasvoi, vaikka teknologiaosakkeiden 
markkinakehitys oli hyvin epäsuotuisaa Ruotsissa ja 
Suomessa, joiden markkinoilla suuri osa Nordean 
asiakkaista toimii. 
 
Toukokuussa Nordean rahastot äänestettiin 
luotettavimmiksi sijoitusrahastoiksi Taloustutkimuksen 
tekemässä riippumattomassa tutkimuksessa. Ruotsissa 
seitsemän Nordean rahastoa sai viisi tähteä luokituslaitos 
Winin arvioinnissa. Kesäkuussa Nordean sijoitustoiminta 
Tanskassa sai sanomalehti Børsenin vuotuisen Sharpe-
palkinnon Tanskan parhaasta rahastotarjonnasta. 
 
Investment Management 
Investment Management sai toisella neljänneksellä uusia 
toimeksiantoja yhteisöasiakkailta Pohjoismaiden 
ulkopuolelta, mikä vahvisti Nordean asemaa Euroopan ja 
Pohjois-Amerikan markkinoilla. Uuden varallisuuden 
nettomäärä oli toisella neljänneksellä 1,4 miljardia euroa. 
Hoidossa olevaa varallisuutta oli kesäkuun lopussa 
74,9 miljardia euroa, josta suuri osa oli sijoitettu Nordean 
sijoitusrahastoihin. Vuoden 2001 alkupuoliskon 
keskimääräinen bruttomarginaali oli vuositasolla 
21 peruspistettä (0,21 prosenttia). 
 

Tähän marginaaliin sisältyy hoidossa olevista konsernin 
sisäisten sijoitusrahastojen, henkivakuutusyhtiöiden ja 
eläkerahastojen varoista saadut tuotot. 
 
Sijoitusrahastot 
Sijoitusrahastojen kysyntä oli toisella neljänneksellä 
jonkin verran vilkkaampaa kuin ensimmäisellä 
neljänneksellä varsinkin Ruotsin markkinoilla. Nordean 
sijoitusrahastojen myynti välittäjien kautta Euroopan 
markkinoilla jatkoi kasvuaan toisella neljänneksellä. 
Uusien sijoitusten nettomäärä oli toisella neljänneksellä 
1,4 miljardia euroa, ja hoidossa olevaa varallisuutta oli 
36,0 miljardia euroa toisen neljänneksen lopussa. 
 
Nordean sijoitusrahastot säilyttivät markkinaosuutensa 
Tanskassa ja kasvattivat sitä hieman Norjassa ja 
Suomessa. Ruotsissa markkinaosuus laski 
1,1 prosenttiyksikköä. Laskusta 0,5 prosenttiyksikköä 
aiheutui siitä, että suojaustarkoituksessa tehdyt sopimukset 
lisättiin markkinatietoihin. Uusien sijoitusten 
markkinaosuuteen Ruotsissa vaikutti negatiivisesti 
asiakasvarojen siirto konsernin sisällä. 
 

Pohjoismaat Tanska Suomi Norja Ruotsi
Uudet 

sijoitukset, 
netto 

 
17,1 % 

 
21,7 % 

 
31,3 % 

 
50,6 % 

 
9,3 % 

Hoidossa 
oleva 

varallisuus 

 
20,1 % 

 
26,4 % 

 
29,1 % 

 
9,4 % 

 
18,4 % 

 
Sijoitusrahastojen bruttomarginaalit olivat melko vakaat 
toisella neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä ne 
laskivat hieman varallisuuslajien muutosten seurauksena. 
Vuoden 2001 alkupuoliskolla sijoitusrahastojen 
keskimääräiset marginaalit olivat vuositasolla 
103 peruspistettä. 
 
European Private Banking 
European Private Bankingin asiakkaat näyttävät odottavan 
muutoksia rahamarkkinoilla, minkä seurauksena 
tapahtumatuotot pienenivät jonkin verran. Pääosa  
Nordean asiakkaiden sijoituksista kehittyi paremmin kuin 
markkinat keskimäärin. Uusien sijoitusten nettomäärä oli 
0,2 miljardia euroa ja hoidossa oleva varallisuus oli 
ensimmäisen neljänneksen lopussa 6,1 miljardia euroa, 
kasvua 0,3 miljardia euroa ensimmäisestä neljänneksestä. 
 
Nordic Private Banking 
Myös Nordic Private Bankingin asiakkaat näyttävät 
odottavan rahoitusmarkkinoiden kehittymistä, minkä 
seurauksena palkkiotuotot pienenivät. Suomen ja Ruotsin 
yksityispankkiasiakkaat ovat perinteisesti sijoittaneet 
kotimaisiin teknologiaosakkeisiin, mikä pienensi hoidossa 
olevan varallisuuden arvoa edelleen. Hoidossa oleva 
varallisuus oli toisen neljänneksen lopussa 16,2 miljardia 
euroa, jossa oli kasvua 0,3 miljardia euroa ensimmäisen 
neljänneksen lopusta.  
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Tulos 
Varallisuudenhoidon asiakasvastuullisten yksiköiden 
liikevoitto oli toisella neljänneksellä 20 miljoonaa euroa, 
laskua ensimmäisestä neljänneksestä 8 miljoonaa euroa. 
Pääasiallisena syynä laskuun oli tapahtumakohtaisten tai 

muuten nopeasti saatujen tuottojen vähentyminen. 
Tuotekohtainen tulos (mukaan lukien sijoitusrahastot) oli 
65 miljoonaa euroa, laskua 10 miljoonaa euroa 
ensimmäisestä neljänneksestä. Liiketoiminnan kulut 
pysyivät samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. 

 
 
 
 
 
 

 Volyymit ja marginaalit 
    
  Yhteensä Tanska Suomi Norja Ruotsi  
  4–6 

2001 
1–3

2001
4–6

2001
1–3

2001
4–6

2001
1–3

2001
4–6 

2001 
1–3 

2001 
4–6

2001
1–3

2001
 

 Sijoitusrahastot, mrd euroa 36,0 1 33,2 9,8 9,1 4,2 3,8 1,7 1,6 18,2 17,2  
 Investment Management, mrd euroa 42,2 41,6    
 Private Banking, mrd euroa 22,3 21,7    
 Yhteensä, mrd euroa 100,5 96,5    
      
 Sijoitusrahastomarginaali, %2 1,033 0,40 0,40 1,33 1,39 1,08 1,07 1,14 1,14  
 Investment Management -marginaali, % 0,213    
     
 
 

 
1 Mukaan lukien 2,1 miljardia euroa Pohjoismaiden ulkopuolella toisella neljänneksellä ja 1,5 miljardia euroa ensimmäisellä neljänneksellä.. 
2 Tanskan marginaalit ovat nettomarginaaleja; muiden maiden marginaalit ovat bruttomarginaaleja (ennen varallisuudenhoidon kuluja). 
3 Tammi-kesäkuu 2001. 

 

   

 
 
 

 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin   
     
  4–6

2001
1–3

2001
10–12 

2000 
7–9 

2000 
4–6

2000
 

 Liikevoitto, asiakasvastuulliset yksiköt, miljoonaa euroa 20 28 27 25 29  
 Kulu/tuotto-suhde, % 67 62 58 57 56  
 Tuotekohtainen tulos, miljoonaa euroa 65 75 68 75 69  
 Hoidossa oleva varallisuus, miljardia euroa 101 97 105 1 107 104  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)  800 800 800 800 800  
 (CBK ei ole mukana vuoden 2000 luvuissa)    
  

1 Mukaan lukien 3,1 miljardia euroa CBK:ssa.     

 
Yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoitoa ja yksityispankkitoimintaa hoitavat yksiköt ovat asiakasvastuullisia ja niiden tulos sisältyy ainoastaan 
Varallisuudenhoidon tulokseen. Sijoitusrahastot on tuoteyksikkö, ja sen tulos sisältyy myös Vähittäispankin liikevoittoon.  
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Investment Banking 
• Osakekaupan palkkiotuotot pienentyivät 

selvästi heikon markkinakehityksen vuoksi 
• Pohjoismainen M&A-toiminta oli vilkasta 
• Hyvät markkinaosuudet Helsingin ja 

Kööpenhaminan pörsseissä 
 
Nordean laajaa investointipankkipalvelujen valikoimaa 
tarjotaan asiakkaille Nordea Securities -nimellä. 
 
Markkinat 
Pohjoismaiden arvopaperipörssien vaihto pieneni yleisesti 
vuonna 2001 osakemarkkinoiden negatiivisen kehityksen 
seurauksena. 
 

Markkinavolyymi Markkinaindeksi Osake-
markkinoiden 
kehitys 

4–6  
2001 

mrd euroa 

Muutos 
vs. 1–3, 

% 

4–6, 2001 
% 

Tanska   23 -20 +7 
Suomi 51 -18 +1 
Norja  20 2 +1 
Ruotsi 116 -19 +5 

 
Listautumisantien määrä on vähentynyt ja uusien antien 
määrä pysynee koko loppuvuoden ajan vähäisenä. 
Toiminta pohjoismaisilla M&A-markkinoilla on ollut 
vilkasta, mutta tehdyt sopimukset ovat keskimäärin olleet 
aikaisempaa pienempiä heijastaen alentuneita tuotto-
odotuksia ja lisääntynyttä varovaisuutta riskien suhteen. 
 
Liiketoiminta 
Nordea Securitiesin markkinaosuudet Pohjoismaiden 
arvopaperipörsseissä tammi-kesäkuussa 2001:  
Helsinki   13,1 % 
Kööpenhamina   17,1 % 
Oslo     5,7 % 
Tukholma     3,3 % 
 
Markkinaosuus pysyi ennallaan Kööpenhaminan pörssissä 
ja kasvoi Helsingin pörssissä toisen vuosineljänneksen 
aikana. Oslossa ja Tukholmassa markkinaosuudet sen 
sijaan laskivat ensimmäiseen vuosineljännekseen 

verrattuna. Nordea Securities oli toisen neljänneksen 
aikana mukana kolmessa pääomamarkkinajärjestelyssä, 
joiden kokonaisarvo oli hieman yli 300 miljoonaa euroa. 
 
Nordea Securitiesin yhdistymisprosessi on edennyt 
onnistuneesti. Siihen liittyvä henkilöstön vaihtuvuus ja 
liiketoiminnan kehittämisen väliaikainen hidastuminen 
vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti tulokseen. 
 
Nordea Securities pyrkii hyödyntämään markkinoiden 
heikentymistä ja konsernin uutta juridista rakennetta 
synergiahyötyjen toteuttamisessa. Kuluja pienennetään 
tinkimättä liiketoiminta-alueen pitkänajan 
kunnianhimoisista kasvutavoitteista. Ammattitaidon 
parantamiseen suunnataan edelleen voimavaroja. 
Osaamista pidetään tärkeimpänä keinona saavuttaa tavoite 
olla Pohjoismaiden johtava investointipankki. 
 
Tulos 
Equities: 
Tuotot pienenivät huomattavasti toisella neljänneksellä 
edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä oli pääasiassa 
seurausta markkinoiden hiljenemisestä. 
 
Osakekaupan tulos oli toisella neljänneksellä lievästi 
tappiollinen, kun kertaluonteisten erien vaikutusta ei oteta 
huomioon.  
 
Osakekaupan tuotekohtaiseen tulokseen sisältyy 
Vähittäispankin osakekaupan tulos, jonka osuus 
vuosineljänneksen tappiosta oli 8 miljoonaa euroa. 
 
Corporate Finance: 
Tuotot lisääntyivät olennaisesti toisella neljänneksellä 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna pääasiassa M&A-
toiminnan ja muiden neuvontapalveluiden vilkkaan 
kysynnän ansiosta. Corporate Financen tulos oli odotusten 
mukainen vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta ja 
saatujen toimeksiantojen määrä on edelleen tyydyttävällä 
tasolla. 
 

 
 

 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin   
        
  

 
4–6

2001
1–3

2001
10–12 

2000 
7–9 

2000 
4–6

2000
 

 Tuotot, osakekauppa, miljoonaa euroa 20 30 35 26 36  
 Tuotot, Corporate Finance, miljoonaa euroa 22 9 26 4 31  
 Liikevoitto, miljoonaa euroa 1 5 12 2 22  
 Kulu/tuotto-suhde, % 98 92 78 91 62  
 Tuotekohtainen tulos, osakekauppa -15 10 20 22 31  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 640 640 500 450 450  
     
 CBK ei ole mukana vuoden 2000 luvuissa    
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Henki- ja eläkevakuutus
• Tuotekohtainen tulos oli 42 miljoonaa euroa 

vuoden 2001 toisella neljänneksellä 
• Tanskassa vakuutusmaksutulo kasvoi 

101 prosenttia vuoden 2000 alkupuoliskoon 
verrattuna. Ilman vakuutuskannan oston 
vaikutusta kasvu oli 29 prosenttia 

• Ruotsissa ja Suomessa pääasiassa 
sijoitussidonnaisten tuotteiden maksutulo 
pieneni markkinoiden levottomuuden vuoksi 

• Sijoitustoiminnan tuloksen suotuisa kehitys 
toisella neljänneksellä johtui osakekurssien 
noususta 

 
Liiketoiminta-alue vastaa konsernin henki- ja 
eläkevakuutustuotteista ja -palveluista, joihin kuuluvat 
riskien vakuuttaminen, pitkäaikaissäästäminen ja 
sijoitustuotteet. 
 
Markkinat 
Sijoitussidonnaisten tuotteiden markkinat ovat 
heikentyneet Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa 
merkittävästi vuoteen 2000 verrattuna. Tämä johtuu 
osakekurssien laskusta kuluneen vuoden aikana. Toisaalta 
takuutuottoisten sijoitusten markkinat ovat kasvaneet 
edelleen Norjassa ja Ruotsissa. 
 
Tanskassa henki- ja eläkevakuutuksen markkinat 
sijoitussidonnaisessa ja takuutuottoisessa säästämisessä 
ovat kasvaneet vuonna 2001 edellisvuoteen verrattuna. 
 
Liiketoiminta 
• Tanskassa Tryg-Baltica voitti tarjouskilpailun 

eläkerahasto NESA & IFV:sta, jossa on noin 
700 jäsentä. Tämän seurauksena hoidossa oleva 
varallisuus kasvoi vuoden 2001 toisella neljänneksellä 
186 miljoonaa euroa. 

•  Tanskassa maaliskuussa 2001 tehty vuotuinen 
asiakastutkimus osoitti asiakasuskollisuuden ja 
-tyytyväisyyden lisääntyneen merkittävästi. 

• Merita Henkivakuutus on Suomessa edelleen 
markkinajohtaja. Sen markkinaosuus oli yksilöllisessä 
eläkesäästämisessä 46 prosenttia ja yksilöllisissä 

eläkevakuutuksissa 24 prosenttia, vaikka maksutulo 
on pienentynyt vuonna 2001. 

• Nordea Life & Pensions S.A. (Luxemburg) toi 
markkinoille uuden sijoitussidonnaisen tuotteen, jota 
markkinoidaan Espanjassa asuville pohjoismaalaisille. 

 
Tanskassa maksutulo, ilman eläkerahasto NESA & IFV:sta 
saatua maksutuloa, nousi 29 prosenttia vuoden 2000 
alkupuoliskoon verrattuna. Varsinkin takuutuottoisten 
tuotteiden myynti vähittäispankkien kautta ja 
sijoitussidonnaisten tuotteiden myynti kasvoivat 
voimakkaasti. 
 
Norjassa Vestan maksutulo kasvoi 26 prosenttia vuoden 
2000 alkupuoliskoon verrattuna. Vertailuluvussa ei ole 
mukana CBK:n henki- ja eläkevakuutustoimintaa. 
 
Suomessa maksutulo pieneni 50 prosenttia ja Ruotsissa 
37 prosenttia vuoden 2000 alkupuoliskolta 
sijoitussidonnaisten tuotteiden myynnin vähennyttyä 
osakemarkkinoiden hiljenemisen vuoksi. 
 
Tulos 
Henki- ja eläkevakuutuksen tulosta laskettaessa on otettu 
huomioon kunkin maan tuloksenjakoa vakuutuksenottajien 
ja osakkeenomistajien välillä koskeva käytäntö.  
 
Asiakasvastuullisten yksiköiden liikevoitto oli toiselta 
vuosineljännekseltä 14 miljoonaa euroa, kun se  
ensimmäisellä neljänneksellä oli saman verran 
tappiollinen. Toisen neljänneksen tuotetulos oli 
42 miljoonaa euroa. Edellisellä vuosineljänneksellä se oli 
14 miljoonaa euroa tappiollinen. Tulosta toisella 
neljänneksellä paransi osakekurssien nousu. 
 
Markkina-arvolla laskettuna sijoitusten vuotuinen tuotto 
oli vuoden 2001 toisella neljänneksellä 7,6 prosenttia, kun 
se edellisellä neljänneksellä oli –14,2 prosenttia. Luku 
vaihteli maittain 12,4 prosentista 3,2 prosenttiin. 
Osakesijoitusten tuotto ylitti 13 prosenttiyksiköllä MSCI 
Eurooppa -indeksin, joka vuositasolla nousi 1 prosentin 
toisen neljänneksen aikana. Hoidossa olevat sijoitukset 
olivat kesäkuun lopussa 20,9 miljardia euroa. 
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 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin 
              

Asiakasvastuulliset yksiköt  Tuotevastuulliset yksiköt  
 

  
 
 
Miljoonaa euroa 

 
4–6 

2001 

 
1–3 

2001 
10–12

2000
7–9

2000
4–6

2000  
4–6

2001

 
1–3 

2001 

 
10–12 

2000 
7–9

2000
4–6

2000

 

 Kokonaisvakuutusmaksutulo 396 272 278 205 163  746 684 710 584 778  
 Vakuutustekninen tulos -3 3 1 4 5  23 3 0 0 5  
 Sijoitustoiminnan tulos 17 -17 -4 18 4  19 -17 -2 15 3  
 Tulos ennen veroja / 

tuotekohtainen tulos 
 

14 
 

-14 -3 22 9  42
 

-14 
 

-2 15 8
 

 Oman pääoman tuotto, %  8 -6 -2 11 5     
        
 Osakkeet  4 020 3 632 4 806 5 268 5 300  5 455 5 023 5 934 6 403 5 958  
 Joukkovelkakirjat  6 328 6 235 5 339 5 645 5 171  10 636 10 503 8 750 8 975 8 428  
 Kiinteistöt  914 891 887 1 008 994  1 502 1 463 1 152 1 196 1 184  
 Sijoitussidonnaiset vakuutukset 1 000 966 953 392 380  3 353 3 116 3 149 2 607 2 425  
 Sijoitukset yhteensä  12 262 11 724 11 985 12 313 11 845  20 946 20 105 18 9851 19 181 17 995  
 Sijoitusten vuotuinen tuotto, %2 7,6 -12,6 -10,3 14,3 0,5  7,6 -14,2 -10,81 9,7 -4,0  
 Vastuuvelka 11 650 11 098 11 238 11 444 11 019  20 027 19 122 19 273 18 077 17 324  
 Henkilöstömäärä 

(henkilötyövuotta) 
 

570 
 

580 580 350 400  835
 

850 
 

880 470 470
 

           
 1 Ilman CBK:n henkivakuutustoimintaa ja Heros Lifea.          
 2 Ennen sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirtoa.          

 
Asiakasvastuullisiin yksiköihin kuuluvat Tryg-Baltica Livkoncernen, Vesta Liv, Vesta  Link, Nordea Zycie ja Nordea Life & Pensions Mansaarella ja 
Luxemburgissa. 
Tuotevastuullisia yksiköitä ovat kaikki Nordean henki- ja eläkevakuutusyhtiöt, myös konsernitilinpäätökseen sisältymätön Livia. 
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Vahinkovakuutus 
• Kokonaisvakuutusmaksutulo kasvoi 
• Kulusuhde parani edelleen 
• Korvaussuhde jälleenvakuuttajien osuuden 

jälkeen parani 74,2 prosenttiin 
• Suomessa vahinkovakuutustuotteita alettiin 

myydä Internetissä  
 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Nordean 
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminta. 
 
Markkinat 
Markkinat olivat vakaat ja liiketoimintaan oleellisesti 
vaikuttavissa tekijöissä ei ollut muutoksia tai muutokset 
olivat pieniä. Toimialan keskimääräinen korvaustaso oli 
vakaa. 
 
Liiketoiminta 
Henkilöasiakkaiden määrän lisääntyminen on tulosta 
asiakasohjelmien yleistymisestä (täyden palvelun 
asiakkaat). Yritysasiakkaiden määrä on kasvanut Norjassa. 
 
Tanskassa pankkikonttorien kautta myytävät vakuutukset 
ovat olleet menestys, ja sen myötä miltei 700 000 
henkilöasiakkaalla on mahdollisuus käyttää samoja 
palveluita sekä pankin että vakuutusyhtiön 
myyntikanavien kautta. Samankaltaista menestystä 
odotetaan myös Norjasta, missä Vesta ja Christiania Bank 
(K-Bank) ovat laatimassa vastaavanlaista konseptia. 
 
Nordean vahinkovakuutukset tuotiin Suomen markkinoille 
kesäkuussa ja ensimmäiset vakuutussopimukset on jo tehty 
Internetin kautta. 
 
Tryg-Baltica Internationalin maksutulo kasvoi, mikä johtui 
osittain yhtiön luottoluokituksen korottamisesta. Standard 
& Poor’s antoi sille luokituksen A- (vahva). 
 
Tanskassa käyttöönotettu uusi CRM-järjestelmä on 
parantanut merkittävästi tietoteknistä ratkaisua, jolla 
tuetaan monikanavastrategiaa. Vastaavanlainen järjestelmä 
toteutetaan myös Norjassa. 
 
Henkilöstömäärään suhteutettuna sekä sijoitusten määrä 
että vakuutusten myynti ovat lisääntyneet, mikä ilmenee 

kaikkien liiketoimintayksiköiden parantuneina 
kulusuhteina. 
 
Tanskassa yritysasiakkaat voivat tarkistaa omat 
vakuutustietonsa Internet-osoitteesta 
www.netservice.tryg.dk. Kiinteistövakuutusten myynnissä 
käytetty yritysten välinen Internet-pohjainen ratkaisu on 
osoittautunut menestykseksi.  
 
Tulos 
Vakuutustekninen tulos parani vuoden 2001 ensimmäiseen 
neljännekseen verrattuna. 
 
Kokonaisvakuutusmaksutulo ja vakuutusmaksutulo 
jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen nousivat 5 prosenttia. 
Vahinkovakuutustoiminta Norjassa ja Tryg-Baltica 
International ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. 
Pääosa maksutulon kasvusta johtuu vakuutusmaksujen 
korotuksista, etenkin Tryg-Baltica Internationalin osalta. 
 
Yhdistetty kulusuhde oli 100 prosenttia. Luku oli 
6 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisellä 
neljänneksellä. Kulusuhde oli 74,2 prosenttia, kun se 
vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä oli 
78,9 prosenttia. Kun otetaan huomioon, että 
vahinkomenoon sisältyy edellisvuosien vahinkomenon 
lisäjaksotuksia (Tanskan autovakuutus), aikaisempien 
vuosien korvausmenojen tuloutuksia (Norja) ja 
poikkeuksellisen korkeita korvausmenoja (Norja), 
vahinkotilanne on kokonaisuutena hyvä. Kulut ovat 
samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja 
heijastavat toiminnan tehostumista. Korvauksissa on 
mukana tasoitusrahastoon tehty 6 miljoonan euron varaus 
tulevien myrskyjen ja suurten vahinkojen varalta. 
 
Toisen vuosineljänneksen sijoitustoiminnan tulokseen 
vaikutti osakekurssien nousu. Sijoitustoiminnan tulos oli 
11 miljoonaa euroa, kun se edellisellä neljänneksellä oli 
32 miljoonaa euroa tappiollinen. 
 
Tulos ennen veroja oli toisella neljänneksellä 36 miljoonaa 
euroa. Vastaava luku oli edellisellä neljänneksellä 
31 miljoonaa euroa tappiollinen. Oman pääoman tuotto 
nousi 26 prosenttiin. 
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 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin 
        
  

Miljoonaa euroa 4–6
2001

1–3
2001

 
10–12 

2000 

 
7–9 

2000 
4–6

2000

 

 Kokonaisvakuutusmaksutulo 453 428 429 395 389  
 Vakuutustekninen tulos 25 1 -13 7 22  
 Sijoitustoiminnan tulos 11 -32 -10 38 -17  
 Tulos ennen veroja 36 -31 -23 45 5  
 Yhdistetty kulusuhde, % 100 106 110 107 102  
 Vakuutustekninen tulos / vakuutusmaksutulo, netto, 

jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen, % 7 0
 

-4 
 

2 7
 

 Liikevoitto / vakuutusmaksutulo, netto, jälleenvakuuttajien 
osuuden jälkeen, % 10 -9

 
-6 

 
13 1

 

 Oman pääoman tuotto, % 26 -21 -4 31 4  
     
 Osakkeet 444 412 427 498 514  
 Joukkovelkakirjat 1 518 1 438 1 754 1 711 1 713  
 Kiinteistöt 407 412 409 407 404  
 Sijoitukset yhteensä 2 369 2 262 2 590 2 616 2 631  
 Sijoitusten vuotuinen tuotto, %1 4,8 1,2 9,4 10,0 -0,5  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 4 220 4 210 4 250 4 250 4 270  
        
 1Ennen sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirtoa       
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Varainhallinta 
• Liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa  
• Rahamarkkinat olivat levottomat 
• Riskit pienenivät 
• Kertaluonteinen 57 miljoonan euron 

myyntivoitto Atlen osakkeista 
 
Varainhallinta vastaa konsernin omista sijoituksista ja 
muuhun kuin vakuutustoimintaan liittyvästä 
riskitradingistä sekä konsernin varainhankinnasta. 
 
Markkinat 
Levottomuus osakemarkkinoilla jatkui toisella 
neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen ja huhtikuun 
ensimmäisen viikon heikon kehityksen jälkeen kurssit 
nousivat koko huhtikuun ajan aina toukokuun lopulle 
saakka. Toukokuun lopulta alkaen kurssit laskivat jälleen 
ja sen seurauksena kurssimuutosten positiivinen 
tulosvaikutus jäi vähäiseksi. 
 
Merkittävimpien valuuttojen kurssit kehittyivät toisen 
neljänneksen aikana vaihtelevasti. Yhdysvaltain dollarin 
kolmen kuukauden talletuskorot laskivat noin 
100 peruspistettä, ja samanaikaisesti euron kolmen 
kuukauden talletuskorot laskivat 25 peruspistettä Euroopan 
Keskuspankin toukokuun alussa toteuttaman koronlaskun 
seurauksena. Kahden vuoden joukkolainojen korot 
pysyivät lähes ennallaan, mutta kymmenen vuoden 
joukkolainojen korot nousivat noin 50 peruspistettä sekä 
Yhdysvalloissa että euroalueella. 
 
Ruotsin markkinat kehittyivät odotettua heikommin. 
Ruotsin ja euroalueen välinen kahden vuoden korkoero 
kasvoi noin 90 peruspistettä aikaisemmalta tasoltaan 
nousten –20 peruspisteen tasolta 70 peruspisteeseen. Tämä 
oli seurausta hieman odotettua korkeammasta inflaatiosta 
Ruotsissa ja Ruotsin kruunun heikkoudesta. 

Liiketoiminta 
Korkoriski pieneni vuosineljänneksen aikana ja oli kauden 
lopussa 127 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat 
sijoitussalkun pienentyminen ja suojaustarkoituksessa 
tehdyt johdannaiskaupat. Vastaava riski oli neljänneksen 
alussa 215 miljoonaa euroa. 
 
Osakeriski, jota mitataan VaR:na, oli toisen neljänneksen 
lopussa 39 miljoonaa euroa, kun se toisen neljänneksen 
alussa oli 45 miljoonaa euroa. 
 
Tulos 
Varainhallinnan liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa. 
Tulokseen vaikutti 57 miljoonan euron myyntivoitto, joka 
saatiin Atle AB:n osakkeiden myynnistä. 
 
Pitkäaikaisten joukkolainojen korkojen nousu ja Ruotsin ja 
euroalueen välisen korkoeron kasvu vaikuttivat 
negatiivisesti varainhallinnan joukkolainasalkun arvoon. 
 
Osakesalkun arvo sen sijaan nousi osakemarkkinoiden 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lievästi 
positiivisen kehityksen seurauksena. 
 
Rahamarkkinakorkojen aleneminen neljänneksen aikana 
vaikutti positiivisesti konsernin varainhallinnan tulokseen. 
 
Yhdistymisprosessi ja synergiahyödyt 
Varainhallinta keskittyi toisen vuosineljänneksen aikana 
konsernin varainhankinnan yhdistämisestä syntyvien 
synergiahyötyjen toteuttamiseen. Neljänneksen aikana 
saavutettiin 10 miljoonan euron synergiahyödyt, ja koko 
vuoden aikana synergiahyötyjä on toteutunut 13 miljoonaa 
euroa. Vuoden toisella puoliskolla varainhallinnassa 
käynnistetään tietojärjestelmien yhtenäistämisprojekteja. 
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 Liikevoitto toiminnoittain      
       
  

 Yhteensä 
Kiinteätuottoiset 

arvopaperit 
Osake- 
salkut 

Sisäinen  
pankki  

 

 Miljoonaa euroa 4–6
2001

1–3
2001

4–6
2001

1–3
2001

4–6 
2001 

1–3 
2001 

4–6 
2001 

1–3
2001

 

 Tuotot 45 90 -62 1051 89 -34 18 19  
 Kulut -10 -10 -2 -2 0 -1 -8 -7  
 Liikevoitto 35 80 -64 103 89 -35 10 12  
           
 1 Sisältää uudelleenryhmittelystä aiheutuneen 68 miljoonan euron voiton.  

 
 
 
 Tunnusluvut vuosineljänneksittäin  
 
  4–6

2001
1–3

2001
10–12

2000
7–9 

2000 
4–6

2000
 

 Liikevoitto 35 80 34 34 99  
    
 Joukkovelkakirjat, miljardia euroa 11,7 12,9 12,9 12,4 12,6  
 Osakkeet, miljardia euroa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
 Sijoitukset yhteensä 12,1 13,3 13,3 12,8 13,0  
    
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 106 105 105 110 108  
  

CBK ei ole mukana vuoden 2000 luvuissa 
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Keskiviikkona 22. elokuuta 2001 
 
 
 
 
Thorleif Krarup 
Konsernijohtaja 
 
- Puhelinkonferenssi, jossa on paikalla johdon edustajia, pidetään 22. elokuuta 2001 klo 17.00 paikallista aikaa 

Tukholmassa. 
- Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +46 8 5005 2550 kymmenen minuuttia ennen tilaisuuden 

alkua. 
- Tämä osavuosikatsaus on saatavana Internet-osoitteesta www.nordea.com. 
- Internetistä on saatavana myös tähän osavuosikatsaukseen liittyvä graafinen esitys.  
 
 
Lisätietoja:   
Arne Liljedahl, talousjohtaja   +46 8 614 7996  (tai +46 70 566 7121) 
Sigurd Carlsen, Investor Relations  +46 8 614 7852  (tai +46 70 204 9878) 
Erik Evrén, konserniviestintä   +46 8 614 8611  (tai +46 70 946 5389) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraava tulostiedote: osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan 30. lokakuuta 2001. 
 
 
 
Tilintarkastajien lausunto 
 
Olemme yleisluonteisesti tarkastaneet tämän osavuosikatsauksen Ruotsin Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR:n 
suositusten mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus. Tarkastuksessa ei ole 
ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei osavuosikatsausta olisi laadittu Ruotsin sijoitus- ja 
selvitystoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyhtiöiden tilinpäätöksiä koskevien lakien mukaisesti. 
 
Tukholma, 22. elokuuta 2001 
KPMG Ruotsin rahoitustarkastuksen määräämä 

tilintarkastaja 
 
Caj Nackstad    Olle Gunnarsson 
Auktorisoitu tilintarkastaja   Auktorisoitu tilintarkastaja 
 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu ruotsalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Sen vuoksi katsauksesta puuttuu joitakin 
sellaisia tietoja, jotka yleensä esitetään osavuosikatsauksissa. Käytetyissä laskentaperiaatteissa ei ole sellaisia eroja, joilla 
olisi olennaista vaikutusta konsernin tulokseen. 
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Säännösten mukainen tuloslaskelma
 
  
Miljoonaa euroa Liite 

 1–6 
2001 

1–6
2000

Korkotuotot   5 966 4 581
Korkokulut   -4 093 -3 079
Rahoituskate   1 873 1 502
Osinkotuotot   44 114
Palkkiotuotot ja -kulut   741 761
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1  176 236
Liiketoiminnan muut tuotot   181 122
Liiketoiminnan tuotot yhteensä   3 015 2 735
    
Hallintokulut:    
Henkilöstökulut   -948 -774
Muut kulut   -663 -575
Suunnitelman mukaiset poistot   -133 -104
Liiketoiminnan kulut yhteensä   -1 744 -1 453
    
Tulos ennen luottotappioita   1 271 1 282
Luottotappiot, netto 2  -106 -37
Saamisen turvaamiseksi hankittujen kiinteistöjen  
arvonmuutokset 

 
2   

-2 0
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta   31 30
Liikevoitto, pankkitoiminta   1 198 1 275
Liikevoitto, vakuutustoiminta 3  17 73
Liikevoitto   1 215 1 348
Kiinteistöjen luovutustappiot   - -40
Eläkekulujen oikaisu   17 28
Verot   -350 -360
Vähemmistöosuus   -2 -2
Unidanmark-konsernin tulos vuoden 2000 ensimmäisellä 
neljänneksellä    

- -180
Tilikauden tulos   880 794
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Liitteet 
 
  

Liite 1 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, 
miljoonaa euroa 

 
1–6 

2001 
1–6

2000
   
 Osakkeet/osuudet ja muut osakesidonnaiset erät 44 127
 Korolliset arvopaperit ja muut korkosidonnaiset erät 33 40
 Muut 1 0
 Valuuttatoiminnan nettotuotot 98 69
 Yhteensä 176 236
 
 
 
 
  
Liite 2 Luottotappiot, netto, miljoonaa euroa 

1–6 
2001 

1–6
2000

   
 Saatavakohtaisesti arvostetut saamiset  
 Toteutuneet luottotappiot 265 290
 Tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot, joista on 

aikaisemmin tehty luottotappiovaraus 
 

-232 -284
 Tilikauden aikana tehdyt luottotappiovaraukset 312 262
 Palautukset toteutuneista luottotappioista -47 -40
 Luottotappiovarausten peruutukset -216 -173
  82 55
 Saatavaryhmäkohtaisesti arvostetut saamiset  
 Tilikauden luottotappiot 9 9
 Palautukset toteutuneista luottotappioista -7 -7
 Luottotappiovarausten peruutukset / uudet luottotappiovaraukset 9 0
  11 2
   
 Maariski 13 -26
 Vastuusitoumukset 0 6
 Luottotappiot, netto  106 37
 Saamisen turvaamiseksi hankittujen kiinteistöjen 

arvonmuutokset 
 

-2 0
 Luottotappiot liiketoiminta-alueisiin perustuvassa 

tuloslaskelmassa 
 

104 37
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Liite 3 Tulos ennen veroja, vakuutustoiminta, miljoonaa euroa 

1–6 
2001 

1–6
2000

   
 Vahinkovakuutus  
   
 Vakuutusmaksutulo jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen 733 657
 Sijoitustoiminnan tuotot 58 56
 Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen -572 -560
 Vakuutustoiminnan liikekulut jälleenvakuuttajien osuuden 

jälkeen 
 

-193 -175
 Vakuutustoiminnan tulos 26 -22
   
 Sijoitustoiminta  
   
 Korot ym. 68 66
 Toteutuneet ja toteutumattomat voitot -23 47
 Sijoitustoiminnan kulut -3 -2
 Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -63 -58
 Sijoitustoiminnan tulos -21 53
 Tulos ennen veroja, Vahinkovakuutus 5 31
   
   
 Henki- ja eläkevakuutus  
   
 Vakuutusmaksutulo jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen 1 355 1 552
 Sijoitustoiminnan tuotot -149 878
 Korvauskulut, maksetut korvaukset ja varausten muutos -1 522 -2 147
 Asiakashyvitystasoitusvastuun muutos jälleenvakuuttajien 

osuuden jälkeen 
 

416 -225
 Vakuutustoiminnan liikekulut jälleenvakuuttajien osuuden 

jälkeen -74 -47

 Vakuutustekninen tulos 26 11
   
 Sijoitustoiminta  
   
 Korot ym. 425 361
 Toteutuneet ja toteutumattomat voitot -615 648
 Sijoitustoiminnan kulut -10 -5
 Eläkkeistä maksettava vero ym. 53 -73
 Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto 149 -881
 Sijoitustoiminnan tulos 2 50
 Tulos ennen veroja, Henki- ja eläkevakuutus 28 61
   
 Tulos ennen veroja ja konsernioikaisuja 33 92
 Konsernioikaisut (liikearvopoisto) -16 -19
 Tulos ennen veroja, vakuutustoiminta 17 73
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Tilinpäätösperiaatteet 
Tilinpäätösperiaatteet ja laskentatavat ovat samat kuin 
Nordean vuoden 2000 tilinpäätöksessä. 
 
Aiemmin pysyviin vastaaviin luetut korolliset 
arvopaperit siirrettiin vuoden 2001 ensimmäisellä 
neljänneksellä vaihtuviin vastaaviin. 
 
 
 
 
 
 
 
Käytetyt vaihtokurssit   
    
 
1 euro = … Ruotsin kruunua 

1–6
2001

1–6
2000

1–12
2000

Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,0526 8,3858 8,4631
Tase (kurssi kauden lopussa) 9,2125 8,4210 8,8313
 
1 euro = … Tanskan kruunua 
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4601 7,4510 7,4532
Tase (kurssi kauden lopussa) 7,4444 7,4610 7,4631
 
1 euro = … Norjan kruunua 
Tuloslaskelma (keskikurssi) 8,0981 8,1383 8,1044
Tase (kurssi kauden lopussa) 7,8865 8,1850 8,2335
 
1 euro = 5,94573 Suomen markkaa (kiinteä kurssi) 
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Säännösten mukainen tase kauden lopussa 
 
 
Miljardia euroa   

30.6. 
2001 

31.12.
2000

Saamiset luottolaitoksilta  21 23
Luotonanto  135 129
Korolliset arvopaperit  28 28
Osakkeet  1 1
Tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet  0 1
Aineettomat hyödykkeet  2 3
Kiinteistöomaisuus  2 2
Muut pankkitoiminnan varat1 

 21 15
Vakuutustoiminnan varat1 

 23 22
Vastaavaa yhteensä  233 224
1 Sijoitukset, joissa riski on asiakkailla ja vakuutuksenottajilla.  6 6
   
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille  34 29
Yleisön talletukset  81 79
Muut velat yleisölle  2 2
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat  56 56
Muut pankkitoiminnan velat  20 19
Vakuutustoiminnan velat  22 21
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla  7 7
Vähemmistöosuus  0 0
Oma pääoma  11 11
Vastattavaa yhteensä  233 224
 
 
 
 
Oman pääoman muutokset, miljoonaa euroa 

 1–6 
2001 

Oma pääoma kauden alussa  11 105 
Osinko  -675 
Omat osakkeet  -98 
Muuntoerot  -76 
Kauden tulos  880 
Oma pääoma kauden lopussa  11 136 
 
 
 
 
Vakavaraisuus  

30.6. 
2001 

31.12.
2000

Ensisijainen oma pääoma, miljoonaa euroa  9 446 8 969
Vakavaraisuuspääoma, miljoonaa euroa  12 973 12 422
Riskisijoitukset (pankkitoiminta), miljardia euroa  135 132
Ensisijaisen oman pääoman osuus riskisijoituksista, %  7,0 6,8
Vakavaraisuussuhde, %  9,6 9,4
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Liitteet 
 
 
 Korko- Osake- Valuutta- 
Johdannaissopimukset johdannaiset johdannaiset johdannaiset 
Miljoonaa euroa, 30.6.2001 Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo 
Positiivinen arvo 4 358 4 230 277 199 7 386 7 224
Negatiivinen arvo 4 373 4 286 174 103 5 927 5 691
 
 
 
 
Rahoituslaskelma, miljoonaa euroa 

 1–6 
 2001 

1–6
 2000

Varsinaisen liiketoiminnan kassavirta ennen varsinaiseen liiketoimintaan 
kuuluvien saamisten ja velkojen muutosta   

1 109 728
Varsinaiseen liiketoimintaan kuuluvien saamisten ja velkojen muutos  -4 745 -25 338
Varsinaisen liiketoiminnan kassavirta  -3 636 -24 610
   
Investointien kassavirta  4 252 -62
Rahoitustoiminnan kassavirta  -931 23 509
Kauden kassavirta  -315 -1 163
   
Likvidit varat kauden alussa  5 831 3 552
Likvidit varat kauden lopussa  5 516 2 389
 
 
 
 
Ongelmaluotot, miljoonaa euroa 

30.6.
2001

31.3. 
2001 

31.12. 
2000 

Epävarmat saamiset, brutto 3 040 3 059 3 053 
Luottotappiovaraukset -2 122 -2 218 -2 256 
Epävarmat saamiset, netto 918 841 797 
Matalakorkoiset saamiset 35 35 29 
Ongelmaluotot yhteensä 953 876 826 
   
Luottotappiovaraukset / epävarmat saamiset, brutto, % 69,8 72,5 73,9 
Epävarmat saamiset, netto, %:ia luotonannosta 0,7 0,6 0,6 
   
Saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus   
Kiinteistöomaisuus 12 12 18 
Osakkeet ja osuudet 19 8 11 
Muut 8 5 2 
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Nordea AB (publ) 
Nordea AB (publ) on Nordea-konsernin emoyhtiö. 
 

 
 

 
    
  

Miljoonaa euroa 
1–6

2001
1–6 

2000 
1–12
2000

 

 Tuloslaskelma   
 Liiketoiminnan tuotot - -  
    
 Liiketoiminnan kulut:   
 Henkilöstökulut -1 -0 -2  
 Liiketoiminnan muut kulut -16 -5 -17  
 Liiketappio -17 -5 -19  
    
 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot:   
 Osinkotuotot, saadut osingot - 182 301  
 Osinkotuotot, ennakko-osingot - - 1 412  
 Korkotuotot 13 6 11  
 Korkokulut -8 -8 -21  
 Muut rahoituserät 14 - -1  
 Tulos rahoituserien jälkeen 2 175 1 683  
    
 Tulos ennen veroja 2 175 1 683  
 Tilikauden verot - -0 -0  
 Tilikauden tulos 2 175 1 683  
    
    
    
    
 Tase kauden lopussa   
 Vastaavaa:   
 Tytäryhtiöosakkeet 7 796 8 161 7 794  
 Pitkäaikaiset saamiset 132 135 132  
 Vaihtuvat vastaavat 293 47 1 448  
 Vastaavaa yhteensä 8 221 8 343 9 374  
    
 Vastattavaa:   
 Oma pääoma 8 100 7 719 8 892  
 Varaukset 1 - -  
 Velat, joilla huonompi etuoikeus 113 132 113  
 Muut velat 7 492 369  
 Vastattavaa yhteensä 8 221 8 343 9 374  
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Merita Pankki -konserni 
Merita Pankin vuoden 2001 ensimmäisen vuosipuoliskon 
tulos oli jonkin verran edellistä vuotta alempi. Liikevoitto 
laski 456 miljoonaan euroon (edellisvuoden tammi-
kesäkuun liikevoitto oli 526 miljoonaa euroa). 
Rahoituskate kasvoi, mutta palkkiotuotot ja 
arvopaperikaupan kate pienenivät. Myös kulut olivat 
edellisvuotta korkeammalla tasolla. 
  
Ensimmäisen vuosipuoliskon tuotot, 938 miljoonaa euroa, 
olivat hieman alemmat kuin edellisen vuoden vastaavana 
ajankohtana. 
  
Rahoituskate kasvoi 12 prosenttia 581 miljoonaan euroon 
edellisvuotta korkeamman korkotason ja kasvaneiden 
volyymien  ansiosta. 
  
Palkkiotuotot supistuivat 18 prosenttia 223 miljoonaan 
euroon. Pörssikurssien lasku ja arvopaperikaupan 
hiljeneminen pudottivat arvopaperivälityksen ja 
omaisuudenhoidon palkkioita, mutta rahastotoiminnassa 
päästiin miltei edellisvuoden tasolle.  
 
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 
yhteensä 47 miljoonaa euroa (77 miljoonaa euroa). 
Arvopaperikaupan tuottojen aleneminen 23 miljoonaan 
euroon johtui suurelta osin edellistä vuotta pienemmistä 
osakkeiden myyntivoitoista. Korollisten arvopapereiden 
tuottojen kehitys oli sen sijaan myönteistä. 
Valuuttatoiminnan tuotot kasvoivat 23 miljoonaan euroon 
(17 miljoonaa euroa).  
 
Muita tuottoja kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
73 miljoonaa euroa (73 miljoonaa euroa). Aleksia-kaupan 
loppuselvityksen yhteydessä toisella neljänneksellä 
realisoitui 5 miljoonan tuotto. Loppuselvityksen 
yhteydessä päästiin lisäksi Ilmarisen kanssa sopimukseen 
tulevien kehitysprojektien tuottojen ja kiinteistöjen 
myyntivoittojen jaosta. Sopimuksen perusteella kirjattiin 
35 miljoonan euron tuotto. 
  
Kulut kasvoivat 13 prosenttia 481 miljoonaan euroon. 
Henkilöstökulut nousivat 18 prosenttia ja olivat 

247 miljoonaa euroa (210 miljoonaa euroa). 
Vertailukelpoinen henkilöstökulujen kasvu on 9 prosenttia, 
kun edellisvuoden yhdistymiskulut otetaan huomioon. 
Muiden hallintokulujen määrää, 132 miljoonaa euroa 
(119 miljoonaa euroa), kasvattivat etenkin lisääntyneet 
tietojenkäsittelykustannukset. Myös muut toimintakulut, 
70 miljoonaa euroa (61 miljoonaa euroa), olivat 
korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavana 
ajankohtana. 
 
Katsauskauden nettomääräiset luottotappiot olivat 
3 miljoonaa euroa (6 miljoonaa euroa). Konsernin 
ongelmaluotot olivat kesäkuun lopussa 491 miljoonaa 
euroa, mikä on 23 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 
2000 lopussa. Edellisvuoden kesäkuun lopusta 
ongelmaluotot kuitenkin pienenivät 95 miljoonaa euroa. 
  
Merita Pankki -konsernin taseen loppusumma kasvoi 
vuoden 2000 vaihteesta 10,0 miljardia euroa ja oli 
kesäkuun lopussa 70,9 miljardia euroa. Kasvu johtuu 
suurelta osin siitä, että Merita Pankki hankkii dollari- ja 
euromääräisiä varoja koko Nordea-konsernin käyttöön ja 
lainaa niitä edelleen markkinahintaan Nordea-konsernin 
muille pankeille. Luotonanto, 33,7 miljardia euroa, kasvoi 
vuoden 2000 loppuun verrattuna 1,5 miljardia euroa. 
Yleisön talletukset kasvoivat vuoden 2000 vaihteeseen 
nähden 0,4 miljardia euroa ja olivat kesäkuun lopussa 
25,4 miljardia euroa. 
 
Konsernin vakavaraisuus oli 10,0 prosenttia eli samalla 
tasolla kuin vuoden 2000 lopussa. Ensisijaisen oman 
pääoman osuus riskisijoituksista oli 7,2 prosenttia.  
 
Konsernin henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna 
oli kesäkuun 2001 lopussa 10 776, mikä on 
108 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden vaihteessa.  
 
Nordean julkistaman  konsernirakenteen 
uudistamissuunnitelman mukaan Merita Pankki Oyj 
fuusioidaan 30. syyskuuta 2001 emoyhtiöönsä NCF 
Pankki Oyj:hin, joka jatkaa Merita Pankin liiketoimintaa.   

 
  1–6

2001
1–6 

2000 
1–12
2000

 

 Liikevoitto, miljoonaa euroa 456 526 921  
 Kulu/tuotto-suhde, % 53 46 50  
 Taseen loppusumma kauden lopussa, miljardia euroa 71 56 61  
 Ensisijaisen oman pääoman osuus riskisijoituksista kauden 

lopussa, % 7,2
 

7,9 6,9
 

 Epävarmat saamiset, netto %:ia luotonannosta 1,0 1,3 0,9  
 Luottotappiovaraukset / epävarmat saamiset, brutto, % 54 63 60  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 10 776 10 684 10 668  
    
Erillinen Merita Pankki Oyj:n osavuosikatsaus on saatavana kaikista Merita Pankin konttoreista ja tulostettavissa pdf-muodossa Internetistä osoitteesta 
www.merita.fi.  
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Nordbanken-konserni 
Nordbankenin liikevoitto oli vuoden 2001 alkupuoliskolla 
3 267 miljoonaa Ruotsin kruunua. Viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna laskua oli 
384 miljoonaa Ruotsin kruunua eli 11 prosenttia. Kauden 
aikana rahoituskate kasvoi, mutta palkkiotuotot vähenivät. 
Tuotot yhteensä lisääntyivät 4 prosenttia. Kulut kasvoivat 
14 prosenttia pääasiassa henkilöstökulujen nousun vuoksi. 
 
Tuotot yhteensä olivat 7 686 miljoonaa Ruotsin kruunua, 
kasvua 318 miljoonaa Ruotsin kruunua. Rahoituskate oli 
4 425 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kasvua oli 5 prosenttia 
eli 217 miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäys johtui lähinnä 
asuntoluottojen määrän kasvusta. Nettomääräiset 
palkkiotuotot laskivat 10 prosenttia eli 217 miljoonaa 
Ruotsin kruunua ja olivat 2 004 miljoonaa Ruotsin 
kruunua. Osakemarkkinoiden epäsuotuisa kehitys vuoden 
2001 alkupuoliskolla vähensi arvopaperivälityksestä ja 
rahastotoiminnasta saatavia tuottoja. Arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan nettotuotot kasvoivat alkuvuoden 
markkinakorkojen pienestä mutta vakaasta noususta 
huolimatta. Ne olivat 450 miljoonaa Ruotsin kruunua, 
lisäystä 111 miljoonaa Ruotsin kruunua edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. CBK:n käteisoston 
seurauksena osa aiemmin pysyviin vastaaviin kirjatuista 
korollisista arvopapereista siirrettiin vuoden alussa 
vaihtuviin vastaaviin. Uudelleenryhmittelyn tulosvaikutus 
oli vuoden alkupuoliskolla 234 miljoonaa Ruotsin 
kruunua. Osinkotuotot olivat 42 miljoonaa Ruotsin 
kruunua (362 miljoonaa kruunua). Edellisvuoden luku 
sisälsi Svensk Exportkreditin myynnin yhteydessä 
maksettuja osinkoja. Muut liiketoiminnan tuotot olivat 
765 miljoonaa Ruotsin kruunua, kasvua 527 miljoonaa 
Ruotsin kruunua. Pankki myi kuluvana vuonna 

omistuksensa Atle AB:ssa ja siitä saatiin 518 miljoonan 
Ruotsin kruunun myyntivoitto. 
 
Kulut ennen luottotappioita olivat 4 204 miljoonaa Ruotsin 
kruunua (3 701 miljoonaa kruunua). Henkilöstökulut 
kasvoivat 452 miljoonaa Ruotsin kruunua ja olivat 
2 007 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kun otetaan huomioon 
edellisvuoden kertaluonteisten erien vaikutus ja tämän 
vuoden aikana konserniin tulleiden uusien yksiköiden 
vaikutus, henkilöstökulut kasvoivat 15 prosenttia. 
Tietotekniikkaan tehdyt sijoitukset nostivat muita kuluja 
3 prosenttia eli 63 miljoonaa Ruotsin kruunua. Muut kulut 
olivat yhteensä 2 043 miljoonaa Ruotsin kruunua. 
Luottotappiot, mukaan lukien kiinteistöomistusten 
arvonmuutokset, olivat 210 miljoonaa Ruotsin kruunua 
(34 miljoonaa kruunua). 
 
Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 575 miljardia 
Ruotsin kruunua. Luotonanto oli 378 miljardia Ruotsin 
kruunua, kasvua tämän vuoden aikana 2 prosenttia. 
Talletukset kasvoivat 5 prosenttia 164 miljardiin Ruotsin 
kruunuun. 
 
Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 11,8 prosenttia. 
Laskelmissa on mukana vuoden 2001 kuuden 
ensimmäisen kuukauden tulos, josta on vähennetty 
julkistetun osingonmaksutavoitteen mukainen osinko. 
 
Nordbanken teki 31. heinäkuuta 2001 sopimuksen 
Postgirot Bankin ostosta. Kauppahinta on 4,1 miljardia 
Ruotsin kruunua, johon lisätään vuoden alusta kertynyt 
voitto. Kauppa vaatii Ruotsin rahoitustarkastuksen ja 
Euroopan komission hyväksynnän. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  1–6

2001
1–6 

2000 
1–12
2000

 

 Liikevoitto, miljoonaa Ruotsin kruunua 3 267 3 651 6 147  
 Kulu/tuotto-suhde, % 57 51 57  
 Taseen loppusumma kauden lopussa, mrd Ruotsin kruunua 575 508 572  
 Ensisijaisen oman pääoman osuus riskisijoituksista kauden 

lopussa, % 7,0
 

8,4 7,1
 

 Epävarmat saamiset, netto %:ia luotonannosta 0,4 0,3 0,3  
 Luottotappiovaraukset / epävarmat saamiset, brutto, % 64 70 68  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 7 102 6 342 6 707  
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Unibank-konserni 
Liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 2 128 miljoonaa Tanskan 
kruunua, kun se edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona 
oli 2 506 miljoonaa Tanskan kruunua. 
 
Tuotot pysyivät lähes ennallaan ja olivat yhteensä 
6 422 miljoonaa Tanskan kruunua (6 434 miljoonaa 
kruunua). Rahoituskate kasvoi 16 prosenttia 
4 239 miljoonaan Tanskan kruunuun (3 639 miljoonaa 
kruunua). Nettomääräiset palkkiotuotot pienenivät 
4 prosenttia ja olivat 1 617 miljoonaa Tanskan kruunua 
(1 680 miljoonaa kruunua). Arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 176 miljoonaa 
Tanskan kruunua, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 
774 miljoonaa Tanskan kruunua. 
 
Kulut yhteensä olivat 3 893 miljoonaa Tanskan kruunua, 
mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vastaavana 
ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Luottotappioita oli 
427 miljoonaa Tanskan kruunua, kun vastaava summa 
edellisvuonna oli 200 miljoonaa Tanskan kruunua. 

 
Unibank-konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun 
lopussa 564 miljardia Tanskan kruunua. Vuoden 2000 
lopussa taseen loppusumma oli 512 miljardia Tanskan 
kruunua. Luotonanto lisääntyi 2 prosenttia ja oli 
169 miljardia Tanskan kruunua (166 miljardia kruunua). 
 
Ensisijaisen pääoman osuus riskisijoituksista oli 
6,9 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 9,8 prosenttia. 
Laskelmissa ei ole huomioitu vuoden kuuden ensimmäisen 
kuukauden tulosta.  
 
Nordea AB:n (publ) hallitus päätti 25. huhtikuuta 2001 
yksinkertaistaa ja kehittää konsernin juridista rakennetta 
edelleen, jotta se tukee paremmin konsernin 
liiketoiminnallista rakennetta ja konsernin 
tulosraportointia. Osana tätä prosessia Unibank A/S:n 
hallitus valmistelee Varallisuudenhoidon ja Investment 
Bankingin diffuusioita, joiden on laskennallisista syistä 
tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  1–6

2001
1–6 

2000 
1–12
2000

 

 Liikevoitto, miljoonaa Tanskan kruunua 2 128 2 506 4 996  
 Kulu/tuotto-suhde, % 61 62 62  
 Taseen loppusumma kauden lopussa, mrd Tanskan kruunua 564 513 512  
 Ensisijaisen oman pääoman osuus riskisijoituksista kauden 

lopussa, % 6,9
 

6,7 6,9
 

 Epävarmat saamiset, netto, %:ia luotonannosta 0,3 0,3 0,3  
 Luottotappiovaraukset / epävarmat saamiset, brutto, % 87 91 91  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 9 503 9 983 9 856  
    
  
Erillinen Unibank-konsernin osavuosikatsaus on saatavana kaikista Unibankin konttoreista. 
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CBK-konserni 
Liikevoitto oli tammi-kesäkuulta 1 506 miljoonaa Norjan 
kruunua, kasvua 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Tulos parani 76 prosenttia 
edellisvuodesta ja oli 1 843 miljoonaa Norjan kruunua. 
Pääasiallisena syynä kasvuun oli Norjan korkeimman 
oikeuden päätös, joka koski pankin vuonna 1991 saaman 
pääomatuen verotuskohtelua. Oikeuden mukaan 
kiistanalaista 2,7 miljardin Norjan kruunun summaa ei 
pidä laskea verotettavaksi tuloksi eikä verovelan 
vähennykseksi. Päätöksen perusteella CBK pienensi 
tuloslaskelmaan kirjattujen verojen määrää noin 
750 miljoonaa Norjan kruunua. 
 
Tuotot yhteensä olivat 3 728 miljoonaa Norjan kruunua 
(3 334 miljoonaa kruunua). Luku on 12 prosenttia 
suurempi kuin vuotta aiemmin. 
 
Rahoituskate oli 2 435 miljoonaa Norjan kruunua 
(2 232 mijoonaa kruunua). Rahoituskate prosentteina 
taseen keskimääräisestä loppusummasta oli vuositasolla 
1,96 prosenttia (1,98 prosenttia). Talletusten ja luottojen 
välinen korkomarginaali oli 2,53 prosenttiyksikköä, kun se 
vuotta aiemmin oli 0,09 prosenttiyksikköä suurempi. 
Marginaalin pienentyminen johtui talletusten 
keskimääräisten marginaalien supistumisesta. 
 
Muut kuin korkotuotot olivat yhteensä 1 293 miljoonaa 
Norjan kruunua (1 102 miljoonaa kruunua), kasvua 
191 miljoonaa Norjan kruunua eli 17 prosenttia. Kasvu oli 
seurausta joukkolainoihin ja johdannaisiin liittyvien 
tuottojen lisääntymisestä; joukkolainojen tuotot kasvoivat 
114 miljoonaa Norjan kruunua ja tuotot johdannaisista 
94 miljoonaa Norjan kruunua. Palkkiotuotot ja -kulut 
olivat 653 miljoonaa Norjan kruunua (719 miljoonaa 

kruunua). Summa pienentyi edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta 9 prosenttia lähinnä arvopaperikaupan 
palkkioiden vähenemisen vuoksi. 
 
Kulut yhteensä olivat 2 060 miljoonaa Norjan kruunua 
(1 889 miljoonaa kruunua), mikä on 171 miljoonaa Norjan 
kruunua enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuluja 
lisäsivät pääasiassa henkilöstö-, tietotekniikka- ja 
markkinointikulut. 
 
Luottotappioiden määrä oli 162 miljoonaa Norjan kruunua, 
kun se vuotta aikaisemmin oli 43 miljoonaa Norjan 
kruunua. 
 
CBK:n konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 
237 miljardia Norjan kruunua, lähes sama kuin vuoden 
2000 lopussa. Taseen loppusumma nousi 12 miljardia 
Norjan kruunua, kun otetaan huomioon CBK:n Lontoon 
konttorin myynti Merita Pankille. Luottokanta oli 
nettomääräisesti 183 miljardia Norjan kruunua, lisäystä 
vuoden vaihteesta 2 miljardia Norjan kruunua. Talletusten 
määrä oli 105 miljardia Norjan kruunua, 2 miljardia 
kruunua vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kun Lontoon 
konttorin myynnin vaikutus otetaan huomioon, luottojen 
kasvu oli 8 miljardia Norjan kruunua ja talletusten kasvu 
4 miljardia Norjan kruunua. 
 
Kesäkuun lopussa ensisijaisen oman pääoman osuus 
riskisijoituksista oli 7,5 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 
10,7 prosenttia. Laskelmissa on huomioitu 50 prosenttia 
vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden tuloksesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
  1–6

2001
1–6 

2000 
1–12
2000

 Liikevoitto, miljoonaa Norjan kruunua 1 506 1 440 2 990
 Kulu/tuotto-suhde, %1 58 57 59
 Taseen loppusumma kauden lopussa, mrd Norjan kruunua 237 230 236
 Ensisijaisen oman pääoman osuus riskisijoituksista kauden 

lopussa, % 7,5
 

6,8 7,3
 Epävarmat saamiset, netto %:ia luotonannosta 0,3 0,7 0,4
 Luottotappiovaraukset / epävarmat saamiset, brutto, %2 84 69 80
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 3 978 4 032 4 063
  
 1 Muut kuin korkotuotot jaettuna rahoituskatteella ja muilla tuotoilla, joista on vähennetty arvopaperituotot 
 2 Sisältää kohdistetut ja kohdistamattomat luottotappiovaraukset 
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Tryg-Baltica-konserni
Vahinkovakuutus 
Kokonaisvakuutusmaksutulo kasvoi 850 miljoonaa 
Tanskan kruunua (15 prosenttia) ja oli 6,6 miljardia 
Tanskan kruunua. Kasvu heijastaa sekä vakuutusmaksujen 
että uusien asiakkaiden määrän kasvua. Kehitys oli 
positiivista varsinkin Norjassa (321 miljoonaa Tanskan 
kruunua) ja Tryg-Baltica Internationalissa (384 miljoonaa 
Tanskan kruunua). Tanskan vahinkovakuutustoiminnan 
kokonaisvakuutusmaksutulo kasvoi 93 miljoonaa Tanskan 
kruunua. 
 
Yhdistetty kulusuhde oli 102,6 prosenttia, kun se vuonna 
2000 oli 101,7 prosenttia. Kulusuhde nousi, koska 
korvaustaso oli korkeampi. Tanskan 
vahinkovakuutustoiminnan korkea korvaustaso johtui 
edellisinä vuosina kirjatuista tappioista (autovakuutus). 
Kuluvana vuonna korvaustaso on kehittynyt myönteisesti 
ja kulusuhde on parantunut. Norjan 
vahinkovakuutustoiminnassa korvaustaso on kautta linjan 
korkeampi. Energo-Asekuracjan korvaussuhde on 
parantunut vakuutuskannan paremman laadun ansiosta, 
vaikkakin sen kokonaisvaikutus on pieni. 
 
Kulusuhde oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
edellisvuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. 
Kulusuhteen pieneneminen kertoo toiminnan 
tehostumisesta, kun kuluja on pyritty edelleen 
supistamaan. Kuluihin sisältyy välittäjille maksetut 
palkkiot, jotka kasvoivat huomattavasti Tryg-Baltica 
Internationalin maksutulon jyrkän nousun vuoksi. 
 
Sijoitusten tuotot olivat vuositasolla 4,8 prosenttia, mikä 
on 0,9 prosenttiyksikköä benchmarking-arvon yläpuolella. 
Osakesijoitusten tuotot olivat vuositasolla –7 prosenttia. 

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli vuoden 
2001 alkupuoliskolla 145 miljoonaa Tanskan kruunua, kun 
se edellisvuoden vastaavana ajanjaksona oli 233 miljoonaa 
Tanskan kruunua. 
 
Henki- ja eläkevakuutus 
Kokonaisvakuutusmaksutulo Tanskassa oli 
3 856 miljoonaa Tanskan kruunua, kasvua 101 prosenttia. 
Maksutulo nousi 29 prosenttia ilman eläkerahasto NESA 
& IFV:n maksutuloa. Norjassa kokonaisvakuutus-
maksutulo kasvoi 26 prosenttia ja oli 1 006 miljoonaa 
Tanskan kruunua. Mansaarella ja Luxemburgissa toimivan 
Nordea Life and Pensions -yhtiön maksutulo oli 
91 miljoonaa Tanskan kruunua, kasvua 201 prosenttia. 
 
Sijoitustoiminnan tulos oli käyvin arvoin laskettuna 
vuositasolla –2,6 prosenttia. Osakesijoitusten osuus oli 
vuositasolla –14,4 prosenttia. 
 
Henki- ja eläkevakuutuksen tulos ennen veroja oli vuoden 
2001 alkupuoliskolla 3 miljoonaa Tanskan kruunua, kun se 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona oli 390 miljoonaa 
Tanskan kruunua. Tulosta heikensi osakemarkkinoiden 
levottomuus ja osakekurssien lasku. Vakuutustekninen 
tulos oli 36 miljoonaa Tanskan kruunua, kun se 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona oli 63 miljoonaa 
Tanskan kruunua. 
 
Tanskalaisten henkivakuutusyhtiöiden varaus asiakkaiden 
tulevia etuja varten pieneni osakekurssien laskun 
seurauksena 22,7 prosenttiin vastuuvelasta. Edellisvuoden 
lopussa vastaava luku oli 30,6 prosenttia. 

 
 
    
  1–6

2001
1–6 

2000 
1–12
2000

 

 Tulos ennen veroja, miljoonaa Tanskan kruunua 148 627 897  
 Vakuutustekninen tulos, miljoonaa Tanskan kruunua1 224 370 440  
 Kokonaisvakuutusmaksutulo, Vahinkovakuutus, miljoonaa 

Tanskan kruunua 6 572
 

5 721 11 851
 

 Kokonaisvakuutusmaksutulo, Henki- ja eläkevakuutus, 
miljoonaa Tanskan kruunua 4 993

 
2 743 6 348

 

 Taseen loppusumma kauden lopussa, miljoonaa Tanskan 
kruunua 117 654

 
112 526 113 399

 

 Korvaussuhde, %1 76,5 75,0 77,4  
 Liikekulusuhde, % 26,1 26,7 27,1  
 Yhdistetty kulusuhde, %1 102,6 101,7 104,5  
 Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) 4 790 4 670 4 838  
    
 1 Ilman hirmumyrskyn aiheuttamaa varausten lisäystä vuonna 2000.   
    
 


