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OP Corporate Bank Plc finanšu pārskatu biļetens laika
posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

OP Corporate Bank Plc vērtspapīru biržas izlaidums 2021 gada 10. februārī plkst. 9.00
pēc Austrumeiropas laika; finanšu pārskatu biļetens
OP Corporate Bank Plc finanšu pārskatu biļetens laika posmā no 2020. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim
• Konsolidētie ienākumi pirms nodokļu samaksas palielinājās līdz 529 milj. EUR
(412). Neto apdrošināšanas ienākumi palielinājās par 38 % līdz 555 milj. EUR (402)
un neto procentu ieņēmumi – par 10 % līdz 325 milj. EUR (295). Likumā noteiktās
ar ienākumiem saistītās pensiju apdrošināšanas pārvaldības pārcelšana uz
llmarinen Mutual Pension Insurance Company 2020. gada beigās samazināja
grupas un Apdrošināšanas apakšvienības pensiju izmaksas par 85 milj. EUR.
Neņemot vērā pensiju saistību pārnešanu, kopējie izdevumi palielinājās par 1 %
līdz 641 milj. EUR. Konsolidētie ienākumi samazinājās par 41 % investīciju
ienākumos līdz 228 milj. EUR (384).
• Corporate Banking ienākumi pirms nodokļu samaksas palielinājās par 15 % līdz
301 milj. EUR (262). Neto investīciju ienākumi palielinājās par 22 % līdz
140 milj. EUR (115) un neto procentu ieņēmumi – par 3 % līdz 395 milj. EUR (383).
Corporate Banking ienākumi samazinājās līdz 231 milj. EUR izmaksu pieauguma
dēļ (220). Kopējie zaudējumi, ko radīja debitoru parādu vērtības samazinājums bija
53 milj. EUR (51). Aizdevumu portfelis līdz decembrim palielinājās par 1 % līdz
24,0 mljrd. EUR (23.7).
• Apdrošināšanas ienākumi pirms nodokļu samaksas palielinājās par 44 % līdz
288 milj. EUR (200). Neto apdrošināšanas ienākumi palielinājās par 38 % līdz
556 milj. EUR (402). Apdrošināšanas saistību diskonta likmes samazināšana
palielināja nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības par 45 milj. EUR (136). Investīciju
ienākumi samazinājās par 69 % līdz 75 milj. EUR (242). Darbību kopējais
koeficients uzlabojās līdz 87,8 % (92.7).
• Citu darbību radītie ienākumi pirms nodokļu samaksas bija -58 milj. EUR (-50).
Likviditāte saglabājās laba, neraugoties uz Covid-19 krīzi.
• Grupas CET1 koeficients bija 15,1 % (14.9).
Ienākumi pirms nodokļu samaksas,
€ miljoni Banking
Corporate
Apdrošināšana
Citas darbības
Grupas kopējie ieņēmumi
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %
Peļņa no aktīviem (ROA), %

C1-4/2020
301
288
-58
529
9,2
0,55
31.12.2020.

C1-4/2019
262
200
-50
412
7,8
0,49
31.12.2019.

Izmaiņas,
%
14,5
44,3
28,5
1,4*
0,06*
Izmaiņas,
%

CET1 koeficients, %
Aizdevumu portfelis, € miljoni
Noguldījumi, € miljoni
Ienākumus nenesošo debitoru parādu
attiecība pret aizdevumu un garantiju
portfeli, %
Debitoru parādu vērtības samazināšanās
attiecība pret aizdevumu un garantiju
portfeli, %

15,1
24,485
13,300

14,9
23,829
11,103

0,1*
2,8
19,8

1,1

0,5

0,5*

0,20

0,19

0,01*

Salīdzinājums, kas iegūts no peļņas vai zaudējumu aprēķina, ir balstīts uz datiem, par
kuriem ziņots attiecīgajā periodā pirms gada. Ja nav norādīts citādi, bilance un citi
2019. gada 31. decembra šķērsgriezuma rādītāji tiek izmantoti salīdzināšanai.
*Koeficienta izmaiņas
2021. gada perspektīva
Rudenī ar Covid-19 inficēto skaits palielinājās lielākajā daļā valstu. Tāpēc ekonomikas
atveseļošanās, kas sākās pagājušajā vasarā, nedaudz palēninājās. Tuvojoties gada
noslēgumam, pandēmijas ietekme uz ekonomiku sāka mazināties, galvenokārt ietekmējot
pakalpojumu nozari. Ekonomikas atveseļošanās turpināsies, ja pandēmija mazināsies.
Finanšu tirgū cerības ir pozitīvas. Paredzams, ka centrālo banku politiskie pasākumi
nomierinās tirgu un samazinās procentu likmes.
Covid-19 pandēmija turpinās radīt nenoteiktību par ekonomikas perspektīvām. Pēkšņa
pandēmijas radītās situācijas pasliktināšanās ietekmētu OP Corporate Bank trīs veidos:
palielinātos ekonomiskā, kā arī finanšu un kapitāla tirgus nenoteiktība, finansiālo grūtību
pieaugums klientu vidū palielinātu kredītrisku un samazinātu pieprasījumu pēc
pakalpojumiem, turklāt, slimībai intensīvi izplatoties, varētu tikt apgrūtināta
OP Finanšu grupas efektīva darbība.
Būtiskākās neskaidrības, kas ietekmē ieņēmumu rādītājus Covid-19 krīzes dēļ, attiecas
uz procentu likmju un ieguldījumu vides izmaiņām, kā arī zaudējumu vērtības
samazināšanās tendencēm. Turklāt turpmāko ieņēmumu rādītājus ietekmēs tirgus
pieauguma temps, konkurences situācijas izmaiņas un lielo prasību ietekme uz atlīdzību
izdevumiem.
Pilna gada ienākumu aprēķini par 2021. gadu tiks sniegti tikai OP Finanšu Grupas līmenī,
tās finanšu pārskatu biļetenā un starpperiodu pārskatos.
Visi šajā starpperiodu pārskatā ietvertie uz nākotni vērstie paziņojumi, kas pauž vadības
cerības, uzskatus, aplēses, prognozes, aprēķinus un pieņēmumus, ir balstīti uz
pašreizējo uzskatu par turpmāko attīstību uzņēmējdarbības vidē un
OP Corporate Bank Group un tās dažādo funkciju turpmākajiem finansiālajiem
sasniegumiem, turklāt reālie rezultāti var materiāli atšķirties no tiem, kas aprakstīti
priekšrakstos.
2020. gada ziņojumu publicēšanas laiks:
OP Corporate Bank direktoru padomes ziņojums un
finanšu pārskati par 2020. gadu

10. nedēļa, 2021. gads

OP Corporate Bank korporatīvās pārvaldības ziņojums

10. nedēļa, 2021. gads

Starpperiodu pārskatu un pusgada finanšu pārskatu grafiks 2021. gadā:
Starpperiodu pārskats C1/2021
2021. gada 28. aprīlis
Pusgada finanšu pārskats P1/2021 2021. gada 28. jūlijs
Starpperiodu pārskats C1–3/2021 2021. gada 27. oktobris
Helsinki, 2021. gada 10. februārī
OP Corporate Bank Plc
Direktoru padome
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam sazinieties ar:
Katja Keitaanniemi, priekšsēdētāja un iestādes vadītāja, tālr.: +358 (0)10 252 1387
Tuuli Kousa, galvenā komunikāciju un korporatīvās atbildības vadītāja, tālr.:
+358 (0)10 252 2957
SADALE:
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Major media
op.fi
OP Corporate Bank Plc ir daļa no OP Finanšu Grupas. OP Corporate Bank un
OP Mortgage Bank ir atbildīgas par OP finansējumu naudas un kapitāla tirgū. Kā norādīts
piemērojamos tiesību aktos, OP Corporate Bank, OP Mortgage Bank un to
mātesuzņēmums OP Cooperative, kā arī citas OP Finanšu grupas kredītiestādes
dalībnieces ir solidāri atbildīgas cita par citas parādiem un saistībām. OP Corporate Bank
ir OP Finanšu Grupas centrālā banka.
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