
Januari–december 2011
jämfört med januari–december 2010
• Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader på 5,7 miljoner euro och ned-

skrivning av aktieinnehavet i Burgundy med 1,1 miljoner euro, var 1,1 miljoner euro (1,0). 

• Periodens resultat hänförligt till aktieägarna uppgick till -6,5 miljoner euro (-2,9).

• Räntenettot ökade med 17 procent till 43,1 miljoner euro (36,8).

• Provisionsnettot ökade med 5 procent till 38,7 miljoner euro (36,8).

• Kreditförlusterna netto var 1,8 miljoner euro (5,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 
0,07 procent (0,23).

• Primärkapitalrelationen uppgick vid årsskiftet till 8,4 procent (7,3). Pro forma, med beak-
tande av Finansinspektionens tillstånd  den 13 februari 2012 att beräkna kapitalkrav för 
kreditrisker enligt IRB för den finska hushållsportföljen, var primärkapitalrelationen 10,0 
procent. 

• Styrelsen föreslår att ingen dividend utgår för 2011 (0). 

•  De effektiviseringsåtgärder som genomförts och initierats under 2011 beräknas sänka 
kostnadsnivån med 8 miljoner euro i årstakt när de får full effekt. Till följd av dessa 
åtgärder kommer koncernens kostnader att vara lägre 2012 än 2011, och utifrån 
vår bedömning av omvärldsfaktorer förväntas koncernen 2012 redovisa ett positivt 
rörelseresultat. 

 Fjärde kvartalet 2011
jämfört med tredje kvartalet 2011
• Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader på 2,8 miljoner euro och ned-

skrivning av aktieinnehavet i Burgundy med 1,1 miljoner euro, var -3,2 (0,1). 

• Förändrad periodisering av intäkter sänkte kvartalets rörelseresultat med 1,6 miljoner 
euro. Dessa intäkter redovisas istället under kommande år.  

• Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var -4,7 miljoner euro (-0,6).

• Räntenettot ökade med 5 procent till 12,1 miljoner euro (11,4).

Bokslutskommuniké 
För perioden januari–december 2011 • 16.02.2012

Ålandsbanken är en bank med starka kundrelationer och personlig service. Banken har ett starkt placeringskunnande och kan samtidigt erbjuda goda 
 finansieringstjänster. Affärsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Ålandsbankens huvudkontor finns i Mariehamn. 

Banken har 16 kontor på Åland och 8 kontor i övriga Finland. Banken har tre kontor i Sverige.  
Till Ålandsbanken-koncernen hör totalt nio dotterbolag vars verksamhet på olika sätt anknyter till banking.
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” 2011 har varit ett år med fokus på omstrukturering och effektivisering. Med genomförd 
nyemission på 30 miljoner euro, godkänd IRB-modell för att beräkna kapitalkravet för kre-
ditrisker i vår finska hushållsportfölj, tillstånd att emittera säkerställda obligationer samt 
genomförda och pågående effektiviseringsåtgärder som sänker kostnadsnivån med runt 8 
miljoner euro i årstakt står vi väl rustade inför framtiden. Vi har fortsatt mycket nöjda kun-
der, där nästan 90 procent av våra Private Banking kunder i vår senaste mätning svarar att 
de skulle rekommendera Ålandsbanken åt sina vänner. Nya kunder i Sverige och i Finland 
söker sig kontinuerligt till Ålandsbanken, vilket sammantaget gör att vi ser med tillförsikt 
på innevarande år.” 

 Peter Wiklöf, VD
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Resultat och lönsamhet

MARKNADSÖVERSIKT
Senare delen av 2011 innebar en smärtsam återgång till den globala 
finanskris som inleddes 2007-2008. Världsekonomin brottas med 
stora utmaningar, där Eurozonens skuldkris är ett av de allvarli-
gaste problemen. Europas banksystem har betydande innehav av 
statsobligationer, vars värden är osäkra. Detta har fått stora delar 
av banksystemet att framstå som underkapitaliserat, vilket i sin tur 
har höjt riskpremierna på banker och fått världens penning- och 
kapitalmarknader att inta en avvaktande hållning.   

Den förnyade finanskrisen innebär att den tidigare förväntan om 
stigande marknadsräntor har bytts mot förväntan om sjunkande 
marknadsräntor. De långa räntorna sjönk kraftigt under året.  Den 
finska tioåriga statsobligationsräntan, som i början av året låg runt 
3,5 procent, sjönk från 3,3 procent vid halvårsskiftet till 2,5 procent 
vid årsskiftet. Den svenska tioåriga statsobligationsräntan, som i 
början av året låg runt 3,5 procent, sjönk från 2,9 procent vid halv-
årsskiftet till 1,6 procent vid årsskiftet. ECB sänkte styrräntan två 
gånger under fjärde kvartalet till 1,00 procent. Sveriges Riksbank 
sänkte styrräntan en gång under fjärde kvartalet till 1,75 procent. 
Utvecklingen av de viktigaste referensräntorna på penningmarkna-
derna i Finland och Sverige framgår nedan.

REFERENSRÄNTOR GENOMSNITT, PROCENT

Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 4 2010
Euribor 3 mån 1,50 1,56 1,02
Euribor 12 mån 2,05 2,11 1,52
Stibor 3 mån 2,61 2,55 1,61
Stibor 12 mån 2,80 2,92 2,00

2011 2010
Euribor 3 mån 1,39 0,81
Euribor 12 mån 2,01 1,35
Stibor 3 mån 2,46 0,93
Stibor 12 mån 2,85 1,42

Aktieindex på Helsingforsbörsen (OMXHPI) sjönk med 31 procent 
under året men ökade med 1 procent under fjärde kvartalet. Aktie-
index på Stockholmsbörsen (OMXSPI) sjönk med 17 procent under 
året men ökade med 7 procent under fjärde kvartalet.

Euron var per den 30 december 2011 knappt 1 procent mindre värd 
i förhållande till den svenska kronan än för ett år sedan. Genom-
snittskursen under året var dock knappt 6 procent lägre 2011 än 
2010. Kursrörelserna de tre senaste åren har varit betydande med 
toppnoteringen för euron i förhållande till kronan den 21 april 
2009, då en euro gav 11,18 svenska kronor, och bottennoteringen 
den 1 mars 2011 på 8,71. Vid omräkning av Ålandsbankens svenska 
verksamhets resultat till euro används genomsnittskurser för 
perioden, medan balansräkningen omvärderas till aktuell kurs på 
balansdagen. Valutakurseffekten innebar att resultaträkningen för 
den svenska verksamheten ökade med 6 procent uttryckt i euro 
jämfört med föregående år. 

Situationen med lägre aktiekurser, lägre räntor och sämre konjunk-
turutsikter påverkar Ålandsbankens intäkter negativt.

VIKTIGA HÄNDELSER
Ålandsbanken meddelade den 28 december att samarbetsförhand-
lingar inleds i syfte att effektivisera verksamheten. Totalt beräknar 
koncernen minska sin personal med cirka 50 anställda, varav 30 på 
Åland, 10 i Finland och 10 i Sverige. Antalet kontor på Åland kom-
mer att minska. I Finland avvecklas den institutionella aktiehandeln 
i likhet med som skedde i Sverige i juni. De största förändringarna 
sker inom centrala funktioner. Den aviserade effektiviseringen ger 
en årlig kostnadsreduktion med cirka 4 miljoner euro. Omstruk-
tureringskostnaderna uppgår till cirka 3 miljoner euro. Inklusive 
tidigare beslutade åtgärder under året beräknas bruttokostnaderna 
sjunka med cirka 8 miljoner euro på helårsbasis när åtgärderna får 
full effekt.

Den 1 december övergick verksamheten i dotterbolaget Ålandsban-
ken Sverige AB till filial. Kapitalförvaltningsverksamheten behölls 
kvar i dotterbolaget under en övergångsperiod. Detta på grund av 
att Ålandsbanken Sverige har en del engagemang som man väljer 
att avveckla under en något längre period. Övergången till filial 
innebär förutom ett effektivare kapitalutnyttjande även en effekti-
vare skattesituation samt en mer kostnadseffektiv bolagsstyrning.

Ålandsbanken genomförde under perioden 22 september till 14 
oktober en aktieemission med företrädesrätt till befintliga aktieä-
gare för att möta skärpta kapitalkrav och finansiera en fortsatt 
tillväxt i Finland och Sverige. Aktiemissionen övertecknades. 
Emissionen ökade det egna kapitalet med 30,3 miljoner euro efter 
avdrag för emissionskostnader.

Finansinspektionen beviljade den 29 juli Ålandsbanken tillstånd att 
emittera säkerställda obligationer. För Ålandsbanken innebär detta 
åtkomst till betydligt förmånligare långfristig finansiering.  Med 
hänsyn till först aktieemissionen och därefter den globala finans-
krisens påverkan på kapitalmarknaderna har ännu inga säkerställda 
obligationer emitterats.

Crosskey Banking Solution har tecknat ett nytt flerårigt avtal med 
Tapiola Bank, som sedan tidigare är en av Crosskeys större kunder. 
Det nya avtalet innebär att Tapiola Bank under de närmsta fem 
åren fortsätter att använda Crosskeys kompletta produktportfölj, 
som omfattar allt från basbank, betalningar och kapitalmarknads-
system till kortsystem och internetbank.

Den svenska verksamheten har under året genomgått betydande 
förändringar. Utöver filialövergången har Crosskeys basbankssys-
tem och internetbankssystem implementerats, det institutionella 
aktiemäkleriet omfattande cirka 15 personer har stängts, en ny 
företagsledning har rekryterats och en uppmärksammad varumär-
kesannonsering har genomförts. Kundtillströmningen var mycket 
hög i Sverige under fjärde kvartalet med nästan 1 000 nya kunder.  

På bolagsstämman den 14 april valdes Kaj-Gustaf Bergh och Per 
Axman till nya medlemmar i Ålandsbankens styrelse. Medlem-
marna Göran Lindholm, ordförande, Leif Nordlund, vice ordfö-
rande, Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson och Anders Wiklöf 
omvaldes.
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RESULTAT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2011
Fjärde kvartalet innebar ett rörelseresultat på -7,1 miljoner euro 
jämfört med 0,1 miljoner euro föregående kvartal. Ålandsbanken 
tillkännagav i slutet av december betydande effektiviseringar av 
verksamheten omfattande bland annat en personalreduktion 
om cirka 50 personer. Omstruktureringskostnaderna för denna 
förändring som belastar kvartalet uppgår till 2,8 miljoner euro. Det 
bokförda värdet på aktieinnehavet i Burgundy, som är en handels-
plats för värdepapper ägd av 13 nordiska banker, skrevs ned med 1,1 
miljoner euro. Periodisering av två större affärer förändrades, vilket 
innebar att kvartalets rörelseresultat minskade med 1,6 miljoner 
euro medan resultatet ökar i motsvarande grad de närmaste tre 
respektive fem åren. Kostnaderna för övergången från dotterbolag 
till filial för den svenska rörelsen uppgick till 0,4 miljoner euro. 
Beläggningsgraden i Crosskeys konsultrörelse var lägre än tidigare 
kvartal, vilket även bidrog till det låga rörelseresultatet.  
 
Intäkterna var trots Burgundy-nedskrivningen, ändrad periodise-
ring av intäkter och lägre IT-konsultintäkter i nivå med föregående 
kvartal.  

Räntenettot fortsatte öka och uppgick till 12,1 miljoner euro (11,4), 
vilket var 5 procent högre än föregående kvartal. Räntenettot 
påverkades positivt av ökade utlåningsvolymer på den svenska 
marknaden.

Provisionsnettot minskade med 14 procent till 8,3 miljoner euro 
(9,7). Minskningen avsåg främst ändrad periodisering av tidigare 
intäktsförda provisioner. 

Kostnaderna uppgick till 29,3 miljoner euro jämfört med 22,6 miljo-
ner euro föregående kvartal. Kostnaderna är säsongsmässigt alltid 
lägst under tredje kvartalet och högst det fjärde kvartalet. I fjärde 
kvartalet ingick 2,8 miljoner euro i omstruktureringskostnader. 
Övergången till filial i Sverige medförde engångskostnader på 0,4 
miljoner euro.   

Kreditförlusterna, netto, var 0,8 miljoner euro (0,7) och avsåg pri-
märt verksamheten på finska fastlandet. Kreditförlustnivån var 0,12 
procent jämfört med 0,10 procent föregående kvartal.

Skattekostnaden var positiv och uppgick till -2,6 miljoner euro (0,6). 
Sänkningen av den finska bolagsskatten från 26 till 24,5 procent 
innebar att värdet på latenta skatteskulder minskade med 2,5 
miljoner euro. Från och med december sambeskattas verksam-
heten i den svenska filialen med det finska moderbolaget. Fram 
till dess har vinsterna i den finska delen av koncernen beskattas, 
medan ingen uppskjuten skattefordran tagits upp för de svenska 
förlusterna.

RESULTAT FÖR JANUARI–DECEMBER 2011
Året innebar ett rörelseresultat på -5,7 miljoner euro jämfört med 
1,0 miljoner euro föregående år. Exklusive omstruktureringskost-
nader på 5,7 miljoner euro och Burgundy-nedskrivningen på 1,1 
miljoner euro var rörelseresultatet i nivå med föregående år.  

Intäkterna var 99,2 miljoner euro, vilket var i nivå med föregående 
år. Intäkterna ökade mest inom Private Banking och Premium 
Banking i Sverige samt i dotterbolaget Compass Card, där antalet 
utgivna kort ökade med drygt 100 000 till 131 000 och intäkterna 
ökade med drygt 1 miljon euro. Intäkterna från Private Banking och 

Premium Banking i Sverige ökade med 45 procent i lokal valuta och 
uppgick till knappt 17 miljoner euro.  Det institutionella aktiemäk-
leriet stängdes i Sverige i juni efter flera år av betydande rörelse-
förluster. De ackumulerade intäkterna från det institutionella aktie-
mäkleriet var därför drygt 1 miljon euro lägre än föregående år.  

Räntenettot ökade med 17 procent till 43,1 miljoner euro (36,8) och 
påverkades positivt av högre marknadsräntor samt utlåningsökning 
på den svenska marknaden. 

Provisionsnettot ökade med 5 procent till 38,8 miljoner euro (36,8), 
huvudsakligen drivet av högre placeringsintäkter. 

Värderingsintäkter från finansförvaltningen och finansiella till-
gångar som kan säljas minskade med 5,0 miljoner euro eller 81 
procent till 1,2 miljoner euro.

IT-intäkterna minskade med 2,1 miljoner euro eller 16 procent till 
13,4 miljoner euro. 

Kostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader på 5,7 miljoner 
euro, ökade med 6 procent till 97,4 miljoner euro (92,2). Exklusive 
valutakurseffekt var ökningstakten 3 procent. Utöver avtalsenliga 
löneökningar var expansionen av Crosskeys verksamhet samt 
uppbyggnaden av Compass Card viktiga förklaringar, liksom 
projektkostnader förknippade med att möjliggöra säkerställda 
obligationer, övergång till IRB-metod för beräkning av kapitalkrav 
för kreditrisk samt filiallösning för den svenska verksamheten. 

Bolagsstämman bemyndigade i april styrelsen att besluta om 
förvärv av egna aktier. Aktierna förvärvas i syfte att genomföra 
ett eventuellt aktierelaterat ersättningsprogram för ledande 
befattningshavare. Styrelsen har inte beslutat om ett aktierelate-
rat ersättningsprogram, varför ingen kostnad för detta program 
har reserverats i bokslutet. Styrelsen har fullmakt att maximalt 
förvärva 25 000 B-aktier. 6 263 B-aktier hade förvärvats per den 31 
december 2011.

Antalet heltidstjänster omräknat från arbetad tid på helårsbasis 
ökade till 690 jämfört med 679 föregående år. Förändringarna här-
rör främst från ökat antal anställda i Crosskey Banking Solutions, 
medan antal anställda minskat i Ålandsbanken Sverige. 

Kreditförlusterna, netto, var 1,8 miljoner euro (5,9). Förlustreser-
veringarna avsåg primärt affärsområde Finland. Kreditförlustnivån 
var 0,07 procent jämfört med 0,23 procent föregående år, då ett 
enskilt företagsengagemang på finska fastlandet bidrog med en 
förlustreservering på 5 miljoner euro.

Skattekostnaden var positiv  och uppgick till -0,4 miljoner euro 
(3,2). Föregående år ingick en återförd skattekostnad på 1,3 miljo-
ner euro i Sverige. 

AFFÄRSVOLYMER
Förvaltat kapital minskade med 533 miljoner euro eller 12 procent 
från årsskiftet, huvudsakligen till följd av en kraftig marknadsvär-
deminskning i aktierelaterade placeringar, och uppgick till 3 814 
miljoner euro (4 347). Förvaltat kapital i egna fonder minskade 
med 146 miljoner euro eller 16 procent till 757 miljoner euro (903). 
Diskretionärt förvaltat kapital minskade med 75 miljoner euro eller 
4 procent till 1 798 miljoner euro (1 873).  Rådgivande förvaltat 
kapital minskade med 312 miljoner euro eller 20 procent till 1 260 
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miljoner euro (1 572). Av totalt förvaltat kapital svarade affärsom-
råde Sverige för 2 163 miljoner euro eller 57 procent.

Inlåning från allmänheten, inklusive bankcertifikat, indexobligatio-
ner och debenturer emitterade till retailkunder, uppgick till 2 456 
miljoner euro (2 600), vilket var en minskning med 48 miljoner 
euro eller 2 procent under 2011. Det nya Ålandskontot i Sverige 
attraherade på fyra månader 39 miljoner euro i inlåning.
 
Utlåning till allmänheten uppgick till 2 737 miljoner euro (2 573), 
vilket var en ökning med 164 miljoner euro eller 6 procent under 
2011. Utlåningen i affärsområde Finland minskade med 6 procent 
under 2011. En viktig förklaring är Ålandsbankens strategiska inrikt-
ning där helkundsrelationer inom Private Banking och Premium 
Banking-segmenten prioriteras framför marknadsandelar på 
bolånemarknaden till låga marginaler. Även det strategiska valet att 
minska exponering mot fastighetsförädling bidrog till minskningen. 
I affärsområde Åland ökade utlåningen med 12 procent, huvud-
sakligen på företagsenheten. I Sverige ökade utlåningen med 81 
procent i lokal valuta tack vare god kreditefterfrågan från Private 
Banking-kunder.

KREDITKVALITET
Utlåning till privatpersoner utgör knappt två tredjedelar av kredit-
portföljen. Bostadslån svarar för cirka två tredjedelar av utlåning till 
privatpersoner. Värdepapperskrediter med säkerhet i marknadsnote-
rade värdepapper utgör det näst största kreditslaget till privatperso-
ner. Belåningsvärdena är konservativa. Historiskt har Ålandsbanken 
aldrig haft några väsentliga kreditförluster på denna kreditgivning. 

Företagsportföljen har stort släktskap med privatportföljen, då 
många av företagen ägs av kunder som även privat är Private 
Banking-kunder. Andelen krediter till shipping och fastighetsför-
ädling har successivt minskat som ett led i att ytterligare reducera 
riskprofilen och effektivare utnyttja Ålandsbankens eget kapital.

Oskötta krediter mer än 90 dagar, brutto, minskade under året 
med 8,4 miljoner euro eller 30 procent till 19,3 miljoner euro (27,7).  
Minskningen avsåg både företags- och privatkunder. Som andel av 
utlåningen till allmänheten minskade de oskötta krediterna under 
året från 1,07 procent till 0,70 procent.

Reserveringsgraden för osäkra fordringar, dvs. individuella nedskriv-
ningar i förhållande till osäkra fordringar, var 62 procent jämfört med 
55 procent vid utgången av 2010. Inklusive gruppvisa nedskrivningar 
uppgick reserveringsgraden till 70 procent jämfört med 77 procent 
vid utgången av 2010. Koncernen har 8,8 miljoner euro i nedskriv-
ningsreserveringar, varav individuella nedskrivningar 7,7 miljoner 
euro och gruppvisa nedskrivningar 1,1 miljoner euro. 

LIKVIDITET OCH UPPLÅNING
Ålandsbankens likviditetsreserv i form av kassa, kontohållning och 
placeringar hos andra banker samt likvida räntebärande värdepap-
per uppgick den 31 december 2011 till 410 miljoner euro, motsva-
rande 12 procent av totala tillgångar (16 procent 31.12.2010) och 15 
procent av utlåningen till allmänheten (21 procent). Av den totala 
likviditetsreserven utgjorde den aktivt förvaltade likviditetsportföl-
jen 377 miljoner euro den 31 december 2011 (271 miljoner euro). 

Av inlåningen från allmänheten var 216 miljoner euro tidsbundna 
depositioner, indexobligationer och debenturer med en löptid över 

1 år (273 miljoner euro). Trots att övrig inlåning är avista eller har 
kontraktsmässigt kortare löptid än 1 år är denna finansiering till 
stor del att betrakta som stabil utifrån historiska kundbeteenden. 

KAPITAL OCH KAPITALTÄCKNING
Det egna kapitalet förändrades med årets totalresultat på -5,0 mil-
joner euro, inbetalt eget kapital vid emission om 30,3 miljoner euro 
samt med minoritetsägarens kapitaltillskott i Compass Card om 2,0 
miljoner euro till 181 miljoner euro. Soliditeten ökade till 5,3 procent 
från 4,4 procent vid utgången av 2010. 

Primärkapitalet enligt kapitaltäckningsregelverkets definition 
ökade med 23,4 miljoner euro till 145,5 miljoner euro (122,1).

Riskvägda tillgångar ökade med 65 miljoner euro eller 4 procent 
från utgången av 2010 och uppgick till 1 729 miljoner euro (1 664). 
Operativa risker omräknat till riskvägda tillgångar minskade med 35 
miljoner euro eller 17 procent, vilket var hänförligt till den svenska 
verksamheten. Operativa risker beräknas utifrån verksamhetens 
intäkter de senaste tre åren. Riskvägda tillgångar för kreditrisker 
ökade med 107 miljoner euro eller 8 procent, huvudsakligen på 
grund av ökad utlåning i Sverige.

Primärkapitalrelationen ökade till 8,4 procent (7,3). Då Ålandsban-
ken inte har något hybridkapital är kärnprimärkapitalrelationen 
densamma som primärkapitalrelationen. Kapitaltäckningsgraden 
var 12,8 procent (12,0).

Ålandsbanken återlöste i juni med Finansinspektionens tillstånd 
debenturlån 2/2006, som emitterades av Ålandsbanken Abp den 1 
juni 2006. Debenturlånet uppgick till 8 miljoner euro.

Enligt de nya internationella kapitaltäckningsreglerna skärps kapi-
talkraven för alla banker väsentligt. Kärnprimärkapitalet, det vill 
säga eget kapital exklusive olika former av hybridkapital som får 
medräknas i primärkapitalet, ställs i fokus. Minimininivån för kärn-
primärkapitalrelationen, inklusive en kapitalkonserveringsbuffert 
kommer att bli 7,0 procent. Miniminivån för primärkapitalrelatio-
nen kommer att bli 8,5 procent. Miniminivån för kapitaltäcknings-
graden kommer att bli 10,5 procent, inklusive en kapitalkonserve-
ringsbuffert på 2,5 procent. De nya miniminivåerna träder formellt i 
kraft 2019 med flera års gradvis anpassning. 

Svensk Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken 
förordar högre krav på svenska storbanker än vad det nya Basel-
regelverket kräver. Syftet är att skapa stabilare banker, vilket är 
det bästa sättet att förebygga framtida kriser och därmed minska 
riskerna för svenska skattebetalare.  De fyra storbankerna Han-
delsbanken, Nordea, SEB och Swedbank ska ha minst 10 procent 
i kärnprimärkapitalrelation från första januari 2013 och minst 12 
procent från första januari 2015. Nivåerna inkluderar, liksom Basel 
3, en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent, men inte en kon-
tracyklisk kapitalbuffert. 

Kapitalkravet för kreditrisker beräknas i dag enligt schablonme-
toden och kapitalkravet för operativa risker enligt basmetoden i 
Ålandsbanken. En övergång till intern riskklassificeringsmetod för 
kreditrisker och schablonmetod för operativa risker skulle avsevärt 
förbättra Ålandsbankens kapitaltäckningsgrad.

Ålandsbanken Abp Bokslutskommuniké  januari–december 2011 4



DIVIDEND
Bankens styrelse föreslår bolagsstämman att mot bakgrund av det 
svaga årsresultatet, bankens tillväxtambitioner samt målsättningen 
vad gäller primärkapitalrelation besluta om att ingen dividend 
utgår för verksamhetsåret 2011.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Finansinspektionen godkände den 13 februari 2012 att kapitalkravet 
för kreditrisker får beräknas enligt intern riskklassificeringsmetod 
för den finska hushållsportföljen. Godkännande för den finska före-
tagsportföljen förväntas under fjärde kvartalet 2012. Övergången 
från schablonmetod till IRB-metod för den finska hushållsportföl-
jen minskar riskvägda tillgångar med 323 miljoner euro och ökar 
primärkapitalrelation med 1,6 procentenheter till 10,0 procent före 
övergångsreglernas begränsning.

RÄTTELSE AV FEL
Under tredje kvartalet 2010 gjordes en uppvärdering med 0,8 
miljoner euro av bokföringsvärdet på en förvaltningsfastighet som 
var under försäljning. Försäljningen kom dock av olika skäl först att 
verkställas under fjärde kvartalet 2011. Realisationsvinsten om 0,8 
miljoner euro ingår i bokslutet för fjärde kvartalet 2011. Samtidigt 
har den enligt IFRS felaktigt gjorda uppvärderingen 2010 rättats 
i de historiska jämförelsesiffrorna. Uppvärderingen som gjordes 
2010 har inte ingått i primärkapitalet, så rättelsen påverkar inga 
historiskt redovisade kapitaltäckningssiffror.

FÖRÄNDRINGAR I BOLAGSSTRUKTUR
Verksamheten i Ålandsbanken Sverige AB övergick till att bedrivas i 
filial från och med den 1 december. Kapitalförvaltningsverksamhe-
ten behölls kvar i dotterbolaget under en övergångsperiod.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ålandsbankens resultat påverkas av omvärldsförändringar som 
bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkas koncernens 
resultatutveckling av makroekonomiska förändringar samt föränd-
ringar av det allmänna ränteläget liksom börs- och valutakurser 
samt konkurrenssituationen. Under 2011 har världen bland annat 
skakats av jordbävningskatastrofen i Japan, den politiska oron i 
Nordafrika och Mellanöstern och fördjupad oro för eurozonens 
skuldkris. 

Ålandsbanken har ingen exponering mot de s.k. GIIPS-länderna 
(Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien).

De försämrade ekonomiska utsikterna har bland annat påverkat 
sjöfartsbranschen negativt. Risken för kreditförluster från denna 
bransch har därmed ökat. Vi har särskilt fokus på dessa kunder. 
Ålandsbankens totala utlåning till företag i sjöfartsbranschen upp-
går till cirka 2 procent av den totala utlåningen.

Koncernen eftersträvar en verksamhet med rimliga och avvägda 
risker. Lönsamheten är beroende av organisationens förmåga att 
identifiera, hantera och prissätta risker. Koncernen är expone-
rad mot kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk och 
verksamhetsrisk.

Utifrån den positiva utvecklingen och de positiva framtidsförvänt-
ningarna i Compass Card har en latent skattefordran på 1,0 miljoner 
euro bokförts. Skulle förutsättningarna för bolaget förändras så att 
bolaget framöver inte uppnår vinst kan värdet på denna fordran 
behöva omprövas.

FRAMTIDSUTSIKTER
Marknadsförutsättningarna med låga räntor, låga aktiekurser och 
osäker konjunktur gynnar inte resultatutvecklingen.

Den svenska verksamheten genomgick under 2011 betydande 
omstrukturering, vilket påverkade resultatet negativt. Givet att den 
positiva trenden avseende kundtillströmning och affärsvolymer fort-
sätter under 2012, är bedömningen att affärsområde Sverige i slutet 
av 2012 ska redovisa positivt resultat på månadsbasis. Bedömningen 
är vidare att den ackumulerade uppstartskostnaden (nettoeffekten 
på koncernens eget kapital) för Ålandsbankens Sverigeetablering 
kommer att vara nära noll vid utgången av 2012.

Konjunkturläget har under hösten kraftigt försämrats och kom-
mer att påverka företagens återbetalningsförmåga. Detta har varit 
särskilt tydligt inom sjöfartsbranschen, där kreditnedskrivningar inte 
kan uteslutas 2012. 

De effektiviseringsåtgärder som genomförts och initierats under 
2011 beräknas sänka kostnadsnivån med 8 miljoner euro i årstakt 
när de får full effekt. Till följd av dessa åtgärder kommer koncernens 
kostnader att vara lägre 2012 än 2011. Utifrån vår bedömning av 
omvärldsfaktorer förväntas koncernen 2012 redovisa ett positivt 
rörelseresultat. 

BOLAGSSTÄMMA 
Bolagsstämma hålls i Mariehamn torsdagen den 19 april 2012.

EKONOMISK INFORMATION
Årsredovisningen publiceras måndagen den 12 mars 2012.

Delårsrapport för perioden 1.1–31.3.2012 publiceras 30 april 2012.
Delårsrapport för perioden 1.1-30.6.2012 publiceras 30 juli 2012. 
Delårsrapport för perioden 1.1-30.9.2012 publiceras 29 oktober 2012. 

Siffrorna i bokslutskommunikén är oreviderade.

Mariehamn den 15 februari 2012
STYRELSEN
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Finansiell sammanfattning

Koncernen
Kv 4 
2011

Kv 3 
2011  %

Kv 4 
2010  % 2011 2010  %

miljoner euro

RESULTAT
Räntenetto 12,1 11,4 5 9,0 33 43,1 36,8 17
Provisionsnetto 8,3 9,7 -14 12,0 -30 38,7 36,8 5
Övriga intäkter 2,6 2,3 17 6,8 -61 17,4 25,4 -32

Intäkter sammanlagt 23,0 23,4 -2 27,8 -17 99,2 99,1 0

Personalkostnader -16,7 -12,8 31 -14,9 12 -60,0 -53,7 12
Övriga kostnader -12,6 -9,8 28 -10,8 16 -43,1 -38,5 12

Kostnader sammanlagt -29,3 -22,6 30 -25,7 14 -103,1 -92,2 12

Resultat före förluster -6,3 0,8  2,0 -3,9 6,9
Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -0,8 -0,7 23 -0,4 -1,8 -5,9 -70

Rörelseresultat -7,1 0,1 1,6 -5,7 1,0  

Inkomstskatt 2,6 -0,6 -1,3 0,4 -3,2
Rapportperiodens resultat -4,5 -0,5 0,4 -5,3 -2,2

Hänförligt till:    
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1 0,1 53 1,2 0,6 80
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -4,7 -0,6 0,3 -6,5 -2,9

VOLYMER
Utlåning till allmänheten 2 737 2 639 4 2 573 6
Inlåning från allmänheten 1 2 546 2 494 2 2 600 -2
Förvaltat kapital 3 814 3 492 9 4 347 -12
Eget kapital 181 158 14 154 17
Balansomslutning 3 400 3 338 2 3 475 -2
Riskvägda tillgångar 1 729 1 689 2 1 664 4

NYCKELTAL
Räntabilitet på eget kapital, % (ROE) 2 -11,4 -1,5 0,6 -3,9 -1,8
K/I-tal, % 3 127 97  93 104 93
Kreditförlustnivå, % 4 0,12 0,10  0,06 0,07 0,23
Andel oskötta fordringar, brutto, % 5 0,70 1,09 1,07 0,70 1,07
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 6 71 82 85 71 85
Core funding ratio (Utlåning/inlåning), % 7 108 106  99 108 99
Soliditet, % 8 5,3 4,7  4,4 5,3 4,4
Primärkapitalrelation, % 9 8,4 7,3 7,3 8,4 7,3
Resultat per aktie, euro 10 -0,34 -0,05  0,02  -0,54 -0,25
Eget kapital per aktie, euro11 12,34 13,27  13,32 12,34 13,32
Aktiekurs A-aktie, euro 14,15 16,00 29,50 14,15 29,50
Aktiekurs B-aktie, euro 8,68 10,50 19,93 8,68 19,93
Aktiekurs A-aktie emissionsjusterad, euro 14,15 16,00 27,47 16,00 27,47
Aktiekurs B-aktie emissionsjusterad, euro 8,68 10,50 18,56 10,50 18,56
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 697 678 676 690 679

1  Inlåning från allmänhet och offentlig sektor, inklusive masskuldebrevslån och bankcertifikat
2  ( Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas andel av eget kapital 

genomsnitt ) x 100
3  Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra förbindelser / kreditstock
5  (Oskötta krediter (> 90 dgr) / kreditstock) x 100
6 Reserverade nedskrivningar / osäkra fordringar

7  Utlåning / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och  debenturer emitterade 
till allmänheten

8  (Eget kapital / Balansomslutning) x 100
9 (Primärt kapital / Kapitalkrav) x 8 % x 100
10  Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Emissionsjusterat antal aktier
11 Eget kapital / Registrerade aktier per bokslutsdagen
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 %
miljoner euro

AKTIVA
Kontanta medel 66 61 8
Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev 125 168 -25
Fordringar på kreditinstitut 129 127 1
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 2 737 2 677 2
Skuldebrev 198 266 -26
Aktier och andelar 3 5 -33
Aktier och andelar i ägarintresseföretag 1 1 -14
Derivatinstrument 20 35 -42
Immateriella tillgångar 11 10 12
Materiella tillgångar 32 35 -9
Övriga tillgångar 46 58 -21
Resultatregleringar och förskottsbetalningar 26 27 -2
Latenta skattefordringar 4 2 70

Aktiva totalt 3 400 3 475 -2
 

PASSIVA
Skulder till kreditinstitut 230 191 20
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 2 147 2 141 0
Emitterade skuldebrev 659 790 -17
Derivatinstrument 14 10 34
Övriga skulder 60 67 -10
Resultatregleringar och erhållna förskott 33 27 24
Efterställda skulder 58 73 -21
Latenta skatteskulder 20 22 -6

Främmande kapital totalt 3 220 3 320 -3
 

Eget kapital och minoritetsandelar
Aktiekapital 29 23 25
Överkursfond 33 33 0
Reservfond 25 25 0
Fond för verkligt värde 10 9 3
Fond för fritt eget kapital 24 0
Egna aktier 0 0
Balanserad vinst 56 63 -10
Aktieägarnas andel av kapitalet 178 154 16
Minoritetsandelar av kapitalet 3 1 335

Eget kapital totalt 181 154 17
Passiva totalt 3 400 3 475 -2
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Resultaträkning i sammandrag

Koncernen
Kv 4 
2011

Kv 3 
2011  %

Kv 4 
2010  % 2011 2010  %

miljoner euro
Räntenetto 12,1 11,4 5 9,0 33 43,1 36,8 17

Provisionsnetto 8,3 9,7 -14 12,0 -30 38,7 36,8 5
Nettointäkter av värdepappershandel  
och valuta verksamhet 0,7 -0,8 1,6 -57 1,9 4,8 -61

Nettointäkter från finansiella tillgångar  
som kan säljas -1,3 -0,1 0,2 -0,7 1,4
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter 0,8 0,0 0,0 0,9 0,8 20
IT-intäkter 2,2 3,2 -32 4,0 -46 13,4 16,0 -16
Övriga rörelseintäkter 0,3 0,1 0,9 -69 1,8 2,5 -27
Intäkter sammanlagt 23,0 23,4 -2 27,8 -17 99,2 99,1 0

   

Personalkostnader -16,7 -12,8 31 -14,9 12 -60,0 -53,7 12
Övriga administrationskostnader -5,8 -4,4 30 -4,5 28 -20,9 -18,0 16
Tillverkning för eget bruk 0,4 0,4 14 0,8 -51 1,8 3,7 -52
Avskrivningar -1,8 -1,7 5 -3,1 -43 -6,7 -8,3 -19
Övriga rörelsekostnader -5,5 -4,0 35 -4,1 35 -17,3 -15,9 9
Kostnader sammanlagt -29,3 -22,6 30 -25,7 14 -103,1 -92,2 12

Resultat före förluster -6,3 0,8 2,0 -3,9 6,9
        

Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -0,8 -0,7 23 -0,4 -1,8 -5,9 -70
Rörelseresultat -7,1 0,1 1,6 -5,7 1,0

        

Inkomstskatt 2,6 -0,6 -1,3 0,4 -3,2
Räkenskapsperiodens resultat -4,5 -0,5 0,4 -5,3 -2,2

   

Hänförligt till:    
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1 0,1 53 1,2 0,6 80
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -4,7 -0,6 0,3 -6,5 -2,9

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning, euro 1 -0,34 -0,05  0,02  -0,54 -0,25
Resultat per aktie efter utspädning, euro 2 -0,34 -0,05  0,02  -0,54 -0,25

1 Periodens resultat före utspädning / Antal aktier i genomsnitt 
2 Periodens resultat efter utspädning / (Antal aktier i genomsnitt + utestående aktier)
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Övrigt totalresultat i sammandrag

Koncernen
Kv 4 
2011

Kv 3 
2011  %

Kv 4 
2010  % 2011 2010  %

miljoner euro
Tillgångar som kan säljas 0,6 1,1 -43 -0,4 0,7 -0,8
Omvärderingsdifferenser 1,0 -0,3 0,5 -0,2 3,4
Inkomstskatt för övrigt totalresultat -0,2 -0,3 -43 0,1 -0,2 1,1

Övrigt totalresultat 1,5 0,4 0,2 0,3 3,8 -92
   

Räkenskapsperiodens totalresultat -3,1 -0,1 0,6 -5,0 1,5
        

Hänförligt till:  
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1 0,1 53 1,2 0,6 80
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -3,2 -0,1 0,5 -6,2 0,9
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Kvartalsvis resultatutveckling

Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011 Kv 1 2011 Kv 4 2010
miljoner euro

Räntenetto 12,1 11,4 10,1 9,5 9,0
Provisionsnetto 8,3 9,7 10,7 10,1 12,0
Nettointäkter av värdepappershandel  
och valutaverksamhet

0,7 -0,8 0,8 1,2 1,6

Nettointäkter från finansiella tillgångar  
som kan säljas

-1,3 -0,1 0,1 0,7 0,2

Nettointäkter från förvaltningsfastigheter 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0
IT-intäkter 2,2 3,2 4,1 4,1 4,7
Övriga rörelseintäkter 0,3 0,1 0,8 0,6 0,3
Intäkter sammanlagt 23,0 23,4 26,7 26,1 27,8

Personalkostnader -16,7 -12,8 -16,5 -13,9 -14,9
Övriga administrationskostnader -5,8 -4,4 -5,4 -5,3 -4,5
Tillverkning för eget bruk 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8
Avskrivningar -1,8 -1,7 -1,6 -1,6 -3,1
Övriga rörelsekostnader -5,5 -4,0 -4,0 -3,8 -4,1
Kostnader sammanlagt -29,3 -22,6 -27,2 -24,0 -25,7

     
Resultat före förluster -6,3 0,8 -0,5 2,1 2,0

Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -0,8 -0,7 -0,3 0,0 -0,4
Rörelseresultat -7,1 0,1 -0,8 2,1 1,6

Inkomstskatt 2,6 -0,6 -0,6 -1,1 -1,3
Räkenskapsperiodens resultat -4,5 -0,5 -1,3 1,0 0,4

Hänförligt till: 
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1 0,9 0,0 0,1
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -4,7 -0,6 -2,2 1,0 0,3
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Rapport över förändring i eget kapital

Koncernen

miljoner euro
Aktie-
kapital

Fond för 
fritt eget 
kapital

Överkurs-
fond

Reserv- 
fond

Egna 
aktier

Fond för 
verkligt 
värde

Omräknings- 
differens

Balanserat 
resultat

Aktie-
ägarnas 
andel av 

eget  
kapital

Andel av eget 
kapital för 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande Total
Eget kapital 31.12.2009 23,3 0,0 33,3 25,1 0,0 1,8 3,7 74,0 161,2 1,0 162,2
Periodens totalresultat    -0,6 4,3 -2,9 0,9 0,6 1,5
Dividendutdelning -8,1 -8,1 -1,1 -9,2
Inköp från minoritet -0,2 -0,2 -0,2
Övrig förändring i mino-
ritetens andel av eget 
kapital

0,0 0,1 0,1

Eget kapital 31.12.2010 23,3 0,0 33,3 25,1 0,0 1,3 8,0 62,9 153,8 0,6 154,5

Periodens totalresultat    0,5 -0,2 -6,5 -6,2 1,2 -5,0
Dividendutdelning  0,0 -1,2 -1,2
Övrig förändring i mino-
ritetens andel av eget 
kapital

0,0 2,0 2,0

Aktieemission 5,8 24,5 30,3 0,0 30,3
Inköp av egna aktier -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Eget kapital 31.12.2011 29,1 24,5 33,3 25,1 -0,1 1,8 7,8 56,4 177,9 2,6 180,6
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Kassaflödesanalys i sammandrag

Koncernen 1.1.-31.12.2011 1.1.–31.12.2010
miljoner euro

Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat -5,7 1,8
Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelsevinsten 15,7 19,6
Resultat från investeringsverksamhet -1,2 -1,0
Betalda inkomstskatter -3,5 -4,2
Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -60,4 -54,9 -74,0 -57,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet -0,5 -2,9
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -66,8 16,5
Kursdifferens i likvida medel 0,7 19,3
Förändring i likvida medel -121,5 -24,9

Likvida medel vid periodens början 306,2 331,1
Likvida medel vid periodens slut 184,7 306,2
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1. Företagsinformation
Ålandsbanken Abp är ett finskt publikt aktiebolag, organiserat enligt 
finländsk lagstiftning och med huvudkontor i Mariehamn. Ålandsban-
ken Abp är en affärsbank med sammanlagt 27 kontor. Koncernen är 
genom dotterbolaget Crosskey Banking Solutions Ab Ltd även leveran-
tör av moderna bankdatasystem för mindre och medelstora banker.

Moderbolagets huvudkontor har följande registrerade adress:
Ålandsbanken Abp
Nygatan 2
AX-22100 Mariehamn

Kopia av koncernbokslutet kan fås från huvudkontoret eller från 
Internet-sidan www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp:s aktier är 
föremål för handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy.

Koncernredovisningen för räkenskapsåret som slutar den 31.12.2011 har 
godkänts av styrelsen den 16 februari 2012 och kommer att föreläggas 
bolagsstämman 2012 för fastställande. Bolagsstämman har möjlighet 
att fastställa eller låta bli att fastställa bokslutet.

2. Grund för upprättande och väsentliga 
redovisningsprinciper

GRUND FÖR UPPRÄTTANDE
Bokslutskommunikén för perioden 1.1. - 31.12.2011 har uppgjorts i enlig-
het med de internationella redovisningsstandarderna (International 
Financial Reporting Standards, IFRS), sådana de antagits av EU. 

Bokslutskommunikén innehåller inte all information och noter som 
krävs vid ett årsbokslut och bör läsas gemensamt med koncernens 
årsbokslut per den 31.12.2010.

VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De väsentliga redovisningsprinciper som använts vid upprättande av 
bokslutskommuniké är lika de väsentliga redovisningsprinciper som 
använts vid upprättande av årsbokslut per den 31.12.2010, med undan-
tag för införandet av nya standarder och tolkningar, för vilka redogörs 
nedan. Införandet av nya standarder och tolkningar har inte väsentligt 
påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning.

Nya redovisningsnormer och standarder som gäller från och med 2011:
IAS 24 Upplysningar om närstående
Syftet med ändringarna är att förenkla upplysningskraven för företag 
med statlig anknytning samt att förtydliga definitionen av närstående. 
Koncernen redovisar i enlighet med standarden för räkenskapsperio-
den som påbörjades 1.1.2011.

Improvements to International Financial Reporting Standards (2010)
Standarden ges ut som ett led i IASB:s årliga process vars syfte är att 
behandla mindre ändringar av befintliga standarder – Annual Improve-
ments Project. Förändringarna har inte haft någon väsentlig påverkan 
på koncernen. Följande standarder har ändrats:

IFRS 3 Rörelseförvärv
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram

Koncernen berörs för närvarande inte av följande ändringar:
IAS 32 Finansiella instrument: klassificering av teckningsrätter – ändring
IFRIC 14 Förskottsbetalning av lägsta fonderingskrav
IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med eget kapitalinstrument

Nya redovisningsnormer och standarder som gäller från och med 2012 
(Ej godkända av EU):
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
IAS 19 Ersättningar till anställda 
IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (godkänd av EU)
IFRS 10 Konsolideringsfrågor rörande dotterbolag
IFRS 11 Redovisning av joint arrangements
IFRS 12 Upplysningskrav avseende innehav i bl a dotterföretag,
intresseföretag och joint arrangements.

3. Uppskattningar och värderingar
Upprättande av bokslut i enlighet med IFRS kräver att företagsled-
ningen gör uppskattningar och värderingar som påverkar de redovisade 
beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader, samt upp-
lysningar om förbindelser. Även om gjorda uppskattningar bygger på 
företagsledningens bästa vetande om aktuella händelser och åtgärder, 
kan det verkliga resultatet avvika från uppskattningarna. 

Noter till koncernens bokslutskommuniké

Ålandsbanken Abp Bokslutskommuniké  januari–december 2011 13



4. Kapitaltäckning

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010
miljoner euro

Primärt kapital1 145,5 122,1
Supplementärt kapital 75,3 78,4
Kapitalbas totalt 220,7 200,5

Kapitalkrav för kreditrisker 123,0 114,4
Kapitalkrav för operativa risker 14,0 16,8
Kapitalkrav för marknadsrisker 1,4 1,9
Kapitalkrav totalt 138,4 133,1

Kapitaltäckningsgrad, % 12,8 12,0
Primärkapitalrelation, % 8,4 7,3

1 Periodens resultat ingår.
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5. Segmentrapport 
Ålandsbanken rapporterar segmentrapporten i enlighet med IFRS 8, vilket innebär att segmentrapporten speglar den information som ledningen i 
koncernen erhåller. För att motsvara Ålandsbankens interna rapportering till ledningen i koncernen har segmentrapporteringen i bokslutskommunikén 
för perioden januari–december 2011 förändrats. Jämförelseperioden har omräknats för att motsvara den nya segmentrapporten.

Affärsområde Åland innefattar kontorsrörelsen på Åland och aktiehandelsverksamheten i Mariehamn. Affärsområde Finland innefattar kontorsrörel-
sen i fasta  Finland, Ålandsbanken Asset  Management Ab och aktiehandelsverksamheten i Finland, inkl. Ålandsbanken Equities Research Ab. Affärs-
område Sverige innefattar de affärsdrivande enheterna i Ålandsbanken Abp (Finland) svensk filial,  Ålandsbanken Sverige AB (under ombildning till 
Ålandsbanken Asset Management AB), samt Ålandsbanken Fonder AB och Alpha Management Company S.A. Affärsområde Crosskey innefattar Cros-
skey Banking Solutions Ab samt S-Crosskey Ab. Koncernfunktioner & elimineringar innefattar alla centrala funktioner inom koncernen, elimineringar 
samt dotterbolagen Ålands banken Fondbolag Ab och Ab Compass Card Oy Ltd.

Koncernen 2011

miljoner euro Åland Finland Sverige Crosskey

Koncern- 
funktioner & 

elimineringar Total
Räntenetto 14,3 20,6 7,7 0,0 0,4 43,1
Provisionsnetto 7,1 13,6 14,2 0,0 3,8 38,7
Övriga intäkter 0,3 0,1 0,3 31,2 -13,3 18,5
Nedskrivning av aktier -1,1 -1,1

Summa intäkter 21,7 34,3 21,1 31,2 -9,1 99,2

Personalkostnader -4,0 -9,3 -13,3 -13,8 -14,5 -54,9
Omstruktureringskostnader -0,1 -0,2 -4,9 0,0 -0,5 -5,7
Övriga kostnader -3,0 -6,6 -6,8 -13,3 -12,8 -42,5
Intern kostnadsfördelning -8,9 -14,0 -12,3 0,0 35,2 0,0

Summa kostnader -15,9 -30,1 -37,4 -27,1 7,4 -103,1

Resultat före förluster 5,8 4,2 -16,3 4,1 -1,7 -3,9
Nedskrivning av krediter och 
andra åtaganden 0,1 -2,0 0,2 0,0 -0,2 -1,8
Rörelseresultat 5,9 2,2 -16,0 4,1 -1,8 -5,7

Koncernen 2010

miljoner euro Åland Finland Sverige Crosskey

Koncern- 
funktioner & 

elimineringar Total
Räntenetto 14,3 19,9 5,3 0,0 -2,7 36,8
Provisionsnetto 6,9 15,2 14,4 0,0 0,3 36,8
Övriga intäkter 0,4 0,3 2,3 36,6 -14,3 25,3

Summa intäkter 21,6 35,4 22,0 36,6 -16,7 98,9

Personalkostnader -4,0 -9,2 -15,2 -13,1 -12,1 -53,7
Övriga kostnader -2,7 -7,0 -5,8 -16,9 -6,0 -38,4
Intern kostnadsfördelning -8,0 -12,9 -14,9 0,0 35,8 0,0

Summa kostnader -14,7 -29,0 -36,0 -30,0 17,7 -92,0

Resultat före förluster 6,9 6,4 -14,0 6,6 1,0 6,9
Nedskrivning av krediter och 
andra åtaganden 0,3 -6,3 0,1 0,0 0,0 -5,9
Rörelseresultat 7,2 0,1 -13,9 6,6 1,0 1,0
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6. Förvaltat kapital 
Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 %
miljoner euro

Fondandelsförvaltning 757 903 -16
Diskretionär kapitalförvaltning 1 798 1 873 -4
Övrig kapitalförvaltning 1 260 1 572 -20
Förvaltat kapital totalt 3 814 4 347 -12
Varav egna fonder i diskretionär och  
övrig kapitalförvaltning

338 340 -1

7. Inlåning från allmänheten och offentlig sektor, inklusive masskuldebrevslån och bankcertifikat

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 %
miljoner euro

Depositioner från allmänheten och offentliga samfund
Avista 1 570 1 599 -2
Tidsbundna depositioner 579 540 7
Depositioner totalt 2 149 2 140 0
Masskuldebrev och riskdebenturer 1 189 235 -20
Bankcertifikat till allmänheten 1 208 225 -8
Masskuldebrev och bankcertifikat totalt 397 460 -14
Inlåning totalt 2 546 2 600 -2

1 I denna post ingår inte skuldebrev tecknade av kreditinstitut.

I balansposten Skulder till allmänheten och offentlig sektor ingår dessutom förmedlade lån
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8. Utlåning till allmänheten och offentlig sektor enligt ändamål

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 %
miljoner euro

FÖRETAG
Sjöfart 63 62 2
Handel 57 57 0
Bostadsverksamhet 95 65 47
Övrig fastighetsverksamhet 335 161 108
Finans- och försäkringsverksamhet 187 199 -6
Hotell- och restaurangverksamhet 19 17 15
Övrig serviceverksamhet 109 156 -30
Jordbruk, skogsbruk och fiske 13 14 -6
Byggnadsverksamhet 45 29 53
Övrig industriverksamhet 36 36 -2

Företag totalt 958 796 20

PRIVATPERSONER  
Bostäder 1 161 1 160 0
Värdepapper och övriga placeringar 294 350 -16
Näringsverksamhet 126 102 24
Övrig privathushållning 177 140 27

Privatpersoner totalt 1 757 1 752 0

OFFENTLIG SEKTOR OCH IDEELLA ORGANISATIONER  
Offentlig sektor och ideella organisationer totalt 22 25 -12

   
Utlåning totalt 2 737 2 573 6

9. Nedskrivningar och osäkra fordringar

Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011 % Kv 4 2010 %
miljoner euro

Individuella nedskrivningar 1,0 1,7 -41 0,4

Gruppvisa nedskrivningar 0,0 -1,0 -100 0,0  

Avräknade belopp -0,1 0,0 0,0

Redovisat i resultaträkningen 0,8 0,7 23 0,4

 

Osäkra fordringar, brutto 12,5 9,8 27 8,3 49
Individuella nedskrivningar 7,7 7,0 11 4,6 68

Gruppvisa nedskrivningar 1,1 1,1 0 2,5 -56

Osäkra fordringar, netto 3,6 1,8 1,2

Reserveringsgrad osäkra fordringar, % 71 82 85
Andel osäkra fordingar % 0,5 0,4 0,3

Oskötta fordringar förfallna > 90 dagar 19,3 28,8 -33 27,6 -30

Andel oskötta fordringar % 0,70 1,09  1,07
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10. Förbindelser utanför balansräkningen

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 %
miljoner euro

Garantier 19 21 -10
Outnyttjade checkräkningslimiter 90 82
Outnyttjade kreditkortslimiter 80 0
Kreditlöften 188 198 28
 377 301 25

11. Omstruktureringsreserv

Koncernen 31.12.2011 Ny reserv Utnyttjad Upplöst 31.12.2010
miljoner euro

Personalkostnader 3,6 -2,1 -0,2 5,1 0,8
Lokalhyra 0,5 0,5 -0,5 0,5 0,0
IT 0,1 -0,3 0,0 0,1 0,3

Total 4,2 -1,9 -0,7 5,7 1,0

12. Goodwill

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 %
miljoner euro

Ingående värde 1,4 1,4 0
Utgående värde 1,4 1,4 0

13. Räntenetto

Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011 % Kv4 2010 %
miljoner euro

Ränteintäkter

Kreditinstitut och centralbanker 0,6 0,8 -18 0,7 -14

Allmänhet och offentliga samfund 20,8 19,6 6 14,8 41

Skuldebrev 2,0 2,1 -8 2,3 -13
Övriga ränteintäkter 0,6 0,4 60 0,4 43

Total 24,0 22,9 5 18,2 32

Räntekostnader

Kreditinstitut och centralbanker -0,8 -0,5 66 -0,9 -13

Allmänheten och offentlig sektor -6,3 -6,3 1 -4,4 44
Skuldebrev -3,8 -3,8 1 -2,8 36

Efterställda skulder -0,5 -0,5 1 -0,4 7

Övriga -0,5 -0,4 13 -0,6 -13

Total -11,9 -11,4 4 -9,1 30

Räntenetto 12,1 11,4 5 9,0 33
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14. Provisionsnetto

Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011 % Kv 4 2010 %
miljoner euro

Inlåning 0,2 0,2 -7 0,2 5

Utlåning 0,1 1,7 -93 0,8 -83

Betalningsförmedling 1,8 1,6 19 0,9 108

Fondprovisioner 2,1 2,6 -19 2,2 -5

Förvaltningsprovisioner 2,2 2,0 9 4,1 -47

Värdepappersförmedling 3,2 3,1 4 4,2 -23
Övriga provisioner 0,5 0,6 -11 1,6 -68

Total 10,3 11,8 -13 14,0 -27

Provisionskostnader -1,9 -2,2 -10 -2,0 -4

Provisionsnetto 8,3 9,7 -14 12,0 -30

15. Inkomstskatt

Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011 % Kv 4 2010 %
miljoner euro

Skatter för räkenskapsperioden och tidigare 
räkenskapsperioder

0,1 -0,8 -1,0

Förändring av latent skattefordran/-skuld 2,5 0,2 -0,3
Inkomstskatt 2,6 -0,6 -1,3

Fr o m 30.6.2011 har Ålandsbanken valt att boka uppskjuten skattefordran på redovisade förluster i dotterbolaget Compass Card, som följd av 
 bolagets  positiva intäktsutveckling och framtidsprognoser. 

16. Dividend

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010
euro   
Föreslagen dividend för 2011: 0,00 euro per aktie 0
Slutlig dividend för 2010: 0,00 euro per aktie 0

Utdelningsbara medel före dividendutdelning uppgick per 31.12.2011 till 13,6 miljoner euro. Dividend för 2010 fastställdes av bolagsstämman den 14 
april 2011. 
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17. Derivatkontrakt

Koncernen 31.12.2011 31.12.2010 

  
miljoner euro

Förbindelser i 
säkringssyfte  Övriga

Förbindelser i 
säkringssyfte Övriga

Värdet på underliggande egendom
Räntederivat

Terminskontrakt 224 224 0 0
Swapkontrakt 505 39 480 13
Optionskontrakt

Köpta 15 10 56 8
Utfärdade 10 15 8 56

Valutaderivat
Terminskontrakt 55 7 271 12
Ränte- och valutaswapkontrakt 237 4 1 1
Optionskontrakt

Köpta 0 0 0 0
Utfärdade 0 0 0 0

Aktiederivat
Optionskontrakt 149 0 181 7

Köpta 0 0 0 0
 1 195 300 997 96

De köpta aktiederivaten skyddar huvudsakligen optionsstrukturer som finns inbäddade i emitterade masskuldebrev.
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18. Maturitetsfördelning av fordringar och skulder

Koncernen 31.12.2011

miljoner euro  < 3 mån 3 –12 mån 1–5 år > 5 år
Ej löptids- 
fördelade Totalt

Fordringar
Kontanta medel 66 66
Hos centralbanker belåningsbara 
skuldebrev

9 57 41 18 125

Fordringar på kreditinstitut 129 129
Fordringar på allmänheten och 
 offentlig sektor

350 333 1 207 847 2 737

Skuldebrev 71 92 35 198

Aktier och andelar 5 5
Derivatinstrument 20 20
Immateriella tillgångar 11 11
Materiella tillgångar 32 32
Övriga tillgångar 46 46
Resultatregleringar och förskotts-
betalningar

26 26

Latenta skattefordringar 4 4
Total 626 482 1 282 865 145 3 400

Skulder
Skulder till kreditinstitut 200 30 230
Skulder till allmänheten och offentlig 
sektor

1 845 284 18 0 2 147

Emitterade skuldebrev 163 402 91 2 659
Derivatinstrument 14 14
Övriga skulder 60 60
Resultatregleringar och erhållna 
förskott

33 33

Efterställda skulder 5 34 18 58
Latenta skatteskulder 20 20
Eget kapital 181 181

Total 2 208 692 143 51 307 3 400
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Koncernen 31.12.2010

miljoner euro  < 3 mån 3 –12 mån 1–5 år > 5 år
Ej löptids- 
fördelade Totalt

Fordringar
Kontanta medel 61 61
Hos centralbanker belåningsbara 
skuldebrev

48 26 84 10 168

Fordringar på kreditinstitut 127 127
Fordringar på allmänheten och 
 offentlig sektor

507 397 948 825 2 677

Skuldebrev 129 116 20 266

Aktier och andelar 6 6
Derivatinstrument 35 35
Immateriella tillgångar 10 10
Materiella tillgångar 35 35
Övriga tillgångar 58 58
Resultatregleringar och förskotts-
betalningar

27 27

Latenta skattefordringar 2 2
Total 874 539 1 051 835 175 3 475

Skulder
Skulder till kreditinstitut 161 1 18 12 191
Skulder till allmänheten och offentlig 
sektor

1 970 133 38 2 141

Emitterade skuldebrev 199 172 416 2 790
Derivatinstrument 10 10
Övriga skulder 67 67
Resultatregleringar och erhållna 
förskott

27 27

Efterställda skulder 2 9 36 26 73
Latenta skatteskulder 22 22
Eget kapital 154 154

Total 2 332 314 508 40 280 3 475
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19. Räntebindningstider 

Koncernen 31.12.2011
miljoner euro < 3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år > 5 år Totalt

Tillgångar 2 721 410 396 463 59 4 050
Skulder 2 727 420 294 400 67 3 909
Skillnad mellan tillgångar och skulder -5 -10 101 63 -8 141

Koncernen 31.12.2010
miljoner euro < 3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år > 5 år Totalt

Tillgångar 2 730 396 268 369 46 3 809
Skulder 2 924 320 101 328 41 3 714
Skillnad mellan tillgångar och skulder -194 76 167 41 5 95

Visar bankens ränterelaterade tillgångar och skulder, inklusive derivat till underliggande värde, enligt räntejusteringsdatum.

20. Arbetad tid omräknad till heltidstjänster  
Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011 % Kv 4 2010 %

Ålandsbanken Abp 340 314 8 290 17
Crosskey Banking Solutions Ab Ltd 217 207 5 199 9
Ålandsbanken Sverige AB 94 109 -13 145 -35
Ålandsbanken Asset Management Ab 24 25 -4 23 5
Ab Compass Card Oy Ltd 12 12 0 6 96
Ålandsbanken Fondbolag Ab 6 6 0 5 20

Ålandsbanken Equities Research Ab 4 5 -20 8 -52
Totalt antal tjänster omräknat från arbetad tid 697 678 3 676 3

Merparten av verksamheten i Ålandsbanken Sverige AB flyttades från och med den 1.12.2012 till Ålandsbanken Abp svensk filial, vilket innebär att 
arbetad tid i filialen redovisas som en del av Ålandsbanken Abp. 

21. Närstående
Ett avtal om konsulttjänster under perioden 1.5.2011–31.12.2011 med styrelsemedlem Per Axman har inneburit kostnader om 306 tusen euro exklusive 
moms. För övrigt har inga väsentliga förändringar i närstående skett jfr med 31.12.2010. 
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