
Januari–juni 2012
 
jämfört med januari–juni 2011 

• Rörelseresultatet uppgick till -4,0 miljoner euro (1,4).

• Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var -3,0 miljoner euro (-1,2).

• Räntenettot ökade med 8 procent till 21,0 miljoner euro (19,6).

• Provisionsnettot minskade med 24 procent till 15,7 miljoner euro (20,8).

• Kostnaderna minskade med 8 procent till 47,2 miljoner euro (51,2).

• Kreditförlusterna netto var 2,4 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,17 
procent (0,02).

• Primärkapitalrelationen ökade till 9,6 procent (8,4 procent den 31 december 2011), huvudsak-
ligen som en effekt av att kapitalkravet för kreditrisker nu beräknas enligt IRB-metod för den 
finska hushållsportföljen.

• Resultatbildningen i banken har försvårats av makroutvecklingen i Europa med rekordlåga 
räntor och osäker börsutveckling. Koncernen avser ytterligare att se över sina kostnader, som 
sammantaget förväntas bli lägre än 2011. Banken förväntar sig vinster från försäljning av 
tillgångar och avser även att justera vissa räntevillkor så att de bättre återspeglar rådande 
marknadsförutsättningar. Om kreditförlusterna håller sig inom prognostiserade ramar, leder 
dessa omständigheter och förväntningar sammantagna till att koncernen kommer att redo-
visa ett positivt rörelseresultat för 2012.

Andra kvartalet 2012
 
jämfört med första kvartalet 2012
• Rörelseresultatet uppgick till -3,0 miljoner euro (-1,1).

• Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var -2,2 miljoner euro (-0,8).

• Räntenettot minskade med 17 procent till 9,6 miljoner euro (11,5).

• Provisionsnettot minskade med 5 procent till 7,6 miljoner euro (8,0).

• Kostnaderna ökade med 1 procent till 23,7 miljoner euro (23,5).

• Kreditförlusterna netto var 1,5 miljoner euro (0,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,21 
procent (0,12).

Delårsrapport
För perioden januari–juni 2012 • 30.7.2012 kl. 14.00

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 9 kontor på Åland och 8 kontor i övriga Finland. Banken har tre kontor i Sverige. Till Ålandsbanken-koncernen hör totalt sju dotterbolag vars 

verksamhet på olika sätt anknyter till banking.

Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, AX-22100 MARIEHAMN FO-nr: 0145019-3
Telefon 0204 29 011  www.alandsbanken.fi

”Omvärldsförutsättningarna för att bedriva bankverksamhet i euroområdet är just nu 
sällsynt utmanande och tvingar oss att vidta ytterligare åtgärder såväl på intäktssidan som 
på kostnadssidan för att säkerställa en lönsam bankrörelse även i extrem lågräntemiljö. 
Under juli har vi fått två glädjande besked. Dels har en avsiktsförklaring tecknats om 
försäljning av det på bankverksamhet tömda svenska dotterbolaget, som förväntas ge oss en 
realisationsvinst om cirka 6 miljoner euro i fjärde kvartalet. Dels har Standard & Poor’s gett 
våra säkerställda obligationer ett högt kreditbetyg, AA. Med detta kreditbetyg öppnas en ny, 
viktig finansieringskälla i form av säkerställda obligationer. ”  
 Peter Wiklöf, Vd
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Resultat och lönsamhet

Marknadsöversikt
Eurozonens skuldkris har fortsatt att dominera den ekonomiska 
utvecklingen. Den negativa utvecklingen accelererade under andra 
kvartalet med betydande börsfall och ytterligare sänkta marknads-
räntor. På ett år har Helsingforsbörsen sjunkit med 23 procent, 
vilket gjort många aktieplacerare avvaktande och försiktiga. Refe-
rensräntan Euribor 3 månader har på ett år sjunkit från 1,55 procent 
till 0,65 procent. Under juli har den fortsatt ned till 0,42 procent, 
vilket är den lägsta noteringen sedan den infördes. I september 
2008, före Lehman-konkursen, låg Euribor 3 månader på cirka 5 
procent. Nu ligger den långt under ECB:s styrränta, som sänkts till 
0,75 procent. Då Euribor 3 månader styr en stor del av kundernas 
utlåningsräntor samtidigt som bankens upplåningskostnad inte alls 
i samma utsträckning påverkas av de sänkta referensräntorna sät-
ter detta press på bankens räntenetto. Ålandsbanken, liksom övriga 
banker, måste därför finna nya modeller för prissättningen av sina 
krediter. Modeller som möjliggör justeringar när förutsättningarna 
ändras. Under den senaste perioden har vi sett en klar tendens till 
höjda lånemarginaler i Finland. Vi förväntar oss att lånemargina-
lerna kommer att stiga ytterligare från nuvarande nivåer.  

reFerensrÄntOr kvartalsgenOMsnitt, prOcent

Kv 2 2012 Kv 1 2012 Kv 2 2011
Euribor 3 mån 0,70 1,04 1,41

Euribor 12 mån 1,28 1,67 2,13
Stibor 3 mån 2,16 2,45 2,44
Stibor 12 mån 2,66 2,78 3,00

Värdet på den svenska kronan i förhållande till euron har under 
första halvåret varit i nivå med motsvarande period föregående år. 
Jämfört med ställningen per årsskiftet har dock kronan förstärkts 
med nästan 2 procent till halvårsskiftet.  Detta innebär en historiskt 
sett fortsatt stark krona. Vid omräkning av Ålandsbankens svenska 
verksamhets resultat till euro används genomsnittskurser för 
perioden, medan balansräkningen omvärderas till aktuell kurs på 
balansdagen.

viktiga hÄndelser i banken
Ålandsbanken överförde per den 1 juni slutligt all bank- och kapi-
talförvaltningsverksamhet från dotterbolaget i Sverige till Ålands-
banken Abp (Finland), svensk filial. Den nya förenklade bolags-
strukturen innebär ett effektivare kapitalutnyttjande, en effektivare 
skattesituation samt en mer kostnadseffektiv bolagsstyrning.  

På bolagsstämman den 19 april 2012 valdes Folke Husell, Anders 
Å Karlsson och Annika Wijkström till nya ledamöter i bankens sty-
relse. Ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Agneta Karlsson och Anders 
Wiklöf omvaldes. På styrelsens konstituerande möte samma dag 
valdes Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och Folke Husell till vice-
ordförande för styrelsen.

Efter avslutade samarbetsförhandlingar den 27 februari 2012 har 
cirka 50 anställda slutat i koncernen, varav 30 på Åland, 10 i Fin-
land och 10 i Sverige. Antalet kontor på Åland har minskats från 16 
till 9. I Finland har den institutionella aktiehandeln avvecklats.
Omfattande förändringar har skett inom centrala funktioner. Led-

ningsgruppen har halverats. Effektiviseringen ger en årlig kostnads-
reduktion med cirka 4 miljoner euro. Inklusive tidigare beslutade 
åtgärder beräknas bruttokostnaderna sjunka med cirka 8 miljoner 
euro när åtgärderna får full effekt vid årsskiftet 2012-13.

Finansinspektionen godkände den 13 februari 2012 att kapitalkravet 
för kreditrisker i Ålandsbanken får beräknas enligt intern riskklas-
sificeringsmetod (IRB) för den finska hushållsportföljen. Godkän-
nande för den finska företagsportföljen förväntas under fjärde 
kvartalet 2012. Övergången från schablonmetod till IRB-metod 
för den finska hushållsportföljen minskade momentant bankens 
riskvägda tillgångar med 355 miljoner euro.

Ålandsbanken har fått Morningstar Fund Awards 2012 utmärkelse 
som bästa räntefondsförvaltare i Finland. Banken fick utmärkelsen
för sina tre räntefonder i euro: Ålandsbanken Cash Manager, en 
kort räntefond, Ålandsbanken Euro Bond, en medellång räntefond,
och Ålandsbanken Euro High Yield, en räntefond med högre avkast-
ningspotential och risk än traditionella räntefonder.

resUltat För andra kvartalet 2012
Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till -3,0 miljoner euro 
jämfört med -1,1 miljoner euro föregående kvartal. Resultatförsäm-
ringen berodde i allt väsentligt på de utmanande marknadsförut-
sättningarna med sjunkande börskurser och räntor som ledde till 
lägre intäkter. Samtidigt ökade kreditförlusterna under kvartalet. 

Intäkterna minskade med 1,0 miljoner euro eller 4 procent till 22,3 
miljoner euro. Merparten av intäktstappet fanns i räntenettot, som 
minskade med 1,9 miljoner euro eller 17 procent. Ränteintäkterna 
sjönk på grund av lägre referensräntor, medan räntekostnaderna 
var i stort sett oförändrade. Provisionsnettot minskade med 0,4 
miljoner euro eller 5 procent, varav 0,7 miljoner euro avsåg lägre 
intäkter från värdepappersförmedling.

Kostnaderna var i princip oförändrade från första kvartalet.

Kreditförlusterna ökade till 1,5 miljoner euro (0,9) kopplat till ett 
fåtal företagsengagemang.

resUltat För janUari - jUni 2012
Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -4,0 miljoner euro 
jämfört 1,4 miljoner euro föregående år. Exklusive omstrukture-
ringskostnader på 2,9 miljoner euro 2011 försämrades rörelse-
resultatet med 8,3 miljoner euro. Rörelseresultatet försämrades 
såväl i affärsområdena Åland och Finland som i Crosskey Banking 
Solutions. Resultatet i affärsområde Sverige förbättrades men var 
ännu negativt.  

Intäkterna uppgick till 45,6 miljoner euro, vilket var 7,2 miljoner 
euro eller 14 procent lägre än föregående år. Intäktsminskningen 
var störst inom provisionsnettot, som minskade med 5,1 miljoner 
euro eller 24 procent. Av minskningen avsåg 4,6 miljoner euro 
intäkter från värdepappersförmedling, bland annat till följd av 
avvecklingen av det institutionella aktiemäkleriet som förra året 
hade intäkter på 1,7 miljoner euro. Fondprovisioner minskade med 
1,3 miljoner euro och förvaltningsprovisioner med 0,9 miljoner 
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euro.  Räntenettot ökade med 1,4 miljoner euro eller 8 procent till 
21,0 miljoner euro, huvudsakligen beroende på utlåningsökning i 
Sverige.

Kostnaderna uppgick till 47,2 miljoner euro. Rensat för omstruktu-
reringskostnader 2011 var det en minskning med 1,1 miljoner euro 
eller 2 procent. 

Kreditförlusterna, netto, var 2,4 miljoner euro. Kreditförlustnivån 
var 0,17 procent jämfört med 0,02 procent föregående år.

Skattekostnaden var positiv 1,3 miljoner euro. Föregående år var 
den effektiva skattesatsen 114 procent. Den förbättrade skattesi-
tuationen beror på att den svenska bankverksamheten nu bedrivs 
som filial i moderbolaget. Dessutom har den finska bolagsskatten 
sänkts från 26 till 24,5 procent.

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var -3,0 miljoner euro 
jämfört med -1,2 miljoner euro motsvarande period föregående år.

aFFÄrsvOlyMer
Förvaltat kapital ökade med 168 miljoner euro eller 4 procent från 
årsskiftet, trots marknadsvärdeminskningar i aktierelaterade
placeringar, och uppgick till 3 982 miljoner euro (3 814). Förvaltat 
kapital i egna fonder ökade med 55 miljoner euro eller 7 procent 
från årsskiftet till 812 miljoner euro (757). Diskretionärt förvaltat 
kapital minskade med 19 miljoner euro eller 1 procent till 1 779 
miljoner euro (1 798). Rådgivande förvaltat kapital ökade med 130 
miljoner euro eller 10 procent till 1 390 miljoner euro (1 260).
Av totalt förvaltat kapital svarade affärsområde Sverige för 2 280 
miljoner euro eller 57 procent.

Inlåning från allmänheten, inklusive bankcertifikat, indexobliga-
tioner och riskdebenturer emitterade till retailkunder ökade med 
47 miljoner euro från årsskiftet och uppgick till 2 591 miljoner euro 
  (2 544). I Sverige fortsatte Ålandskontot att attrahera nya kunder. 
På ett halvår har inlåningen på Ålandskontot tillsammans med 
fasträntekonton ökat med 66 miljoner euro. 

Utlåning till allmänheten uppgick till 2 861 miljoner euro (2 737), 
vilket var en ökning med 124 miljoner euro eller 5 procent hittills i 
år. Utlåningsökningen avsåg primärt den svenska marknaden.

kreditkvalitet
Utlåning till privatpersoner utgör knappt två tredjedelar av kredit-
portföljen. Bostadslån svarar för cirka två tredjedelar av utlåningen 
till privatpersoner. Värdepapperskrediter med säkerhet i mark-
nadsnoterade värdepapper utgör det näst största kreditslaget till 
privatpersoner. Belåningsvärdena är konservativa. Historiskt har 
Ålandsbanken aldrig haft några väsentliga kreditförluster på denna 
kreditgivning. Företagsportföljen har stort släktskap med privat-
portföljen, då många av företagen ägs av kunder som även privat
är Private Banking-kunder.

Krediter oskötta mer än 90 dagar, brutto, ökade under perioden 
med 5,8 miljoner euro till 25,1 miljoner euro (19,3). Som andel av 
utlåningen till allmänheten ökade de oskötta fordringarna under 
perioden från 0,70 procent till 0,88 procent.

Reserveringsgraden för osäkra fordringar, dvs. individuella ned-
skrivningar i förhållande till osäkra fordringar, var 66 procent jäm-

fört med 62 procent vid utgången av 2011. Inklusive gruppvisa ned-
skrivningar uppgick reserveringsgraden till 73 procent jämfört med 
71 procent vid utgången av 2011. Koncernen har 10,6 miljoner euro 
i nedskrivningsreserveringar, varav individuella nedskrivningar 9,5 
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 30 juni 2012 till 388 miljoner euro, motsvarande 11 
procent av totala tillgångar (12 procent 31.12.2011) och 14 procent av 
utlåningen till allmänheten (15 procent).

Med möjligheten att emittera säkerställda obligationer av hög 
kvalitet finns en ytterligare outnyttjad likviditetsreserv om minst 
600 miljoner euro.

79 procent av Ålandsbankens finansiering kommer från inlåning 
från allmänheten inklusive bankcertifikat, indexobligationer och 
riskdebenturer. Ålandsbanken har således ett förhållandevis litet 
behov av kapitalmarknadsupplåning. Av inlåningen från allmän-
heten var 141 miljoner euro tidsbundna depositioner, indexobliga-
tioner och debenturer med en löptid över 1 år (155 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 periodens totalresultat på -2,9 
miljoner euro till 177 miljoner euro. Soliditeten minskade till 5,0
procent jämfört med ställningen vid utgången av 2011 (5,3). Ålands-
bankens soliditet tillhör de högsta bland europeiska banker.

Primärkapitalet enligt kapitaltäckningsregelverkets definition upp-
gick till 138,5 miljoner euro. Skillnaden mot redovisat eget
kapital är i huvudsak att orealiserade/icke-kvalificerade vinstmedel 
inte får medräknas (2,9 miljoner euro) och att avdrag görs för
immateriella tillgångar (12,1) samt hälften av förväntade förluster 
enligt IRB-metoden (3,6). Till supplementärt kapital hänförs omräk-
ningsdifferens (7,3), fond för verkligt värde (2,1) och andra effekter 
vid övergången till IFRS (8,0).

Finansinspektionen godkände den 13 februari 2012 att kapitalkravet 
för kreditrisker får beräknas enligt intern riskklassificeringsmetod 
(IRB) för den finska hushållsportföljen. Riskvägda tillgångar mins-
kade med 284 miljoner euro eller 16 procent från utgången av 2011 
och uppgick till 1 455 miljoner euro (1 729). Riskvägda tillgångar 
hänförliga till kreditrisker minskade med 268 miljoner euro eller 17 
procent, tack vare att IRB-metoden används istället för schablon-
metoden för den finska hushållsportföljen.

Primärkapitalrelationen ökade till 9,6 procent (8,4). Då Ålandsban-
ken inte har något hybridkapital är kärnprimärkapitalrelationen 
densamma som primärkapitalrelationen. Kapitaltäckningsgraden 
var 14,5 procent (12,8).

I enlighet med beslut på bolagsstämman 2011 om förvärv av egna 
aktier i syfte att genomföra ett aktierelaterat ersättningsprogram 
för ledande befattningshavare har banken förvärvat egna aktier. 
Per den 30 juni 2012 uppgick innehavet till 25 000 B-aktier.
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vÄsentliga hÄndelser eFter periOdens slUt
Ålandsbanken har i juli tecknat en avsiktsförklaring (letter of 
intent) om en försäljning av det på bankverksamhet tömda svenska 
dotterbolaget. Avsikten är att avtal om försäljning av samtliga 
aktier i bolaget ska ingås senast den 30 augusti 2012 och att den 
nye ägaren skall tillträda bolaget senast i oktober 2012. Försälj-
ningen beräknas ge Ålandsbanken en realisationsvinst på cirka 6 
miljoner euro. Försäljningen ger även en positiv effekt på kon-
cernens kärnprimärkapital på cirka 14 miljoner euro, då affären 
även innebär en koncernmässig omfördelning i kapitalbasen från 
så kallat övre supplementärt kapital till kärnprimärkapital.  Detta 
motsvarar en höjning av primärkapitalrelationen med närmare 1 
procentenhet. Om avyttringen genomförs enligt plan redovisas 
effekterna i bokslutet för fjärde kvartalet. 

Ålandsbanken har i juli av kreditvärderingsföretaget Standard & 
Poor’s fått kreditbetyget AA på bankens säkerställda obligationer. 
Ålandsbanken har idag en outnyttjad säkerställd pool på cirka 1,2 
miljarder euro bestående av finska bostadslån, som utgör säkerhet 
vid emission av obligationer. Ambitionen är att i framtiden även 
utnyttja svenska bostadslån. Med säkerställda obligationer får 
Ålandsbanken tillgång till en ny, effektiv fundingkälla. Marknaden 
för säkerställda obligationer är likvid och den del av kapitalmark-
naden som fungerat bäst under hela finanskrisen. Räntekostnaden 
ligger avsevärt lägre än för icke-säkerställda obligationer.

Genom att emittera säkerställda obligationer ökar Ålandsbankens 
andel långfristig finansiering, vilket är i linje med de nya regelver-
ken. Ålandsbanken planerar att genomföra sin första emission av 
säkerställda obligationer under tredje kvartalet. 

risker Och OsÄkerhetsFaktOrer
Ålandsbankens resultat påverkas av omvärldsförändringar som 
bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkas koncernens 
resultatutveckling av makroekonomiska förändringar, förändringar 
av det allmänna ränteläget och börs- och valutakurser liksom av 
konkurrenssituationen. 

Koncernen eftersträvar en verksamhet med rimliga och avvägda 
risker. Koncernen är exponerad mot kreditrisk, likviditetsrisk, mark-
nadsrisk, operativ risk och verksamhetsrisk.

Banken bedriver inte trading för egen räkning.

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 utlåning till företag i sjöfartsbranschen uppgår till 
cirka 3 procent av den totala utlåningen.

Utifrån den positiva utvecklingen och de positiva framtidsförvänt-
ningarna i Compass Card finns en latent skattefordran på 0,9 miljo-
ner euro bokförd. Skulle förutsättningarna för bolaget dramatiskt 
förändras så att bolaget framöver inte uppnår vinst kan värdet på 
denna fordran behöva omprövas.

FraMtidsUtsikter
Dagens marknadsförutsättningar med låga räntor, låga och volatila 
aktiekurser och osäker konjunktur missgynnar Ålandsbankens 
resultatutveckling. Jämfört med föregående kvartalsrapport har 
marknadsförutsättningarna försämrats betydligt. Om nuvarande 
trend med sjunkande räntor består sätts ytterligare press på 
Ålandsbankens intäkter. 

Det svaga konjunkturläget påverkar företagskundernas betalnings-
förmåga, vilket ökar risken för kreditförluster. Detta är särskilt 
tydligt inom sjöfartsbranschen.

Vidtagna effektiviseringsåtgärder innebär cirka 8 miljoner euro 
i sänkta kostnader, när de får full effekt, vilket beräknas ske vid 
årsskiftet 2012-13. För 2012 uppskattas effekten till cirka 7 miljoner 
euro. Kostnadsreduktionen motverkas delvis av avtalsenliga löne-
ökningar och andra kostnadsökningar, bland annat förstärkningen 
av den svenska kronan. Koncernen avser ytterligare att se över 
sina kostnader, som sammantaget förväntas bli lägre än 2011. 

Banken förväntar sig vinster från försäljning av tillgångar och avser 
även att justera vissa räntevillkor så att de bättre återspeglar 
rådande marknadsförutsättningar.

Om kreditförlusterna håller sig inom prognostiserade ramar, leder 
dessa omständigheter och förväntningar sammantagna till att kon-
cernen kommer att redovisa ett positivt rörelseresultat för 2012.

ekOnOMisk inFOrMatiOn
Delårsrapport för perioden 1.1.-30.9.2012 publiceras 29 oktober 
2012.

Mariehamn den 30 juli 2012
STYRELSEN
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Finansiell sammanfattning

Koncernen
Kv 2 
2012

Kv 1 
2012  %

Kv 2 
2011  %       

1.1-30.6
2012

1.1-30.6
2011 % 

miljoner euro

Resultat
Räntenetto 9,6 11,5 -17 10,1 -5 21,0 19,6 8
Provisionsnetto 7,6 8,0 -5 10,7 -28 15,7 20,8 -24
Övriga intäkter 5,1 3,8 34 5,9 -14 8,9 12,5 -29

intäkter sammanlagt 22,3 23,3 -4 26,7 -16 45,6 52,8 -14

Personalkostnader -13,0 -13,2 -2 -16,5 -21 -26,2 -30,4 -14
Övriga kostnader -10,7 -10,3 4 -10,6 1 -21,0 -20,8 1

kostnader sammanlagt -23,7 -23,5 1 -27,2 -13 -47,2 -51,2 -8

resultat före förluster -1,4 -0,2 -0,5 -1,6 1,6
Nedskrivning av krediter och andra  
åtaganden -1,5 -0,9 78 -0,3 -2,4 -0,3

rörelseresultat -3,0 -1,1 -0,8 -4,0 1,4

Inkomstskatt 0,9 0,4 -0,6 1,3 -1,6
rapportperiodens resultat -2,0 -0,7 -1,3 53 -2,7 -0,3

Hänförligt till:    
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 59 0,9 -84 0,2 0,9 -75
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -2,2 -0,8 -2,2 -1 -3,0 -1,2

Volymer
Utlåning till allmänheten 2 861 2 762 4 2 567 11
Inlåning från allmänheten 1 2 591 2 551 2 2 492 4
Förvaltat kapital 3 982 4 044 -2 3 814 -1
Eget kapital 177 180 -1 155 14
Balansomslutning 3 580 3 553 1 3 403 5
Riskvägda tillgångar 1 445 1 374 5 1 591 -9

Nyckeltal
Räntabilitet på eget kapital, % (ROE) 2 -4,5 -1,6 -3,4 -3,1 -0,4
K/I-tal, % 3 106 101  102  104 97
Kreditförlustnivå, % 4 0,21 0,12  0,04 0,17 0,02
Andel oskötta krediter, brutto, % 5 0,88 0,63 1,04 0,88 1,04
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 6 73 67 75 73 75
Core funding ratio (Utlåning/inlåning), % 7 110 108  103 110 108
Soliditet, % 8 5,0 5,1  4,6 5,0 4,6
Primärkapitalrelation, % 9  9,6 10,3 7,7 9,6 7,7
Resultat per aktie, euro 10 -0,15 -0,06  -0,19 -0,21 -0,10
Eget kapital per aktie, euro11 12,11 12,26  13,15 12,11 13,15
Aktiekurs A-aktie, euro 10,90 14,15 25,98 10,90 25,98
Aktiekurs B-aktie, euro 7,58 8,68 16,50 7,58 16,50
Aktiekurs A-aktie emissionsjusterad, euro 10,90 14,15 24,20 10,90 24,20
Aktiekurs B-aktie emissionsjusterad, euro 7,58 8,68 15,27 7,58 15,27
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 651 679 699 666 693

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) x 100
4 (Nedskrivning av krediter och andra förbindelser / kreditstock) x 100
5 (Oskötta krediter (> 90 dgr) / kreditstock) x 100
6 (Individuella + gruppvisa nedskrivningar / osäkra fordringar) x 100

7 (Utlåning / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och   
   debenturer emitterade till allmänheten) x 100
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 30.6.2012 31.12.2011 % 30.6.2011 %
miljoner euro

Aktiva
Kontanta medel 100 66 51 14

Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev 248 125 98 135 83
Fordringar på kreditinstitut 146 129 13 243 -40

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 2 861 2 737 5 2567 11

Skuldebrev 89 198 -55 230 -61

Aktier och andelar 6 3 77 7 -10

Aktier och andelar i ägarintresseföretag 1 1 0 1 -8

Derivatinstrument 18 20 -10 24 -23

Immateriella tillgångar 12 11 6 11 14

Materiella tillgångar 33 32 1 35 -6

Övriga tillgångar 34 46 -27 112 -70

Resultatregleringar och förskottsbetalningar 30 26 14 22 37

Latenta skattefordringar 3 4 -16 3 4

aktiva totalt 3 580 3 400 5 3 403 5

 

Passiva
Skulder till kreditinstitut 346 230 50 185 87

Skulder till allmänheten och offentlig sektor 2 242 2 147 4 2 088 7
Emitterade skuldebrev 642 659 -3 747 -14
Derivatinstrument 15 14 10 10 47

Övriga skulder 42 60 -30 106 -61

Resultatregleringar och erhållna förskott 40 33 21 32 25

Efterställda skulder 58 58 0 58 0

Latenta skatteskulder 18 20 -13 22 -20
Främmande kapital totalt 3 402 3 220 6 3 248 5

 

Eget kapital och minoritetsandelar
Aktiekapital 29 29 0 23 25

Överkursfond 33 33 0 33 0

Reservfond 25 25 0 25 0

Fond för verkligt värde 9 10 -2 8 23

Fond för fritt eget kapital 24 24 0 0 0

Egna aktier 0 0 0 0

Balanserad vinst 53 56 -5 62 -14

Aktieägarnas andel av kapitalet 175 178 -2 152 15

Minoritetsandelar av kapitalet 3 3 8 3 -19

eget kapital totalt 177 181 -2 155 14

passiva totalt 3 580 3 400 5 3 403 5
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Resultaträkning i sammandrag

Koncernen
Kv 2 
2012

Kv 1 
2012  %

Kv 2 
2011  %       

1.1-30.6
2012

1.1-30.6
2011 %

miljoner euro

Räntenetto 9,6 11,5 -17 10,1 -5 21,0 19,6 8
Provisionsnetto 7,6 8,0 -5 10,7 -28 15,7 20,8 -24
Nettointäkter av värdepappershandel  
och valuta verksamhet 0,7 -0,2 0,8 -10 0,6 2,0 -73
Nettointäkter från finansiella tillgångar  
som kan säljas 0,2 0,2 37 0,1 0,4 0,8 -48
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter 0,0 0,0 0,1 -96 0,0 0,1 -100
IT-intäkter 3,6 3,7 -3 4,1 -11 7,3 8,1 -10
Övriga rörelseintäkter 0,5 0,1 0,8 -42 0,6 1,4 -59
intäkter sammanlagt 22,3 23,3 -4 26,7 -16 45,6 52,8 -14

   

Personalkostnader -13,0 -13,2 -2 -16,5 -21 -26,2 -30,4 -14
Övriga administrationskostnader -5,7 -5,2 10 -5,4 5 -10,8 -10,7 1
Tillverkning för eget bruk 0,5 0,4 15 0,4 5 0,9 1,0 -18
Avskrivningar -1,8 -1,7 5 -1,6 11 -3,6 -3,3 9
Övriga rörelsekostnader -3,7 -3,8 -3 -4,0 -9 -7,5 -7,8 -4
kostnader sammanlagt -23,7 -23,5 1 -27,2 -13 -47,2 -51,2 -8

 

resultat före förluster -1,4 -0,2 -0,5 -1,6 1,6

      

Nedskrivning av krediter och andra 
 åtaganden -1,5 -0,9 78 -0,3 -2,4 -0,3

rörelseresultat -3,0 -1,1 -0,8 -4,0 1,4
      

Inkomstskatt 0,9 0,4 -0,6 1,3 -1,6

räkenskapsperiodens resultat -2,0 -0,7 -1,3 53 -2,7 -0,3

   

Hänförligt till:    

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 59 0,9 -84 0,2 0,9 -75
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -2,2 -0,8 -2,2 -1 -3,0 -1,2

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning, euro 1 -0,15 -0,06 -0,19 -0,21 -0,10
Resultat per aktie efter utspädning, euro 2 -0,15 -0,06 -0,19 -0,21 -0,10

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 2 
2012

Kv 1 
2012  %

Kv 2 
2011  %       

1.1-30.6
2012

1.1-30.6
2011 %

miljoner euro

Tillgångar som kan säljas 0,3 0,2 54 0,2 13 0,3 -1,0
Omvärderingsdifferenser -0,2 -0,3 -14 -1,1 -78 -0,5 -0,9 -42
Inkomstskatt för övrigt totalresultat -0,1 0,0 54 -0,1 6 -0,1 0,3

övrigt totalresultat 0,0 -0,1 -76 -0,9 -96 -0,3 -1,6 -84
 

räkenskapsperiodens totalresultat -2,1 -0,9 -2,2 -7 -3,0 -1,9 58

        

Hänförligt till:  

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 59 0,9 -84 0,2 0,9 -75
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -2,2 -0,9 -3,1 -29 -3,2 -2,8 16
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Kvartalsvis resultatutveckling

Koncernen Kv 2 2012 Kv 1 2012 Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011
miljoner euro

Räntenetto 9,6 11,5 12,1 11,4 10,1

Provisionsnetto 7,6 8,0 8,3 9,7 10,7
Nettointäkter av värdepappershandel  
och valutaverksamhet 0,7 -0,2 0,7 -0,8 0,8
Nettointäkter från finansiella tillgångar  
som kan säljas 0,2 0,2 -1,3 -0,1 0,1
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1

IT-intäkter 3,6 3,7 2,2 3,2 4,1

Övriga rörelseintäkter 0,5 0,1 0,3 0,1 0,8

intäkter sammanlagt 22,3 23,3 23,0 23,4 26,7

Personalkostnader -13,0 -13,2 -16,7 -12,8 -16,5
Övriga administrationskostnader -5,7 -5,2 -5,8 -4,4 -5,4

Tillverkning för eget bruk 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Avskrivningar -1,8 -1,7 -1,8 -1,7 -1,6

Övriga rörelsekostnader -3,7 -3,8 -5,5 -4,0 -4,0
kostnader sammanlagt -23,7 -23,5 -29,3 -22,6 -27,2

    

resultat före förluster -1,4 -0,2 -6,3 0,8 -0,5
 

Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -1,5 -0,9 -0,8 -0,7 -0,3
rörelseresultat -3,0 -1,1 -7,1 0,1 -0,8

 

Inkomstskatt 0,9 0,4 2,6 -0,6 -0,6

räkenskapsperiodens resultat -2,0 -0,7 -4,5 -0,5 -1,3
 

Hänförligt till:  
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -2,2 -0,8 -4,7 -0,6 -2,2
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Rapport över förändring i eget kapital

Koncernen

miljoner euro Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Reserv-
fond

Fond för 
verkligt 

värde

Omräknings-
differens

Fond för 
fritt eget 

kapital

Egna 
aktier

Balanserat 
resultat

Aktie-
ägarnas 
andel av 

eget  
kapital

Andel av eget 
kapital för 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Total

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

Periodens totalresultat    -0,7 -0,9 -1,2 -2,8 0,9 -1,9
Dividendutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig förändring i 
minoritetens andel av 
eget kapital

0,0 2,0 2,0

Eget kapital 30.6.2011 23,3 33,3 25,1 0,6 7,1 0,0 0,0 61,7 151,1 3,5 154,6

Periodens totalresultat 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7 -5,3 -3,4 0,3 -3,1
Dividendutdelning 0,0 0,0 -1,1 -1,1
Övrig förändring i 
minoritetens andel av 
eget kapital 0,0 0,0 0,0
Aktieemission 5,8 24,5 30,3 0,0 30,3
Inköp av aktier -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Eget kapital 31.12.2011 29,1 33,3 25,1 1,8 7,8 24,5 -0,1 56,4 177,9 2,6 180,6

Periodens totalresultat 0,3 -0,5 -3,0 -3,1 0,2 -2,9
Dividendutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp av aktier -0,2 -0,2 -0,2
Eget kapital 30.6.2012 29,1 33,3 25,1 2,1 7,3 24,5 -0,2 53,4 174,6 2,8 177,4
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Kassaflödesanalys i sammandrag

Koncernen 1.1–30.6.2012 1.1–30.6.2011
miljoner euro

Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat -4,0 1,4

Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelsevinsten 7,7 5,9

Resultat från investeringsverksamhet -0,5 -0,1

Betalda inkomstskatter -0,8 -0,1

Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 37,0 39,4 13,1 20,2

Kassaflöde från investeringsverksamhet -5,5 -1,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 18,5 -16,6

Kursdifferens i likvida medel 1,0 -2,7

Förändring i likvida medel 53,4 -0,3

Likvida medel vid periodens början 184,7 306,2
Likvida medel vid periodens slut 238,1 306,0
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1. Företagsinformation
Ålandsbanken Abp är ett finskt publikt aktiebolag, organiserat 
enligt finländsk lagstiftning och med huvudkontor i Mariehamn. 
Ålands banken Abp är en affärsbank med sammanlagt 20 kontor. 
Koncernen är genom dotterbolaget Crosskey Banking Solutions Ab 
Ltd även leverantör av moderna bankdatasystem för mindre och 
medelstora banker.

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

Ålandsbanken Abp:s aktier är föremål för handel på Nasdaq OMX 
Helsinki Oy. 

Delårsrapporten för räkenskapsperioden 1.1–30.6.2012 har god-
känts av styrelsen den 30 juli 2012.

2. Grund för upprättande och väsentliga 
redovisningsprinciper
grUnd För UpprÄttande
Delårsrapportern för perioden 1.1.–30.6.2012 har uppgjorts i 
 enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (Interna-
tional Financial Reporting Standards, IFRS) samt IAS 34 ”Delårsrap-
portering”, sådana de antagits av EU. 

Delårsrapporten innehåller inte all information och noter som 
krävs vid ett årsbokslut och bör läsas gemensamt med koncernens 
årsbokslut per den 31.12.2011.

vÄsentliga redOvisningsprinciper
De väsentliga redovisningsprinciper som använts vid upprättande 
av delårsrapport är lika de väsentliga redovisningsprinciper som 
använts vid upprättande av årsbokslut per den 31.12.2011, med 
undantag 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 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 redo-
visade beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader, 
samt upplysningar om förbindelser. Även om gjorda uppskattningar 
bygger på företagsledningens bästa vetande om aktuella händelser 
och åtgärder, kan det verkliga resultatet avvika från uppskattning-
arna. 

Noter till koncernens delårsrapport
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4. Kapitaltäckning

Koncernen 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
miljoner euro

Primärt kapital1 138,5 145,5 121,9

Supplementärt kapital 71,4 75,3 73,2

kapitalbas totalt 210,0 220,7 195,1

Kapitalkrav för kreditrisker 101,5 123,0 111,5
Kapitalkrav för operativa risker 14,1 14,1 14,0
Kapitalkrav för marknadsrisker 0,0 1,4 1,8

kapitalkrav totalt 115,6 138,5 127,2

Kapitaltäckningsgrad, % 14,5 12,8 12,3
Primärkapitalrelation, % 9,6 8,4 7,7

1 Periodens resultat ingår.

Finansinspektionen godkände den 13 februari 2012 att kapitalkravet för kreditrisker får beräknas enligt intern riskklassificeringsmetod för den finska 
hushållsportföljen. Jämförelsesiffrorna är beräknade enligt schablonmetod. I beräkningen för intern riskklassificeringsmetod har inte golvregeln 
80 % tillämpats. Med beaktande av denna övergångsregel blir kapitaltaltäckningsgraden 12,7 procent och primärkapitalrelationen 8,3 procent. 
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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 
förändrats. Jämförelseperioden har omräknats för att motsvara den nya segmentrapporten.

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

Koncernen 1.1–30.6.2012

miljoner euro Åland Finland Sverige Crosskey

Koncern- 
funktioner & 

elimineringar Total

Räntenetto 6,1 9,2 5,4 -0,1 0,4 21,0
Provisionsnetto 3,3 6,5 5,1 0,0 0,8 15,7

Övriga intäkter 0,3 0,0 0,4 13,9 -5,7 8,9

summa intäkter 9,7 15,7 10,9 13,9 -4,5 45,6

Personalkostnader -2,1 -4,4 -6,0 -7,4 -6,3 -26,2
Övriga kostnader -1,9 -3,9 -4,0 -5,7 -5,5 -21,0

Intern kostnadsfördelning -3,8 -6,2 -5,3 0,0 15,3 0,0

summa kostnader -7,8 -14,6 -15,3 -13,1 3,5 -47,2

resultat före förluster 1,9 1,1 -4,4 0,8 -1,0 -1,6

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

Koncernen 1.1–30.6.2011

miljoner euro Åland Finland Sverige Crosskey

Koncern- 
funktioner & 

elimineringar Total

Räntenetto 6,6 8,8 3,6 0,0 0,5 19,6

Provisionsnetto 3,3 9,9 7,5 0,0 0,1 20,8
Övriga intäkter 0,4 0,1 0,6 17,8 -6,4 12,5

summa intäkter 10,3 18,9 11,7 17,8 -5,8 52,8

Personalkostnader -2,2 -5,0 -6,8 -7,2 -6,3 -27,5
Övriga kostnader -1,5 -3,7 -4,7 -6,9 -4,0 -20,8
Intern kostnadsfördelning -4,5 -7,4 -5,9 0,0 17,8 0,0
Omstruktureringskostnader -3,0 -3,0

summa kostnader -8,1 -16,1 -20,3 -14,1 7,5 -51,2

resultat före förluster 2,2 2,8 -8,7 3,7 1,7 1,6

Nedskrivning av krediter och 
andra åtaganden -0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 -0,3
rörelseresultat 2,0 2,6 -8,6 3,7 1,7 1,4
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6. Förvaltat kapital 
Koncernen 30.6.2012 31.12.2011 % 30.6.2011 %
miljoner euro

Fondandelsförvaltning 813 757 7 917 -12

Diskretionär kapitalförvaltning 1 779 1 798 -1 1 817 -2

Övrig kapitalförvaltning 1 390 1 260 10 1 285 8

Förvaltat kapital totalt 3 982 3 814 4 4 019 -1

Varav egna fonder i diskretionär och  
övrig kapitalförvaltning -326 -338 -3 -369 -11

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

Koncernen 30.6.2012 31.12.2011 % 30.6.2011 %
miljoner euro

Depositioner från allmänheten och offentliga samfund
Avista 1 674 1 568 7 1 605 4

Tidsbundna depositioner 568 579 -2 482 18

depositioner totalt 2 242 2 146 4 2 086 7

Masskuldebrev och riskdebenturer 1 191 189 1 196 -2

Bankcertifikat till allmänheten 1 158 208 -24 210 -25

Masskuldebrev och bankcertifikat totalt 349 397 -12 406 -14
  

Inlåning totalt 2 591 2 544 2 2 492 4

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 30.6.2012 31.12.2011 % 30.6.2011 %
miljoner euro

Företag
Sjöfart 80 63 27 61 32

Handel 57 57 0 56 2

Bostadsverksamhet 133 95 40 61 116

Övrig fastighetsverksamhet 326 335 -3 218 50

Finans- och försäkringsverksamhet 185 187 -1 188 -1

Hotell- och restaurangverksamhet 21 19 10 20 9

Övrig serviceverksamhet 111 109 2 149 -25

Jordbruk, skogsbruk och fiske 12 13 -10 11 8

Byggnadsverksamhet 39 45 -12 34 18

Övrig industriverksamhet 36 36 0 37 -4

Företag totalt 1 001 958 5 834 20
  

Privatpersoner     
Bostäder 1 207 1 161 4 1 129 7
Värdepapper och övriga placeringar 304 294 3 312 -3

Näringsverksamhet 119 126 -5 113 6

Övrig privathushållning 207 177 17 154 34

privatpersoner totalt 1 838 1 757 5 1 708 8
     

Offentlig sektor och ideella organisationer 22 22 0 25 -12

Offentlig sektor och ideella organisationer totalt 22 22 0 25 -12
   

Utlåning totalt 2 861 2 737 5 2 567 11

9. Nedskrivningar och osäkra fordringar

Koncernen Kv 2 2012 Kv 1 2012 % Kv 2 2011 %
miljoner euro

Individuella nedskrivningar 1,5 1,1 40 0,8 99

Gruppvisa nedskrivningar 0,0 0,0 0 -0,4 -100

Avräknade belopp 0,0 -0,2 -97 -0,1 -95

redovisat i resultaträkningen 1,5 0,9 78 0,3

Osäkra fordringar, brutto 14,6 13,7 7 9,9 47
Individuella nedskrivningar 9,6 8,2 17 5,3 81

Gruppvisa nedskrivningar 1,1 1,1 0 2,1 -48 

Osäkra fordringar, netto 3,9 4,5 -12 2,5 57

Reserveringsgrad osäkra fordringar, % 73 67 8 75 -2
Andel osäkra fordingar % 0,51 0,50 3 0,36 36
Oskötta fordringar förfallna > 90 dagar 25,1 17,5 43 26,8 -6
Andel oskötta fordringar % 0,88 0,63 38 1,04 -14
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10. Förbindelser utanför balansräkningen

Koncernen 30.6.2012 31.12.2011 % 30.6.2011 %
miljoner euro

Garantier 19 19 3 17 -16

Övriga förbindelser 335 358 -6 284 -18

total 354 377 -6 301 -18

11. Omstruktureringsreserv

Koncernen 30.6.2012 Ny reserv Utnyttjad Upplöst 30.6.2011
miljoner euro

Personalkostnader 1,8 2,7 -3,6 -0,2 2,9
Lokalhyra 0,2 0,5 -0,3 0,0 0,0
IT 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,1

total 2,2 3,4 -4,0 -0,2 3,0

12. Goodwill

Koncernen 30.6.2012 31.12.2011 % 30.6.2011 %
miljoner euro

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

13. Räntenetto

Koncernen Kv 2 2012 Kv 1 2012 % Kv 2 2011 %
miljoner euro

Ränteintäkter

Kreditinstitut och centralbanker 0,3 0,4 -29 0,7 -59

Allmänhet och offentliga samfund 19,4 20,6 -6 16,8 15

Skuldebrev 1,9 2,0 -5 2,2 -12

Övriga ränteintäkter 0,4 0,7 -43 0,4 5

total 22,0 23,8 -7 20,1 9

Räntekostnader

Kreditinstitut och centralbanker -1,5 -1,5 3 -0,4 311

Allmänheten och offentlig sektor -6,4 -6,5 -2 -5,4 18

Skuldebrev -3,3 -3,5 -4 -3,5 -4

Efterställda skulder -0,4 -0,4 -9 -0,4 -9

Övriga -0,8 -0,4 89 -0,4 123

total -12,4 -12,3 1 -10,1 23

räntenetto 9,6 11,5 -17 10,1 -5
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14. Provisionsnetto

Koncernen Kv 2 2012 Kv 1 2012 % Kv 2 2011 %
miljoner euro

Inlåning 0,2 0,2 -1 0,2 5

Utlåning 0,8 0,6 27 0,7 5

Betalningsförmedling 1,9 1,8 4 0,9 114

Fondprovisioner 2,3 2,5 -10 3,2 -29

Förvaltningsprovisioner 1,7 1,5 11 2,0 -15

Värdepappersförmedling 2,3 3,0 -22 5,5 -58

Övriga provisioner 0,6 0,6 5 0,6 3

total 9,7 10,2 -5 13,0 -26

provisionskostnader -2,0 -2,1 -3 -2,4 -14

provisionsnetto 7,6 8,0 -5 10,7 -28

15. Inkomstskatt

Koncernen Kv 2 2012 Kv 1 2012 % Kv 2 2011 %
miljoner euro

Skatter för räkenskapsperioden och tidigare 
räkenskapsperioder -0,3 -0,5 -1,4 -77
Förändring av latent skattefordran/-skuld 1,4 0,8 0,8 51

inkomstskatt 0,9 0,4 -0,6

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 2011 2010
euro   
Slutlig dividend för 2011: 0,00 euro per aktie 0
Slutlig dividend för 2010: 0,00 euro per aktie 0

Beslutet att inte dela ut dividend för 2011 fastställdes av bolagsstämman den 19 april 2012. 

Ålandsbanken Abp  Delårsrapport januari–juni 2012 18



17. Derivatkontrakt

Koncernen 30.6.2012 30.6.2011 
  
miljoner euro

Förbindelser i 
säkringssyfte  Övriga

Förbindelser i 
säkringssyfte Övriga

Värdet på underliggande egendom
Räntederivat

Terminskontrakt 0 0 763 0
Swapkontrakt 372 41 377 13
Optionskontrakt

Köpta 16 10 52 9
Utfärdade 10 16 609 52

Valutaderivat
Terminskontrakt 27 4 247 6
Ränte- och valutaswapkontrakt 197 4 1 1

Aktiederivat
Optionskontrakt

Köpta 143 0 148 0
Utfärdade 0 0 0 0

Övriga derivat 5 5 0 0
 769 79 2 198 82

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

Koncernen 30.6.2012

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

Fordringar
Kontanta medel 100 100
Hos centralbanker belåningsbara 
skuldebrev 67 29 157 252
Fordringar på kreditinstitut 146 146
Fordringar på allmänheten och 
 offentlig sektor

332 324 1 380 825 2 861

Skuldebrev 85 85

Aktier och andelar 7 7
Derivatinstrument 18 18
Immateriella tillgångar 12 12
Materiella tillgångar 33 33
Övriga tillgångar 34 34
Resultatregleringar och förskotts-
betalningar 30 30
Latenta skattefordringar 3 3

total 729 352 1 537 825 137 3 580

Skulder
Skulder till kreditinstitut 139 48 130 30 346
Skulder till allmänheten och offentlig 
sektor 1 903 335 4 2 242
Emitterade skuldebrev 321 119 198 2 641
Derivatinstrument 15 15
Övriga skulder 42 42
Resultatregleringar och erhållna 
förskott 40 40
Efterställda skulder 5 34 18 58
Latenta skatteskulder 18 18

Eget kapital 177 177

total 2 363 507 367 50 292 3 580
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Koncernen 30.6.2011

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

Fordringar
Kontanta medel 14 14
Hos centralbanker belåningsbara 
skuldebrev 14 99 23 135
Fordringar på kreditinstitut 243 243
Fordringar på allmänheten och 
 offentlig sektor 358 337 1 042 829 2 567
Skuldebrev 78 99 47 6 230

Aktier och andelar 8 8
Derivatinstrument 1 3 18 1 24
Immateriella tillgångar 11 11
Materiella tillgångar 35 35
Övriga tillgångar 83 29 112
Resultatregleringar och förskotts-
betalningar 22 22
Latenta skattefordringar 3 3

total 791 439 1 206 859 107 3 403

Skulder
Skulder till kreditinstitut 155 30 185
Skulder till allmänheten och offentlig 
sektor 1 759 299 29 0 2 088
Emitterade skuldebrev 223 125 397 2 747
Derivatinstrument 2 7 1 10
Övriga skulder 74 32 106
Resultatregleringar och erhållna 
förskott 32 32
Efterställda skulder 10 25 23 57
Latenta skatteskulder 22 22
Eget kapital 155 155

total 2 212 436 458 56 241 3 403

Inga uppskattningar har gjorts för förfallodag, således ligger exempelvis vid anfordran betalbar inlåning i kategori < 3 månader.
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19. Räntebindningstider 

Koncernen 30.6.2012
miljoner euro < 3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år > 5 år Totalt

Tillgångar 2 867 223 347 459 71 3 967
Skulder 2 794 333 294 397 59 3 876
Skillnad mellan tillgångar och skulder 73 -110 53 62 12 91

Koncernen 30.6.2011
miljoner euro < 3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år > 5 år Totalt

Tillgångar 2 616 537 547 412 56 4 168
Skulder 2 847 333 434 417 40 4 070
Skillnad mellan tillgångar och skulder -231 204 112 -4 16 98

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

20. Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 

Koncernen Kv 2 2012 Kv 1 2012 % Kv 2 2011 %
Ålandsbanken Abp 396 410 -3 312 27
Crosskey Banking Solutions Ab Ltd 204 208 -2 207 -1
Ålandsbanken Sverige AB 9 15 -42 135 -94
Ålandsbanken Asset Management Ab 24 24 0 24 0
Ab Compass Card Oy Ltd 12 13 -8 11 9
Ålandsbanken Fondbolag Ab 6 6 0 5 20
Ålandsbanken Equities Research Ab 0 3 -100 5 -100
Totalt antal tjänster omräknat från arbetad tid 651 679 -4 699 -7

Merparten av verksamheten i Ålandsbanken Sverige AB (numera Ålandsbanken Asset Management AB) flyttades från och med den 1.12.2011 till 
Ålandsbanken Abp (Finland) svensk filial, och resterande del från och med den 1.6.2012,  vilket innebär att arbetad tid i filialen redovisas som en del 
av Ålandsbanken Abp. 

Ålandsbanken Abp  Delårsrapport januari–juni 2012 22



Revisorernas granskningsberättelse gällande översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport 
för perioden 1.1–30.6.2012

till Ålandsbanken abp:s styrelse

inledning
Vi har översiktligt granskat Ålandsbanken Abp:s koncernrapport över finansiell ställning i sammandrag den 30.6.2012, koncernrapport över 
resultaträkning i sammandrag, koncernrapport över totalresultat i sammandrag, rapport i sammandrag som visar förändringar i koncernens 
eget kapital och koncernens kassaflödesanalys i sammandrag för den sex månaders period som utgått den nämnda dagen, samt samman-
drag över väsentliga principer för upprättande av bokslut och övriga upplysningar i noter. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för 
upprättandet av delårsrapporten och för att den ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
(IFRS) sådana de antagits av EU samt i enlighet med övriga i Finland gällande bestämmelser om upprättandet av delårsrapport.

Omfattning av en översiktlig granskning
Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med standard 2410 om översiktlig granskning ”Översiktlig granskning av finansiell del-
årsinformation utförd av företagets revisor”. En översiktlig granskning omfattar förfrågningar hos personer, som huvudsakligen är ansvariga 
för ekonomi och bokföring, samt analytiska och övriga översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en betydligt mindre 
omfattning än en revision som skall utföras enligt revisionsstandarderna och det är följaktligen inte möjligt för oss att få bekräftat att vi får 
information över alla sådana betydelsefulla omständigheter, som eventuellt skulle bli identifierade vid en revision. Således avger vi inte en 
revisionsberättelse.

UtlÅtande
På basen av vår översiktliga granskning har till vår kännedom inte framkommit omständigheter, som skulle ge oss anledning att tro att del-
årsrapporten inte ger riktiga och tillräckliga uppgifter om Ålandsbanken Abp – koncernens ekonomiska ställning den 30.6.2012 och resultatet 
av dess verksamhet samt kassaflöden under den sex månaders period som utgått nämnda dag, i enlighet med internationella redovisnings-
standarder (IFRS) sådana de antagits av EU samt i enlighet med övriga i Finland gällande bestämmelser om upprättandet av delårsrapporter.

Mariehamn/Helsingfors den 30.07.2012

Bengt Nyholm  Terhi Mäkinen  Erika Sjölund
CGR   CGR   GRM

Ålandsbanken Abp  Delårsrapport januari–juni 2012 23


