OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 17.2.2012

ÅLANDSBANKEN ABP JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA
JA WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA
1.000.000.000 euroa
Tämä asiakirja (”Täydennys”) on täydennys 18. toukokuuta 2011 päivättyyn, aikaisemmin 30. kesäkuuta 2011 ja
27. lokakuuta 2011 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Ålandsbanken Abp:n 1.000.000.000 euron
määräistä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa 2011.
Täydennys on laadittu sen jälkeen, kun Ålandsbanken Abp on julkistanut 26. tammikuuta 2012 pörssitiedotteen
”Ålandsbankenin liiketulos 2011 olennaisesti alhaisempi kuin aiempi ennuste” sekä 16. helmikuuta 2012

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu – joulukuu 2011.
Pörssitiedote ”Ålandsbankenin Liiketulos 2011 olennaisesti alhaisempi kuin aiempi ennuste” ja Tilinpäätöstiedote
kaudelta tammikuu – joulukuu 2011 sisällytetään ohjelmaesitteen sivulla 82 olevan otsikon Lista viitatuista
asiakirjoista alle.

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu – joulukuu 2011 on saatavana kaikista Ålandsbankenin konttoreista
kunkin konttorin aukioloaikana sekä Internetistä, www.alandsbanken.fi.
Ålandsbanken on 26. tammikuuta 2012 klo 09.00 julkistanut seuraavan pörssitiedotteen:

Ålandsbankenin liiketulos 2011 olennaisesti alhaisempi kuin aiempi ennuste
Ålandsbankenin liiketulos vuodelta 2011 on olennaisesti aiemmin odotettua alhaisempi. Hallitus
julkistaa sen vuoksi alustavia tilinpäätöstietoja. Täydellinen tilinpäätöstiedote julkistetaan aiemmin
ilmoitetun mukaisesti 16.helmikuuta.
Ålandsbankenin hallitus arvioi viimeisimmässä tulosennusteessaan, että vuoden 2011 liiketulos olisi
huomattavasti parempi kuin vuonna 2010 ennen uudelleenjärjestelykuluja, mutta niiden kanssa
pankin tuloksen 2011 arvioitiin olevan alempi kuin vuonna 2010.
Hallitus toteaa nyt, että:
- joulukuussa ilmoitettujen uudelleenjärjestelykulujen lisäksi on syntynyt myös 1,1 miljoonan euron
alaskirjaustarve liittyen pankin Burgundy-osakkeiden omistukseen. Burgundy on 13 pohjoismaisen
pankin omistama arvopapereiden
kauppapaikka.
- jaksottamista koskevia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on muutettu kahden suurehkon
liiketoimen osalta, mikä merkitsee, että vuoden 2011 liiketulos alenee 1,6 miljoonalla eurolla, kun
taas liiketulos kasvaa vastaavassa määrin lähimpänä kolmena ja vastaavasti viitenä vuonna.
- Ruotsin pankkiliiketoiminnan sivuliikkeeksi siirtymiseen liittyvät kulut ovat olleet ennakoituja
korkeammat.
Vuoden 2011 liiketulos on siten alustavasti -5,7 miljoonaa euroa verrattuna 1,0 miljoonaan euroon
edellisenä vuonna. Puhdistettuna 5,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista ja Burgundyosakkeiden 1,1 miljoonan euron alaskirjauksesta liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa.
Korkokate kasvoi alustavasti 17 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 43,1 miljoonaa euroa.
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Palkkiotuotot, netto kasvoivat alustavasti 5 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 38,8 miljoonaa
euroa.
Luottotappiot olivat alustavasti 1,8 miljoonaa euroa verrattuna 5,9 miljoonaan euroon edellisenä
vuonna.
Vuonna 2011 toteutettujen ja käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden arvioidaan vuositasolla
alentavan kustannustasoa 8 miljoonalla eurolla, kun toimenpiteillä on täysi vaikutus. Näiden
toimenpiteiden seurauksena konsernin kulut ovat vuonna 2012 alhaisemmat kuin vuonna 2011, ja
perustuen arvioomme toimintaympäristötekijöistä konsernin liiketuloksen vuodelta 2012 odotetaan
olevan positiivinen.
ALUSTAVA LYHENNETTY TULOSLASKELMA
ÅAB-konserni

Q4

Q3

Q4

1-12

1-12

miljoonaa euroa

2011

2011

% 2010 %

2011

2010 %

Korkokate

12,1

11,4

5

43,1

36,8

17

Palkkiotuotot, netto

8,3

9,7

-14 12,0

-30 38,8

36,8

5

Liiketoiminnan
muut tuotot

3,7

2,3

66 6,8

-44 18,5

25,4

-27

Osakkeiden alaskirjaus

-1,1

Tuotot yhteensä

23,0 23,4 -2

27,8

99,1

0

Henkilöstökulut

-14,5 -12,8 13

-14,9 -3

-54,9 -53,7 2

Muut
kulut

-12,0 -9,8

-10,8 11

-42,5 -38,5 10

Uudelleenjärjestelykulut ja
osakkeiden alaskirjaus

-2,8

-5,7

Kulut yhteensä

-29,3 -22,6 30 -25,7 14

-103,1 -92,2 12

Tulos ennen tappiota

-6,3

0,8

2,0

-3,9

6,9

Arvonalentumistappiot
Luotoista ja muista
sitoumuksista

-0,8

-0,7

-0,4

-1,8

-5,9

Liiketulos

-7,1

0,1

1,6

-5,7

1,0

Tuloverot

2,6

-0,6

-1,3

0,3

-3,2

Raportointikauden tulos

-4,5

-0,5

0,4

-5,3

-2,2

Määräysvallattomat omistajat

0,2

0,1

0,1

1,2

0,6

Ålandsbanken Abp:n
osakkeenomistajat

-4,7

-0,6

0,3

-6,5

-2,9

9,0

33

-1,1

22

23

-17 99,2

-70

Tuloksen jakautuminen:
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VOLYYMIT
Antolainaus yleisölle

2 737 2 639 4

2 573 6

Ottolainaus yleisöltä

2 546 2494 2

2600 -2

Hallinnoitava pääoma

3 814 3 492 9

4 347 -14

Oma pääoma

181

155

Taseen loppusumma

3 401 3 338 2

158

13

15

3 475 -2

Vuoden 2010 tulosta on korjattu aikaisemmin ilmoitettuihin tietoihin verrattuna kiinteistön 0,8
miljoonan euron arvonkorotuksella.

Lisäksi tällä Täydennyksellä korvataan ohjelmaesitteen sivulla 81 kohdassa Tulevaisuudennäkymät esitetty
seuraavalla tekstillä:
” Tulevaisuudennäkymät
Markkinaedellytykset alhaisine korkoineen ja osakekursseineen sekä epävarmoine suhdanteineen
eivät suosi tuloskehitystä.
Ruotsin liiketoiminnassa toteutettiin vuonna 2011 huomattavia uudelleenjärjestelyjä, mikä vaikutti
tulokseen negatiivisesti. Arviomme mukaan Ruotsin liiketoiminta-alue osoittaa positiivista tulosta
kuukausitasolla vuoden 2012 lopussa edellyttäen, että positiivinen trendi asiakasmäärien ja
liiketoimintavolyymien suhteen jatkuu vuonna 2012. Edelleen arvioimme, että toiminnan kumulatiiviset käynnistämiskustannukset (nettovaikutus konsernin omaan pääomaan) Ålandsbankenin
etabloitumisesta Ruotsiin ovat lähes nolla vuoden 2012 vuoden päättyessä.
Suhdannetilanne on syksyn aikana heikentynyt rajusti, mikä vaikuttaa yritysten takaisinmaksukykyyn.
Tämä on ollut erityisen ilmeistä merenkulkualalla, jonka osalta arvonalentumistappioita luotoista ei
voida poissulkea vuonna 2012.
Vuonna 2011 toteutettujen ja käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden arvioidaan vuositasolla
alentavan kustannustasoa 8 miljoonalla eurolla, kun niillä on täysi vaikutus. Näiden toimenpiteiden
seurauksena konsernin kulut ovat vuonna 2012 alhaisemmat kuin vuonna 2011. Perustuen arvioomme
toimintaympäristötekijöistä konsernin liiketuloksen vuodelta 2012 odotetaan olevan positiivinen.”
Tämä täydennys on luettava yhdessä ohjelmaesitteen kanssa.
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