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Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliitty-
mään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalve-
luiden tuottamisesta, ryhmän ulkoisen rahoituksen hank-
kimisesta ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien 
liikkeeseenlaskusta. Palveluita on kehitetty ja keskitetty 
ja työtä jatketaan edelleen. Vuoden 2017 lopulla aloi-
tettu yhteenliittymän LCR-maksuvalmiusvaatimuksen kes-
kitetty hallinnointi on ollut tärkeässä roolissa toimintojen 
keskittämisessä katsauskauden aikana ja maksuvalmius 
on pysynyt vakaana siirtymän jälkeenkin. 

Bonum Pankissa on alkuvuoden aikana selvitetty POP 
Pankkien prosessien automatisointi- ja keskittämismah-
dollisuuksia. Toimintojen keskittämisellä ja robotiikkaa 
hyödyntämällä on mahdollista saada aikaan työajan 
säästöä ja prosessien tehostamista. Bonum Pankki on 
myös keskeisessä roolissa POP Pankki -ryhmän digitaa-
listen palveluiden kehittämisessä, mihin on alkuvuoden 
aikana valmistauduttu mm. vahvistamalla ja selkeyttä-
mällä pankin organisaatiota. Lisäksi Bonum Pankissa 
on valmistauduttu maksupalveludirektiivin (PSD2) vaati-
musten täyttämiseen. 

Bonum Pankin rahoituksen välitys POP Pankeille on te-
hostunut kauden aikana. Bonum Pankilla on 750 mil-
joonan joukkovelkakirjalainaohjelma, jonka puitteissa 
on vuonna 2016 laskettu liikkeeseen vakuudeton 100 
miljoonan euron kolmen vuoden seniorilaina. Laina on 
listattu Helsingin Pörssissä. Lisäksi pankilla on 150 mil-
joonan euron sijoitustodistusohjelma. 

Bonum Pankin yhtiökokous pidettiin huhtikuussa 2018. 
Yhtiökokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja 
hallitukseen valittiin Timo Hulkko, Pekka Lemettinen, 
Hanna Linna ja Mikael Zilliacus. Pekka Lemettinen on 
toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Bonum Pankin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitet-
tiin tammikuussa hallituksen puheenjohtajana toiminut 
Kirsi Salo. Hän hoitaa tehtävää kunnes uuden toimitus-
johtajan rekrytointiprosessi on saatu päätökseen.

HALLITUKSEN KATSAUS KAUDELTA  
1.1.–30.6.2018

POP Pankki -ryhmä ja POP Pankkien 
yhteenliittymä 

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, jo-
ka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, 
pienyrityksille, maa- ja metsätalousyrityksille sekä va-
hinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. POP Pank-
ki -ryhmän tavoitteissa korostuu terveen ja kannatta-
van liiketoiminnan lisäksi asiakaskokemuksen kehittä-
minen. POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan 31.12.2015 
syntynyttä uutta juridista kokonaisuutta, jonka muodos-
tavat POP Pankit ja POP Pankkiliitto osk sekä näiden 
määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki -ryhmän 
merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 
ovat:

• 26 POP Pankkiliitto osk:n jäsenosuuspankkia, jotka 
käyttävät markkinointinimeä POP Pankki

• Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskus-
luottolaitos ja POP Pankkiliitto osk:n tytäryhtiö

• Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoi-
minimeä POP Vakuutus.

POP Pankit ja Bonum Pankki Oyj ovat POP Pankkien 
yhteenliittymän keskusyhteisö POP Pankkiliitto osk:n jä-
senluottolaitoksia. POP Pankki -ryhmään kuuluu POP 
Pankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen lisäksi 
myös POP Holding Oy ja sen kokonaan omistama Suo-
men Vahinkovakuutus Oy, jotka eivät ole keskinäisen 
yhteisvastuun piirissä.
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Maailmantalous on kehittynyt myönteisesti vuoden 
2018 aikana. USA:n talouskasvu on kiihtynyt ja myös 
Kiina on pystynyt edelleen esittämään hyvin vahvoja 
kasvulukuja. Euroalueenkin talous on myönteisessä vi-
reessä, vaikka kasvuluvut ovat vaatimattomampia. Hy-
vän talouskehityksen uhkana häilyy USA:n käynnistä-
mä, kansainvälisen kaupan ja teollisuuden toimivuutta 
haittaavien tullien asettaminen.   

EU:ssa haasteita ovat Britannian eroon liittyvät ratkai-
semattomat kysymykset ja EU:n yhteisen pakolaispoli-
tiikan puuttuminen, joka lisää poliittisia jännitteitä. Ta-
louden näkökulmasta EKP:n elvyttävä politiikka pitää 
korkotasoa edelleen matalana, mikä helpottaa laino-
jen hoitoa, mutta on samalla johtanut monien sijoitus-
kohteiden suhteettoman nopeaan arvonnousuun.

Suomen kannalta maailmantalouden ja euroalueen 
positiivinen kehitys on tervetullutta, koska Suomelle 
vienti on talouden kannalta keskeisessä roolissa. Suo-
men talouden elpyminen näkyy yritysten täyttyvissä ti-
lauskirjoissa ja vahvana jatkuvassa investointitahdis-
sa. Vientikehitystä tukee parantunut hintakilpailukyky, 
jonka taustalla ovat kilpailukykysopimuksen myötä pi-
dentynyt työaika ja matalat palkankorotukset. Vuoden 
2018 aikana palkat kuitenkin kääntyvät nousuun. Pa-
rantuva työllisyysaste ja palkankorotukset tukevat pal-
kansaajien ostovoiman kehitystä. Kulutusmahdollisuuk-
sia tukee myös matala korkotaso ja kuluttajien haluk-
kuus ottaa velkaa kulutukseen. Maatalouden tilanne 
on säilynyt haastavana.

Työttömyys on alenemisesta huolimatta korkealla tasol-
la, vaikka samaan aikaan esiintyy työvoimapulaa. Työ-
voiman kohtaanto-ongelma alkaa osaltaan hidastaa ta-
louden hyvää kasvuvauhtia. Kuluttajien voimakas vel-
kaantuminen ja alhainen säästämisaste rajaavat kulu-
tuksen kehitystä tulevaisuudessa. 

Asuntojen hintataso pääkaupunkiseudulla on nous-
sut lähelle kipurajaa. Taustalla on voimakkaan muut-
toliikkeen ja asuntosijoittajien ylläpitämä vahva kysyn-
tä. Matala korkotaso, pidentyneet laina-ajat ja asun-
to-osakeyhtiöiden yhtiölainojen kasvu ovat mahdollista-
neet entistä kalliimmat asunto-ostokset. Kuumentuneiden 
asuntomarkkinoiden hillitsemiseen tähtää heinäkuussa 
voimaan astunut aikaisempaa matalampi enimmäisluo-
totusaste. Kasvukeskusten ulkopuolella asuntojen hinta-
kehitys on kuitenkin ollut maltillisempaa. 

Pankkien näkökulmasta toimintaympäristön merkittä-
viä muutoksia ovat myös alkuvuoden aikana voimaan 
astuneet tietosuojadirektiivi ja maksupalveludirektiivi 
(PSD2).

Toimintaympäristö
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Pankin korkokatteeksi muodostui 1 104 tuhatta euroa (1 073). Korkotuotot ovat pääosin korttiliiketoiminnan sekä 
pankin omien sijoitusten korkotuottoja. 

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 2 813 tuhanteen euroon (2 440). Palkkiotuotot ovat pääosin maksujenvälityspalkkioi-
ta ja korttiliiketoiminnan tuottoja. 

Sijoitusten nettotuotot kasvoivat 223 tuhanteen euroon (150). Vuoden 2018 alusta voimaan tulleet kirjanpitosään-
nösten muutokset vaikuttivat sijoitusten luokitteluun ja arvonmuutosten kirjaustapaan, mutta tällä ei ollut vaikutusta 
Bonum Pankin sijoitustuottoihin.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 326 tuhatta euroa (313).

Henkilöstökulut kasvoivat 968 tuhanteen euroon (662). Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- 
ja muista henkilösivukuluista. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 3 223 tuhanteen euroon (2 799). Kuluja nostivat 
mm. korttiliiketoiminnan varmennuskulujen kasvu.

Arvonalentumisia koskevat kirjanpitosäännökset muuttuivat 1.1.2018, kun rahoitusinstrumentteja koskeva IFRS 9 
-standardi tuli voimaan. Arvonalentumisia kirjattiin korttiluottosaamisista, taseen ulkopuolisista saamisista sekä laa-
jan tuloksen erien kautta arvostettavista saamistodistuksista yhteensä 130 tuhatta euroa. Vertailukaudella saamis-
ten arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 116 tuhatta euroa. Uudet kirjanpitosäännökset otettiin käyttöön 1.1.2018 
eikä historiatietoja oikaistu vastaamaan uusia säännöksiä.

Bonum Pankin tulos ja tase

TULOS

Bonum Pankki Oyj:n raportointikauden tulos ennen veroja oli 158 tuhatta euroa tappiollinen, kun se vertailukaudella 
oli 105 tuhatta euroa positiivinen. Alkuvuoden tulosta ovat rasittaneet erityisesti kasvaneet henkilöstö- ja IT-kulut. 
Pankin kulu-tuotto -suhde oli 100,64 prosenttia (94,44). Raportointikauden tuotot muodostuvat pääosin POP Pankeille 
tarjotuista keskusluottolaitospalveluiden korko- ja palkkiotuotoista sekä korttiliiketoiminnan palkkioista.

Pankin keskeiset tuloslaskelmaerät ovat kehittyneet viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna seuraavasti: 

(1 000 €) 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017 Muutos-%

Korkokate 1 104 1 073 2,8

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 2 813 2 440 15,3

Sijoitusten nettotuotot 223 150 48,2

Liiketoiminnan muut tuotot 326 313 4,3

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 4 466 3 977 12,3

Henkilöstökulut -968 -662 46,1

Liiketoiminnan muut kulut -3 223 -2 799 15,1

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -304 -294 3,5

Liiketoiminnan kulut yhteensä -4 494 -3 756 19,7

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -130 -116 11,7

Tulos ennen veroja -158 105 -251,2

Tuloverot 30 -21 -241,7

Kauden tulos -128 83 -253,6
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TASE

Pankin tase oli katsauskauden lopussa 552 107 tuhatta euroa (556 310). 

Bonum Pankki Oyj:n taseen keskeiset erät ovat: 

(1 000 €) 30.6.2018 31.12.2017

Varat

Käteiset varat 73 381 70 179

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 159 983 141 016

Lainat ja saamiset asiakkailta 39 069 35 791

Sijoitusomaisuus 275 556 305 497

Muut varat 4 116 3 826

Varat yhteensä 552 107 556 310

Velat

Velat luottolaitoksille 383 965 405 688

Velat asiakkaille 10 713 4 801

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 109 814 109 713

Muut velat 16 033 4 138

Velat yhteensä 520 526 524 340

Oma pääoma

Osakepääoma 10 000 10 000

Rahastot 20 686 20 556

Kertyneet voittovarat 894 1 414

Oma pääoma yhteensä 31 580 31 970

Velat ja oma pääoma yhteensä 552 107 556 310
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LUOTTOLUOKITUS

S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa Bonum Pankin pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluo-
kituksen ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen ’A-2’. Näkymät ovat edelleen vakaat. S&P Globalin antama va-
kaa näkymä kuvastaa POP Pankki -ryhmän vahvaa vakavaraisuutta sekä odotuksia yhteenliittymän myötä parane-
vasta tehokkuudesta. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 

30.6.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Kulu-tuotto -suhde, % 100,64 95,63 82,74 90,98

ROA -0,05 0,05 0,22 0,14

ROE -0,80 0,88 4,66 1,52

Vakavaraisuudenaste (TC) % 41,95 53,17 28,74 19,52

Omavaraisuusaste 5,72 5,75 4,75 4,74

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Kulu-tuotto -suhde =

Oman pääoman tuotto (ROE), % =

Koko pääoman tuotto (ROA), % =

Vakavaraisuussuhde (TC), % =

Omavaraisuusaste, % =

Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut + poistot

Korkokate + palkkiotuotot ja kulut, netto + sijoitusten nettotuotot 

+ liiketoiminnan muut tuotot

Tilikauden tulos

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Tilikauden tulos

Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Omat varat yhteensä

Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

Oma pääoma

Taseen loppusumma

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

BONUM PANKKI OYJ Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 7



Riskien ja vakavaraisuuden hallinta 
sekä riskiasema

RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET JA ORGANISOINTI 

Bonum Pankin riskienhallinnan tavoitteena on varmis-
taa, että pankin liiketoiminnasta aiheutuvat merkittävät 
riskit tunnistetaan, mitataan, arvioidaan, rajoitetaan, ja 
että niiden valvonta on järjestetty asianmukaisten sisäi-
sen valvonnan periaatteiden mukaisesti. Riskienhallin-
ta on osa vakavaraisuuden hallinnan prosessia, jonka 
tavoitteena on varmistaa, että riskitasot ovat oikeassa 
suhteessa pankin riskinkantokykyyn, eivätkä vaaranna 
pankin vakavaraisuusasemaa. 

Bonum Pankin liiketoiminnan ja vakavaraisuuden kan-
nalta olennaiset riskienhallinnan osa-alueet ovat luotto-
riski, korkoriski, likviditeettiriski sekä operatiiviset riskit.

VAKAVARAISUUS 

Pankki soveltaa luottoriskin pääomavaateen laskennas-
sa standardimenetelmää ja operatiivisen riskin osalta 
perusmenetelmää. Bonum Pankin omat varat muodos-
tuvat osakepääomasta, vapaista rahastoista sekä kerty-
neistä voittovaroista, joista vähennetään EU:n vakava-
raisuusasetus N:o 575/2013 mukaiset vähennyserät. 
30.6.2018 Bonum Pankin CET1 ydinpääoma oli 29 
955 tuhatta euroa (31.12.2017 30 288) ja CET1-ydin-
vakavaraisuussuhde oli 42,0 prosenttia (53,2). Vähen-
nyserissä on huomioitu kauden aikana kertynyt tappio 
(vertailukaudella kauden aikana kertynyttä voittoa ei 
luettu omiin varoihin).

Alkuvuoden 2018 aikana Bonum Pankin vakavaraisuu-
teen on vaikuttanut lähinnä riskipainotettujen saamisten 
suunnitelman mukainen kasvu. Raportoiduissa omissa 
varoissa, pääomassa ja vähimmäisomavaraisuusastees-
sa on huomioitu IFRS 9:n käyttöönoton täysi vaikutus.

LUOTTORISKI JA KESKITTYMÄT

Bonum Pankin merkittävimmät luottoriskit liittyvät sijoi-
tusomaisuuteen ja korttiliiketoimintaan. Sijoitusomai-
suus yhteensä oli katsauskauden lopussa 275 556 tu-
hatta euroa (305 497). Likviditeettiportfolioon kuuluvat 
sijoitusomaisuuserät sisältävät hyvän luottoluokituksen 
omaavien valtioiden, kuntien, rahoituslaitosten ja yritys-
ten liikkeeseen laskemia saamistodistuksia, joista osa 
on vakuudellisia ja EKP vakuuskelpoisia arvopapereita. 
Likviditeettiportfolion saamistodistukset arvostetaan ta-
seessa markkinoilta saataviin noteerauksiin.

Korttiluottojen luottokanta oli kesäkuun lopussa 34 290 
tuhatta euroa (32 373). Alkuvuonna 2018 korttiluotois-
ta kirjattiin luottotappioita -115 tuhatta euroa (-138). 
Yli 90 päivää erääntyneenä olleet saamiset olivat 0,89 
prosenttia (0,88) luottokannasta. Muista tase-eristä ei 
ole kirjattu luottotappioita tai järjestämättömiä saami-
sia. 

Luottoihin ja saamisiin kohdistuvat odotetut luottotappiot 
(ECL) kasvoivat 6,1% päätyen 668 tuhanteen euroon 
(629) lähinnä korttiluottokannan kasvun vuoksi. 
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VAKAVARAISUUDEN YHTEENVETO

 (1 000 €) 30.6.2018 31.12.2017

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 31 580 31 851

Vähennykset ydinpääomasta -1 626 -1 563

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 29 955 30 288

Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0 0

Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0 0

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 0

Ensisijainen pääoma yhteensä (T1=CET1+AT1) 29 955 30 288

Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä 0 0

Vähennykset toissijaisesta pääomasta 0 0

Toissijainen pääoma (T2) 0 0

Omat varat yhteensä (TC=T1+T2) 29 955 30 288

Riskipainotetut erät yhteensä 71 404 56 970

- josta luottoriskin osuus 56 266 42 213

- josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 0 0

- josta markkinariskin osuus (valuuttariski) 1 379 998

- josta operatiivisen riskin osuus 13 758 13 758

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1-%) 41,95 % 53,17 %

Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla (T1-%) 41,95 % 53,17 %

Kokonaisvakavaraisuussuhde (TC-%) 41,95 % 53,17 %

Pääomavaatimus

Omat varat yhteensä 29 955 30 288

Pääomavaatimus yhteensä * 7 550 6 044

Puskuri pääomavaatimuksiin 22 405 24 244

* Pääomavaatimus yhteensä muodostuu minimivaatimuksesta 8%, kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5% ja 
ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista

Vähimmäisomavaraisuusaste

Ensisijainen pääoma (T1) 29 955 30 288

Vastuut yhteensä 568 500 572 016

Vähimmäisomavaraisuusaste, % 5,27 % 5,29 %
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LIKVIDITEETTIRISKI

POP Pankkien yhteenliittymä siirtyi vuoden 2017 lopus-
sa täyttämään ja raportoimaan LCR-vaateen yhteenliit-
tymätasolla. Bonum Pankki vastaa keskusluottolaitokse-
na yhteenliittymän LCR-suhdeluvun hallinnasta ja seu-
raa jäsenpankkien maksuvalmiustilannetta. POP Pank-
kien yhteenliittymän LCR-suhdeluku oli vuoden 2018 
kesäkuun lopussa 121 prosenttia (149).

MARKKINARISKIT

Bonum Pankin markkinariskitasot säilyivät alkuvuonna 
maltillisella tasolla. Bonum Pankin liiketoiminnan mer-
kittävin markkinariski on korkoriski. Korkoriskillä tar-
koitetaan korkotason muutosten vaikutusta taseen ja ta-
seen ulkopuolisten erien markkina-arvoon tai korkokat-
teeseen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toi-
sistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista 
korontarkistus- ja erääntymisajankohdista. Korkoriskin 
hallinnan tavoitteena on vakauttaa pankin taseen kor-
koriski tasolle, jossa liiketoiminta on kannattavaa, mut-
ta tulos tai vakavaraisuus ei ole uhattuna voimakkaissa-
kaan korkoympäristön muutoksissa.

Korkoriskiä syntyy likviditeettireservin sijoitustoiminnas-
ta sekä pankkiliiketoiminnan rahoitustaseesta. Bonum 
Pankki ei käyttänyt johdannaisia alkuvuonna 2018. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Bonum Pankissa ei ole katsauskauden jälkeen sellaisia 
merkittäviä liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaiku-
tusta puolivuosikatsauksessa esitettyyn informaatioon.

Loppuvuoden näkymät

Bonum Pankin rooli yhteenliittymän pankkien palve-
luntarjoajana on vahvistumassa. Alan digitalisaatio ja 
vaatimukset mm. reaaliaikaista maksamista kohtaan nä-
kyvät myös Bonum Pankin palveluiden kehittämisessä 
loppuvuoden aikana. 

Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan positii-
viseksi. Katsauskaudella on kirjattu kertaluonteisia eriä, 
joita ei ole odotettavissa loppuvuoden aikana.
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LAAJA TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 €) 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017 Muutos-%

Katsauskauden tulos -128 83

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi

Käyvän arvon rahaston muutos

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit -24

Myytävissä olevat rahoitusvarat 58

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

 Käyvän arvon rahaston muutos

 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 94

Kauden laaja tulos -58 142 -140,8

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018

(1 000 €) Liite 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017 Muutos-%

Korkotuotot Liite 2 1 936 1 830 5,8

Korkokulut Liite 2 -833 -756 10,1

Korkokate 1 104 1 073 2,8

Palkkiotuotot ja -kulut, netto Liite 3 2 813 2 440 15,3

Sijoitusten nettotuotot Liite 4 223 150 48,2

Liiketoiminnan muut tuotot 326 313 4,3

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 4 466 3 977 12,3

Henkilöstökulut -968 -662 46,1

Liiketoiminnan muut kulut -3 223 -2 799 15,1

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -304 -294 3,5

Liiketoiminnan kulut yhteensä -4 494 -3 756 19,7

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Liite 6 -130 -116 11,7

Tulos ennen veroja -158 105 -251,2

Tuloverot 30 -21 -241,7

Kauden tulos -128 83 -253,6
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TASE

(1 000 €) Liite 30.6.2018 31.12.2017

Varat

Käteiset varat 73 381 70 179

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 159 983 141 016

Lainat ja saamiset asiakkailta 39 069 35 791

Sijoitusomaisuus 275 556 305 497

Aineettomat hyödykkeet 1 871 1 833

Aineelliset hyödykkeet 32 39

Muut varat 1 731 1 711

Verosaamiset 482 244

Varat yhteensä 552 107 556 310

Velat

Velat luottolaitoksille 383 965 405 688

Velat asiakkaille 10 713 4 801

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Liite 8 109 814 109 713

Muut velat 15 626 3 682

Verovelat 408 456

Velat yhteensä 520 526 524 340

Oma pääoma

Osakepääoma 10 000 10 000

Rahastot 20 686 20 556

Kertyneet voittovarat 894 1 414

Oma pääoma yhteensä 31 580 31 970

Velat ja oma pääoma yhteensä 552 107 556 310
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSTEN LASKELMA

(1 000 €)
Osake-

pääoma
Käyvän arvon 

rahasto
Muut  

rahastot
Kertyneet 

voittovarat

Oma 
pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018 10 000 556 20 000 1 414 31 970

IFRS 9 siirtymän vaikutus 60 -429 -369

Oma pääoma 1.1.2018 10 000 616 20 000 985 31 601

Kauden laaja tulos

Kauden tulos -128 -128

Muut laajan tuloksen erät 70 70

Laaja tulos yhteensä 70 -128 -58

Muut muutokset 38 38

Oma pääoma 30.6.2018 10 000 686 20 000 894 31 580

(1 000 €)
Osake-

pääoma
Käyvän arvon 

rahasto
Muut  

rahastot
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 10 000 387 10 000 1 296 21 683

Kauden laaja tulos

Kauden tulos 83 83

Muut laajan tuloksen erät 58 58

Laaja tulos yhteensä 58 83 142

Oma pääoma 30.6.2016 10 000 446 10 000 1 379 21 825
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(1 000 €) 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017
Liiketoiminnan rahavirta
Kauden tulos -128 83
Oikaisut kauden tulokseen 403 431
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) 9 289 -52 392
Saamiset luottolaitoksilta -17 300 -34 500
Saamiset asiakkailta -3 533 -3 667
Saamistodistukset 30 143 -13 673
Muut varat -21 -552
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -4 024 33 844
Velat luottolaitoksille -21 722 11 374
Velat asiakkaille 5 912 8 792
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 101 10 088
Varaukset ja muut velat 11 686 3 590
Maksetut tuloverot -181 -252
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 5 359 -18 285

Investointien rahavirta

Muiden sijoitusten lisäykset -65 -
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -335 -38
Investointien rahavirta yhteensä -400 -38

Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa 71 195 96 481
Rahavarat kauden lopussa 76 154 78 157
Rahavarojen nettomuutos 4 959 -18 323

Saadut korot 1 990 1 893
Maksetut korot 839 756
Saadut osingot 5 3

Kauden tulokseen tehdyt oikaisut 403 431

Erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut
Rahoitusvarojen arvonalentumiset 130 116
Poistot 304 294
Muut -30 21

Rahavarat
Käteiset varat 73 381 73 179
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 2 773 4 978
Yhteensä 76 154 78 157

RAHAVIRTALASKELMA
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LIITETIEDOT

LIITE 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Bonum Pankin tilinpäätös on laadittu EU:ssa hyväksytty-
jä kansainvälisiä IFRS-standardeja (International Finan-
cial Reporting Standards) sekä standardeja koskevia 
tulkintoja (IFRIC) noudattaen. 

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 on laadittu IAS 
34 Osavuosikatsaukset -standardin ja Bonum Pankin 
IFRS-tilinpäätöksessä 31.12.2017 esitettyjen laatimis-
periaatteiden mukaan.

Puolivuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Puoli-
vuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina, ellei 
toisin ole ilmoitettu. Laskelmissa ja taulukoissa esitetyt 
luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlas-
kettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Jäljennös Bonum Pankin puolivuosikatsauksesta on saa-
tavissa Bonum Pankki Oyj:n toimitiloista osoitteesta He-
vosenkenkä 3, 02600 Espoo tai sähköisesti osoitteessa 
www.bonumpankki.fi.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISEN MUUTOKSET

Tuloslaskelman rivi Kaupankäynnin nettotuotot esitetään 
erässä Sijoitusten nettotuotot. 

UUSIEN STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTO

IFRS 9 RAHOITUSINSTRUMENTIT -STANDARDIN KÄYT-
TÖÖNOTTO 1.1.2018

Bonum Pankki Oyj on siirtynyt soveltamaan IFRS 9 Ra-
hoitusinstrumentit -standardia 1.1.2018. Pankin tilin-
päätöksen laatimisperiaatteet on esitetty vuoden 2017 
tilinpäätöksen liitetiedossa 1. Pankki ei ole soveltanut 
IFRS 9 -standardia takautuvasti, joten aikaisempia tili-
kausia koskevia tietoja ei ole oikaistu ja ne esitetään 
pääsääntöisesti siinä muodossa, kun ne aiemmin sovel-
letun IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen -standardin mukaan on esitetty.

IFRS 9:n aiheuttamat merkittävimmät muutokset koskivat 
sijoitusten luokittelua ja rahoitusvarojen arvonalentumis-
ten määrittämistä. Odotettavissa olevien luottotappioi-
den määrä siirtymähetkellä 1.1.2018 oli 653 tuhatta 
euroa. Katsauskauden päättyessä 30.6.2018 odotetta-
vissa olevia luottotappioita oli 668 tuhatta euroa. 

Luokittelu ja arvostaminen

Bonum Pankin lainat ja saamiset asiakkailta sekä talle-
tusmuotoiset saamiset muilta luottolaitoksilta arvostetaan 
jatkossakin jaksotettuun hankintamenoon. Pankilla ei ol-
lut siirtymähetkellä eräpäivään asti pidettäviä sijoituk-
sia, eikä se uudelleenluokitellut IAS 39:n mukaisia myy-
tävissä olevia rahoitusvaroja jaksotettuun hankintame-
noon arvostettaviksi.

Bonum Pankin saamistodistukset on uudelleenluokiteltu 
siirtymässä IAS 39 myytävissä olevista rahoitusvarois-
ta arvostettavaksi käypään arvoon muiden laajan tulok-
sen erien kautta. Kaikki oman pääoman ehtoiset instru-
mentit arvostetaan käypään arvoon. Bonum Pankki on 
soveltanut strategisina pidettyihin osakeomistuksiin stan-
dardin sisältämää oman pääoman ehtoisia instrument-
teja koskevaa poikkeusta, jonka mukaisesti käyvän ar-
von muutokset saadaan merkitä muihin laajan tuloksen 
eriin. Mikäli tällainen sijoitus myöhemmin myydään, 
myyntitulos merkitään suoraan omaan pääomaan. Bo-
num Pankilla ei tällä hetkellä ole muita osakesijoituksia.

Arvonalentumisten määrittäminen

IFRS 9 -standardi edellyttää arvonalentumistappion kir-
jaamista perustuen odotettuihin luottotappioihin kaikista 
vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvaroista, jotka ar-
vostetaan jaksotettuun hankintamenoon tai käypään ar-
voon muiden laajan tuloksen erien kautta sekä taseen 
ulkopuolisista luottositoumuksista. 

Odotettujen luottotappioiden laskenta Bonum Pankis-
sa perustuu kolmeen pääsegmenttiin: Henkilöasiakkaat, 
yritysasiakkaat ja sijoitussalkku. Odotettujen luottotap-
pioiden laskenta perustuu kaikissa segmenteissä sopi-
muskohtaisesti maksukyvyttömyyden todennäköisyyteen 
(PD, probability of default), tappio-osuuteen (LGD, loss 
given default) sekä vastuun määrään maksukyvyttömy-
yshetkellä (EAD, exposure at default). Odotettujen luot-
totappioiden määrittämisessä siirrytään 12 kuukaudelta 
odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisesta ko-
ko sopimuksen voimassaoloajalta odotettavissa olevan 
luottotappion kirjaamiseen luottoriskin lisääntyessä mer-
kittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen. 
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Luottoriskin katsotaan lisääntyneen merkittävästi, kun 
jokin seuraavista kriteereistä toteutuu sopimuksen 
kohdalla:

– Sopimuksella on yli 30 päivää erääntyneitä maksuja 

– Sopimusehtoja on muokattu asiakkaan taloudellisista 
vaikeuksista johtuen viimeisen 12 kuukauden aikana

– Asiakkaan maksukyvyttömyyden todennäköisyys on 
merkittävästi kasvanut sopimuksen perustamishetkeen 
verrattuna

– Asiakas on määritelty potentiaaliseksi ongelma-
asiakkaaksi jonkin muun kuin yllä mainittujen kriteerien 
vuoksi

Asiakas ja asiakkaan kaikki sopimukset katsotaan 
olevan maksukyvyttömiä, mikäli jokin seuraavista 
kriteereistä toteutuu:

– Asiakkaalla on yli 90 päivää erääntyneitä maksuja, 
joiden määrä on vähintään 100 euroa

– Pankki on aloittanut perintätoimet asiakkaan sopimus-
ten osalta

– Yritysasiakas on asetettu konkurssi- tai saneerausme-
nettelyyn

IFRS 9 -standardi edellyttää kohtuudella saatavilla ole-
van tulevaisuuden informaation hyödyntämistä odotettu-
jen luottotappioiden määrää arvioitaessa. Odotettujen 
luottotappioiden laskentaa varten POP Pankki -ryhmäs-
sä on kehitetty kolmeen makrotalousskenaarioon ja nii-
hin liittyviin toteutumistodennäköisyyksiin perustuva mal-
li, jolla laskennassa käytettäviä parametreja korjataan 
odotettuja luottotappioita määritettäessä.

Rahoitusvarojen luokittelu ja kirjanpitoarvot IAS 39 ja 
IFRS 9 -standardin mukaisesti on esitetty alla olevassa 
taulukossa. 

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN UUDELLEENLUOKITTELU JA KIRJANPITOARVOT 1.1.2018

*Tasearvoon vaikuttava uudelleenarvostus muodostuu jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien erien 
luottotappiovarauksen muutoksesta.

IFRS 9 käyttöönotto ei vaikuttanut rahoitusvelkojen luokitteluun ja arvostamiseen.

(1 000 €) Luokittelu
IAS 39

Luokittelu
IFRS 9

Kirjanpitoarvo 
IAS 39

Uudelleen-
arvostus*

Kirjanpitoarvo 
IFRS 9

Käteiset varat Lainat ja muut 
saamiset

Jaksotettu hankintameno 70 179 - 70 179

Lainat ja saamiset 
luottolaitoksilta

Lainat ja muut 
saamiset

Jaksotettu hankintameno 141 016 -83 140 933

Lainat ja saamiset 
asiakkailta

Lainat ja muut 
saamiset

Jaksotettu hankintameno 35 791 -125 35 666

Sijoitusomaisuus Myytävissä olevat 
rahoitusvarat

Käypään arvoon laajan 
tuloksen erien kautta

305 497 305 497

Rahoitusvarat yhteensä 552 483 -208 552 275
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IFRS 15 MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2018

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta Bonum Pankin tuottojen 
tulouttamisajankohtaan. Bonum Pankki siirtyi noudattamaan IFRS 15 -standardia takautuvalla menetelmällä. 

(1 000 €) 31.12.2017 Uudelleen-arvostuksen 
vaikutus 1.1.2018

Osakepääoma 10 000 - 10 000
Rahastot

Käyvän arvon rahasto 556 60 616

Muut rahastot 20 000 -- 20 000

Kertyneet voittovarat 1 414 -429 985
Oma pääoma yhteensä 31 970 -369 31 601

RAHOITUSVAROJEN UUDELLEENLUOKITTELUN VAIKUTUS OMAAN PÄÄOMAAN 1.1.2018
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(1 000 €) 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017
Korkotuotot

Saamisista ja veloista luottolaitoksilta 1 020 886
Saamisista asiakkailta 836 851
Saamistodistuksista 81 93
Muut korkotuotot 0 0
Korkotuotot yhteensä 1 936 1 830
Joista negatiiviset korkokulut 572 468

Korkokulut
Saamisista ja veloista luottolaitoksille -65 -112
Veloista asiakkaille -294 -153
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -474 -490
Muut korkokulut 0 -1
Korkokulut yhteensä -833 -756
Joista negatiiviset korkotuotot -353 -252

Korkokate 1 104 1 073

LIITE 2 KORKOTUOTOT JA -KULUT

LIITE 3 PALKKIOTUOTOT JA -KULUT, NETTO

(1 000 €) 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017
Palkkiotuotot

Luotonannosta 24 9
Korttiliiketoiminnasta 2 717 2 472
Maksujenvälityksestä 1 674 1 340
Muut palkkiotuotot 131 171
Palkkiotuotot yhteensä 4 546 3 992

Palkkiokulut
Korttiliiketoiminnasta -1 345 -1 191
Maksujenvälityksestä -372 -348
Muut palkkiokulut -16 -14
Palkkiokulut yhteensä -1 733 -1 553

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 2 813 2 440
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LIITE 4 SIJOITUSTEN NETTOTUOTOT

(1 000 €) 1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta

Saamistodistukset
Myyntivoitot ja -tappiot 7 -
Käyvän arvon rahastosta siirretyt 76 -

Osakkeet ja osuudet
Osinkotuotot 5 -

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
arvostettavat yhteensä

88 -

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä
Osakkeista ja osuuksista

Osinkotuotot - 3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä 0 3

Valuuttatoiminnan nettotuotot 135 148

Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 223 150

Sijoitusten nettotuotot sisältää arvopaperisijoitusten nettotuotot lukuun ottamatta saamistodistusten korkoja, jotka 
on merkitty korkokatteeseen. 
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LIITE 5 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU

Varat 30.6.2018

(1 000 €)
Jaksotettu 

hankintameno

Käypään arvoon 
muun laajan tuloksen 

erien kautta
Kirjanpitoarvo 

yhteensä
Käteiset varat 73 381 - 73 381
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 159 983 - 159 983
Lainat ja saamiset asiakkailta 39 069 - 39 069
Saamistodistukset - 274 537 274 537
Osakkeet ja osuudet - 1 019 1 019
Rahoitusvarat yhteensä 272 434 275 556 547 990
Muut kuin rahoitusvarat 4 116
Vastaavaa 30.6. 552 107

Varat 31.12.2017

(1 000 €)
Lainat ja  
saamiset

Myytävissä  
olevat

Kirjanpitoarvo 
yhteensä

Käteiset varat 70 179 - 70 179
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 141 016 - 141 016
Lainat ja saamiset asiakkailta 35 791 - 35 791
Saamistodistukset - 304 699 304 699
Osakkeet ja osuudet - 798 798
Rahoitusvarat yhteensä 246 987 305 497 552 483
Muut kuin rahoitusvarat 3 826
Vastaavaa 31.12. 556 310

Velat 30.6.2018

(1 000 €)
Muut  

rahoitusvelat
Kirjanpitoarvo 

yhteensä
Velat luottolaitoksille 383 965 383 965
Velat asiakkaille 10 713 10 713
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 109 814 109 814
Rahoitusvelat yhteensä 504 493 504 493
Muut kuin rahoitusvelat 16 033
Velat 30.6. 520 526

Velat 31.12.2017

(1 000 €)
Muut  

rahoitusvelat
Kirjanpitoarvo 

yhteensä
Velat luottolaitoksille 405 688 405 688
Velat asiakkaille 4 801 4 801
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 109 713 109 713
Rahoitusvelat yhteensä 520 202 520 202
Muut kuin rahoitusvelat 4 138
Velat 31.12. 524 340
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LIITE 6 RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMISTAPPIOT

ECL-laskennan piirissä olevat vastuut (brutto) 30.6.2018

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
Lainat ja saamiset 194 913 1 188 573 196 674
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 81 224 24 079 174 105 477
Saamistodistukset 271 538 3 000 - 274 537
Yhteensä 547 675 28 267 747 576 689

ECL-laskennan piirissä olevat vastuut (brutto) 1.1.2018

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
Saamiset asiakkailta 174 357 - - 174 357
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 77 996 22 994 292 101 283
Saamistodistukset 301 203 3 495 - 304 698
Yhteensä 553 556 26 489 292 580 338

Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) muutokset

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä

Saamiset asiakkailta ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

ECL 1.1.2018 222 103 252 578
Siirrot vaiheeseen 1 4 -11 -74 -81
Siirrot vaiheeseen 2 -2 15 -61 -49
Siirrot vaiheeseen 3 -2 -1 148 145
Uusien luottojen myöntämisestä johtuva lisäys 44 14 15 74
Taseesta pois kirjaamisesta johtuva vähennys -6 -11 -20 -53
Luottoriskistä aiheutuva muutos (netto) -18 6 -2 -15
Laskentaparametrien muutosten vaikutus 0 -1 6 5
Lopullisen luottotappion kirjaamisesta johtuva 
vähennys

- - -15 -15

Vaikutukset yhteensä 19 11 -4 27
ECL 30.6.2018 242 114 249 605

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvarat (saamistodistukset)

ECL 1.1.2018 66 9 - 75
Alkuperäisestä hankinnasta johtuvat lisäykset 42 1 - 43
Taseesta pois kirjaamisesta johtuva vähennys -44 -9 - -54
Luottoriskistä aiheutuva muutos (netto) -1 - - -1
Vaikutukset yhteensä -3 -8 - -12

ECL 30.6.2018 62 1 - 63
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1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017

ECL:n vähennys luottotappioina poistetuista saamisista 15 -

ECL:n muutos lainoista ja saamisista sekä taseen ulkopuolisista eristä -35 -

ECL:n muutos saamistodistuksista 5 -

Saamisryhmäkohtaisten arvonalentumistappioiden muutos - 22

Lopulliset luottotappiot -115 -138

Arvonalentumistappiot lainoista ja saamisista -130 -116

Kauden aikana kirjatut arvonalentumistappiot lainoista ja saamisista
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LIITE 7 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Käypään arvoon arvostetut erät 30.6.2018

(1 000 €) Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypä arvo 

yhteensä
Kirjanpito-

arvo
Käypään arvoon muun laajan 
tuloksen erien kautta arvostettavat

Osakkeet ja osuudet - - 1 019 1 019 1 019
Saamistodistukset 50 330 224 208 - 274 537 274 537

Rahoitusvarat yhteensä 50 330 224 208 1 019 275 556 275 556

Käypään arvoon arvostetut erät 31.12.2017

(1 000 €) Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypä arvo 

yhteensä
Kirjanpito-

arvo
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet - - 798 798 798
Saamistodistukset 52 837 251 861 - 304 699 304 699

Rahoitusvarat yhteensä 52 837 251 861 798 305 497 305 497

Rahoitusvarat ja -velat merkitään taseeseen käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Bonum Pankki on 
soveltanut IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia 1.1.2018 alkaen. Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja arvostami-
nen on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitteessä 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

      30.6.2018         31.12.2017

(1 000 €) Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Rahoitusvarat

Käteiset varat 73 381 73 381 70 179 70 179
Lainat ja saamiset 199 053 198 687 176 808 177 018
Käypään arvoon muun laajan tuloksen 
erien kautta arvostettavat

275 556 275 556 - -

Myytävissä olevat rahoitusvarat - - 305 497 305 497
Yhteensä 547 990 547 625 552 483 552 693

Rahoitusvelat
Talletukset 394 679 394 679 410 489 410 489
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 109 814 110 878 109 713 111 385

Yhteensä 504 493 505 557 520 202 521 874
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Käyvän arvon hierarkiat 
 
Taso 1 sisältää rahoitusinstrumentit, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien markkinahintano-
teerausten perusteella. Likvideiksi markkinoiksi katsotaan sellaiset markkinat, joilta hintanoteeraukset saadaan 
säännöllisesti. Tähän ryhmään merkitään kaikki julkisesti noteeratut arvopaperit. 
 
Taso 2 sisältää sellaiset rahoitusinstrumentit, joiden arvostuksessa käytetään yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetel-
miä tai -malleja, jotka perustuvat todennettavissa oleviin markkinahintoihin perustuviin oletuksiin. Tasolle 2 merkit-
tyjen rahoitusinstrumenttien käypä arvo voi perustua esimerkiksi vastaavanlaisen instrumentin markkinanoteerauk-
sesta tai rahoitusvälineen osien markkinanoteerauksesta johdettuun arvoon. Tähän ryhmään merkitään korttiluotot 
sekä muut instrumentit, joilla ei käydä kauppaa likvideillä markkinoilla. 
 
Taso 3 sisältää sellaiset rahoitusinstrumentit ja muut varat, joiden käypä arvo ei perustu markkinanoteerauksiin tai 
arvostusmenetelmien tai -mallien avulla todennettavissa olevien markkinahintojen perusteella laskettuun arvoon. 
Arvostusmenetelmissä käytettyihin oletuksiin liittyy usein epävarmuutta. Tasolle 3 merkittyjen varojen käypä arvo 
perustuu usein kolmannelta osapuolelta saatuun hintatietoon. Tähän ryhmään merkitään noteeraamattomat 
osakkeet ja rahastot.  
 
Siirrot käyvän arvon hierarkian tasojen välillä 
 
Siirrot hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaneen tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen 
toteutumispäivänä. Katsauskaudella ei tapahtunut siirtoja tasojen välillä.

Kirjanpitoarvo Mahdollinen vaikutus omaan pääomaan
(1 000 €) Positiivinen Negatiivinen
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat 
rahoitusvarat 
Käypään arvoon muun laajan tuloksien erien kautta 
arvostettavat rahoitusvarat

1 019 153 -153

Yhteensä 1 019 153 -153

Tasolle 3 merkittyjen käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon herkkyys on laskettu 
olettamalla arvopaperin käyvän arvon muuttuvan 15 prosenttia.

Bonum Pankilla ei ole kertaluonteisesti käypään arvoon arvostettuja varoja.

Herkkyysanalyysi tasolle 3 merkityille rahoitusvaroille

Toistuvasti käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 30.6.2018

Tasolle 3 merkittyjen käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen tapahtumat

(1 000 €) Käypään arvoon muun laajan tuloksen 
erien kautta arvostettavat

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 798 798
+ Hankinnat 65 65
+/- Muun laajan tuloksen eriin kirjatut arvonmuutokset 155 155

Kirjanpitoarvo 30.6.2018 1 019 1 019
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(1 000 €) 30.6.2018 31.12.2017
Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut

Muut vakuudet Suomen Pankille 16 871 16 389
Annetut vakuudet yhteensä 16 871 16 389

LIITE 10 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET

(1 000 €) 30.6.2018 31.12.2017
Luottolupaukset 105 477 101 283
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 105 477 101 283

LIITE 9 ANNETUT VAKUUDET

(1 000 €) 30.6.2018 31.12.2017
Joukkovelkakirjalainat 99 814 99 717
Sijoitustodistukset 10 000 9 996
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat yhteensä 109 814 109 713

LIITE 8 YLEISEEN LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT

Bonum Pankki Oyj on laskenut liikkeeseen tilikaudella 2016 kolmivuotisen vaihtuvakorkoisen 100 miljoonan euron 
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina on listattu Helsingin pörssiin. Alkuvuoden aikana laskettiin liikkee-
seen kolme sijoitustodistusta nimellisarvoltaan 5 miljoonaa euroa. Myös kolme sijoitustodistusta nimellisarvoltaan 
5 miljoonaa euroa on erääntynyt maksettavaksi katsauskauden aikana.
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LIITE 11 LÄHIPIIRITIEDOT

LIITE 12 VAKAVARAISUUSTIEDOT

Bonum Pankin lähipiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä näiden läheiset perheenjäsenet. 
Lähipiiriin kuuluu myös Bonum Pankin emoyhteisö POP Pankkiliitto osk sekä sen toimitusjohtaja ja tämän sijainen. 
Lisäksi lähipiiriin kuuluvat sellaiset yhteisöt, joissa johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ja/tai heidän läheisillä per-
heenjäsenillään on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. Johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Bonum Pankin 
hallitus ja toimitusjohtaja sekä johtoryhmä. Avainhenkilöihin kuuluu myös POP Pankkiliitto osk:n toimitusjohtaja ja 
tämän sijainen. Lähipiiriin kuuluvat myös Bonum Pankin kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt.

Bonum Pankki on myöntänyt lähipiirille asunto- ja kulutusluottoja kaudella henkilökunnan ehdoin ja ne on sidottu 
yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. Samaan konserniin kuuluville yhtiöille on myönnetty luottoja yleisten mark-
kinaehtojen mukaisesti.

Lähipiiriliiketoimissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2017 jälkeen.

Bonum Pankki kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. Bonum Pankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät 
POP Pankkien yhteenliittymän vakavaraisuudesta laadittuihin laskelmiin POP Pankki -ryhmän yhdistellyssä osavuo-
sikatsauksessa.

POP Pankki -ryhmän tilinpäätös on saatavissa POP Pankkiliitto osk:n toimitiloista osoitteesta Hevosenkenkä 3, 
02600 Espoo tai sähköisesti osoitteesta www.poppankki.fi.

Tämän puolivuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Espoossa 22. elokuuta 2018

Bonum Pankki Oyj 
Hallitus

Lisätietoja
Vt toimitusjohtaja Kirsi Salo p. 040 650 0411
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lemettinen p. 040 503 5411 
www.bonumpankki.fi
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