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Vi ska vara
lättillgängliga
i alla kanaler
Nu när böckerna har stängt för 2017
kan vi konstatera att vi lyckades
nå flera av våra centrala mål.
Affärsvolymerna fortsatte att växa
stabilt, vi stärkte vår kapitalbas och
antalet ägarkunder fortsatte att öka i
betydande takt. Ökade affärsvolymer
bidrog till att stärka resultatet och
rörelsevinsten landade på 4,2 miljoner
euro. Det innebar en ökning med
18,3 % mot året innan.

JOHNNY NORDQVIST
Verkställande direktör

Resultatet stärktes både genom ett bättre räntenetto men
även via ett högre provisionsnetto. Kostnadsökningen blev
måttlig. Kvaliteten på kreditportföljen var god vilket gjorde att
nedskrivningen av krediter var förhållandevis små och lägre än
året innan.
Under 2017 fortsatte vi, i enlighet med vår strategi, att satsa
på att effektivisera och förnya våra system. De mest synliga
effekterna för våra kunder berörde förnyandet av nättjänsten
samt nya alternativ för mobilbetalningar. Under året tog vi även
i bruk möjligheten till nätmöten för de kunder som vill sköta
bankärendena hemifrån eller befinner sig utomlands. Med
vår utvidgade elektroniska tjänst för underskrift av avtal har
tillgängligheten förbättrats ytterligare för våra kunder.
Under året ökade antalet ägarkunder med 378 stycken och
antalet ägarkunder var 7226 stycken vid årsskiftet. Kundernas
årliga samlade bonus uppgick till rekordnivåer på drygt
1,1 miljoner euro.

Framtiden
Vi har till stora delar anpassat oss till det låga ränteläget men vi
ser ännu att lågräntemiljön fortsätter att hålla tillbaka tillväxten
i vårt räntenetto. Samtidigt har de låga räntorna förbättrat
kundernas kreditbetalningsförmåga och nedskrivningarna av
krediter har varit små. Den bilden tror vi att fortsätter även under
stora delar av 2018.
Vi befinner oss i vår branschs största brytningsskede någonsin
och vi har därför valt att utvecklas till ett flerbranschföretag.
Försäkringar är idag en naturlig del av vårt utbud och under våren
2018 öppnar vårt femte sjukhus i Åbo. Våra kunder har redan
goda erfarenheter av vårt ortopediska sjukhus i Helsingfors.
Vi tror också att våra tjänster måste finnas enkelt tillgängliga
oberoende av tidpunkt. Digitaliseringen gör att konkurrensen
inte längre känner samma lokala gränser och förändrade
direktiv öppnar upp för flera aktörer. Därför fortsätter vi att
utveckla våra digitala tjänster. För att försäkra oss om att våra
kunder ska vara fortsatt nöjda med oss är det viktigt att vi höjer
utvecklingstakten. Som vi tidigare har kommunicerat så ökar vi
våra utvecklingskostnader de kommande åren.
Samtidigt måste vi även vara beredda på att utmana vårt
verksamhetssätt och fortsätta att jobba med kompetensutveckling
så att vår personal är de toppexperter som våra kunder vill träffa i
personliga möten på kontoret. Det är viktigt att vi är tillgängliga för
våra kunder i alla kanaler.

Johnny Nordqvist, verkställande direktör
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VD har ordet
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Årets höjdpunkter

2017
Ägarkunder
Andelsbankens sjutusende ägarkund anslöt sig under
2017. 7226 stycken ålänningar äger nu en del av sin
bank. Det är en ökning på 378 stycken sedan 2016.

Antal ägarkunder
5917

2013

6102

2014

6421

2015

6848

2016

Nya ägarkunder under året

7226

2017

MARS

Succé i vår årliga
bildkonsttävling
Varje år anordnar vi en bildkonsttävling i
samarbete med grundskolorna. 2017 bjöds
också unga i åldern 14–18 in att delta,
och totalt fick vi in 357 bidrag från 14 olika
åländska skolor. Efter juryns överläggning
valdes Aitor Angué Westerlunds bidrag
”Vänner också under havet” som en av fyra
åländska vinnare. Konstverket skickades till
den riksomfattande finalen i Helsingfors,
där ett antal utvalda bidrag av totalt
ca 20 000 teckningar från ungefär 650
finska skolor deltog. Aitor vann sin grupp
i Finland och gick vidare till den internationella finalen, som i år också hölls i
Helsingfors. I den mycket hårda konkurrensen slutade Aitor på fjärde plats. I
internationella tävlingen deltog bidrag från
Italien, Österrike, Luxemburg, Frankrike,
Tyskland och Schweiz. Bildkonsttävlingen
är världens största för barn och unga enligt
Guinness Rekordbok.

MAJ

Överföringar som
når mottagaren direkt
Den efterlängtade nyheten Siirto: direkt överföring av pengar
med hjälp av ett telefonnummer, finns både i OP-mobilen
och Pivo. En annan snabb överföringsmetod är vanliga
SEPA-betalningar (i euro med iban och bic) som utförs innan
kl. 14. De når mottagaren redan samma dag, oavsett om
mottagaren har en annan bank eller finns i utlandet.

NOVEMBER

Den 10 november
när ombyggnationen
var färdig bjöd vi in till
öppet hus och firade
med tårta!

Aitor Angué Westerlund håller i sitt verk
”Vänner också under havet”.
Foto: Nina Kaverinen

Hippoklubben intog
Ålands sjöfartsmuseum
Fjärde november samlades Hippo-klubben på Ålands sjöfartsmuseum för äventyr.
Vi fick besök av författarna Ulf Nilsson och Lotta Olsson, som skrivit de populära
böckerna om Kommissarie Gordon respektive hasselmusen och jättemyrsloken.
Hippo kramades, och barnen fick också en Hippotatuering på armen. Vi ordnar
regelbundet aktiviteter för klubben som välkomnar alla kunder 12 år och yngre.

JANUARI

JUNI

DECEMBER

Bankmöte och underskrift hemma

Vår nya trafikförsäkring

Nu kan du få personlig betjäning med din rådgivare hemma i soffan. Du kan förhandla
till exempel om lån eller gå igenom dina sparplaner, och allt du behöver är en dator eller
mobiltelefon, samt en passlig tidpunkt. Oavsett om du kommer in till oss eller har ett digitalt
möte kan du signera papper digitalt med dina nätbankskoder när det passar dig.

Vår trafikförsäkring förnyades i juni. Bonusen kan nu starta på upp
till 40 procent och den snabbt stigande bonusen kan bli hela 80
procent. När man har kört med maximal bonus utan skador i två
år, beviljas man bonusskydd. Då minskar inte bonus på grund av
en olycka. Som ägarkund får du rabatt och det samlas OP-bonus
för försäkringar. Läs mer: op.fi/bil (försäkringen beviljas av
OP Försäkring Ab)

Insamling för Matbanken
och Finland 100 år

APRIL

Plattor för ökad
kundnöjdhet
För att kunna demonstrera våra digitala
tjänster så har alla kundansvariga en surfplatta på sitt rum. Nu kan vi enkelt visa op.fi
(nättjänsten) och OP-mobilen. Kundnöjdhet är viktigt för oss, därför låter vi också
kunderna svara på en kort enkät med hjälp
av plattan innan mötet avslutas. Enkäten kan
också skickas per mail. Vi är tacksamma för
alla svar och konstruktiv kritik så att vi kan bli
ännu bättre på att bemöta våra kunder.
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Ulf Nilsson och Lotta Olsson läser ur sina böcker för många intresserade barn på Hippodagen i
Ålands Sjöfartsmuseum.

Årets höjdpunkter

Under 2017 utförde hela Finland 100 år av frivilligarbete till förmån
för Finlands 100-årsjubileum på uppmaning av OP Gruppen. Vi valde
att skänka vår tid till Matbanken för Åland, genom att låta personalen
under arbetstid vara i Maxinge och ta emot produkter till förmån för
Matbankens stora vinterinsamling. Intresset för att delta var stort
bland vår personal, insamlingen blev lyckad och alla var överens om
att det var en tänkvärd dag.
- Folk var väldigt givmilda, det är fantastiskt att så många ville hjälpa
till, säger Malin Gustafsson, kundansvarig för privatkunder.
Till Matbanken går av olika anledningar ca 50–60 barnfamiljer och
30–40 ensamma personer varje vecka. De får smörgås och kaffe,
socialt umgänge och de produkter som de behöver för att klara
vardagen. Matbanken
finns i Västernäs,
Mariehamn. Om du
vill donera matvaror
eller hygienprodukter
så är de på plats
onsdagar och tors
dagar klockan 10-12.
Malin Gustafsson och Alexander Clemes samlade in varor i Maxinge till förmån
för Matbanken.
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Vi har också förenklat betalningen av vanliga fakturor i appen.
Efter att du har skannat in fakturans uppgifter med den inbyggda
streckkodsläsaren, godkänner du med en kod som du har valt
själv. Det är alltid samma kod som används till transaktioner i
OP-mobilen. Mobilnyckeln, som tjänsten heter, ersätter nyckeltalslistan, och du kan aktivera den på två olika enheter. Men släng inte
nyckeltalslistan, den behövs för att aktivera mobilnyckeln och än så
länge för att godkänna i nättjänsten och externa tjänster.
Det tredje enkla betalningssättet är till dig själv. Under ”egen
överföring” flyttar du pengar i realtid mellan dina konton. Det är
smidigt om du t.ex. inte har kortet kopplat till brukskontot. Du kan
också välja att betalningen automatiskt upprepas en bestämd dag
varje månad, i exakt så många månader som du vill.

Handel utan nyckeltal

I OP-mobilen är de flesta bank- och försäkringstjänsterna samlade och lätta att använda var du än är. Det gör inget om du har glömt
nyckeltalslistan, du godkänner transaktioner i appen med den inbyggda mobilnyckeln.

Banktjänsterna
i din hand
Frågar man vår personal vilken av alla våra
tjänster som de gillar och använder mest så
blir svaret ett rungande ”OP-mobilen”.
Det är svårt att inte gilla appen som är
enkel att använda och faktiskt rymmer de
banktjänster man behöver i sitt dagliga liv.
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Digitalisering

2012 släpptes OP-mobilen, tjänsten som ger kontroll över
ekonomin var man än befinner sig med uppkoppling till wifi
eller mobilnät. Appen är avgiftsfri och tillgänglig för alla med
ett nättjänstavtal. Den laddas snabbt ner från appbutiken
till en smarttelefon; iPhone, Android eller Windows. Tidigare
krävdes bekräftelse med nyckeltalstabellen vid många olika
transaktioner och tjänster också i OP-mobilen, men nu
behövs knappt tabellen över huvud taget.

Efterlängtade nyheter för betalningar
Frustrationen över en glömd nyckeltalslista är numera ett
minne blott när man använder OP-mobilen. Det finns tre
olika sätt att göra betalningar eller överföringar som inte kräver bekräftelse med nyckeltal. Alla är redan inbyggda i appen,
redo för dig att aktivera.
Föreställ dig att du och några goda vänner ska köpa en present tillsammans. Du erbjuder dig att betala hela gåvan, och
därefter för dina vänner direkt över sin andel till dig. Pengarna
når ditt konto på sekunden, utan att någon räknar mynt eller
rabblar upp kontonummer.
Med hjälp av telefonnummer betalas och mottas pengar
mellan olika banker* i realtid utan nyckeltal. Siirto, den finska
varianten av svenska Swish, är en avgiftsfri tjänst som förenklar det dagliga utbytandet av mindre summor. Nätföretag
börjar också öppna upp för betalning via Siirto. Det har aldrig
varit enklare att överföra pengar!

Att spara ska vara enkelt, så att det blir gjort. Det gäller oavsett om
du sparar på konto, i en fond eller i aktier. Med en egen överföring
flyttar du pengar mellan dina konton, och med ett fortlöpande
fondspar sparar du automatiskt varje månad, men det går också
snabbt och enkelt att köpa fonder eller aktier i OP-mobilen utan
nyckeltal när du känner för det. Att vara ägarkund lönar sig,
eftersom man köper, säljer och byter de flesta fonderna avgiftsfritt.
Innehavet samlar dessutom OP-bonus.
Under fliken ”sparande och placering” finns det mycket att
utforska. Här hittar du först och främst dina egna besparingar, ditt
innehav. Du kan se utvecklingen för alla dina fonder och aktier,
samt utforska nya att investera i. Du hittar alla tillgängliga fonder
och aktier i OP-mobilen, liksom historik och beskrivning. Trycker du
på grafen får du se kurshistoriken under olika tidsperioder för den
specifika fonden eller aktien.
För att kunna spara i fonder eller aktier behöver du öppna ett
förvar, det gör du enkelt på op.fi. Därefter kan du börja köpa aktier
eller teckna fondandelar med bara en knapptryckning och utan
nyckeltal i OP-mobilen.

OP-mobilen i ett nötskal
– full koll på ekonomin
OP-Mobilen ger dig snabb koll på läget gällande saldo,
kontohändelser och kommande betalningar. Du ser
också dina besparingar, alla dina lån och försäkringar.

Här aktiverar du tilläggstjänsterna
Siirto
1

En fördel med ”allt under samma tak” (bank-, försäkrings- och
juridiska tjänster) är att allt är samlat på samma ställe. Detsamma
gäller för OP-mobilen. Håll koll på dina konton, saldo och sparande.
Kikar du in under försäkringar så hittar du dina aktiva försäkringar,
försäkringsbrev, försäkringsvillkor och aktuella skadeanmälningar
under handläggning. En skadeanmälan gör du snabbt och direkt i
OP-mobilen, så är det avklarat.
Är du osäker på hur du går vidare om en olycka har hänt?
Öppna OP-mobilen, under samma försäkringsflik hittar du skadehjälpen. Skadehjälpen ger råd och hjälper dig vidare vid de flesta
olyckor som sker. Om din fråga inte finns just där, kan du också
surfa in på skadehjalpen.op.fi

2

Siirto-betalningar

2

Den här apparaten

2

Den här apparaten

Mobilnyckeln
1

Allt under samma tak

Förmåner och verktyg

3

Förmåner och verktyg
Mobilnyckeln

Handel utan nyckeltal
1
3

Förmåner och verktyg
Handel utan bekräftelse

Logga in med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning
(Kräver att din telefon eller platta stöder tjänsten.)
1
3
3

Förmåner och verktyg 2 Den här apparaten
Logga in med fingeravtryck eller
Logga in med Face ID

Om du inte hittar tjänsterna kan du behöva uppdatera din app.

* Siirto fungerar för i skrivande stund också för kunder i Nordea, S-Banken och Aktia.
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Dina förmåner som ägarkund
Förmåner

Ägarkund

Kund

OP-bonus
Dagliga banktjänster -45 %
De flesta försäkringar -10 %
(beviljas av OP Försäkring Ab)

Dagliga banktjänster gratis för
under 26-åringar
21 % rabatt på flera försäkringar för
8-27-åringar

Köp och sälj fonder utan kostnader
Ränta på brukskonton fr.o.m. 1.4.2018
Det nya produktskyddet för OP-Visa
samt OP-Mastercard fr.o.m. 1.1.2018
Möjlighet att delta i den egna
bankens verksamhet

Har du upptäckt
alla förmåner
som ägarkund?
I augusti 2017 registrerades den 7000:e
ägarkunden! Antalet tickar stadigt uppåt.
Aldrig förr har vi varit så många som äger
en del av sin bank, samlar OP-bonus, tar del
av alla förmåner och samverkar för vårt och
andras bästa. Ja, du känner väl till alla de
egenskaper och fördelar du får som ägarkund
hos Andelsbanken för Åland? Det lönar sig att
vara ansluten.

De många förmånerna varierar i form och karaktär, men
oavsett var i livet du är finns det en passlig förmån för alla
ägarkunder. OP-bonusen är en förmån, och det är faktiskt
möjligt att samla bonus för hundratals euro per år.
OP-bonus samlas på basis av dina helt vanliga ärenden.
Olika ärenden ger rätt till bonus och gemensamt är att det
är sådana som de flesta har eller har behov av. Bonus
samlande ärenden är lån, besparingar och placeringar, pengar
på konton, inköp som betalas med OP-Visas kreditfunktion,
samt försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon. I
nättjänsten (op.fi) och OP-mobilen syns hur mycket OP-bonus
du har tillgängligt och till vad den har använts.
Den samlade OP-bonusen används för att betala tjänster
hos oss, t.ex. kort, nättjänst och valutaväxling, liksom olika
avgifter för lån och sparande. Dessutom används den till
försäkringspremier hos OP Försäkring och arvoden för våra
juridiska tjänster. Avgifterna betalas helt eller delvis, beroende
på hur mycket OP-bonus som är disponibelt. Betalningarna
sköts automatiskt och så smidigt att du knappast märker det,
utan kan koncentrera dig på annat.

Bonus för alla i familjen
Om man är fler i ett hushåll lönar det sig att ansluta hela
familjen som ägarkunder, då alla samlar OP-bonus för sina
bank- och försäkringsärenden. Hela familjen kan också ta
nytta av varandras OP-bonus genom att bilda en familjehelhet. Även minderåriga ägarkunder samlar OP-bonus och
kan vara medlem i helheten. En person i familjehelheten ska
utses till ägare. Det är nämligen på ägarens bonuskonto som
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Ägarkunder

Personalen firade 7000 ägarkunder.

hela familjens OP-bonus samlas, men den används för alla
familjemedlemmars ärenden.
Ett exempel belyser familjehelhetens fördelar. Person A
har inte mycket avgifter och samlar därför outnyttjad bonus
på hög, medan person B inte samlar bonus som räcker till
alla sina ärenden. Avgifter dras därför delvis från person B:s
brukskonto. Deras rådgivare rekommenderar dem att gå ihop
till en familjehelhet för att lösa problemet. De tycker att det är
en bra idé och kommer gemensamt överens om att person
A blir ägare till bonuskontot. De börjar nu samla gemensam
OP-bonus för deras skilda ärenden. Efter att alla ärenden
för person A har betalats med bonusen, räcker återstående
bonus till att betala ärenden också för person B. Inga avgifter
dras numera från brukskontot.

tre olika produktgrupper från OP Försäkring får 10 % rabatt
på de flesta försäkringar. Dessutom höjer vi ägarkundens liv
försäkringsbelopp med 40 %, och ägarkunder med barn under
1 år erbjuds avgiftsfritt livförsäkringsskydd på 20.000 € i ett
års tid. Våra försäkringsrådgivare kan berätta om fler för
måner och försäkringsrabatter för dig.
En nyhet för våra ägarkunder är det nya produktskyddet för
OP-Visa samt OP-Mastercard som trädde i kraft 1.1.2018.
Utöver alla credit-inköp som du gör med kortet gäller
produktskyddet nu också för alla debit-inköp. Försäkringen
gäller i 180 dagar efter inköp eller att du fått produkten i din
hand, och gäller också om du handlar i utlandet eller på nätet.
Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab och har uppdaterats automatiskt för ditt kort.

Berikande och aktuella

Rätt att påverka

Som ägarkund betalas dina ärenden helt eller delvis med
OP-bonus, men du får också rabatt. På paketet för dagliga
tjänster, brukskonto, OP-nättjänst och OP-Visa ingår 45 %
rabatt, då ska minst 500 euro per kvartal betalas in till kontot
och nätkontoutdrag användas. Förutom rabatter finns det
också andra förmåner på dagliga tjänster, och de uppdateras
och utökas hela tiden. Visste du till exempel att vi uppmuntrar
till kontinuerligt sparande genom att inte ta ut någon avgift för
att köpa, sälja och byta de allra flesta fonder för ägarkunder?
Eller att endast ägarkunder erhåller ränta på brukskonton
fr.o.m. 1.4.2018?
”Allt under samma tak” gör att det också finns rabatter att
räkna hemåt på försäkringar. Ägarkunder med försäkringar ur

Alla ägarkunder äger en lika stor och viktig del av vår bank,
och har därför lika mycket rätt och chans att påverka vår
verksamhet. Det kan man göra via andelsstämman. Varje
vår bjuds ägarkunderna in till det stora mötet. Föregående
års bokslut gås igenom, och till exempel eventuella förändringar och nyheter diskuteras. Alla ägarkunder på plats kan
delta i omröstningar och säga sin åsikt. Det är en berikande
sammankomst mellan ledningen och ägarna, nya som gamla
ägarkunder. Kallelsen publiceras i våra lokaltidningar.
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Skydda dig själv och ditt lån från en
räntestegring och oväntade händelser
FAST RÄNTA
Du kan välja en fast ränteperiod på under 10 år för både nya och
gamla bolån, eller dela upp lånet med en del fast ränta och en
del rörlig ränta. Om du inte gör några ändringar i lånet, ger inte
fast ränta extra kostnader. Vill du betala bort lånet i förtid kan det
leda till kostnader om räntorna har sjunkit.

AST FÖ

ÄG

AR

ER

ND

R

E

LÅNG FAST RÄNTA
Som ägarkund hos oss kan du nu få en lång fast ränta
på ditt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. Om du
vill kan du återbetala ditt bolån med lång fast ränta i förtid utan extra kostnader. Vid behov kan du avtala med
banken om andra ändringar i ditt bolån med fast ränta,
t.ex. om amorteringsfrihet. Både gamla och nya ägarkunder kan få en lång fast ränta på sitt bolån.

KUND

RÄNTETAK
Ett räntetak innebär att räntan inte överstiger en överens
kommen nivå under en avtalad period. Du kan välja längden på
räntetaket för ditt lån så länge som passar dig, ända upp till 14 år.
Du kan välja att betala avgiften som en del av lånets marginal
eller på en gång. Räntetaksavgiften räknas utgående från räntemarknaden samt räntetakets nivå och giltighetstid.

Mats Gustafsson, Kreditchef privatkunder

ÅTERBETALNINGSSKYDD

KRÖNIKA

Det är värt att
skydda dig själv
och din ekonomi
Har du bolån eller går i planerna
att ta ett? Det finns många viktiga
beslut som man behöver ta.

När vi träffar bolånekunder diskuterar vi tillsammans hur
deras ekonomi ser ut och hur ändringar i räntan skulle
påverka dem. Det är viktigt för alla eftersom ett bolån är
en stor investering för en lång tid framöver. Investeringen
skapar möjligheter men medför även risker.
När vi frågar kunderna vad som är viktigt i deras liv och
ekonomi så är det två saker som nästan alltid kommer på
tal. De flesta överraskas över stresstestet: hur räntekost-
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Ränteskydd

naderna stiger i takt med att bolåneräntan stiger. Det
andra är oro över hur man skall klara av att betala lånet
om något händer med en själv eller en familjemedlem.
Vad gäller bolåneräntan, kan vi konstatera att räntorna
har varit väldigt låga under en lång tid. Under 2017 har
vi ändå sett att de långa räntorna har bottnat och börjat
stiga. Trots vändningen är priset på långa ränteskydd
fortsättningsvis mycket låga. Med långa ränteskydd menar
jag ränteskydd som löper 10–25 år, alltså rentav för
hela lånetiden. Ja, jag vill påstå att 2018 är en utmärkt
tidpunkt för att säkra dina bolåneräntor!
Vi hör vanligen två olika tankesätt kring räntekostnaden
hos våra bolånekunder. Kund A som klarar en räntehöjning, men inte är beredd att betala högre räntekostnader
om räntan stiger. Kund B å sin sida både klarar en räntehöjning och är beredd att betala de ökade räntekostnaderna - genom att använda sina besparingar. Tänker kund
B optimalt? Som kund A en gång sade till mig: ”det är
mer ekonomiskt att spara till sig själv än att behöva betala
högre räntekostnader i framtiden om räntorna stiger”. Jag
tycker att det var ett bra påstående och jag är övertygad om att även kund B tycker att det låter intressant.
Ränteskydd förhindrar räntan att stiga över en viss nivå
och kunden vet vilken maximal räntekostnad lånet kan få
under perioden.
I början av 2017 började vi erbjuda långa ränteskydd,
ända upp till 25 år. För Kund A känns det nu helt rätt att
erbjuda ett långt ränteskydd med tanke på priset och den

historiskt låga nivån. Vi erbjuder det också till kund B.
Istället för att använda sina besparingar till eventuellt
förhöjda räntor, kan kunden ha kvar bufferten till något
trevligt. Alternativt behövs den när diskmaskinen eller
bilen går sönder (alla vet att det händer när det är som
minst passligt). Långt in i framtiden är det omöjligt att veta
på vilken nivå räntan är och vilka räntekostnader man har.
Med ett långt ränteskydd behöver man inte oroa sig för
bolånets ränta överhuvudtaget under lånetiden.
Oförutsedda saker kan hända när som helt och för vem
som helst, och att bilen skrotas är inte det värsta som
kan hända. Önskar man ett ännu tryggare bolån kan vi
skräddarsy ett återbetalningsskydd som skyddar låne
betalningarna vid händelser såsom sjukskrivning, arbetslöshet, invaliditet och dödsfall.
Väljer du ett lån med ränteskydd och återbetalningsskydd så har du minskat riskerna och tagit ekonomisk
kontroll över de risker som finns i samband med bolån.
Ta kontakt med oss om du är intresserad av en offert på
långt ränteskydd eller återbetalningsskydd för ditt lån!

Du kan teckna återbetalningsskyddet antingen som individuellt
skydd eller som parskydd om ni är t.ex. två på lånet. Också
företagare kan teckna återbetalningsskyddet. I återbetalnings
skydd för krediter kan man välja mellan två alternativ. 1. Arbets
oförmåga och arbetslöshet för löntagare, och för företagare:
arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. 2. Bestående men på
grund av olycksfall samt dödsfall. Återbetalningsskyddet beviljas
av OP-Livförsäkrings Ab och/eller AXA.

Kontakta oss för bostadslån och offert
på ränte- och återbetalningsskydd
Om du vill kan du diskutera bolån och ränteskydd via ett nätmöte
t.ex. hemma i soffan. När det är dags att skriva under papperen
gör du det med en digital underskrift, t.ex. i samband med
eftermiddagskaffet i din trädgård.

Finansierings- och placeringstjänster 010 257 2902

Kom ihåg att teckna hemförsäkring – allt under samma tak!
Försäkringsrådgivare Päivi Kulmala 010 257 2930
Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén 010 257 2931
Försäkringsombud Andreas Backlund 010 253 3205
MATS GUSTAFSSON

Andelsbanken för Åland – Årsberättelse 2017
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Våra medarbetare och dagliga verksamhet
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I kassan kan du sköta små
ärenden, t.ex. beställa kort och
bli ägarkund. Berit Blomberg
välkomnar en ny ägarkund.

Kombinera bank- och
försäkringsrådgivning under
mötet. Här diskuterar
Lukas Augustsson, Kund
ansvarig för privatkunder, och
Magdalena Dahlén, Försäkrings
rådgivare, lösningar för ett ungt
par som tar bostadslån.

Hannes Byskata, Placeringschef
på OP Private Åland, håller ett
vakande öga över placeringar.

En trevlig diskussion i korr
idoren mellan bankens två nya
ansikten. Andreas Backlund,
Försäkringsombud (till vänster),
och Tobias Karlsson, Kapital
förvaltare.

Lina Wartiainen hjälper dig med
valutan när du ska åka på resa.
Vi har SEK, DKK, NOK, USD,
GBP och THB i lager.

Företags- och juristavdelningen
arbetar ofta tillsammans. Från
vänster Margareta Kahlroth,
Jian Shafie, Jens Polviander
och Alexander Clemes.

Catarina Gunnars, Service
rådgivare, hjälper dig med
rådgivning och dagliga tjänster
på vårt kontor i Brändö.

Pia Karlsson, Kundansvarig för
privatkunder, på väg mot nästa
kundmöte med en ung person
som vill börja bostadsspara.

Andelsbanken för Åland – Årsberättelse 2017
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Kan man bestämma allt man vill med ett testamente?
Nej, det finns vissa begräsningar. Det är till exempel inte möjligt att ta med sådana villkor som förpliktar en testaments
tagare att göra handlingar som strider mot god sed eller som
är avsedda att påverka testamentstagarens personliga val.
En annan sak som är viktigt att veta är att det i regel inte
går att effektivt testamentera bort en bröstarvinges rätt till
laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. hälften av vad
bröstarvingen hade fått om något testamente inte hade funnits. Med andra ord kan en testator med säkerhet disponera
över hälften av sin kvarlåtenskap i ett testamente, resterande
del är öronmärkt för barnen. Med det sagt är det ändå möjligt
att skriva ett testamente som omfattar all kvarlåtenskap. Det
är sedan upp till bröstarvingarna att göra anspråk på laglotten
efter att de delgivits testamentet.
Spelar det någon roll när man skriver testamente?

Rätten att
bestämma själv
Något man ofta glömmer bort eller drar sig för,
är att diskutera vad som händer om man eller
ens partner avlider, eller av någon anledning
blir otillräknelig. Spelar det någon roll om man
är gift eller endast sambo? Om det finns barn
i bilden? Går det att påverka sin framtid om
man inte längre kan klara sig själv? Frågorna
är många, och kan vara jobbiga att ta tag i. I
efterhand är det dock skönt att kunna gå vidare
med rätt kunskap och rätt juridiska dokument
i bagaget. Andelsbanken för Ålands Bankjurist
Rebecca Hermans skulle gärna se att fler
kommer in för att diskutera sin situation, det
har alla nytta av. Om något händer kan det
redan vara för sent.

Sambopar har ofta ett stort behov av
att upprätta testamente som skydd.
Rebecca Hermans
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Familjejuridik

Rebecca Hermans, vi kan inte påverka vad som händer,
men vi kan förbereda oss så långt vi kan inför olika situationer. Hur kan du som bankjurist hjälpa till?
Vad som händer med egendomen om någon avlider eller om
ett par separerar finns reglerat i lagen. När man talar om olika
åtgärder för att förbereda sig inför en sådan situation tänker
jag kanske i första hand på testamenten, äktenskapsförord och
samboavtal. Dessa handlingar kan användas om en person
önskar göra avvikelser från vad som bestäms enligt lag. Som
bankjurist hjälper jag bland annat till med att upprätta just
dessa typer av handlingar men vi hjälper också till med många
andra typer av ärenden såsom bouppteckningar, köpebrev och
olika bolagsrättsliga frågor för att nämna några.
Varför är det viktigt med ett testamente?
Som jag nämnde tidigare så är ett testamente kanske särskilt
viktigt om man har önskemål om att ens kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt än vad som bestäms i lagen. Ett vanligt
önskemål är exempelvis att personer vill att deras efterlevande
maka eller make ska ärva dem i första hand istället för att barnen ska få ta del av hela arvet direkt. För att uppnå detta är det
nödvändigt att ha ett testamente eftersom det enligt lag är barnen som i första hand ärver en förälder. En efterlevande maka
har dock i regel rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden
trots att barnen ärver den avlidnes andel av bostaden. Detta
skydd har dock inte en efterlevande sambo. Därför är just sambopar en annan grupp som ofta har ett stort behov av upprätta
ett testamente för att skydda den efterlevande ekonomiskt.
Genom ett testamente är det till exempel också möjligt att
bestämma att arvet som en testamentstagare ska få ska vara
enskild egendom. Det betyder att egendomen inte delas med
arvingens maka eller make vid en eventuell skilsmässa.

Huvudregeln är att du måste vara 18 år för att
upprätta ett testamente. I övrigt kan även
ens hälsotillstånd utgöra ett hinder för
att upprätta ett testamente. En arvlåtare kan till följd av sjukdom tappa
förmågan att fatta rationella beslut
vilket kan medföra att personen
inte längre har rätt att upprätta
testamente. Av denna orsak är
det viktigt att skriva testamentet
medan du fortfarande har möjlighet att göra det. En annan
aspekt är förstås att det är
omöjligt att veta när man
ska dö och att det därför
är viktigt att inte skjuta
upp frågan.

Hur kan man påverka sin rätt att bestämma själv så långt
som möjligt om man drabbas av en sjukdom?
Drabbas man av en sjukdom som gör att man inte längre
förmår att klara sig själv på ett eller annat sätt kan det bli aktuellt med en intressebevakare. Intressebevakaren representerar dig och sköter om dina angelägenheter. Du kan antingen
själv ansöka om att en intressebevakare ska utses för dig eller
så kan en annan person som anser att det finns ett behov av
intressebevakare göra en ansökan.
Det är möjligt att på förhand påverka situationen genom
att upprätta en så kallad intressebevakningsfullmakt. Genom
en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma vem
du önskar att ska sköta dina angelägenheter i en situation där
du inte längre förmår att sköta dem själv. I fullmakten kan du
även på förhand ta ställning till hur din egendom ska förvaltas, till exempel om den som blir befullmäktigad har rätt att
ge gåvor från din egendom eller om personen kan sälja dina
fastigheter. Det är aldrig möjligt att ge gåvor från någon annans egendom om det inte finns uttryckligen omnämnt
i en intressebevakningsfullmakt. Därför kan det vara
särskilt viktigt med en intressebevakningsfullmakt för
företagare som har tänkt att verksamheten ska övergå
till nästa generation genom gåva eller till underpris.
Intressebevakningsfullmakten träder i kraft först när
du har blivit oförmögen att sköta dina angelägenheter.
För att fullmakten ska börja gälla måste den bli
fastställd av magistraten vilket normalt sker genom
att den befullmäktigade lämnar in fullmakten
till magistraten tillsammans med ett
läkarutlåtande över ditt hälsotillstånd.

Kan man upphäva
eller ändra sitt testamente när man vill?
Ja, det är möjligt att
återkalla eller ändra
ett testamente när
som helst under ens
livstid. Om du däremot har förlorat din
behörighet att upprätta ett testamente,
till exempel till följd
av sjukdom, kan du
även ha förlorat din
rätt att återkalla ett
tidigare uppgjort
testamente.

Vi hjälper dig med:
• Testamente
• Äktenskapsförord
• Samboavtal
• Avvittring vid skilsmässa
• Intressebevakningsfullmakt

• Bouppteckning
• Arvskifte
• Generationsskifte
• Deklaration
• Gåvobrev och köpebrev

Som ägarkund kan du betala arvodet med din OP-bonus.

Kontakta våra bankjurister för mer information:

Rebecca Hermans, Bankjurist

Camilla Johansson 010 257 2925
Rebecca Hermans 010 257 2924

Andelsbanken för Åland – Årsberättelse 2017
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Foto: Johan Sundblom

MSF jolleverksamhet

IFK Mariehamn

Kaffemaskinen ställs in på stor mugg och högsta
styrka när Johan Sundblom hälsar på. Utanför
står båtarna på land, men när MSF jolleverksamhets ordförande börjar prata om sommar
äventyr på Slemmern lockas solen fram och
isen droppar från taket.

Det är en glad och avslappnad Robin Sid vi
möter på hemmaarenan Wiklöf Holding Arena.
Speltröjan med nummer 17 på ryggen hänger bara några meter bort när vi slår oss ned i
värmen med utsikt över den snötäckta planen.

Hej Johan! Berätta om MSFs jolleverksamhet.
Vi är en del av MSF. Jolleverksamheten riktas till
barn från fem år som vill lära sig sjövett och att
segla genom lek och skoj. Vi håller säkerheten
högst; alla barn måste kunna simma, flytvästen
ska på och vi har följebåtar ute under träningen.
Förutom kvällsträningen har vi seglarskola och
läger. Alla aktiva föräldrar som hjälper till är också
avgörande för vår framgång.
Jenny Häggblom, Sälj- och marknadsplanerare

Sprida välfärd
genom sponsring
Som en kundägd andelsbank är vår grunduppgift
att främja våra ägarkunders, våra kunders och
vår omvärlds bestående ekonomiska framgång
och välfärd. Det betyder att vi vill göra sådant
som är betydelsefullt och som ger värde för våra
kunder och vårt samhälle. Våra ägarkunders
förmåner är ett sätt, och att sponsra olika lokala
evenemang och aktiviteter är ett annat.

Våra sponsorer är några, men väl
utvalda och viktiga för vår verksamhet.
Johan Sundblom, MSF jolleverksamhet
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Lokal påverkan

Vad var er höjdpunkt under 2017?

– Vi vill vara där våra kunder är: t.ex. i vårt bankhus, liksom i
publiken på en konsert eller guppandes i en jolle på Slemmern,
säger sälj- och marknadsplanerare Jenny Häggblom.
Ansöker man om sponsring från oss så kommer man i kontakt
med Jenny som nästan varje vecka får in nya förfråningar.
– Tyvärr kan vi inte gå vidare med alla projekt, hur roligt det
än skulle vara. De projekt som vi går vidare med återspeglar
och arbetar för våra värden: människonära, ansvarsfull och
framgång tillsammans, säger Jenny.
Mottagaren ska vara en registrerad förening med tydlig
verksamhetsplan. Sponsringen ska stödja och utveckla vårt
samhälle och därför väljer vi främst allmännyttiga och lokala
verksamheter, gärna i ett brett spann. Ofta är vi med två till tre
år i rad, för en långsiktig trygghet och värde i samarbetet.

Vanligen börjar våra medlemmar segla med oss
vid 8–9 års ålder, men under 2017 lockade vi
till oss också många 5–8-åriga barn. Förhands
anmälningarna trillade in i full fart, och skulle det
ha blivit några fler hade vi behövt ordna fler kvälls
träningar. Ett riktigt lyxproblem! Kvälls
träning
arna gick också i full fart med totalt 28 barn
i åldern 5–15 år som deltog.
Hur ser framtiden ut?
Vi jobbar vidare med våra ivriga och duktiga seglare, och hoppas på nya. Verksamheten utvecklas,
bland annat planerar vi att uppmuntra barnen till
att segla ensamma genom ett poängsystem som
sporrar deltagande snarare än vinst. Att man vågar och klarar av att segla en bana ensam säger
mycket om hur långt man har kommit. Nu och
då efterfrågas vuxenkurser, kanske vi får fundera
över det?

Hej Robin! Berätta om laget IFK Mariehamn.
Orden ovanför dörren som går ut mot planen
från omklädningsrummen är en bra sammanfattning: stolthet, kamratskap och underhållning.
Vi har en otrolig samanhållning som vi hela tiden
vårdar, och stärker. Buss- och båtresorna gör att
vi kommer varandra närmare. Alla delar samma
tävlingsinstinkt, så vi har krav på varandra, men
det gör också laget bättre. Jag tycker verkligen om
att vara en del av vårt lag.
Vad var er höjdpunkt under 2017?
Vi hade en tung vår och sommar, men jag är stolt
över att vi i slutet av säsongen vände och tog
chansen att strida om en plats i Europa League. Vi
arbetar mycket med att ta en match och en träning i taget. Vi lär oss av våra misstag, sedan tittar
vi framåt igen – men bara till nästa match eller
träning. Lätt att säga och det kräver jobb, men vi
håller fokus på att spela här och nu.
Hur ser framtiden ut?
Som sagt fokuserar vi inte mycket längre än på
nästa match. Men vi har en hel del nya spelare,
så vi lär känna varandra på och utanför planen.
Det är en naturlig del av fotbollen att spelare byts
och lämnar, men vi jobbar alltid på vår sammanhållning, och att hållas här och nu. Vi hoppas för
stås ändå att kunna utmana i Europa igen och gå
vidare i ligan under 2018.
Vad betyder sponsringen för er?
Utan sponsring tror jag inte det hade varit möjligt för Åland att ha ett lag på denna nivå, för IFK
Mariehamn att kämpa för guld i Veikkausligan och
strida om en plats i Europa. Det är inte möjligt
med endast biljettintäkter för oss, jämfört med
fastlandet. Fast vi har de bästa supportrarna!
Sponsorerna är viktiga för oss, jag är tacksam för
alla som möjliggör att jag och mina lagkamrater
kan spela i hela Ålands fotbollslag.

– Jag berättar gärna om de sponsrade verksamheterna via till
exempel sociala medier. Idealmålet är mervärde och win-win
för alla parter, säger Jenny.

Vad betyder sponsringen för er?
Främst två saker. För det första gör stödet att vi
kan erbjuda seglarträningen för en låg avgift, och
hålla vår utrustning i skick. Det tar sin tid med 20
jollar, fyra följebåtar och en liten kölbåt. För det
andra får vi synlighet av en trovärdig partner, som
står bakom oss. Våra sponsorer är några, men väl
utvalda och viktiga för vår verksamhet.

2017 sponsrades barn-, vuxen- och senioridrotter; kulturella
föreningar och evenemang; samt samhällsnyttiga och -info
rmerande projekt. MSF jolleverksamhet, IFK Mariehamn och
Mariehamns pensionärsförenings bouleverksamhet, är tre
exempel som fick sponsormedel under året.

Fyll i vår sponsringsblankett på www.andelsbanken.ax under
”Presentation om banken”. Lämna gärna även in kompletterande material.

Kom i kontakt med oss angående sponsring!

Mariehamns pensionärsförening
r.f. bouleverksamhet
De glada hejaropen och klingande ljudet av
klot som träffar varandra hörs redan i Baltichallens entré när vi stiger in för att träffa
Sven-Erik Mattsson, ordförande för Mariehamns pensionärsförenings bouleverksamhet.
Hej Sven-Erik! Berätta om Boule Mariehamn.
Vi är ungefär 100 aktiva pensionärer som spelar
boule, och alla är medlemmar i Mariehamns pen
sionärsförening. Måndagar och torsdagar samlas
ett femtiotal för spel, vilket är mycket glädjande.
Tidigare träffades vi endast på måndagar, men
behovet ökade då vi har blivit fler spelare.
Vad var er höjdpunkt under 2017?
Vi införskaffade nya mattor som vi spelar på
under vintern. De ger ett helt annat underlag

än de gamla där bollarna aldrig stannade. Matt
orna var dyra, men våra medlemmar ställde
upp och så vi fick sponsring och stöd, något vi
är väldigt tacksamma för. Vi arrangerar tävlingar och bouleträffar. Under 2017 var vi värdar för
åtminstone 200 spelare från Sverige som kom
hit för att delta.
Hur ser framtiden ut?
Vi uppskattar våra nya mattor, men det är ändå
inte lika roligt som att spela på grus. Vi är minst
200 aktiva boulespelare i olika föreningar över
hela Åland, så vi hoppas på att få en fritidshall med grusunderlag där vi alla kunde spela. I
samma hall kan också andra idrotter vinterträna.
Vad betyder sponsringen för er?
Det betyder mycket. Att vi har råd att betala
hallhyra och införskaffningar och ändå hålla vår
deltagaravgift låg, så att alla som vill har möjlighet
att spela boule. Pensionärer är inte så rika och jag
uppskattar att ungefär hälften av vår bouleklubb
lever ensamma. Nu kommer de ut, får umgänge
och aktivering, det är viktigt. Vi har trevligt, i halvtid brukar vi dricka medhavt kaffe och diskutera,
och det händer nog att kaffepausen drar över!

Kontakta sälj- och marknadsplanerare:
Jenny Häggblom 010 257 2932, jenny.haggblom@op.fi
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Vår ledningsgrupp

Vår styrelse
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1

KJELL JANSSON
Ordförande
(f. 1958), Mariehamn
Styrelsemedlem sedan 1992
Merkonom, GR
Yrke/Titel: Merkonom
Arbetserfarenhet:
Ekonomidirektör och VD för Ab Mathias Eriksson 2005–2014
och Ab Mariehamns Parti 1992–2014.

5
1

JOHNNY NORDQVIST
VD

2
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2 HARRY EKSTRÖM
Vice ordförande

3

CAROLINA SANDELL
Ledamot

(f. 1972), Mariehamn
Styrelsemedlem sedan 2014

(f. 1971), Mariehamn
Ekonomie- och filosofiemagister från Örebro universitet

(f. 1957), Jomala
Styrelsemedlem sedan 1997, vice ordförande sedan 2010

(f. 1978), Mariehamn
Styrelsemedlem sedan 2010

Ekonomiemagister från Svenska handelshögskolan i Vasa
Yrke/Titel: VD

Arbetserfarenhet:
Nordea Bank Sverige AB (publ) 1998-2010; chef företagsmarknad,
Platschef & Privatmarknadschef, Region Kreditanalytiker, Kund
ansvarig Företag. Anställd i Andelsbanken för Åland sedan 2010.

Agrolog
Yrke/Titel: Jordbrukare

Fil.mag. i Europakunskap
Yrke/Titel: Fil.mag

Arbetserfarenhet:
Odlingskonsulent ÅTH 1980–1982.
Jordbrukare sedan 1982.

Arbetserfarenhet:
Vik. bitr.jurist Ålands Landskapsregering 2004–2005, Kommundirektör
Geta kommun 2005–2008, Kommundirektör Jomala kommun 2008–
2013, Vik. avdelningschef Ålands landskapsregering sedan 2013–2014.
Egen företagare sedan 2015.

Arbetserfarenhet:
Ålandsbanken Abp 1997-1999,
Placeringschef Andelsbanken för Åland 1999–2014,
VD Andelsbanken för Åland sedan 1.7.2014.

3

JOHANNA JAHRÉN
Personal- och kontorschef

STEFAN JAKOBSSON
Bankdirektör

4

MATS GUSTAFSSON
Kreditchef privatkunder

4 KAJ MATTSSON
Ledamot

(f. 1973), Mariehamn
Jurist från Uppsala universitet

(f. 1975), Hammarland
Ekonomiekandidat från Åbo Akademi

(f. 1960), Mariehamn
Styrelsemedlem sedan 2010

Arbetserfarenhet:
Jurist vid Ålandsbanken Abp 1997–1999,
biträdande jurist DKCO Advokatbyrå Ab 1999–2002.
Anställd i Andelsbanken för Åland sedan 2003.

Arbetserfarenhet:
Anställd i Andelsbanken för Åland sedan 2005.

Yrke/Titel: Läkare

Ledningsgrupp & styrelse

5

JOHNNY NORDQVIST
Ledamot
Se sid 20.

Arbetserfarenhet:
Universitetssjukhusen i Umeå och Sundsvall,
ÅHS Ålands hälso- och sjukvård. Cityläkarna Ab sedan 1991.
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OP Gruppen
Andelsbanken för Åland är en inlåningsbank i andelslagsform som ägs av sina medlemmar och som bedriver lokal
detaljistbankrörelse inom sitt verksamhetsområde. Alla
medlemmar är ägarkunder och varje medlem har en medlemsandel som ger lika rättigheter.
Andelsbanken hör till OP Gruppen som är en ledande
finländsk finansgrupp. Den består av de självständiga
andelsbankerna och deras centralinstitut OP Andelslag
(tidigare OP-Pohjola anl) jämte dotterföretag. OP Andelslag
och dess dotterföretag OP-Tjänster Ab och OP Kundtjänster
Ab ansvarar för utvecklingen och produktionen av central
iserade tjänster till OP Gruppen och dess medlemsbanker.
OP Andelslag fungerar som en strategisk ägarsamman
slutning för hela OP Gruppen samt som det centralinstitut
som svarar för gruppstyrning och tillsyn.
Andelsbanken är ett medlemskreditinstitut till OP Andels
lag. OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut bildar
tillsammans med sammanslutningarna i deras finansiella
företagsgrupper en sådan sammanslutning som avses i
lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Enligt
lagarna svarar centralinstitutet och medlemskreditinstituten
för varandras skulder och förbindelser och tillsynen av deras
kapitaltäckning, likviditet och exponeringar övervakas på
sammanslutningsnivå. OP Gruppens försäkringsbolag omfattas inte av det solidariska ansvaret.

Omvärlden

Styrelsens verksamhetsberättelse
Andelsbankens rörelsevinst ökade med 18,3 procent jämfört med året innan. Kostnaderna i
relation till intäkterna förbättrades. Under räkenskapsperioden bokfördes mindre nedskrivningar
av krediter och andra åtaganden än under jämförelseperioden. Nedskrivningarna i förhållande till
kredit- och garantistocken var små. Såväl utlåning som inlåning ökade jämfört med året innan.
Under året fick vi även vår sjutusende ägarkund i banken, och antalet ägarkunder var vid
årsskiftet 7 226 stycken. CET1 kapitalrelationen försämrades något men hölls
fortfarande på en stark nivå.
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Konjunkturutvecklingen stärktes klart 2017. Förtroendet
för ekonomin fortsatte att förbättras mot årets slut. Enligt
preliminära uppgifter var världsekonomins tillväxt den
snabbaste på över fem år. Den ekonomiska tillväxten inom
euroområdet nådde 2017 den bästa takten under det inne
varande decenniet.
Inflationen förblev måttlig trots den gynnsamma ekonom
iska utvecklingen. Europeiska centralbanken fortsatte sin
stimulerande politik. Värdepappersköpen fortsatte hela året
med 60 miljarder euro i månaden. Styrräntorna förblev
oförändrade. Euriborräntorna förblev negativa. De långa
räntorna steg en aning under 2017.
I Finland var den ekonomiska tillväxten stark på bred front.
Företagens investeringar ökade kraftigt, och konsumtionens
goda tillväxt fick fart av konsumenternas starka förtroende.
Det byggdes flitigt, bostadshandeln ökade och bostads
priserna steg i genomsnitt en aning.
Utlåningen till hushåll fortsatte 2017 att öka med en takt
på cirka tre procent. Snitträntan på nya uttagna bolån sjönk

under slutet av året till under en procent. Snitträntan på
nya bolåneavtal är i Finland den lägsta bland euroländerna.
Tillväxten i lånestocken för bostadssammanslutningar och
företag avtog under slutet av året. Hushållens och företagens kreditefterfrågan förväntas bli livligare under det första
kvartalet 2018 jämfört med samma tid i fjol.
På Åland var arbetslöshetssituationen fortfarande god.
I slutet av året var det genomsnittliga arbetslöshetstalet
3,8 procent, vilket var något lägre än året innan. Befolkningstillväxten fortsatte under året. I slutet av september
2017 var tillväxten drygt 200 personer. Inflationstakten på
Åland var 1,8 procent i slutet av året.

Väsentliga händelser under
räkenskapsperioden
Andelsbanken för Åland sålde under året Avkastningsandelar
för 2 000 tusen euro (1 834). Avkastningsandelarna är fri
villiga placeringar som ägarkunderna gör i andelsbankens
eget kapital. Avkastningsandelarna kan räknas till bankens
kärnkapitaltäckning. Avkastningsandelens avkastningsmål
för 2017 var 3,25 procent. OP Gruppens förvaltningsråd har
fastställt att avkastningsmålet 2018 också är 3,25 procent.
Andelsbanken har placerat en del av kapitalet från Avkastningsandelarna i OP Andelslags andelskapital.
Skatteförvaltningen har i enlighet med HFD:s beslut av
27.2.2017 återbetalat de mervärdesskatter på totalt 98
tusen euro som betalats för OP-bonus för åren 2010–2016.
Momsåterbäringarna har bokförts på övriga rörelseintäkter.
Under februari 2017 stängdes filialen på Föglö.
Inga andra väsentliga händelser inträffade under räkenskapsperioden i Andelsbanken för Åland

Styrelsens förslag till
disposition av överskott
Andelsbankens utdelningsbara överskott 31.12.2017 var
15 036 742,35 euro, varav räkenskapsperiodens vinst var
2 641 194,84 euro.
Det överskott som balansräkningen utvisar föreslås dispo
neras så att i ränta på Avkastningsandelar betalas
3,25 procent, dvs. totalt 463 055,88 euro. Av räkenskaps
periodens överskott kvarstår 2 178 138,96 euro på kontot
för balanserad vinst.
Det har inte skett några väsentliga förändringar i andelsbankens finansiella ställning efter räkenskapsperiodens slut.
Bankens solvens är god och den föreslagna utdelningen
äventyrar inte bankens solvens enligt styrelsen.
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Resultaträkning Andelsbanken för Åland

(tusen euro)

1.1–31.12.2017

Balansräkning Andelsbanken för Åland
2017

1.1–31.12.2016

(tusen euro)

2016

AKTIVA
Ränteintäkter

5 311

5 377

Räntekostnader

–767

–875

RÄNTENETTO

4 544

4 502

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor
Skuldebrev

Intäkter från egetkapitalinstrument
Provisionsintäkter

1 526
2 879

1 534
2 757

Aktier och andelar

Provisionskostnader

–215

–265

Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet
Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

27
3

15
0

Nettointäkter från förvaltningsfastigheter

-3

–0

185

41

–3 879

–3 810

Personalkostnader

–1 934

–2 100

Övriga administrationskostnader

Övriga rörelseintäkter
Administrationskostnader

–1 945

–1 710

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

–187

–115

Övriga rörelsekostnader

–504

–605

Nedskrivningar av krediter och andra åtaganden

–208

-534

4 168

3 522

–1 254
–273

–1 899
–17

2 641

1 606

RÖRELSEVINST
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

Kontanta medel

1 067

802

25 942

6 660

363 977
0

350 187
0

34 400

34 408

73
3 913

219
4 050

448

432

65

87

642

648

430 528

397 493

49 005

49 005

329 059

299 944

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel

154

107

Övriga skulder

413

930

1 830

1 890

380 461

351 875

15 635

14 381

16 648

15 621

737

704

0

0

Avkastningsandelar

15 912

14 917

Övriga bundna fonder

2 747

2 747

8

8

12 387

11 255

2 641

1 606

34 432

31 237

430 528

397 493

Fordringar på kreditinstitut

Derivatinstrument
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar
Latenta skattefordringar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
AKTIVA TOTALT

PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Skulder till allmänheten och offentlig sektor

Resultatregleringar och erhållna förskott
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
ACKUMULERADE BOSKLUTSDISPOSITIONER
EGET KAPITAL

Andelsbanken för Åland

Andelskapital

Rörelsevinst (tusen euro)

Medlemsandelar

Nyckeltal 1.1.–31.12.2017 (förändring/jämförelse 2016)

Tilläggsandelar

4840

Resultat före skatt

Finansieringsvolym,

4 168

inkl. förmedlade krediter

T€ (+ 18,3 %)

Räntenetto

4 544

T€ (+ 0,9 %)

Milj. € (+ 9,7 %)

Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)

24,7

3522

Milj.€ (+ 6,8 %)

Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)

inkl. bonuskostnader

Räkenskapsperiodens vinst

T€ (+ 6,9 %)

EGET KAPITAL TOTALT

Ägarkunder, antal

7 226

st (+ 378st)

PASSIVA TOTALT

% (26,3 %)
2014

24

4168

Nettoprovisionsintäkter,

2 664

Inlåning

329,1

392,6

4291

Resultat- & balansräkning

2015

2016

2017
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Bankens förvaltning
Förvaltningsråd
Om Johanna

2016–2019

Hobby

Eriksson Marcus
Ordförande
Företagare, Föglö

Min familj, resa och läsa.
Blivit med trädgård ganska nyligen.
Det är kul!

Björkman Tom
Vice ordförande
Tandläkare, Mariehamn

2017–2020

Favoritbok

Boijer-Svahnström Johanna
Informationschef, Mariehamn

2017–2020

Englund Krister
Företagare, Brändö

2015–2018

Nyårslöfte 2018

Eriksson Ronny
Sjökapten, Jomala

2015–2018

Att inte ge ett specifikt löfte utan
försöka förverkliga det jag tycker är
viktigt under året ändå.

Erlandsson-Björklund Agneta
Företagare, Mariehamn

2017–2020

Fagerholm Thommy *
Företagare, Saltvik

2015–2018

Karlström Jonny
Intendent, Brändö

2015–2018

Klingberg Lena
Företagare, Sund

2015–2018

Lundin Birgitta *
Företagare, Föglö

2016–2019

Nordström Henrik
VD, Mariehamn

2017–2020

Sirén Dick
VD, Sund

2015–2018

Söderlund Tor-Erik
VD, Lemland

2017–2020

Wilhelms Brage *
Drift/underhållschef, Lumparland

2015–2018

Alla, fakta, fantasy, äventyr, kriminal,
historiska romaner, thrillers, biografier
och mängder med barnböcker.

OP-mobilen eller op.fi
OP-mobilen.

PROFILEN

Personalchef Johanna Jahrén
Vilka är dina arbetsuppgifter som personalchef?
– Jag jobbar med vår banks viktigaste resurs, vår
personal. Utgångspunkten är en välmående, kunnig
och engagerad personal. Jag jobbar både operativt och
strategiskt med det i vår affärsverksamhet.
Operativa arbetsuppgifter är tex intervjuer, stödja
vår ledning och chefer inom områden som rekrytering,
kompetensutveckling och arbetsmiljö. Personalansvaret har varje enskild gruppchef. En strategisk arbetsuppgift är tex att utveckla våra HR processer.
Jag tycker det är viktigt att jobba förebyggande. Ett
exempel på det är friskvård för att stärka arbetshälsan
och vi stödjer våra medarbetare så de har möjlighet
att variera sin träning. Vi har ofta friskvårdsutmaningar
både för att stödja ett hälsosammare liv men också för
sammanhållningen.
Kärnan i vår företagskultur är de värden vi jobbar
efter – människonärhet, ansvarskänsla och framgång
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Profilen

tillsammans. Om jag skulle försöka mig på att sammanfatta mina arbetsuppgifter kort handlar det om att
skapa förutsättningar för våra medarbetare och ledare
att vara framgångsrika i sitt arbete.
Hur söker man arbete på vår bank?
– Vi utannonserar våra lediga jobb i de lokala dagstidningarna. Vi samlar också våra lediga jobb på Facebook, Linkedin och på AMS hemsida.
Vi vill gärna komma i kontakt med personer som är
intresserade av att arbeta hos oss. Enklast når man
oss genom att skicka in CV och personligt brev till
andelsbanken.for.aland/jobb@op.fi.
Vilka karriärmöjligheter finns det?
– Vi är drygt 30 anställda på vår bank som arbetar
med privatkunder, företagskunder och med förmögenhetsförvaltning. Vi erbjuder också juridiska tjänster.
Vi stöder våra medarbetare i deras personliga- och

Mandattid

karriärutveckling. Möjligheterna att få utveckla sig
genom utbildning eller vidareutveckling genom att
prova på nya arbetsuppgifter eller lära sig av sina arbetskamrater är stora. Var och en av våra anställda har
exempelvis en personlig utvecklingsplan där riktningen
för utvecklingen fastställs.
Vilka möjligheter finns för studerande och erbjuder
vi praktikplats?

*)

ledamot av förvaltningsrådets revisionsutskott

– Studerande är viktiga för oss och vi samarbetar
exempelvis med Högskolan på Åland. Vi erbjuder möjlighet till praktik och sommarjobb, stöd av kollegor och
tillfälle att bekanta sig med vår affärsverksamhet. Våra
praktikanter och sommarjobbare arbetar huvudsakligen med kundtjänstuppgifter.

Verkställande direktör

Hur förbereder man sig för anställningsintervjun?

Revisor

– Intervjun är ett viktigt tillfälle att få veta mer om personen som sökt tjänsten. För att kunna berätta om sig
själv på ett bra sätt behöver man vara förberedd. Läs
också på och ställ relevanta frågor om vår verksamhet
och den lediga tjänsten.

Nordqvist Johnny
Ekonomiemagister
I bankens tjänst sedan 1999,
verkställande direktör sedan 1.7.2014.

Bertell Hans
CGR
Revisorssuppleant KPMG Oy Ab
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VD Johnny Nordqvist 				
Bankdirektör Stefan Jakobsson 			
Personal- & Kontorschef Johanna Jahrén 		

010 257 2910
010 257 2911
010 257 2923

Privatkunder
Dagliga tjänster 				
Finansierings- och Placeringstjänster 		

010 257 2901
010 257 2902

Företagskunder
Bankdirektör Stefan Jakobsson			
Finansieringschef Jens Polviander 		
Kundansvarig Alexander Clemes 			
Kundansvarig Margareta Kahlroth 		

010 257 2911
010 257 2912
010 257 2913
010 257 2914

Juridiska tjänster
Bankdirektör Stefan Jakobsson 			
Bankjurist Rebecca Hermans 			
Bankjurist Camilla Johansson 			

010 257 2911
010 257 2924
010 257 2925

OP-Private Åland
Placeringschef Hannes Byskata 			
Kapitalförvaltare Tobias Karlsson 		

010 257 2941
010 257 2940

OP Försäkring
Privatkunder
Försäkringsexpert Päivi Kulmala 			
Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén 		

HUVUDKONTOR
Köpmansgatan 2
22100 Mariehamn
Må–fr 9:30–16:15
010 257 2901
info@andelsbanken.ax

BRÄNDÖ
Brändö By
22920 Brändö
Ti–fr 12–16:15
010 257 2901
010 257 2930
010 257 2931

Företagskunder

KUMLINGE
OMBUDSKONTOR

Försäkringsombud Andreas Backlund 		

010 253 3205

Marknadsföring och sponsring
Sälj- och marknadsplanerare Jenny Häggblom

010 257 2932		

Posten Åland
22820 Kumlinge
Må 9–12 & 13–15:45
Ti–fr 9–12:15 & 13:45–15:45
010 257 2901

010 253 0022
020 333
09 6964 6800

FÖLJ OSS PÅ

SERVICENUMMER
Skadeanmälningar och ersättningar OP Försäkring
Försvunna kort, 24/h 				
Spärrtjänsten för nättjänstkoder 			

För att säkerställa kvaliteteten på kundtjänsten bandar vi kundsamtalen.
Samtal till OP Gruppens 010-Företagstelefonnummer kostar:
från fasta telefoner 0.0835 e/samtal + 0.07 e/minut (inkl. moms)

Facebook

från mobiltelefoner 0.0835 e/samtal + 0.17 e/minut (inkl. moms)

LinkedIn

Mariehamns Tryckeri 2018
Strax Kommunikation

Instagram

