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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy (jäljempänä Sp Keskuspankki) on suomalaisten säästöpankkien omistama pankki.
Sp Keskuspankki tuottaa säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita, kuten maksuliikkeeseen, maksukorttien liikkeellelaskuun ja yhteenliittymän varainhankintaan liittyvät palvelut.
Sp Keskuspankki kuuluu säästöpankkien yhteenliittymään.
Toimintavuoden aikana Sp Keskuspankin toiminnan pääpaino
oli keskuspankkirooliin kuuluvien tehtävien haltuunoton suunnittelussa, käyttöönottojen valmistelussa sekä tuotantoon siirtymisessä. Aktia Pankki Oyj:n hoitamat Säästöpankkien keskusluottolaitospalvelut siirrettiin onnistuneesti Sp Keskuspankin
hoidettavaksi vaiheittain vuoden aikana, suurimmat käyttöönotot painottuivat loppuvuoteen. Aktia Pankki Oyj hoiti säästöpankkien keskusluottolaitostoimintoja vuodesta 1996 alkaen.
Sp Keskuspankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä
(FAS) kansainväliseen IFRS-käytäntöön (International Financial Reporting Standards) 1.1.2014. IFRS-standardeihin siirtymispäivä oli 1.1.2013. Siirtyminen IFRS-raportointiin muutti
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä tilinpäätöslaskelmia.
Siirtymällä ei kuitenkaan ole huomattavaa vaikutusta Sp Keskuspankin tulokseen eikä taseeseen tilikautena 2014 eikä vertailuvuonna 2013. Muutoksia on kuvattu tarkemmin jäljempänä
IFRS –tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Sp Keskuspankin ensimmäisen keskusluottolaitosvuoden tilikauden tulos oli 80 tuhatta euroa voitollinen ja taseen loppusumma 714 miljoonaa euroa.

Toimintaympäristö
Vuonna 2014 maailmantalouden epävarmuustekijät säilyivät
ennallaan, mutta sijoitusmarkkinoille vuosi osoittautui erittäin
hyväksi. Kasvunäkymissä eri mantereiden välillä on havaittavissa eriytymistä. Yhdysvalloissa talouskasvu ja työllisyystilanne osoittavat merkittävää parantumista, kun taas Euroopan
talouden ongelmaksi on muodostunut hidas talouskasvu ja korkea työttömyys.
Euroalueen matala inflaatio ja talouskasvun hidastuminen johtivat Euroopan keskuspankin muuttamaan rahapolitiikkaansa
aikaisempaa elvyttävämmäksi, mikä osaltaan laski korkoja Euroopassa. Geopoliittiset jännitteet Euroopan itärajalla ja sitä
seuranneet Venäjään kohdistuneet talouspakotteet osaltaan
heikensivät odotuksia talouden elpymisestä Euroopassa, mutta
erityisesti Suomessa. Suomen talouskehitys oli heikkoa ja työttömyysaste nousi vuoden aikana.
Euroopan keskuspankki teki päätöksen aloittaa arvopaperien
osto-ohjelman, jonka avulla Euroopan keskuspankki pyrkii
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kasvattamaan taseensa kokoa ja sitä kautta nostamaan inflaatio-odotuksia euroalueella. Poliittiset jännitteet ovat vaikuttaneet siihen, että Euroopan keskuspankki on vasta nyt reagoinut
deflaation uhkaan mittavampien toimenpiteiden muodossa.
Samanaikaisesti euroalueen rakenteelliset ongelmat, työmarkkinoiden joustamattomuus ja julkisen sektorin alijäämä ovat
osaltaan hidastaneet euroalueen talouden elpymistä. Myös
markkinoiden näkökulmasta EKP on toiminut verrattain hitaasti ja toimenpiteiden laajuus ei ole ollut riittävä. EKP:n mahdollisuudet toteuttaa julkistetut toimenpiteet ovat kyseenalaisia
ja perinteisten rahapolitiikan keinojen ollessa tehottomia on
olemassa merkittävä riski siitä, että euroalue ajautuu entistä
vaikeampaan tilanteeseen.
Merkittävänä riskitekijä tulevan vuoden osalta on, miten EKP:n
ilmoittamat toimenpiteet likviditeetin lisäämiseksi tullaan toteuttamaan ja mitä vaikutuksia tällä on reaalitalouteen. Korkotaso sekä yrityslainojen riskimarginaalit ovat jo hyvin alhaisella
tasolla ja korkotason laskulla nykyiseltä tasoltaan tulee olemaan marginaalinen vaikutus reaalitalouteen.
Yhdysvaltain keskuspankki reagoi Euroopan keskuspankkia
nopeammin elvyttävän rahapolitiikan osalta ja on onnistunut
kääntämään talouden kasvu-uralle mittavien toimenpiteiden
myötä. Yhdysvalloissa BKT:n kasvu on ylittänyt odotukset ja
työttömyysaste on palannut finanssikriisiä edeltäneelle tasolle.
Yhdysvaltojen reaalisen BKT:n odotetaan kasvavan yli 3 prosenttia vuonna 2015.
Suomen tilannetta heikentää vientikysynnän merkittävä hidastuminen ja erityisesti Venäjän pakotteiden tuomat muutokset
vienninrakenteeseen. Toimenpiteet rakenteellisten uudistusten osalta ovat edenneet hitaasti ja tämä on johtanut Suomen
luottoluokituksen laskuun syksyllä 2014. Työmarkkinoiden kehitys on vuoden 2014 aikana ollut muuta euroaluetta heikompi
ja nopeaa muutosta työmarkkinoiden elpymiseen ei ole nähtävissä tulevana vuonna. Suomen kannalta merkittävä tekijä on
tulevan hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi.
Epävarmuus talouden kehityksestä ei kuitenkaan heijastunut
osakemarkkinoille. Osakekurssit nousivat vuoden aikana merkittävästi kaikilla päämarkkinoilla. Keskuspankkien elvyttävä
rahapolitiikka ylläpitää likviditeettiä ja korkotaso tulee pysymään alhaisena vielä jatkossa. Tämä osaltaan tulee tukemaan
osake- ja yrityslainamarkkinoita myös tulevana vuonna. Näkymät Yhdysvaltojen taloudessa ovat positiiviset vuoden 2015
osalta. Tällä saattaa olla vaikutuksia vientikysyntään Euroopassa ja yhdessä heikentyvän euron kanssa nämä tekijät edesauttavat Euroopan mahdollisuuksia saada talous kasvu-uralle.
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Säästöpankkiryhmä

Sp Keskuspankin liiketoiminta

Sp Keskuspankki kuuluu säästöpankkien yhteenliittymään, joka
on säästöpankkien ja keskusyhteisönä toimivan Säästöpankkiliiton sekä niiden tytär- ja osakkuusyhteisöjen muodostama
finanssiryhmä. Säästöpankit ovat itsenäisiä, alueellisia ja paikallisia pankkeja. Säästöpankkien tuote- ja palveluvalikoimaa
täydentävät Säästöpankkiryhmään kuuluvien tuoteyhtiöiden
kanssa tuotettavat muut finanssialan palvelut ja tuotteet.

Sp Keskuspankki vastaa keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta säästöpankeille. Sp Keskuspankin toiminnan painopiste on ollut keskuspankkirooliin kuuluvien tehtävien, sekä säästöpankkien Aktia Pankki Oyj:stä irtaantumisen haltuunoton
suunnittelussa, niiden projektisoinneissa ja käyttöönotoissa.
Tehtävät on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä säästöpankkien,
Aktia Pankin, eri palvelutoimittajien sekä muiden Suomessa
toimivien pankkien kanssa.

Yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset
vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista
ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 25 säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki
Suomi Oy ja edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat
yritykset. Lisäksi yhteenliittymään kuuluu Sp-Rahastoyhtiö
Oy. Sp Keskuspankin merkittävät omistajat ovat yhteenliittymään kuuluvat 25 säästöpankkia sekä yksi yhteenliittymän
ulkopuolinen säästöpankki.
Säästöpankkiryhmä kertoi elokuussa 2013 julkisuuteen, että
Säästöpankit harkitsevat riviensä tiivistämistä ja oman ryhmästatuksensa virallistamista. 25 Säästöpankkia teki marraskuussa
2013 päätöksen yhteenliittymään liittymisestä, sen toimintaperiaatteiden ja keskusyhteisön sääntöjen hyväksymisestä sekä
yhteenliittymän jäsenyyden edellyttämän muutoksen tekemisestä pankin sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen. Sp Keskuspankin
osalta vastaava päätös tehtiin maaliskuussa 2014. Yhteenliittymän keskusyhteisö muodostettiin Säästöpankkiliitosta, jolle
Finanssivalvonta myönsi keskusyhteisön toimiluvan 16.10.2014.
Toiminta yhteenliittymänä aloitettiin 31.12.2014.
Keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitostensa veloista ja sitoumuksista yhteenliittymälain mukaisesti. Keskusyhteisö on
velvollinen suorittamaan yhteenliittymälain mukaisesti tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Keskusyhteisö vastaa
jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi
jäsenluottolaitoksen varoista.
Jäsenluottolaitokset ovat velvollisia suorittamaan yhteenliittymälain säädetyin perustein keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena, taikka toisen jäsenluottolaitoksen
velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole
saanut suoritusta velalliseltaan. Sp Keskuspankki jäsenluottolaitoksena on osaltaan velvollinen osallistumaan tukitoimiin tarvittaessa yhdessä muiden jäsenluottolaitosten kanssa yhteenliittymälain ja keskusyhteisön määräysten mukaisesti.
Keskusyhteisöllä on velvollisuus yhteenliittymälain mukaisesti
valvoa jäsenluottolaitosten toimintaa ja antaa niille niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita riskien
hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta
sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperusteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.
Keskusyhteisöllä on oikeus vahvistaa jäsenluottolaitoksille yleisiä toimintaperiaatteita noudatettavaksi näiden yhteenliittymän
kannalta merkittävässä toiminnassa.
Lisätietoja Säästöpankkiryhmän uudistumisesta ja muodostamisesta on saatavissa Säästöpankkiryhmän vuosikertomuksesta, josta jäljennös on saatavissa internet osoitteesta www.
saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo.
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Keskusluottolaitospalveluiden tuottamiseen siirryttiin vaiheittain toimintavuoden aikana. Säästöpankkien Suomen Pankille välitettävien vähimmäisvarantojen hoitopalvelu käynnistyi
toukokuussa 2014. Sp Keskuspankki huolehtii asiakaspankkien valtuuttamana välittäjänä talletusvelvollisuudesta Suomen
Pankille. Säästöpankkien maksujenvälitys siirtyi Sp Keskuspankin hoidettavaksi 1.11.2014 alkaen. Sp Keskuspankki välittää
säästöpankkien euro- ja valuuttamääräiset maksut. Joulukuussa siirrettiin myös SEPA-suoraveloitustapahtumat Sp Keskuspankin kautta välitettäviksi. Valtion tukemien erikoislainojen
tukipalvelujen tuottaminen säästöpankeille alkoi marraskuussa
2014. Sp Keskuspankki luopui vähittäispankkipalveluiden tuottamisesta tilikauden aikana.
Keskusluottolaitospalveluiden siirto Aktia Pankista oli laaja
hanke, jolla oli vaikutuksia monien eri sidosryhmien toimintaan. Palvelujen siirto onnistui erityisen hyvin ja muutokset
säästöpankeissa ja heidän loppuasiakkaiden palveluissa jäivät
suunnitellun mukaisesti vähäisiksi. Onnistumista varmisti tarkka projektityöskentely ja koordinointi yhdessä palvelutoimittajien ja muiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Projektien
edistymistä seurattiin Sp Keskuspankin johtoryhmässä sekä
hallituksessa säännöllisesti.
Maksuliikevolyymit kasvoivat merkittävästi uusien keskusluottolaitospalveluiden johdosta vuoden lopulla. Joulukuussa
SEPA-maksutapahtumia oli 3,8 miljoonaa kappaletta (vuonna
2013 vastaava tapahtumamäärä 0,0). Vastaavasti verkkolaskujen osalta Sp Keskuspankin omat yritysasiakkaat välittivät vuoden 2014 aikana hieman yli 5 miljoonaa verkkolaskua. Tämän
lisäksi 1.11.2014 alkaen myös säästöpankkien asiakkaiden verkkolaskut on välitetty Sp Keskuspankin kautta.
Treasury- ja jälleenrahoitustoimintaa on kehitetty voimakkaasti toimintavuoden aikana. Maksuliikkeen likviditeetinhallinnan
organisointi ja käyttöönotto toteutettiin maksuliikkeen siirron
yhteydessä. Säästöpankkiryhmässä oikeus keskuspankkirahoitukseen on Sp Keskuspankilla. Myös koko säästöpankkien yhteenliittymän tase- ja likviditeetinhallintaa palvelevan
treasury-järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vaiheittain toimintavuoden aikana ja sitä jatketaan vuoden 2015 aikana. Loppuvuodesta otettiin käyttöön yhteenliittymäpankeille tarjotut
Liquidity Coverage Ratio (LCR) – tilit, joiden kautta pankkien
on mahdollista hoitaa tulevaa LCR – vaateensa talletusmuotoisesti. Jälleenrahoitustoiminnan puolella merkittävin kehitystoimenpide oli Euro Medium Term Note (EMTN) – ohjelman
valmistelun käynnistäminen rinnan rating – prosessin kanssa.
Sp Keskuspankki on toimintavuoden aikana valmistellut korttien liikkeellelaskupalveluiden aloittamista, tarkoituksenaan
siirtää korttien liikkeellelasku ja luottokortteihin liittyvä luottokanta Sp Keskuspankkiin vuoden 2015 aikana. Sp keskuspankille myönnettiin toimintavuoden aikana Visa Europen Principal Member -jäsenyys.
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Taloudellinen asema
Tulos
Sp Keskuspankin tilikauden voitoksi muodostui 80 (-2 979) tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen muutos edellisiin tilikausiin nähden johtui Sp Keskuspankin toiminnan muutoksesta, eivätkä tilikausien tulokset siten ole suoraan vertailukelpoisia.
Sp Keskuspankin keskeiset tuloslaskelmaerät ovat kehittyneet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti (taulukon luvut
tuhansia euroja):

(1 000 euroa)

12/2014

12/2013

12/2012

Korkokate

154

101

210

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

718

869

1 645

Liiketoiminnan muut tuotot

3 489

6

11

Nettotuotot (Meur)

4 360

976

1 866

Henkilöstökulut

-1 915

-2 117

-2 425

Muut hallintokulut

-1 279

-1 343

-4 160

Poistot ja arvonalentumiset

-243

-10

-

Liiketoiminnan muut kulut

-820

-564

-517

-

-10

-

Tulos ennen veroja

104

-2 964

-5 236

Tuloverot

-24

-15

-

Tilikauden voitto/-tappio (Meur)

80

-2 979

-5 236

Arvonalentumistappiot luotoista

Sp Keskuspankin korkokatteeksi muodostui 154 (101) tuhatta
euroa. Korkotuottojen määrä oli 496 (149) tuhatta euroa. Korkotuotoista vuonna 2014 merkittävimmän osan muodostivat
korkotuotot saamisista luottolaitoksilta sekä saamistodistuksista. Korkotuottoja painoi yleinen alhainen korkotaso ja keskuspankkitalletusten negatiivinen korko. Korkokulut olivat 342
(48) tuhatta euroa. Korkokulut koostuivat pääasiassa veloista
luottolaitoksille maksetuista koroista.
Nettopalkkiotuotot olivat 718 (869) tuhatta euroa. Tästä palkkiotuottojen osuus oli 903 (936) tuhatta euroa ja palkkiokulujen
185 (67) tuhatta euroa. Palkkiotuotoista vuonna 2014 merkittävimpiä olivat palkkiotuotot maksuliikenteestä sekä verkkolaskujen välitystoiminnasta. Keskusluottolaitostoiminnan aloittamisen vuoksi luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien välillä.
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Liiketoiminnan muut tuotot 3 489 (6) tuhatta euroa muodostuvat suurimmaksi osin asiakaspankeilta saaduista keskusluottolaitospalveluiden kehittämiseen liittyvistä asiantuntijapalveluiden myyntituotoista.
Tarkastelukauden liiketoiminnan kokonaiskulut olivat 4 256
(3 930) tuhatta euroa. Henkilöstökulut muodostuivat palkkakuluista sekä eläke- ja muista henkilösivukuluista. Näiden kulujen
kokonaismäärä oli 1 915 (2 117) tuhatta euroa. Muut hallintokulut
olivat 1 279 (1 239) tuhatta euroa. Muut kulut, 1 062 (803) tuhatta euroa, käsittävät poistot ja arvonalentumiset aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä sekä muut liiketoiminnan kulut.
Poistojen määrä oli 243 (10) tuhatta euroa. Arvonalentumisia ei
kirjattu tilikaudella 2014.
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Tase
Sp Keskuspankin tase kasvoi merkittävästi ja oli 714 067 (56 327) tuhatta euroa.
Taseen keskeiset erät ovat kehittyneet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti (taulukon luvut tuhansia euroja):

(1 000 euroa)

12/2014

12/2013

12/2012

Käteiset varat

513 509

27 574

185

141 697

10 014

418

305

12

-

54 872

17 984

16 974

89

96

-

1 424

308

-

0,0

0,0

-

2 171

338

120

Varat yhteensä (Meur)

714 067

56 327

17 697

Velat luottolaitoksille

653 096

42 910

-

700

1 725

5 065

12 979

-

-

105

65

50

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
Lainat ja saamiset asiakkailta
Sijoitusomaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset/varat

Velat asiakkaille
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Verovelat
Varaukset ja muut velat

881

465

1 645

40 000

5 000

5 000

Rahastot

19 064

18 999

16 000

Kertyneet voittovarat

-12 758

-12 838

-10 013

Oma pääoma

46 306

11 162

10 987

Velat yhteensä (Meur)

714 067

56 327

17 697

Osakepääoma

Taseen kasvuun merkittävimmin vaikuttivat säästöpankkien
vähimmäisvarantotalletusten välittäminen ja maksuliikenteen
siirtyminen Aktia Pankki Oyj:ltä Sp Keskuspankin hoidettavaksi. Sp Keskuspankin varat on käteisen likviditeettivarannon
lisäksi pääsääntöisesti sijoitettu keskuspankkirahoitukseen
oikeuttaviin saamistodistuksiin 54 872 (17 984) tuhatta euroa. Vuoden lopussa säästöpankeille myönnettyjä luottoja oli
141 697 (10 014) tuhatta euroa.
Vuoden lopussa Sp Keskuspankilla ei ollut uusia järjestämättömiä tai nollakorkoisia saamisia eikä saamisten arvonalentumisia kirjattu vuonna 2014. Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
kuuluvat asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset, joiden määrä tilikauden päättyessä oli 5 195 (3) tuhatta euroa koostuvat myönnetyistä nostamattomista luotoista.
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Muut keskeiset tunnusluvut:

12/2014

12/2013

12/2012

Kulu/tuotto-suhde

1,0

4,1

3,8

Oman pääoman tuotto %

0,2

-26,7

-47,2

Koko pääoman tuotto %

0,0

-8,0

-35,4

Omavaraisuusaste %

6,5

19,8

62,1
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Osakkeet ja oma pääoma
Sp Keskuspankilla on yhteensä 17 391 kappaletta osakkeita ja
pankin osakepääoma on 39 999 618,60 euroa. Sp Keskuspankin
hallussa ei ole omia osakkeita.

Sp Keskuspankin varainhankinnasta, joka on vuonna 2014
muodostunut pääosin säästöpankkien talletuksista tai maksuliike- ja vähimmäisvarantotilivaroista, pääosa on käteisvarantona sekä myönnettyinä luottoina yhteenliittymään kuuluville
säästöpankeille.

Oman pääoman määrä 31.12.2014 oli 46 306 (11 162) tuhatta
euroa ja se luetaan kokonaan ydinpääomaan. Kesäkuussa Sp
Keskuspankki vahvisti hallituksen päätöksellä, joka perustui
yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen, omaa
pääomaa yhteenliittymään kuuluville säästöpankeille suunnatussa osakeannissa. Liikkeelle laskettiin 12 391 uutta osaketta
ja osakeannilla korotettiin Sp Keskuspankin osakepääomaa
34 999 618,60 eurolla.

Likviditeettiriski

Riskienhallinta

Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Vuoden 2014 aikana
Sp Keskuspankissa on toiminnan luonteen merkittävästi ja nopeasti muuttuessa pidetty suurta likviditeettipuskuria.

Riskienhallinnan tavoite
Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta
riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan
liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja
vakavaraisuudesta.

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos
menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määritellä myös
tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallitsematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin
maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.

Sp Keskuspankki on hankkinut tilikauden 2014 aikana tarvitsemansa jälleenrahoituksen pääosin talletuksina asiakaspankeiltaan. Sp Keskuspankin tavoitteena on pidentää jälleenrahoituksensa maturiteettia ja laajentaa rahoituspohjaa
yhteenliittymäpankkien tarpeiden mukaisesti.

Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi

Markkinariski

Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien
sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden
todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta on osa sisäistä valvontaa. Sp Keskuspankilla
on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvonta –toiminto.

Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen
muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Tilikaudella 2014 Sp Keskuspankilla oli markkinariskeistä vain
korkoriskiä alla kuvatusti.

Sp Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita, kuten maksuliikkeeseen, yhteenliittymän varainhankintaan sekä jatkossa myös
korttien liikkeellelaskuun liittyvät palvelut. Sp Keskuspankilla
ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakastai sijoitusriskikeskittymiä eikä Sp Keskuspankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. Sp Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla.
Vuonna 2014 Sp Keskuspankki altistui toiminnassaan luotto-,
markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.

Luottoriskit
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien
suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä)
voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten
käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja –limiiteistä.
Hallituksen vahvistama liiketoimintastrategia ja luotonanto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaamista strategian mukaisesti asiakaspankeille ja rajoitetusti muille säästöpankkiryhmän strategisille
yhteistyökumppaneille.
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Korkoriski
Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta
pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon ja korkokatteeseen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja
velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Sp Keskuspankki ei tilikaudella 2014 taserakenteensa johdosta ole soveltanut suojauslaskentaa eikä käyttänyt johdannaisia.
Sp Keskuspankki käytti tilikaudella 2014 korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvomenetelmää. Korkoriskin hallitsemiseksi tilikaudella 2015 Sp Keskuspankki ottaa lisäksi käyttöön tuloriskimenetelmän, jossa ennustetaan tulevaa korkokatetta valitulla
aikahorisontilla markkinakorkojen muuttuessa.

Operatiivinen riski
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu
riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin.
Sp Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen
kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten
riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla.
Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Sp Keskuspankin operatiiviselle johdolle
raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.
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Liiketoimintariski

Omat varat ja vakavaraisuus

Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen
odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat
syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan
Sp Keskuspankin hallituksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien avulla. Arvio liiketoimintariskeistä sisältyy hallituksen
hyväksymään pääomanhallintasuunnitelmaan.

Euroopan Unionin uusi vakavaraisuusasetus ja -direktiivi annettiin 27.6.2013. Uusi sääntely tuli voimaan 1.1.2014 ja pohjautuu Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 2010 antamiin
suosituksiin, eli niin sanottuun Basel III -kehikkoon. Uusi vakavaraisuusasetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä,
ja sen voimaan tulon myötä suuri osa Finanssivalvonnan vakavaraisuuslaskentaa käsittelevistä standardeista kumottiin. Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) antaa asetusta tarkentavia
standardeja, jotka ovat asetuksen lailla sitovia.

Sisäinen valvonta
Sp Keskuspankin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankissa eri tasoille asetetut päämäärät ja tavoitteet
saavutetaan sovittuja ja asetettuja sisäisen valvonnan ohjeita
noudattaen. Sisäinen valvonta on Sp Keskuspankin sisältä käsin
tapahtuvaa hallintoelinten ja organisaation itsensä hoitamaa
tarkkailua ja kohdistuu ensisijassa toiminnan tilaan, laatuun ja
tuloksiin. Sisäistä valvontaa suorittavat hallitus, toimitusjohtaja,
riskienvalvonta, esimiehet ja toimihenkilöt. Lisäksi toimihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa poikkeamista ja laittomuuksista
ylemmälle organisaatiolle.

Sisäinen tarkastus
Hallitus on asettanut Sp Keskuspankille sisäisen tarkastuksen
ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle vuosittain tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on Sp Keskuspankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden
arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan
toimitusjohtajalle. Sp Keskuspankin hallitus käsittelee sisäisen
tarkastuksen laatimat tarkastusyhteenvedot vuosittain.

Vakavaraisuuden hallinta
Sp Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin
riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Sp Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja
mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Sp Keskuspankin
riskien yhteismäärää. Vakavaraisuutensa turvaamiseksi Sp Keskuspankki asettaa riskiperusteiset pääomatavoitteet ja laatii
pääomasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää riskienhallintaa.
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Sp Keskuspankin vakavaraisuuden odotetaan tulevaisuudessakin täyttävän vaaditun 8 prosentin vähimmäistason. Vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksen lisäksi 1.1.2015 otetaan käyttöön
kiinteä lisäpääomavaatimus 2,5 prosenttia sekä muuttuva lisäpääomavaatimus, jonka viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa
0 — 2,5 prosentin tasolle. Sp Keskuspankin kokonaisvakavaraisuudelle on asetettu sisäiseksi seurannan alarajaksi 13,5 prosenttia, jolla on varauduttu tulevaan lisäpääomavaatimukseen.
Sp Keskuspankin pääomasuunnittelussa keskeisimmät riskimittarit ovat luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus ja pankin
pääomasuunnitelman (ICAAP) ylittävälle omien varojen määrälle eli riskipuskurille asettama kolmen (3) miljoonan euron
alaraja.
Sp Keskuspankki soveltaa vakavaraisuuslaskennassa luottoriskin laskentaan standardimenetelmää ja operatiivisen riskin
osalta perusmenetelmää. Sp Keskuspankki on julkistanut vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain
osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosittain tehtävässä osavuosikatsauksessa on julkistettu keskeiset vakavaraisuustiedot.
Sp Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 44 882 (10 915)
tuhatta euroa, kun omien varojen vähimmäisvaatimus oli 2 463
(1 236) tuhatta euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan
ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 44 816 tuhatta euroa.
Oma pääoma koostuu pääosin ensisijaisista rajoituksettomista
omista varoista sekä ydinpääomasta.
Sp Keskuspankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät
säästöpankkien yhteenliittymän konsolidoituun tilinpäätökseen. Yhteenliittymälain 21 ja 21 a §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupia ei sovelleta Sp Keskuspankkiin. Säästöpankkiryhmä
julkistaa ns. Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot tilinpäätöksessään. Säästöpankkiryhmä tilinpäätös on saatavissa
www.saastopankki.fi verkkopalvelussa tai Säästöpankkiliiton
toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo
Sp Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen
vuoden lopussa 145,55 prosenttia. Korkea vakavaraisuusluku
johtuu toiminnan käynnistämisvaiheesta sekä toiminnan luonteesta johtuvista muista vähimmäispääomavaateista.
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Vakavaraisuuslaskelma

2014

2013*

46 306

10 916

40 000

5 000

-12 838

-10 013

80

-3 084

Vähennykset ydinpääomasta

-1 490

0

Ydinpääoma (CET1) yhteensä

44 816

10 916

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä

44 816

10 916

66

-1

0

0

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä

66

-1

Omat varat (TC = T1 + T2) yhteensä

44 882

10 915

Luotto- ja vastapuoliriski

26 289

13 220

Taseessa olevat erät

23 774

13 218

2 515

2

Markkinariski

0

0

Valuuttariski

0

0

4 501

2 224

30 790

15 444

2 463

1 236

42 419

9 680

Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

145,6

70,7

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

145,6

70,7

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

145,8

70,7

Omat varat

(1 000 euroa)
Ydinpääoma ennen vähennyksiä
Osakepääoma
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos

Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä
Vähennykset toissijaisesta pääomasta

RISKIPAINOTETUT VASTUUT

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
VASTUUN ARVONOIKAISURISKI

Operatiivinen riski
Riskipainotetut vastuut yhteensä
Omien varojen vähimmäisvaatimus
Omien varojen vähimmäisvaatimuksen ylittävä määrä

* Luvut pohjautuvat Basel II:een
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Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Palkitsemisjärjestelmä

Sp Keskuspankin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään
edellisen vuoden tilinpäätös, voitonjako, vastuuvapauden
myöntäminen sekä valitaan hallituksen jäsenet. Päätökset Sp
Keskuspankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee Sp
Keskuspankin hallitus. Lisäksi hallituksen tehtävänä on tehdä
päätökset merkittävimmistä Sp Keskuspankin liiketoimintaan
liittyvistä asioista sekä valita Sp Keskuspankille toimitusjohtaja. Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin.
Sp Keskuspankin toimitusjohtaja hoitaa Sp Keskuspankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Sp Keskuspankin palkitsemisessa noudatetaan Euroopan Unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan ohjeita, suosituksia ja Suomen Corporate Governance
–sääntöjä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden
selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä,
joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan.

Sp Keskuspankin hallinto ja henkilöstö

Sp Keskuspankki noudattaa päätettäessä toimivan johdon ja
henkilökunnan palkitsemisjärjestelmästä luottolaitoslain hallinto- ja ohjausjärjestelmien 8. lukua. Sp Keskuspankissa ei kuitenkaan sovelleta luottolaitoslain 8. luvun 9, 11 ja 12 §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden
vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 tuhatta euroa, eikä ylitä 100
prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.
Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan
johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä
sisältää sekä palkitsemistavan että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Palkitsemisjärjestelmää kehitetään
aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteenliittymän kilpailukyvyn,
hyvän taloudellisen kehityksen, kannustavuuden, sitouttamisen
sekä uusien pätevien henkiöiden saatavuuden turvaamiseksi.

Nimi

asema

Palkitsemisen periaatteet ovat liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukaisia sekä vastaavat pitkän aikavälin
etua. Palkitsemisjärjestelmä on linjassa pankin hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja toteutetaan aina voimassa
olevien riskienhallintaperiaatteiden puitteissa. Palkitseminen
ei kannusta toiminnassa riskinottoon, joka ylittää Sp Keskuspankin riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten
kestävän riskitason.

Kämäri, Pasi
Ahohen, Pirkko
Bondén, Hans
Hakala, Jussi
Huupponen, Juhani
Laiho, Immo
Saustila, Matti
Sundqvist, Risto

jäsen, puheenjohtaja
jäsen, 14.3.2014 alkaen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, erosi 10.11.2014
jäsen
jäsen, 14.3.2014 saakka

Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot ja edut hyväksyy Sp Keskuspankin hallitus. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille
ei ole toimintavuonna maksettu kuukausi- tai kokouskohtaisia
palkkioita. Sp Keskuspankilla on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella henkilökunnalle toimitusjohtaja mukaan
lukien voidaan maksaa enintään 3 kuukauden palkkaa vastaava määrä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pankilla ei
ole käytössä eläke- tai muita vastaavia järjestelyitä.

Sp Keskuspankin varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2014.
Hallituksen esitys voitonjaosta hyväksyttiin. Lisäksi yhtiökokous
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi
Pirkko Ahonen Risto Sundqvistin tilalle.
Sp Keskuspankin hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:

Hallituksen jäsenet ovat rahoitusalan johtotehtävissä toimivia.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä kolmetoista (13)
kertaa. Sp Keskuspankin hallitus on valvonut uusien toimintojen käyttöönottoja osana hallituksen kokonaisvalvontaa.
Sp Keskuspankin toimitusjohtajana on tilikauden aikana toiminut
Hannu Lanteri ja toimitusjohtajan sijaisena Head of Treasury
Kai Brander.
Sp Keskuspankin henkilöstömäärä vahvistui uusien palveluiden vaatimalla tavalla ja Sp Keskuspankin palveluksessa oli
tarkastelukauden päättyessä 31.12.2014 kaksikymmentä (20)
henkilöä, jotka kaikki olivat kokoaikaisia.

Palkitsemisen perusteena oleva kokonaiskompensaatio jakautuu kiinteään ja muuttuvaan palkanosaan. Muuttuva palkanosa
käsittää sekä lyhyen että pitkän aikavälin palkitsemisen.
Sp Keskuspankissa on tunnistettu merkittävät riskinottajahenkilöt, jotka voivat vaikuttaa pankin riskiprofiiliin tai toiminnallaan
aiheuttaa Sp Keskuspankille merkittävää taloudellista riskiä.
Pilari III:n mukaiset palkitsemista koskevat tiedot julkistetaan
Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on saatavissa Säästöpankkiryhmän kotisivuilla osoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta
Linnoitustie 9, 02600 Espoo.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Mikko Nieminen. Finanssivalvonta teki tarkastuksen Sp Keskuspankin toimintaan vuoden 2014 alkupuolella. Sp Keskuspankin sisäisenä tarkastajana on toiminut KPMG Oy.
Lähipiirillä tarkoitetaan Sp Keskuspankissa johtavassa asemassa
olevia avainhenkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Sp Keskuspankin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja
sekä toimitusjohtajan sijainen. Tilikauden aikana tapahtuneet
muutokset liittyvät hallitusten jäsenten muutoksiin sekä päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumiseen. Sp Keskuspankki ei
ole myöntänyt lähipiirilainoja eikä sillä ole lähipiiriliiketoimia.
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Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot
Sp Keskuspankin pankkijärjestelmä on ulkoistettu Oy Samlink
Ab:hen, josta säästöpankit omistavat enemmistön. Sp Keskuspankin kirjanpito on hoidettu Samlinkin täysin omistamassa
Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:ssä. Sp Keskuspankin sisäinen tarkastus oli vuonna 2014 ulkoistettu KPMG:lle vahvistettujen tarkastussuunnitelmien pohjalta. Loppuvuonna
suoritettiin maksujenvälitystoiminnan sisäinen tarkastus. Sp
Keskuspankin sisäinen valvonta perustuu hallituksen vahvistamaan sisäisen valvonnan ohjeeseen.

Talletussuoja
Sp Keskuspankki kuului vuonna 2014 talletussuojarahastoon,
joka turvaa tallettajan saamiset pankilta 100 tuhanteen euroon
saakka. Sp Keskuspankin toiminta keskittyy säästöpankeille
tarjottaviin keskusluottolaitospalveluihin, joten talletussuojarahaston merkitys on vähäinen.

Yhteiskuntavastuu
Säästöpankkiryhmän yhteiskuntavastuu on selostettu Säästöpankkiryhmän toimintakertomuksessa. Sp Keskuspankin
yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan Sp Keskuspankin vastuuta
yritystoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan
ja yrityksen sidosryhmiin. Toimimalla säästöpankkien keskusluottolaitoksena Sp Keskuspankki omalta osaltaan tukee paikallisten säästöpankkien yhteiskuntavastuuta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Sp Keskuspankissa pidettiin tilikauden päättymisen jälkeen ylimääräinen yhtiökokous 21.1.2015, jossa päätettiin yhtiön yritysmuodon muuttamisesta osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi.
Sp Keskuspankki on muuttunut julkiseksi osakeyhtiöksi 30.1.2015.
Lisäksi Sp Keskuspankki on jatkanut suunnitelmien mukaan keskuspankkirooliin kuuluvia tuotanto- ja kehitystehtäviä.

Liiketoiminnan kehitys vuonna 2015

tulevat kasvamaan merkittävästi toimintavuoden aikana. Sp
Keskuspankin treasury-toimintoja yhteenliittymäpankeille
laajennetaan merkittävästi. Vuoden 2015 aikana Sp Keskuspankki ryhtyy Säästöpankkiryhmän credit- ja debit-korttien
liikkeellelaskijaksi, sekä ostaa credit-kortteihin liittyvän luottokannan Nets Oy:ltä Sp Keskuspankin taseeseen. Lisäksi Sp
Keskuspankki suunnittelee ja toteuttaa tarvittavia yhteenliittymäpankkien liiketoimintaa tukevia hankkeita.
Sp Keskuspankin toiminnan voimakas kasvu edellyttää riittävää panostusta resursseihin, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan. Maksujenvälityksen keskusluottolaitostoiminnoissa
uudistetaan valuuttamaksujenvälityksen ratkaisu.
Treasury-palveluja tullaan kehittämään siten, että ne tukevat
jatkossa mahdollisimman hyvin yhteenliittymään kuuluvien
säästöpankkien jälleenrahoitusta. Treasury-palvelujen laajentamisella pyritään vahvistamaan säästöpankkien yhteenliittymän
kilpailukykyä ja Sp Keskuspankin tavoitteena on tarjota lyhyttä
ja pitkäaikaista vakuudetonta rahoitusta yhteenliittymäpankeille. Kilpailukykyisen jälleenrahoituksen varmistamiseksi Sp
Keskuspankki hakee yhteistyössä yhteenliittymän keskusyhteisön kanssa kansainvälistä luottoluokitusta vuoden 2015 alussa.
Sp Keskuspankille hankittavan luottokelpoisuusluokituksen
myötä tullaan laskemaan liikkeelle Euro Medium Term Note
(EMTN) -ohjelmaan perustuvia joukkovelkakirjalainoja.
Keskusluottolaitospalveluiden rakentaminen ja treasury-toiminnan laajentaminen tulevat rasittamaan Sp Keskuspankin tulosta edelleen vuonna 2015. Vuoden 2015 tuloksen ennakoidaan
muodostuva hieman voitolliseksi. Sp Keskuspankki on tehnyt
Verohallinnolle hakemuksen aikaisempien vahvistettujen tappioiden vähentämisestä. Tilinpäätöshetkellä eri tilikausilta kertynyt kumulatiivinen tappio on yhteensä 13 097 tuhatta euroa.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
Sp Keskuspankin jakokelpoiset varat ovat 6 242 084,74 euroa.
Sp Keskuspankin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 79 715,22 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin, eikä osinkoa jaeta.

Arvioimme, että Sp Keskuspankin toiminta laajenee vuoden
2015 aikana merkittävästi nykyisestään ja sekä Sp Keskuspankin välittämät maksuliike- ja korttitapahtumat että tase
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Tunnuslukujen laskentakaavat:
Korkokate: Korkotuotot - korkokulut
Nettopalkkiotuotot: Palkkiotuotot - palkkiokulut
Muut tuotot: Liiketoiminnan muut tuotot
Kulu-tuottosuhde:
Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut
Korkokate + nettopalkkiotuotot + liiketoiminnan muut tuotot
Oman pääoman tuotto (ROE), %:
Tilikauden tulos										* 100
Oma pääoma
Koko pääoman tuotto (ROA), %:
Tilikauden tulos										* 100
Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma

									* 100

Taseen loppusumma
Vakavaraisuussuhde, %:
Omat varat yhteensä

								* 100

Riskipainotetut erät yhteensä
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SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OY:N IFRS-TILINPÄÄTÖS 2014
Laaja tuloslaskelma
(1 000 euroa)

Liitetieto

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2013-31.12.2013

Korkotuotot

496

149

Korkokulut

-342

-48

Korkokate

6

154

101

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

7

718

869

Liiketoiminnan muut tuotot

9

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

3 489

6

4 360

976

Henkilöstökulut

10

-1 915

-2 117

Liiketoiminnan muut kulut

11

-2 098

-1 803

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

12

-243

-10

-4 256

-3 930

Liiketoiminnan kulut yhteensä
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista

16

Tulos ennen veroja
Tuloverot

13

TILIKAUDEN TULOS

0

-10

104

-2 964

-24

-15

80

-2 979

65

-1

65

-1

145

-2 980

Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Käyvän arvon rahaston muutos
Käypään arvoon arvostamisesta

25

Yhteensä
TILIKAUDEN LAAJATULOS
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Tase
(1 000 euroa)

Liitetieto

31.12.2014

31.12.2013

1.1.2013

Käteiset varat

15

513 509

27 574

185

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta

16

141 697

10 014

418

Lainat ja saamiset asiakkailta

16

305

12

0

Sijoitusomaisuus

17

54 872

17 984

16 974

Aineelliset hyödykkeet

18

89

96

0

Aineettomat hyödykkeet

19

1 424

308

204

Verosaamiset

20

0

0

0

Muut varat

21

2 171

338

120

714 067

56 327

17 901

653 096

42 910

0

Varat

Varat yhteensä
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Velat
Velat luottolaitoksille

22

Velat asiakkaille

22

700

1 725

5 065

Liikkeeseenlasketut velkakirjat

23

12 979

0

0

Verovelat

20

105

65

50

Varaukset ja muut velat

24

881

465

1 645

667 761

45 166

6 760

40 000

5 000

5 000

19 064

18 999

16 000

Velat yhteensä
Oma pääoma yhteensä
Osakepääoma
Rahastot
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä

25

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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-12 838
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46 306

11 162

11 142

714 067

56 327
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Rahavirtalaskelma
(1 000 euroa)

1-12/2014

1-12/2013

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos

80

-2 979

246

44

6

15

19

0

350

-2 920

-166 492

-11 275

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-37 806

-15 189

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta

-127 557

-10 000

Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
Laskennallisen veron muutos
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Lainat ja saamiset asiakkailta

-293

-22

0

-15 162

996

29 318

-1 832

-218

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

622 555

38 391

Velat luottolaitoksille

610 185

42 910

Velat asiakkaille

-1 025

-3 340

Liikkeeseenlasketut velkakirjat

12 979

0

415

-1 180

456 413

24 196

Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat, lisäys
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat, vähennys
Muut varat

Muut velat
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 351

-210

Investointien rahavirta yhteensä

-1 351

-210

Rahoituksen rahavirta
Osakepääoman lisäykset
Muut oman pääoman erien rahamääräiset lisäykset
Rahoituksen rahavirta yhteensä

35 000

0

0

3 000

35 000

3 000

Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
Arvonalentumiset rahoitusvaroista

0

10

243

10

3

23

Tuloverot

24

15

Yhteensä

270

59

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja ainettomista hyödykkeistä
Muut oikaisut
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Rahavarojen muutos

490 061

26 985

Rahavarat tilikauden alussa

27 588

603

Rahavarat tilikauden lopussa

517 649

27 588

513 509

27 574

4 140

14

517 649

27 588

Saadut korot

368

124

Maksetut korot

320

48

Rahavarat muodostuvat seuravista eristä:
Käteiset varat
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta
Rahavarat yhteensä
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Oman pääoman muutokset
(1 000 euroa)
1.1.2013

Osakepääoma

Muut rahastot

Kertyneet voittovarat

5 000

16 000

-9 859

11 142

-2 979

-2 979

Tilikauden voitto
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

-1
0

Suoraan omaan pääomaan kirjatut
omistajien tekemät sijoitukset ja
varojen jakaminen näille yht.

Yhteensä

-1

-1

-2 979

-2 980

3 000

0

3 000

31.12.2013

5 000

18 999

-12 838

11 162

1.1.2014

5 000

18 999

-12 838

11 162

80

80

80

145

0

35 000

-12 758

46 306

Tilikauden voitto
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

65
0

Suoraan omaan pääomaan kirjatut
omistajien tekemät sijoitukset ja
varojen jakaminen näille yht.

35 000

31.12.2014

40 000
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Laskelmat muutoksista
Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen (IFRS 1)
(1 000 euroa)

Viite

FAS 31.12.2012

Kirjaamis- ja
arvostusmuutokset

Luokittelumuutokset

IFRS 1.1.2013

FAS 31.12.2013

185

185

27 574

418

418

10 014

0

0

12

Kirjaamis- ja
arvostusmuutokset

Luokittelu- IFRS 31.12.2013
muutokset

VARAT
Käteiset varat
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

a)

Lainat ja saamiset asiakkailta

a)

0

0

Saamistodistukset

a)

16 974

-16 974

0

Sijoitusomaisuus

a)

0

16 974

16 974

0

Verosaamiset
Muut saamiset/varat
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Varat yhteensä

10 014
-12

0

0

12

12

17 984

-17 984

0

17 984

17 984

0

0

0

0

120

120

338

338

0
b)

27 574

0

204

17 697

0

0

0

96

204

0

308

96

17 901

56 019

0

308
0

56 327

VELAT JA OMA PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille

a)

0

0

42 910

-42 910

0

Talletukset luottolaitoksilta

a)

0

0

0

42 910

42 910

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

a)

5 065

-5 065

0

1 725

-1 725

0

Talletukset asiakkailta

a)

0

5 065

5 065

0

1 725

1 725

Verovelat

c)

0

50

0

Varaukset ja muut velat

1 645

Velat yhteensä

6 710

Tilinpäätössiirrot

d)

5 000

Kertyneet voittovarat

-10 013

Rahastot

16 000
e)

Oma pääoma ja velat yhteensä
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50

0

0

Perus-/osakepääoma

Oma pääoma yhteensä

50

154

65

65

1 645

465

6 760

45 101

65

0

16

-16

0

259

-12 838

5 000

5 000

-9 859

-13 097

16 000

18 999

465
0

45 166

5 000
18 999

10 987

154

0

11 142

10 902

259

0

11 162

17 697

204

0

17 901

56 019

308

0

56 327
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Tuloksen täsmäytyslaskelma tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013
(1 000 euroa)

viite

FAS 1.1.–31.12.2013

Korkokate
Palkkiotuotot ja -kulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan kulut yhteensä
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista
d)

Tulos ennen veroja
Tuloverot

c)

Tilikauden tulos

IFRS 1.1.–31.12.2013

101

101

869

869

6

6

976

976

-2 117
b)

Poistot ja arvonalentumistappiot
aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Tilinpäätössiirrot

Kirjaamis- ja
arvostusmuutokset

-2 117

-1 907

104

-1 803

-10

-10

-4 034

-3 930

-10

-10

-16

16

0

-3 084

16

-2 964

0

-15

-15

-3 084

2

-2 979

Laaja tuloslaskelma:
Tilikauden tulos

-2 979

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat

f)

-1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-2 980

IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus Keskuspankin kertyneisiin voittovaroihin
(1 000 euroa)
Kertyneet voittovarat FAS:n mukaan

1.1.13

31.12.13

-10 013

-13 097

0

13

Oikaisut:
Poistoeron purku (sis.laskennallinen vero)
Aineettomat hyödykkeet (sis.laskennallinen vero)
Kertyneet voittovarat IFRS:n mukaan
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Rahavirtalaskelman täsmäytyslaskelma tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013
(1 000 euroa)

Viite

FAS
1.1.-31.12.2013

Kirjaamis- ja
arvostusmuutokset

IFRS
1.1.-31.12.2013

b), c), d)

-3 084

105

-2 979

g)

50

9

59

Liiketoiminnan rahavirta
Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen
Tilikauden oikaisut
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-11 275

-11 275

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-15 189

-15 189

-10 000

-10 000

-22

-22

Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarat,
lisäykset

-15 162

-15 162

Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarat,
vähennykset

29 318

29 318

-218

-218

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

38 391

38 391

Velat luottolaitoksille

42 910

42 910

Velat asiakkaille

-3 340

-3 340

-1 180

-1 180

24 082

24 196

0

0

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
Lainat ja saamiset asiakkailta

Muut varat

Muut velat
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin, vähennykset
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin

b)

Investointien rahavirta yhteensä

-107

-104

-210

-107

-210

Muut oman pääoman
erien rahamääräiset lisäykset

3 000

3 000

Rahoituksen rahavirta yhteensä

3 000

3 000

Rahavarojen nettomuutos

26 985

26 985

603

603

27 588

27 588

27 574

27 574

14

14

27 588

27 588

Rahoituksen rahavirta

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
Rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:
Käteiset varat
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta
Yhteensä
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Seuraavassa on kerrottu IFRS-standardien soveltamiseen liittyvät oikaisu
a) Luokittelumuutokset
IFRS-tilinpäätökseen siirtymisen yhteydessä Sp Keskuspankki on soveltanut IAS 1:stä ja luokitellut varat ja velat eritavalla kuin
aikaisemmin FAS tilinpäätöksessä.
b) Aineettomat hyödykkeet
Sp Keskuspankin pankkijärjestelmä on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Samlinkin tekemä kehitystyö Sp Keskuspankin ja koko Säästöpankkiryhmän hyväksi katsotaan erillisenä hankituksi aineettomaksi hyödykkeeksi (perustuen IAS 38:aan). Näiden oikaisujen
johdosta aineettomien hyödykkeiden tasearvo kasvoi 204.432,00 euroa 1.1.2013. Vuoden 2013 aikana tehdyt lisäaktivoinnit kasvattivat tasearvoa edelleen 103.621,00 euroa, joten em. aktivointien yhteisvaikutus aineettomien hyödykkeiden tasearvoon 31.12.2013
taseessa oli +308.053,00 euroa. Tilikauden 2013 liiketoiminnan muut kulut pienenivät 103.621,00 euroa oikaisujen johdosta.
c) Verot (IAS 12)
IFRS-standardien käyttöönoton myötä Sp Keskuspankin verotettava tulos kasvoi ja siihen perustuen on kirjattu laskennallisia
veroja seuraavasti:
Laskennalliset verovelat
(1 000 euroa)

1.1.2013

31.12.2013

Aineettomat hyödykkeet (kts yllä kohta a) )

50

62

Tilinpäätössiirtojen purku (kts alla kohta d) )

0

3

50

65

Verovelkojen lisäys yhteensä

IFRS-standardien käyttöönotto vaikutti kaudelle 2013 kuluksi kirjattuihin tuloveroihin seuraavasti:
(1 000 euroa)

1.1.-31.12.2013

Aineettomat hyödykkeet (kts yllä kohta a) )

12

Tilinpäätössiirtojen purku (kts alla kohta d) )

3

Tuloverojen lisäys yhteensä

15

d) Tilinpäätössiirtojen purku
Poistoero purettu, koska IFRS ei tunnista vapaaehtoisia varauksia (perustuu IAS 37).
e) Oman pääoman muutos
IFRS-standardien käyttöönotto vaikutti Sp Keskuspankin omaan pääomaan seuraavasti:
(1 000 euroa)
Aineettomat hyödykkeet (kts yllä kohta a) )
Tilinpäätössiirtojen purku (kts yllä kohta d) )
Oman pääoman muutos yhteensä

1.1.2013

31.12.2013

154

246

0

13

154

259

f) Laaja tuloslaskelma
IAS 1 standardi asettaa vaatimukset laajan tuloslaskelma erille. Muihin laajan tuloksen eriin on sisällytetty myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostamisesta syntyvät voitot ja tappiot (IAS 39).
g) Tilikauden oikaisut Rahavirtalaskelmalla
Arvonalentumistappiot (FAS:ssa esitetty väärin, korjattu IFRS:ssä)

10

Tilinpäätössiirtojen purku (kts yllä kohta d) )

-16

Laskennallinen vero tilinpäätössiirtojen purusta ja aineettomien
oikeuksien aktivoimisesta (kts yllä kohta c) )
Oikaisut yhteensä
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
LIITE 1: TIETOJA RAPORTOIVASTA YHTIÖSTÄ
JA KUVAUS SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄSTÄ
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy (jäljempänä Sp Keskuspankki) on suomalaisten säästöpankkien kokonaan omistama kotimainen talletuspankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on
hoitaa säästöpankkien keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksujenvälitykseen ja yhteenliittymäpankkien jälleenrahoituksen tukemiseen. Sp Keskuspankin
merkittävät omistajat ovat yhteenliittymään kuuluvat 25 säästöpankkia sekä yksi yhteenliittymän ulkopuolinen säästöpankki.
Sp Keskuspankki kuuluu Säästöpankkiryhmään, joka on säästöpankkien ja keskusyhteisönä toimivan Säästöpankkiliiton
sekä niiden tytär- ja osakkuusyhteisöjen muodostama finanssiryhmä. Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia
pankkeja. Yhdessä säästöpankit muodostavat Suomen neljänneksi suurimman pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus
ja valtakunnallisuus. Säästöpankkien perustehtävä on edistää
säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta.
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen
kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän
muodostavat yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto Osk, 25 säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy ja edellä mainittujen konsolidointiryhmiin
kuuluvat yritykset. Lisäksi yhteenliittymään kuuluu Sp-Rahastoyhtiö Oy.
Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu
myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutusosakeyhtiö, Sp-Koti, Sp-Holding ja Säästöpankkien Vakuusrahasto.
Säästöpankkiryhmä ei muodosta kirjanpitolaissa määriteltyä
konsernia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja
sen jäsensäästöpankeilla ei ole toisiinsa nähden yleisten konsernilaskentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän
vuoksi Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä.
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Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa
talletuspankkien yhteenliittymästä määrätään, että Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpankkiliitto
osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty tilinpäätös,
johon myös Sp Keskuspankki yhdistetään yhteenliittymäpankkien omistusosuuden suhteessa. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta, johon myös Sp Keskuspankki kuuluu.
Sp Keskuspankin kotipaikka on Espoo ja sen rekisteröity osoite
on Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo. Jäljennös Sp Keskuspankin
tilinpäätöksestä on saatavissa internet osoitteesta www.spkeskuspankki.fi tai Sp Keskuspankin toimitiloista käyntiosoitteesta
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo.
Vastaavasti Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksen jäljennös on
saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9,
02600 Espoo.
Sp Keskuspankin hallitus on 11. helmikuuta 2015 hyväksynyt
Sp Keskuspankin tilinpäätöksen 2014 ja tilinpäätös asetetaan
yhtiökokouksen 2015 vahvistettavaksi. Yhtiökokouksella on
mahdollisuus vahvistaa tilinpäätös tai jättää se vahvistamatta.
Sp Keskuspankin tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Sp Keskuspankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS)
kansainväliseen IFRS-käytäntöön 1.1.2014. IFRS-standardeihin
siirtymispäivä oli 1.1.2013. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan niitä IAS- ja IFRS – standardeja ja SIC ja IFRIC-tulkintoja,
jotka ovat voimassa 31.12.2014. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka
on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1606/2022 mukaisesti. Siirtyminen IFRS-raportointiin
muutti tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä tilinpäätöslaskelmia. Siirtymällä ei kuitenkaan ole huomattavaa vaikutusta
Sp Keskuspankin tulokseen eikä taseeseen tilikautena 2014
eikä vertailuvuonna.
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LIITE 2: TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
1. Yleistä
Sp Keskuspankin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti siten kuin EU on standardit hyväksynyt.
Sp Keskuspankki kuuluu säästöpankkien yhteenliittymään ja
talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukaisesti
Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovellettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista.
Sp Keskuspankin tilinpäätös laaditaan euroina, joka on pankin
kirjanpito- ja toiminnallinen valuutta. Tilinpäätös esitetään tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.
Sp Keskuspankin tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, jotka on arvostettu käypään arvoon.
IFRS 10-standardi ei tule sovellettavaksi yhtiön IFRS siirtymän
avaavassa taseessa 1.1.2013 eikä yhtiön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä, sillä Sp Keskuspankilla ei ole tarkastelukaudella
(2012-2014) merkittäviä sijoituksia muissa yhtiössä eikä sopimuksia, jotka tuottaisivat yhtiölle IFRS 10 mukaisen määräysvallan sijoituskohteessa. IFRS 10 sovellettavuutta tulee arvioida
jatkuvasti uusien sijoitusten ja /tai sopimusten pohjalta.
IFRS 11-standardi ei tule sovellettavaksi yhtiön IFRS siirtymän
avaavassa taseessa 1.1.2013 eikä yhtiön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä.Sp Keskuspankilla ei ole tarkastelukaudella
(2012-2014) merkittäviä sijoituksia muissa yhtiössä eikä sopimuksia, jotka tuottaisivat yhtiölle IFRS 11 mukaisen yhteisen
määräysvallan. IFRS 11 sovellettavuutta tulee arvioida jatkuvasti uusien sijoitusten ja /tai sopimusten pohjalta

2. Rahoitusinstrumentit
Luokittelu ja kirjaaminen
Sp Keskuspankin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 mukaisesti
kolmeen ryhmään arvostamista varten:
- Myytävissä olevat rahoitusvarat
- Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
- Lainat ja muut saamiset
Sp Keskuspankin rahoitusvelat luokitellaan seuraavaan ryhmään arvostamista varten:

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kaikki rahoitusvarat ja
-velat kirjataan käypään arvoon. Rahoitusinstrumenttien osalta
transaktiokulut sisällytetään hankintamenoon.
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen
oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa tai
kun oikeudet on siirretty toiselle osapuolelle niin, että omistukseen liittyvät riskit ja edut on siirretty olennaisiltaosin. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun niiden velvoitteet on
täytetty ja niiden voimassaolo on lakannut.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen ryhmään kirjataan
korolliset rahoitusvarat, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat
kiinteitä tai määritettävissä olevia, jotka erääntyvät määrättynä
päivänä ja jotka Sp Keskuspankki omistaa ja sillä on kyky ja
vakaa aikomus pitää eräpäivään asti.
Eräpäivään asti pidettäviksi luokitellut rahoitusvarat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon tai arvonalentumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon, jos arvonalentumisesta on
ollut objektiivista näyttöä.

Lainat ja muut saamiset
Lainoiksi ja saamisiksi luokitellut rahoitusvarat ovat muita kuin
johdannaisvaroihin kuuluvia rahoitusvaroja, joilla on kiinteät
tai määriteltävissä olevat maksuvirrat ja joita ei noteerata aktiivisilla markkinoilla.
Lainat ja muut saamiset merkitään niitä alun perin kirjanpitoon
kirjattaessa hankintamenoon, joka on annetun vastikkeen käypä arvo, johon on lisätty välittömästi kohdistettavissa olevat
transaktiomenot. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat ja
muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellaan rahoitusvarat,
joita ei ole luokiteltu edellä kuvattuihin ryhmiin. Myytävissä
olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomat oman pääoman ehtoiset rahoitusvarat on kuitenkin
arvostettu hankintamenoon tai arvonalentumisella alennettuun hankintamenon. Myytävissä olevat rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset laskennallisilla veroilla oikaistuna kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta omaan pääomaan
muodostettuun käyvän arvon rahastoon. Luovutuksen, myynnin tai arvonalentumisen yhteydessä arvonmuutos kirjataan
pois käyvän arvon rahastosta tuloslaskelman erään ”Sijoitustoiminnan nettotuotot”.

- Muihin rahoitusvelkoihin.

Muut rahoitusvelat

Rahoitusinstrumenttien luokittelu Sp Keskuspankin taseessa ei
noudata IAS 39 mukaisia ryhmiä. Samalle riville taseeseen kirjatuille varoille ja veloille voidaan näin ollen soveltaa eri arvostusperusteita. Taseeseen kirjattujen rahoitusvarojen ja velkojen
jako arvostusluokkiin esitetään liitteessä 15.

Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen sopimuksentekohetken
käypään arvoon ja sen jälkeen efektiivisen koron menetelmällä
jaksotettuun hankintamenoon. Kaikki rahoitusvelat on kirjattu
taseeseen jaksotettuun hankintamenoon.

Rahoitusinstrumenttien ostot ja myynnit on kirjattu kirjanpitoon kaupantekopäivän mukaisesti.
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Käyvän arvon määrittäminen
Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä
tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä
arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.
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Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään joko toimivilta
markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai jos toimivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen.
Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia
on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat
todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö
rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa,
niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn
markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttötietojen markkinanoteerauksiin.
Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käytetään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle
laadittua omaa arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat yleisesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne
osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa
asettaessaan. Arvostushintoina käytetään markkinatransaktioiden hintoja, diskontattujen rahavirtojen menetelmää sekä toisen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshetken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon
arvio luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista
tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon
määrittämiseen luotettavasti.
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarkia
tasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritelty:
- täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1)
- käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina
muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille, joko suoraan (esim. hintoina) tai
välillisesti (esim. johdettuina hinnoista) (taso 2)
- käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät olennaisilta osin perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3).
Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon
arvostettava erä kokonaisuudessaan luokitellaan, määritetään
koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella.
Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään arvoon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
Lainat ja muut saamiset
Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumiset arvioidaan ja
kirjataan saamiskohtaisesti.
Arvonalentumiset lainoista ja muista saamisista kirjataan, kun
on ilmennyt objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saamisen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta. Objektiivisen
näytön arviointi perustuu asiakkaan maksukyvyttömyyden arviointiin.. Arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen
kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Diskonttauskorkona käytetään saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa.
Lainojen ja saamisten arvonalentumiset kirjataan vähennysten
tilille ja netotetaan lainoja ja saamisia vastaan. Tuloslaskelmassa saamisten arvonalentumiset kirjataan erään arvonalentu-
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mistappiot lainoista ja muista saamisista. Mikäli myöhemmin
ilmenee, ettei arvonalentuminen ole pysyvää, arvonalentumiskirjaus peruutetaan.
Lainat ja saatavat, joiden perintää pidetään mahdottomana, kirjataan luottotappioiksi. Luottotappiot kirjataan vähennysten tilille.
Lainat ja saatavat, joita ei pystytä perimään, kirjataan lopulliseksi
luottotappioksi, ja arvonalentuminen perutaan, kun tavanomainen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai
saatavan tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Mikäli tilinpäätöspäivänä havaitaan objektiivista näyttöä siitä,
että eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin luokitellun saamistodistuksen arvo on alentunut, tehdään saamistodistukselle
arvonalentumistestaus.
Jos tarkastelussa havaitaan arvon alentuneen, kirjataan arvonalennus tulosvaikutteisesti erään ”Sijoitustoiminnan nettotuotot”. Arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen
kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Diskonttauskorkona käytetään saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Mikäli tilinpäätöspäivänä havaitaan objektiivista näyttöä siitä,
että myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellun arvopaperin arvo on saattanut alentua, arvopaperille tehdään arvonalentumistestaus. Jos tarkastelussa havaitaan arvon alentuneen,
käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio kirjataan tulosvaikutteisesti erään ”Sijoitustoiminnan nettotuotot”.
Myytävissä olevaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusinstrumenttia, kuten velkakirjalainaa, koskeva arvonalentumistestaus
perustuu pääasiassa siitä tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen
kertymiseen. Käyvän arvon lasku, joka johtuu pelkästään riskittömän markkinakoron noususta, ei synnytä arvonalentumistappion kirjaamistarvetta. Sen sijaan vastapuolen luottoriski-preemion kasvu voi olla näyttö heikentyneestä maksukyvystä.
Saamistodistusten osalta arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Saamistodistusten arvonalentumistappion peruuntuminen
kirjataan tulosvaikutteisesti.

3. Vuokrasopimukset
Vuokrasopimus on sopimus, jonka mukaan vuokralle antaja antaa vuokralle ottajalle oikeuden käyttää omaisuuserää sovitun
ajan maksua tai toistuvia maksuja vastaan. Vuokrasopimukset
luokitellaan sopimuksen syntymisajankohtana rahoitusleasingsopimuksiksi tai muiksi vuokrasopimuksiksi liiketoimen
tosiasiallisen sisällön mukaan. Vuokrasopimus on rahoitusleasingsopimus, mikäli se siirtää vuokralle ottajalle olennaisilta
osin omistamiselle ominaiset riskit ja edut. Muutoin se on muu
vuokrasopimus.
Sp Keskuspankilla ei ole rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otettuja omaisuuseriä. Muulla vuokrasopimuksella vuokralle
otettujen hyödykkeiden vuokrat merkitään tuloslaskelmaan
kuluiksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa tuloslaskelman erään liiketoiminnan muut kulut. Sp Keskuspankki on
vuokralle ottajana mm. konttoritiloista, tulostimista ja kannettavista tietokoneista.
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4. Työsuhde-etuudet

6. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuudet,
työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ja muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet. Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat
esimerkiksi palkat ja luontaisedut, vuosilomat ja tulospalkkiot.
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn.

Sp Keskuspankin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat koneet ja kalusto. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan kaikista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.

Maksuperusteisissa eläkejärjestelyissä Sp Keskuspankki maksaa kiinteitä eläkevakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiöille eikä
Sp Keskuspankilla tämän jälkeen ole juridista tai todellista velvollisuutta lisämaksujen suorittamiseen, jos eläkevakuutusyhtiö
ei pysty suoriutumaan kyseisten etuuksien maksamisesta. Merkittävin maksuperusteinen järjestely on työntekijän eläkelain
mukainen perusvakuutus (TyEL). Ulkopuolinen eläkevakuutusyhtiö vastaa tästä eläketurvasta Sp Keskuspankissa.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan poistoilla
ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään kaikki menot, jotka välittömästi
aiheutuvat hyödykkeen hankinnasta. Hyödykkeet poistetaan
tasapoistoin arvioidun taloudellise vaikutusajan kuluessa.
Hyödykkeeseen liittyvät alkuperäisen hankinnan jälkeen syntyvät menot aktivoidaan hyödykkeen kirjanpitoarvoon vain,
jos on todennäköistä, että hyödykkeestä kertyy alun perin arvioitua suurempaa taloudellista hyötyä.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Koneet ja kalusto

5. Aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei
ole aineellista olomuotoa. Sp Keskuspankin aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa tietokoneohjelmistot ja ohjelmistolisenssit.
Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. Vastainen taloudellinen
hyöty saattaa sisältää palvelujen tai tavaroiden myyntituottoja,
kustannussäästöjä tai muuta hyötyä, joka syntyy Sp Keskuspankin käyttäessä omaisuuserää.
Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon. Hankintameno käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka
välittömästi johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon menoja ja muita yhteisiä yleismenoja.

3-5 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan
kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita
muutoksia.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja –tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään liiketoiminnan muissa
tuotoissa ja kuluissa. Myyntivoitto tai –tappio määräytyy myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena

7. Verot
Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot,
aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutos. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi silloin
kun ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan
poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Poistot kirjataan tasapoistoina kuluksi kunkin aineettoman hyödykkeen tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen
vaikutusaika tarkistetaan vuosittain.

Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen välisistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen vero
arvostetaan verosäännösten perusteella ja niillä tilinpäätöspäivänä voimassa olevilla verokannoilla, joita sovelletaan silloin,
kun laskennallisen veron odotetaan muuttuvan tuloveroksi. Verokantojen muutoksesta johtuva laskennallisen veron muutos
kirjataan tuloslaskelmaan tai laajan tuloksen eriin, jos vero oli
kirjattu sinne aikaisemmilla tilikausilla.

Hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi,
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertyminen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää.

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Ulkoisilta toimijoilta ostetut tietojärjestelmät
Muut aineettomat hyödykkeet

3-5 vuotta
5 vuotta

Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen ”Aineettomat hyödykkeet” –erään. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan
tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.

8. Tuloutusperiaatteet
Korkotuotot ja kulut
Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Tällä menetelmällä
instrumentin tuotot ja kulut jaksotetaan suhteessa taseessa
jäljellä olevaan saamisen ja velan määrään eräpäivään saakka.
Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu arvonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alkuperäistä efektiivistä korkoa ja korko lasketaan arvonalennuksella vähennetylle lainan saldolle.
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Palkkiotuotot ja -kulut
Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti suoriteperiaatteen mukaisesti. Toimenpiteen tai palvelun suorittamisesta
ansaitut palkkiot tuloutetaan, kun toimenpide tai palvelu on
suoritettu. Useampaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan
tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan
kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään
efektiivisen koron oikaisuina. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusinstrumenttien palkkiot tuloutetaan
kuitenkin instrumentin alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.

9. Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat
Sp Keskuspankki ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo
julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Sp
Keskuspankki ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä
on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.
IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (Annual Improvements to IFRSs), muutoskokoelmat 2011-2013 sekä 2010-2012*,
joulukuu 2013) (sovellettava 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset
kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat neljää (20112013) ja seitsemää (2010-2012) standardia, ja niiden vaikutus Sp
Keskuspankin tilinpäätöksiin on vähäinen.
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IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (Annual Improvements to IFRSs), muutoskokoelma 2012–2014* (sovellettava
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja
vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutokset koskevat
neljää standardia ja niiden vaikutus Sp Keskuspankin tilinpäätöksiin on vähäinen.
Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* (sovellettava 1.1.2018 tai
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Standardi korvaa nykyisen
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
-standardin. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa
myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien
arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. IAS 39:n
säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja
taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. IFRS 9 tulee vaikuttamaan Sp Keskuspankkiin, mutta vaikutusarvio on vielä kesken.
* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa
31.12.2014.
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LIITE 3: HARKINNAN JA ARVIOIDEN KÄYTTÖ
Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset
epävarmuustekijät
IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii
yrityksen johdolta harkintaa sekä arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin varoihin
ja velkoihin sekä muihin tietoihin kuten tuottojen ja kulujen
määrään. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista.
Sp Keskuspankin keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä.

Käyvän arvon määrittäminen
Johdon tulee arvioida onko yksittäinen rahoitusinstrumentti
aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja onko markkinoilta saatava hintatieto luotettava indikaatio rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta. Lisäksi johdon on arvioitava, milloin se katsoo,
että rahoitusinstrumenttien markkinat eivät ole toimivat. Johdon harkintaa tarvitaan myös tapauksissa, joissa rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla.
Jos käytettyjen arvostusmallien pohjaksi ei ole käytettävissä
markkinoilta todennettavissa olevia syöttötietoja, on johdon
arvioitava mitä muita syöttötietoja käyvän arvon laskemiseksi
käytetään. Käyvän arvon määrittämistä käsitellään tarkemmin
laatimisperiaatteissa kohdassa ”Käyvän arvon määrittäminen”.

Säästöpankkien Keskuspankki Vuosikertomus 1.1.2014 - 31.12.2014

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Johdon on myös arvioitava säännöllisesti onko lainojen ja saamisten arvonalentumisesta objektiivista näyttöä. Arvonalentumistestaus tehdään joko saamis- tai saamisryhmäkohtaisesti.
Saamiskohtainen arvonalentuminen perustuu johdon arvioon
tulevaisuuden rahavirroista saamiskohtaisesti. Objektiivisten
tekijöiden tunnistaminen ja tulevaisuuden rahavirtojen arviointi
vaatii johdon arviota. Saamis- ja saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten periaatteet esitetään tarkemmin laatimisperiaatteissa kohdassa ”Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot”.
Muiden, ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien,
rahoitusvarojen arvonalentumistestaus tehdään vähintään
jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvonalentuminen kirjataan tulosvaikutteisesti, mikäli siitä on objektiivista näyttöä. Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten instrumenttien osalta
arvonalentuminen kirjataan myös, mikäli arvonalentumisen
arvioidaan olevan merkittävä tai pitkäaikainen. Johdon on arvioitava milloin arvonalentuminen katsotaan merkittäväksi tai
pitkäaikaiseksi. Tarkemmat periaatteet muiden rahoitusinstrumenttien arvonalentumisille esitetään laatimisperiaatteiden
kohdassa ”Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot”.
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RISKIENHALLINTA
LIITE 4: RISKIENHALLINTA JA HALLINNOINTIPERIAATTEET
Riskienhallinnan tavoite
Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta
riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan
liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja
vakavaraisuudesta.

Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi
Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien
sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden
todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta on osa sisäistä valvontaa. Sp Keskuspankilla
on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvonta –toiminto.
Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta luo edellytykset riskien
tunnistamiselle, arvioinnille, mittaamiselle ja riskien rajaamiselle Sp Keskuspankin kannalta turvalliselle tasolle. Eri
riskialueiden ja liiketoimintojen edellyttämät pääomatarpeet
määritetään luotettavasti ja riippumattomasti sekä pääoma
kohdennetaan suunnitelmallisesti nykyisen ja suunnitellun riskinoton mukaan sekä Sp Keskuspankin maksuvalmiuden hallinnan kannalta oikein.
Riskienhallinta on osa Sp Keskuspankin sisäistä valvontaa ja
keskeinen osa Sp Keskuspankin operatiivista toimintaa. Sp
Keskuspankin riskienhallintastrategia perustuu hallituksen Sp
Keskuspankille vahvistamaan päämäärään ja liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riski- ja
poikkeamaraportointiin.
Sp Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita, kuten maksuliikkeeseen, yhteenliittymän varainhankintaan sekä jatkossa myös
korttien liikkeellelaskuun liittyvät palvelut. Sp Keskuspankilla
ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakastai sijoitusriskikeskittymiä eikä Sp Keskuspankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. Sp Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla.
Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa Sp Keskuspankin
eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus myös hyväksyy valtuudet
ja puitteet riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat luottoriskeille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä riskien
seurannasta ja valvonnasta kuuluu toimivalle johdolle. Riskien
raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen
huomioon Sp Keskuspankin toiminnan luonteen ja laajuuden.
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Vuonna 2014 Sp Keskuspankki altistui toiminnassaan luotto-,
markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.

Luottoriskit
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien
suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä)
voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten
käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja –limiiteistä.
Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama liiketoimintastrategia
ja luotonanto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaamista strategian mukaisesti asiakaspankeille ja rajoitetusti muille säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille.
Sp Keskuspankin varainhankinnasta, joka on vuonna 2014 muodostunut pääosin säästöpankkien talletuksista tai maksuliike- ja vähimmäisvarantotilivaroista, pääosa on käteisvarantona sekä myönnettyinä luottoina yhteenliittymään kuuluville säästöpankeille.
Säästöpankeille myönnettävien luottojen luottopäätökset tehdään Sp Keskuspankissa Säästöpankkiliitto osk:n ja Sp Keskuspankin hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille
myönnettävien luottojen luottopäätökset tekee Sp Keskuspankin hallitus. Sp Keskuspankki on toimintavuonna tehnyt sijoitukset keskuspankkirahoituksen vakuuksiksi hyväksyttäviin
saamistodistuksiin Sp Keskuspankin hallituksen vahvistamien
sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Sp Keskuspankki myönsi luottolaitosluottoja vain sitovan yhteenliittymäpäätöksen tehneille säästöpankeille. Sitova yhteenliittymäpäätös sisälsi myös yhteisvastuun. Säästöpankkien luottoriskin
ja vakavaraisuuden seurantavastuu oli vuonna 2014 Säästöpankkiliitolla ja sen alaisuudessa toimineella Sp tarkastuksella. Yhteisvastuun vuoksi Sp Keskuspankki ei laatinut erillistä suunnitelmaa
säästöpankeille myönnettyjen luottojen arvonalennuksista.
Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettyjen vakuudettomien luottojen luottoriskin seuranta perustuu osin luottotilien käytön päivittäiseen seurantaan täsmäysprosessin osana. Seurannassa on otettu huomioon, että yritykset
ovat Suomessa toimivien luottolaitosten omistamia ja yritysten
kanssa ollaan kanssakäymisissä vähintään kuukausittain.
Strategisille yhteistyökumppaneille myönnetty luotto irtisanotaan sopimusehtojen mukaisesti. Pankki kirjaa irtisanotun luoton arvonalennuksen tämän jälkeen.
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Sp Keskuspankilla ei ole ei-luottolaitosasiakaskokonaisuuksia,
joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman rajan 10
prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Sp
Keskuspankin hallitus on tehnyt 13.2.2014 päätöksen, että asiakasvastuu yhteenliittymäpäätöksen tehneelle säästöpankille

saa olla maksimissaan 100 prosenttia Sp Keskuspankin omista
varoista (CRR 395 artikla). Tätä rajaa ei ole ylitetty. Sp Keskuspankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten
perusteella Sp Keskuspankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla.

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma:
Rahoitusvelat

2014

(1 000 euroa)

alle 12 kk

1 - 5 vuotta

Yhteensä

563 140

89 624

652 764

700

0

700

12 985

0

12 985

89 624

671 645

Velat luottolaitoksille
Velat asiakkaille
Liikkeeseenlasketut velkakirjat
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Yhteensä

5 195
582 021

5 195

Rahoitusvelat

2013

(1 000 euroa)

alle 12 kk

1 - 5 vuotta

Yhteensä

42 926

-

42 926

1 725

-

1 725

Liikkeeseenlasketut velkakirjat

0

-

0

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

3

-

3

44 654

-

44 654

Velat luottolaitoksille
Velat asiakkaille

Yhteensä

Likviditeettiriski

Markkinariski

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos
menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määritellä myös
tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallitsematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin
maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.

Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen
muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Tilikaudella 2014 Sp Keskuspankilla oli markkinariskeistä vain
korkoriskiä alla kuvatusti.

Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Vuoden 2014 aikana
Sp Keskuspankissa on toiminnan luonteen merkittävästi ja nopeasti muuttuessa pidetty suurta likviditeettipuskuria. Maksuvalmiusriskiä seurataan Sp Keskuspankissa päivittäin ja keskusyhteisön riskienvalvonnalle raportoidaan myös päivittäin Sp
Keskuspankin ja yhteenliittymäpankkien maksuvalmiusasema.
Rahoitusriskiä hallitaan huolehtimalla riittävästä pitkäaikaisesta rahoituksesta suhteessa pitkiin saataviin.

Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta
pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon ja korkokatteeseen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista
korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Taserakenteensa
johdosta Sp Keskuspankki ei tilikaudella 2014 ole soveltanut
suojauslaskentaa eikä käyttänyt johdannaisia.

Sp Keskuspankki on hankkinut tilikauden 2014 aikana tarvitsemansa jälleenrahoituksen pääosin talletuksina asiakaspankeiltaan. Tiliehtojen mukaan merkittävä osa jälleenrahoituksesta on
avistaehtoista. Sp Keskuspankin tavoitteena on pidentää jälleenrahoituksensa maturiteettia ja laajentaa rahoituspohjaa yhteenliittymäpankkien tarpeiden mukaisesti. Jatkossa rating ja perustettava EMTN –ohjelma varmistavat riittävän pitkän rahoituksen
suhteessa yhteenliittymän pankeille myönnettäviin luottoihin.
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Korkoriski

Sp Keskuspankki käytti tilikaudella 2014 korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvomenetelmää. Tilikauden lopussa 31.12.2014
Sp Keskuspankissa yhden prosenttiyksikön paralleelin korkomuutoksen aiheuttama taseen käyvän arvon muutosriski
oli 493 000,00 euroa. Korkoriskin hallitsemiseksi tilikaudella
2015 Sp Keskuspankki ottaa lisäksi käyttöön tuloriskimenetelmän, jossa ennustetaan tulevaa korkokatetta valitulla aikahorisontilla markkinakorkojen muuttuessa.
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Operatiivinen riski
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös
oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin.
Sp Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen
kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten
riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla.
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Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Sp Keskuspankin operatiiviselle johdolle
raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.
Tilikauden 2014 aikana ei toteutunut taloudellisia menetyksiä
tai julkisuuskuvan heikentymistä aiheuttaneita operatiivisia
riskejä. Vuoden aikana laadittiin 18 häiriöraporttia. Häiriöistä
suurin osa syntyi tietojärjestelmien virheellisestä toiminnasta
ja aiheuttivat manuaalista selvittelytyötä Sp Keskuspankissa.
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LIITE 5: VAKAVARAISUUDEN HALLINTA
Sp Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin
riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Sp Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja
mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Sp Keskuspankin
riskien yhteismäärää. Vakavaraisuutensa turvaamiseksi Sp Keskuspankki asettaa riskiperusteiset pääomatavoitteet ja laatii
pääomasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää riskienhallintaa.
Sp Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita, kuten maksuliikkeeseen, maksukorttien liikkeellelaskuun ja yhteenliittymän
varainhankintaan liittyvät palvelut. Toimimalla vain tällä liiketoiminta-alueella pankki kykenee pitämään toimintaansa
sisältyvät riskit hallittavina. Sp Keskuspankin vakavaraisuuden
hallinnasta vastaa pankin hallitus, joka myös määrittelee toimintaan liittyvät riskirajat. Sp Keskuspankin hallitus käy vuosittain läpi pankin vakavaraisuuden hallintaan liittyvät riskit,
pääomasuunnitelman sekä riskeille asetetut rajat.
Vakavaraisuuden hallintaprosessissaan Sp Keskuspankki laatii
mm. tulos-, kasvu- ja vakavaraisuusennusteet. Ennusteiden perusteella Sp Keskuspankki kartoittaa tarvittavat toimenpiteet,
joilla liiketoimintastrategian mukainen vakavaraisuustaso varmistetaan.

Omat varat ja vakavaraisuus
Euroopan Unionin uusi vakavaraisuusasetus ja -direktiivi annettiin 27.6.2013. Uusi sääntely tuli voimaan 1.1.2014 ja pohjautuu Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 2010 antamiin
suosituksiin, eli niin sanottuun Basel III -kehikkoon. Uusi vakavaraisuusasetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä,
ja sen voimaan tulon myötä suuri osa Finanssivalvonnan vakavaraisuuslaskentaa käsittelevistä standardeista kumottiin. Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) antaa asetusta tarkentavia
standardeja, jotka ovat asetuksen lailla sitovia.
Uuden sääntelyn mukainen Basel III -vakavaraisuusraportointi
alkoi 31.3.2014 tilanteesta. Sen myötä pankkien pääomavaatimukset tiukentuvat sekä pääomainstrumenteille asetettavien
ehtojen että lisäpääomapuskureiden kautta. Likviditeetille asetetaan uusia vaatimuksia ja velkaantuneisuuden seurantaan
otetaan käyttöön uusi tunnusluku, vähimmäisomavaraisuusaste.

Sp Keskuspankin pääomasuunnittelussa keskeisimmät riskimittarit ovat luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus ja pankin pääomasuunnitelman (ICAAP) ylittävälle omien varojen
määrälle eli riskipuskurille asettama kolmen (3) miljoonan
euron alaraja. Osana pääomasuunnitelmaa laaditaan erilaisia skenaarioanalyysejä. Skenaarioanalyysejä käytetään sen
arvioimiseen, miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet, voivat vaikuttaa Sp Keskuspankin ja
Säästöpankkiryhmän maksuvalmiuteen sekä Sp Keskuspankin
kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Analyysien tulosten
mukaan Sp Keskuspankin tappionsietokyky on riittävä ja vakavaraisuus täyttäisi lähivuosina vakavankin taantuman oloissa
nykyisen lainsäädännön vaatimukset.
Sp Keskuspankki soveltaa vakavaraisuuslaskennassa luottoriskin laskentaan standardimenetelmää ja operatiivisen riskin
osalta perusmenetelmää. Sp Keskuspankki on julkistanut vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain
osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosittain tehtävässä osavuosikatsauksessa on julkistettu keskeiset vakavaraisuustiedot.
Sp Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 44 882 (10 915) tuhatta euroa, kun omien varojen vähimmäisvaatimus oli 2 463 (1
236) tuhatta euroa. Ydinpääoman (CET1) määrä oli 44 816 tuhatta euroa. Ensisijainen pääoma oli 44 816 (10 916) tuhatta euroa.
Oma pääoma koostuu kokonaisuudessaan ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista, ydinpääomasta eikä Sp Keskuspankilla ole toissijaisiin tai muihin varoihin luettavaa omaa pääomaa.
Sp Keskuspankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät
säästöpankkien yhteenliittymän konsolidoituun tilinpäätökseen. Yhteenliittymälain 21 ja 21 a §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupia ei sovelleta Sp Keskuspankkiin.
Sp Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 145,55 prosenttia. Korkea vakavaraisuusluku johtuu toiminnan käynnistämisvaiheesta sekä toiminnan
luonteesta johtuvista muista vähimmäispääomavaateista.
Pankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät säästöpankkien yhteenliittymän konsolidoituun tilinpäätökseen. Yhteenliittymälain 21 ja 21 a §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupia ei sovelleta pankkiin. Säästöpankkiryhmä julkistaa ns. Pilari III:n
mukaiset vakavaraisuustiedot tilinpäätöksessään. Säästöpankkiryhmän tilinpäätös on saatavissa internet osoitteesta www.
saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo.

Sp Keskuspankin vakavaraisuuden odotetaan tulevaisuudessakin täyttävän vaaditun 8 prosenttiin vähimmäistason. Vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksen lisäksi 1.1.2015 otetaan käyttöön
kiinteä lisäpääomavaatimus 2,5 prosenttia sekä muuttuva lisäpääomavaatimus, jonka viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa
0 - 2,5 prosentin tasolle. Sp Keskuspankin kokonaisvakavaraisuudelle on asetettu sisäiseksi seurannan alarajaksi 13,5 prosenttia, jolla on varauduttu tulevaan lisäpääomavaatimukseen.
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Vakavaraisuuslaskelma
Omat varat
(1 000 euroa)
Ydinpääoma ennen vähennyksiä
Osakepääoma

2014

2013*

46 306

10 916

40 000

5 000

-12 838

-10 013

80

-3 084

-1 490

0

Ydinpääoma (CET1) yhteensä

44 816

10 916

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä

44 816

10 916

Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä

66

-1

Vähennykset toissijaisesta pääomasta

0

0

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä

66

-1

Omat varat (TC = T1 + T2) yhteensä

44 882

10 915

Luotto- ja vastapuoliriski

26 289

13 220

Taseessa olevat erät

23 774

13 218

2 515

2

0

0

0

0

4 501

2 224

30 790

15 444

Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Vähennyksen ydinpääomasta

Riskipainotetut vastuut

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Vastuun arvonoikaisuriski
Markkinariski
Valuuttariski
Operatiivinen riski
Riskipainotetut vastuut yhteensä
Omien varojen vähimmäisvaatimus

2 463

1 236

42 419

9 680

145,6

70,7

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

145,6

70,7

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

145,8

70,7

Omien varojen vähimmäisvaatimuksen ylittävä määrä
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

* Luvut pohjautuvat Basel II:een
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
LIITE 6: KORKOTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
(1 000 euroa)
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
Saamisista luottolaitoksilta
Saamisista asiakkailta

2014

2013

-13

-

350

42

1

1

157

105

0

0

496

149

Korkokulut
(1 000 euroa)

2014

2013

Veloista luottolaitoksille

-305

-19

0

-30

-37

-

0

0

Yhteensä

-342

-48

Korkokate

154

101

Saamistodistuksista
Muista
Yhteensä

Veloista asiakkaille
Yleiseen liikkeeseenlasketuista velkakirjoista
Muut korkokulut
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LIITE 7: PALKKIOTUOTOT JA -KULUT
(1 000 euroa)

2014

2013

Luotonannosta

4

0

Talletuksista

0

0

Maksuliikenteestä

453

21

Muista

446

915

Yhteensä

903

936

-181

-17

Arvopapereista

-4

0

Muista

0

-50

-185

-67

Palkkiotuotot

Palkkiokulut
Maksuliikenteestä

Yhteensä
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LIITE 8: RAHOITUSINSTRUMENTTIEN TULOSERÄT
(1 000 euroa)

2014

2013

1

59

- Lainoista ja saamisista

351

44

- Myytävissä olevista rahoitusvaroista

144

46

Korkotuotot yhteensä rahoitusvaroista, joita ei kirjata
käypään arvoon tulosvaikutteisesti

495

149

Rahoitustuotot

495

149

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista

-253

-48

-89

-

-342

-48

153

101

Korkotuotot:
- Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista, joiden arvo ei ole alentunut

Korkokulut lainoista ja saamisista
Rahoituskulut
Tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitustuotot, netto
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LIITE 9: LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
(1 000 euroa)

2014

2013

Pankkitoiminnan muut tuotot*

3 489

6

Yhteensä

3 489

6

* Pankkitoiminnan muut tuotot koostuu pääosin asiakaspankeilta saaduista keskusluottolaitospalveluiden käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyvistä
asiantuntijapalveluiden myyntituotoista. Näiltä tuotoilta ei ole tulonodotuksia tulevina tilikausina.
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LIITE 10: HENKILÖSTÖKULUT
(1 000 euroa)

2014

2013

-1 583

-1 760

-271

-308

-271

-308

-60

-49

-1 915

-2 117

20,0

14,0

-

1,0

20,0

15,0

Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna

19,50

14,60

Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella

16,50

21,28

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
- Maksupohjaiset järjestelyt
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Kokopäiväiset
Osa-aikaiset
Yhteensä
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LIITE 11. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
(1 000 euroa)

2014

2013

Muut hallintokulut

-1 279

-1 239

Muut henkilöstökulut

-157

-124

Toimistokulut

-295

-67

ICT-kulut

-798

-960

-27

-17

Yhteyskulut
Edustuskulut

-1

0

Markkinointikulut

0

-35

Muut hallinnon kulut

0

-37

Muut liiketoiminnan kulut

-820

-564

Vuokrakulut

-262

-302

-14

-5

-543

-256

-2 098

-1 803

Lakisääteinen tilintarkastus

17

21

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

9

0

0

30

27

51

Kulut oman käytön kiinteistöistä
Muut liiketoiminnan kulut*
Yhteensä
*Tilintarkastuspalkkiot

Muut palvelut
Yhteensä
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LIITE 12: POISTOT JA ARVONALENTUMISET AINEELLISISTA
JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ
(1 000 euroa)
Poistot aineellisista hyödykkeistä

2014

2013

-20

-10

Poistot aineettomista hyödykkeistä

-223

-

Poistot yhteensä

-243

-10
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LIITE 13: TULOVEROT
(1 000 euroa)

2014

2013

-19

-

-6

-15

-24

-15

104

-2 964

Kirjanpidon ja verotuksen tuloksen erot

-11

-16

Verotettava tulos

93

-2 980

Tilikauden tulokseen ennen veroja perustuvat verot yksikön verokannalla

-21

726

-

0

-4

0

1

-

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Laskennallisen verovelan muutos
Tuloverot
Verokantatäsmäytys
Kirjanpidon tulos ennen veroja

Tuloslaskelman verovapaat tuotot
Tuloslaskelman vähennyskelvottomat kulut
Tuloslaskelman ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut
(koulutusvähennys)
Tappio, josta ei ole kirjattu laskennallista verosaamista
Siirto voitonjakokelpoisiin varoihin
Yhteisöverokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin (vuosi 2013)
Ylläolevan erittelyn mukainen verokulu
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-24
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VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT
LIITE 14: RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU
2014
(1 000 euroa)

Lainat ja
muut saamiset

Myytävissä olevat

Yhteensä

Käteiset varat

513 509

-

513 509

141 697

-

141 697

305

-

305

-

54 872

54 872

655 511

54 872

710 383

Muut rahoitusvelat

Yhteensä

653 096

653 096

700

700

12 979

12 979

666 775

666 775

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
Lainat ja saamiset asiakkailta
Sijoitusomaisuus
Varat yhteensä

2014
(1 000 euroa)
Velat luottolaitoksille
Velat asiakkaille
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Velat yhteensä

2013
(1 000 euroa)

Lainat ja
muut saamiset

Myytävissä
olevat

Eräpäivään asti
pidettävät

Yhteensä

Käteiset varat

27 574

-

-

27 574

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta

10 014

-

-

10 014

12

-

-

12

-

16 985

999

17 984

37 600

16 985

999

55 584

Muut rahoitusvelat

Yhteensä

42 910

42 910

1 725

1 725

44 635

44 635

Lainat ja saamiset asiakkailta
Sijoitusomaisuus
Varat yhteensä
2013
(1 000 euroa)
Velat luottolaitoksille
Velat asiakkaille
Velat yhteensä
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LIITE 15: KÄTEISET VARAT
(1 000 euroa)

2014

2013

Vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta

513 509

27 574

Yhteensä

513 509

27 574

Rahavirtalaskelman rahavarat on eriltelty rahavirtalaskelmalla.
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LIITE 16: LAINAT JA SAAMISET
(1 000 euroa)

2014

2013

Käytetyt tililuotot*

305

12

Yhteensä

305

12

16 140

10 014

Luotot ja muut saamiset**

125 557

-

Yhteensä

141 697

10 014

Lainat ja saamiset asiakkailta
Tuotteittain

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
Talletukset

* Luottoluokitus A tai parempi
** Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluville pankeille myönnetyt 125.557.308,81 euroa perustuen lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä

Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumistappiot
2014

Sopimuskohtaisesti arvostetut

Arvonalentumiset 1.1.2014

10

Arvonalentumiset 31.12.2014

10

2013

Sopimuskohtaisesti arvostetut

Arvonalentumiset 1.1.2013
+ arvonalentumistappioiden lisäykset

10

Arvonalentumiset 31.12.2013

10

Arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvojen muutokset

Arvoltaan alentuneet rahoitusvarat 1.1.
Vuoden aikana arvoltaan alentuneeksi luokitellut
Arvoltaan alentuneet rahoitusvarat 31.12.
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10
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-

10

10
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LIITE 17: SIJOITUSOMAISUUS
(1 000 euroa)

2014

2013

54 872

16 985

54 872

16 985

0

999

0

999

54 872

17 984

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset *
Yhteensä
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Saamistodistukset
Yhteensä
Sijoitusomaisuus yhteensä
* Vuoden 2014 luottoluokitukset:
- AAA: 40 750 teur
- ei luottoluokitusta: 14 120 teur

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2014
2014

Myytävissä olevat saamistodistukset

(1 000 euroa)

Käypään arvoon

Yhteensä

Noteeratut
Julkisyhteisöiltä

40 751

40 751

Muilta

14 121

14 121

Yhteensä

54 872

54 872

Muut kuin julkisesti noteeratut

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2013
2013
(1 000 euroa)

Myytävissä olevat saamistodistukset
Käypään arvoon

Yhteensä

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Jaksotettuun
hankintamenoon

Yhteensä

Muut kuin julkisesti noteeratut
Muilta

16 985

16 985

999

17 984

Yhteensä

16 985

16 985

999

17 984
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LIITE 18. AINEELLISET HYÖDYKKEET
(1 000 euroa)

2014

2013

Koneet ja kalusto

89

96

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

89

96

Koneet ja kalusto

Aineelliset
hyödykkeet yhteensä

107

107

12

12

119

119

2014
(1 000 euroa)
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-10

-10

Tilikauden poistot

-20

-20

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-30

-30

89

89

Koneet ja kalusto

Aineelliset
hyödykkeet yhteensä

Kirjanpitoarvo 31.12.

2013
(1 000 euroa)
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno 1.1.

-

-

Lisäykset

107

107

Hankintameno 31.12

107

107

0

0

Tilkauden poistot

-10

-10

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-10

-10

Kirjanpitoarvo 31.12.

96

96

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

Säästöpankkien Keskuspankki Vuosikertomus 1.1.2014 - 31.12.2014

45 (60)

LIITE 19: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
(1 000 euroa)

2014

2013

Aineettomat oikeudet

1 322

308

101

-

1 424

308

Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet
Yhteensä

Aineettomiin hyödykkeisiin kirjattiin vuonna 2013 pankkijärjestelmiä parantava Next-hanke, josta ei ole aloitettu poistoja.
Vuonna 2014 keskusluottolaitospalveluiden kehityshankkeiden kustannuksia kirjattiin taseen aineettomiin hyödykkeisiin 1 116 tuhatta euroa.
Käyttöönotetuista keskusluottolaitospalveluiden kehityshankkeista on aloitettu poistot. Keskeneräisiin hyödykkeisiin on vuonna
2014 kirjattu treasury-järjestelmäkehitys.

2014
Aineettomien hyödykkeiden
muutokset (1 000 euroa)

Muut aineettomat
hyödykkeet

Keskeneräiset
aineettomat hyödykkeet

Yhteensä

308

0

308

Lisäykset

1 238

101

1 339

Hankintameno 31.12.

1 546

101

1 647

0

0

0

-223

0

-223

Hankintameno 1.1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-223

0

-223

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 322

101

1 424

2013
Aineettomien hyödykkeiden
muutokset (1 000 euroa)

Muut aineettomat
hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1

204

204

Lisäykset

104

104

Hankintameno 31.12.

308

308

0

0

-

-

308

308

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Säästöpankkien Keskuspankki Vuosikertomus 1.1.2014 - 31.12.2014

46 (60)

LIITE 20: VEROSAAMISET JA -VELAT
Laskennalliset verosaamiset
(1 000 euroa)

Sijoitusomaisuus

1.1.2013

-

Muut laajan tuloksen erät

0

31.12.2013

0

Muut laajan tuloksen erät

0

31.12.2014

0

Sp Keskuspankki on hakenut poikkeuslupaa v. 2009-2013 kertyneiden tappioiden vähentämiseen. Lupaa ei ole vielä myönnetty,
joten tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista.
Tappioden syntymisvuodet:

( 1 000 euroa)

Verovuosi 2009

545

Verovuosi 2010

1 019

Verovuosi 2011

3 211

Verovuosi 2012

5 235

Verovuosi 2013

3 084

Yhteensä

13 094

Laskennalliset verovelat
(1 000 euroa)
1.1.2013

Sijoitusomaisuus

Aineettomat
hyödykkeet

0

50

Tuloslaskelma

12

Muut

Yhteensä
50

3

15

Muut laajan tuloksen erät

0

0

31.12.2013

0

62

6

6

Muut laajan tuloksen erät

16

-

-

16

31.12.2014

16

62

9

87

Tuloslaskelma

Yhteisöverovelat

3

65

( 1 000 euroa)

1.1.2014

0

Tilikauden tulokseen perustuvat

19

31.12.2014

19
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LIITE 21: MUUT VARAT
(1 000 euroa)
Maksujenvälityssaamiset
Siirtosaamiset
Korot

2014

2013

2

-

2 069

235

889

25

1 180

210

Muut

100

103

Yhteensä

2 171

338

Muut siirtosaamiset
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VELKOJA JA OMA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
LIITE 22: VELAT LUOTTOLAITOKSILLE JA ASIAKKAILLE
(1 000 euroa)

2014

2013

Velat luottolaitoksille
Velat keskuspankeille

90 000

-

Velat luottolaitoksille

563 096

42 910

Yhteensä

653 096

42 910

Talletukset

700

1 725

Yhteensä

700

1 725

653 796

44 635

Velat asiakkaille

Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä
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LIITE 23: LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT
(1 000 euroa)

2014

2013

12 979

-

12 979

0

Muut
Sijoitustodistukset
Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
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LIITE 24: MUUT VELAT
(1 000 euroa)

2014

2013

Muut velat

170

71

Siirtovelat

711

394

Muut velat yhteensä

881

465

Sp Keskuspankilla ei ole tehtyjä varauksia.
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LIITE 25: OMA PÄÄOMA
(1 000 euroa)

2014

2013

Osakepääoma

40 000

5 000

19 000

19 000

64

-1

-12 838

-9 859

80

-2 979

46 306

11 162

Rahastot
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Käyvän arvon rahasto
Kertyneet voittovarat
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Kauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

Osakepääoma
Erään kirjataan maksettu osakepääoma. Mikäli osakepääoma on kokonaan tai osittain merkitsemättä kaupparekisteriin, kaupparekisteriin merkitsemätön osuus on ilmoitettava taseessa omana eränään tämän erän alaeränä.
Sp Keskuspankilla on yhteensä 17.391 kappaletta nimellisarvottomia osakkeita.

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota ei merkitä osakepääomaan ja
jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun
rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen
jakamiseen.

Käyvän arvon rahasto
Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien rahoitusvarojen käypään arvoon arvostamisesta syntyneet erät.

Kertyneet voittovarat
Erään kirjataan tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos sekä tulos edellisiltä tilikausilta siltä osin, kuin sitä ei ole siirretty muihin
oman pääoman eriin tai jaettu voitonjakona.

Erittely käyvän arvon rahaston muutoksista
(1 000 euroa)

2014

2013

Käyvän arvon rahasto 1.1.

-1

0

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, rahoitusarvopaperit

81

-1

Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta

-16

0

0

0

64

-1

Käyvän arvon rahastosta tuloslaskelmaan siirretyt
Käyvän arvon rahasto 31.12

Sp Keskuspankin vapaa oma pääoma on 6.242.084,74 euroa. Sp Keskuspankin hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin, eikä osinkoa jaeta.
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MUUT LIITETIEDOT
LIITE 26: ANNETUT JA SAADUT VAKUUDET
Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut

2014

2013

Saamistodistukset

95 272

-

Annetut vakuudet yhteensä

95 272

-

Saamistodistukset

67 100

-

Muut

38 150

-

105 250

-

(1 000 euroa)

Saadut vakuudet yhteensä

Annetut ja saadut vakuudet liittyvät Euroopan Keskuspankin rahoitusoperaatioon osallistumiseen sekä keskusluottolaitostoimintaan
liittyviin tilivakuuksiin.
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LIITE 27: TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
(1 000 euroa)

2014

2013

Luottolupaukset

5 195

3

Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä

5 195

3
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LIITE 28: KÄYVÄT ARVOT ARVOSTUSMENETELMÄN MUKAISESTI
Rahoitusvarat (1 000 euroa)
2014

Käypä arvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

51 339

3 533

54 872

-

655 788

655 788

51 339

659 321

710 660

Käypään arvoon arvostettavat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
Lainat ja muut saamiset
Rahoitusvarat yhteensä

Rahoitusvarat (1 000 euroa)
2014

Kirjanpitoarvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

51 339

3 533

54 872

655 511

655 511

659 044

710 383

Käypään arvoon arvostettavat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
Lainat ja muut saamiset
Rahoitusvarat yhteensä

51 339

Rahoitusvelat (1 000 euroa)
2014

Käypä arvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

Muut rahoitusvelat

-

666 450

666 450

Rahoitusvelat yhteensä

-

666 450

666 450

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

Rahoitusvelat (1 000 euroa)
2014

Kirjanpitoarvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

Muut rahoitusvelat

-

666 775

666 775

Rahoitusvelat yhteensä

-

666 775

666 775

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

Käypään arvoon arvostus
Rahoitusinstrumentit esitetään Ryhmän taseessa käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa (Liite 2) kuvataan rahoitusvarojen ja –velkojen
luokittelu arvostustavan mukaan sekä perusteet arvostamistavoille ja käyvän arvon määrittämiselle.

tai kolmansilta osapuolilta saaduista markkinahinnoista. Mikäli
markkinanoteerausta ei ole saatavilla, on tase-erät pääosin arvostettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöspäivän
markkinakorkojen avulla. Käteisvarojen osalta käypänä arvona
on käytetty nimellisarvoa. Myös vaadittaessa maksettavien talletusten osalta on nimellisarvon katsottu vastaavan käypää arvoa.

Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot määritetään ensisijaisesti käyttämällä noteerauksia julkisesti noteeratuilta markkinoilta
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Käyvän arvon hierarkiat
Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi
katsotaan markkina, jossa hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän säännöllisesti. Tasoon 1 kuuluvat noteeratut joukkovelkakirjalainat sekä muut arvopaperit ja pörssiosakkeet ja -johdannaiset, joille noteerataan julkisesti hinta.
Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta
suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan
käyttäen arvostusmenetelmiä tai –malleja. Nämä perustuvat
oletuksiin, joita tukevat todennettavissa oleva markkinainfor-

maatio, kuten vastaavanlaisten instrumenttien noteerattuja
korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. valuutta- ja
korkojohdannaiset sekä yritys- ja sijoitustodistukset.
Taso 3 sisältyviä rahoitusvaroja ei Sp Keskuspankilla ole.

Siirrot tasojen välillä
Sp Keskuspankilla ei ole siirtoja tasojen välillä vuosien 2013 ja
2014 välillä.
Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole kertaluontoisesti käypään arvoon arvostettuja varoja

Rahoitusvarat (1 000 euroa)
2013

Käypä arvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

16 985

-

16 985

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

-

999

999

Lainat ja muut saamiset

-

37 633

37 633

16 985

38 633

55 618

Käypään arvoon arvostettavat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

Rahoitusvarat yhteensä

Rahoitusvarat (1 000 euroa)
2013

Kirjanpitoarvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

16 985

-

16 985

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

-

999

999

Lainat ja muut saamiset

-

37 600

37 600

16 985

38 599

55 584

Käypään arvoon arvostettavat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

Rahoitusvarat yhteensä

Rahoitusvelat (1 000 euroa)
2013

Käypä arvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

Muut rahoitusvelat

-

44 651

44 651

Rahoitusvelat yhteensä

-

44 651

44 651

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

Rahoitusvelat (1 000 euroa)
2013

Kirjanpitoarvo
Taso1

Taso2

Yhteensä

Muut rahoitusvelat

-

44 635

44 635

Rahoitusvelat yhteensä

-

44 635

44 635

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
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LIITE 29: MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Säästöpankkien Keskuspankki toimii vuokralleottajana konttoritilojen osalta.
(1 000 euroa)

2014

2013

Yhden vuoden kuluessa

255

20

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua

407

833

662

854

Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat

Yhteensä
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LIITE 30: LÄHIPIIRITIEDOT
Lähipiirillä tarkoitetaan Sp Keskuspankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Sp Keskuspankin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset
liittyvät hallitusten jäsenten muutoksiin.
Sp Keskuspankki ei ole myöntänyt lähipiirilainoja eikä sillä ole lähipiiriliiketoimia.
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden
saama kompensaatio (1 000 euroa)

2014

2013

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

351

414

Yhteensä

351

414
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LIITE 31: TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Sp Keskuspankissa pidettiin tilikauden päättymisen jälkeen ylimääräinen yhtiökokous 21.1.2015, jossa päätettiin yhtiön yritysmuodon muuttamisesta osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi.
Sp Keskuspankki on muuttunut julkiseksi osakeyhtiöksi 30.1.2015.
Lisäksi Sp Keskuspankki on jatkanut suunnitelmien mukaan keskuspankkirooliin kuuluvia tuotanto- ja kehitystehtäviä.
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PILARI III LIITETIEDOT
Sp Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp
Keskuspankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät säästöpankkien yhteenliittymän konsolidoituun tilinpäätökseen.
Yhteenliittymälain 21 ja 21 a §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupia
ei sovelleta Sp Keskuspankkiin. Säästöpankkien yhteenliittymän tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa internet osoitteesta
www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo.
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