Hållbarhetsöversikt för kreditgivning i Ålandsbanken
Denna hållbarhetsöversikt är ett branschinitiativ som tagits fram inom Svenska Bankföreningen
för att ge en inblick i hur hållbarhetsperspektiv beaktas i bankers kreditgivning till företag.

1. Hållbarhet för oss
För Ålandsbanken innebär hållbarhet att erbjuda produkter och tjänster som främjar en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Bankens målsättning är att bedriva affärs-verksamhet ur
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Vi driver hållbarhetsfrågor som är relevanta
och viktiga för oss som bank och för de marknader där vi är verksamma.

2. Hållbarhet i kreditprocessen
Grunden för kreditbeviljningen finns i Riktlinjen för kreditgivning till företag. Kreditbeviljningsprocessen kombinerat med kundansvarigas lokala kund- och marknadskännedom ger goda
förutsättningar för hög kreditkvalitet och låga hållbarhetsrisker i kreditportföljen. Riktlinjen för
kreditgivning till företag omfattar
krav på kundernas återbetalningsförmåga samt säkerheternas kvalitet.
Vår totala kreditportfölj består av 4 022 Meuro per den 31 december 2018, varav
1 050 Meuro är krediter till företag. Krediterna fördelar sig på följande sätt:

Kreditportföljen:

Privat 73,0%
Företag 26,1%
Övrigt 0,9%
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Fördelning företagsutlåning:
Sjöfart 5,6%
Handel 4,4%
Bostadsverksamhet 28,7%
Övrig fastighetsverksamhet 18,7%
Finans- och försäkringsverksamhet
22,0%
Hotell- och restaurangverksamhet 2,7%
Övrig serviceverksamhet 8,0%
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,1%
Byggnadsverksamhet 5,4%

3. Åtaganden och policyer för hållbarhet
Ålandsbanken har ett antal interna styrdokument som styr såväl vilka företag banken lånar ut
pengar till som hur denna kreditgivning ska ske. De viktigaste styrdokumenten vid ansvarsfull
kreditgivning är följande:
• Riktlinje för kreditgivning till företag
• Kreditriskpolicy
• Policy för kreditgivning
• Policy för etiskt uppträdande

4. Våra fokusområden angående hållbarhet i kreditgivningen
Ålandsbanken stöder samhällsekonomin genom att finansiera sunda projekt som kan förverkligas
framgångsrikt. Vår kreditgivning ska alltid grunda sig på god kundkännedom och vi fattar
ansvarsfulla kreditbeslut efter en objektiv bedömning av återbetalningsförmågan. För
Ålandsbanken är kundens återbetalningsförmåga grunden för ansvarsfull kreditgivning.
Ålandsbanken uppmuntrar sina företagskunder att utveckla hållbarhetsarbetet i sin verksamhet
och följer upp företagskundernas hållbarhetsmognad. Bankens kreditgivning omfattar
huvudsakligen finansiering av bostäder för privatpersoner samt krediter för att stöda våra
kunders spar- och placeringsverksamhet. 80 procent av koncernens kreditgivning är riktad till
bostäder, fastigheter, värdepapper och övriga finansiella tillgångar. Ålandsbanken värnar om
Östersjöns vattenkvalitet genom att begränsa kreditgivningen för havsbaserad fiskodling till
endast sådana investeringar som minskar miljöbelastningen.
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