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Aruande alus 

Käesolev aruanne on koostatud vastavalt Kapitalinõuete direktiivi (CRD IV) ja Kapitalinõuete määruse (CRR) 
575/2013 8. osa nõuetele ning Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) rakenduslikele tehnilistele standarditele 
(ITS), mis puudutavad omavahendite avalikustamist (EL-i määrus nr. 1423/2013), vastutsüklilist 
kapitalipuhvrit (EL-i määrus nr. 2015/1555) ja finantsvõimenduse määra (EL-i määrus nr. 2016/200). Lisaks 
eeltoodule on avalikustatud käesolevas aruandes aruanded vastavalt EBA Suunistele Covid-19 kriisiga seotud 
meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta. 
 
Pank kategoriseerub suure krediidiasutusena, mis ei ole globaalselt süsteemselt oluline ettevõtja ja mis on 
börsil noteerimata ning ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse ja investeerimisühingu suur 
tütarettevõtja. Vastavalt CRR Artiklis 13 toodule ELis emaettevõtjana tegutsevate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suured tütarettevõtjad avalikustavad artiklites 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451a ja 
453 osutatud teabe. Samuti vastavalt CRR Artiklile 433a avalikustatakse artiklis 447 osutatud põhinäitajad. 
 
AS SEB Pank (Pank) on Rootsis registreeritud konsolideerimisgrupi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
(SEB Grupp) tütarettevõtja. SEB Panga Gruppi (Grupp) kuuluvad AS SEB Pank ja 100% osalusega 
tütarettevõtjad AS SEB Liising ja AS SEB Varahaldus ning sidusettevõtja SK ID Solutions AS (osalus 25%).  
 
Koos aastaaruandega annab käesolev aruanne teavet Grupi olulistest riskidest Pillar 3 raamistiku osana, sh 
andmeid Panga riskiprofiili ja ärimahtude kohta kliendikategooriate ja riskiklasside lõikes, mis moodustavad 
kapitalinõude arvutamise aluse. Pillar 3 täiendab aastaaruannet lisainformatsiooniga ning on mõeldud 
lugemiseks koos aastaaruandega, eriti konsolideeritud raamatupidamisaruannete lisadega, sh selles sisalduva 
riskipoliitika ja -juhtimise osaga, milles kirjeldatakse panga riski- ja kapitalijuhtimise poliitikaid ja tavasid. Samuti 
viidatakse SEB Grupi aastaaruandele ja kapitali adekvaatsuse ning riskijuhtimise aruandele (Pillar 3), mis 
kirjeldab SEB Grupi riski- ja kapitalijuhtimist, sh sisereitingute süsteeme, sisemisi mõõtmismudeleid ning 
omavahendite ja kapitali adekvaatsuse arvutamise põhimõtteid. SEB Grupi Pillar 3 aruanne on avaldatud 
inglise keeles SEB Grupi kodulehel www.sebgroup.com. 
 
Tasustamisega seotud avaldused on aastaaruande osas „Tegevusaruanne“, lk 12-15. Panga peamised 
raamatupidamisarvestuse põhimõtted on toodud aastaaruande lisas 1. Raamatupidamisarvestuse 
põhimõtted, lk 24-36.  
 
Aruande aluseks on Grupi konsolideeritud andmed seisuga 31. detsember 2021. Finantsgrupp moodustab 
konsolideerimisaluse usaldatavusnormatiivide tõttu, mis nõuavad Grupilt konsolideeritud aruannete 
koostamist grupi üksuste kohta, mis on seotud finantsteenuste osutamisega, kuid mitte nende üksuste 
konsolideerimist, kes on seotud muude tegevustega. Selle nõude täitmiseks on Pank täielikult konsolideerinud 
kõik oma tütarettevõtjad - AS SEB Liising ja AS SEB Varahaldus. Sidusettevõtjat SK ID Solution AS 
konsolideeritakse kapitaliosaluse meetodil. Pillar 3 aruande konsolideerimisgrupp on sama, mis 
aastaaruandes. 
 
Pillar 3 aruanne on koostatud kooskõlas 2021. majandusaasta aruandega, mis on kinnitatud 14.03.2022.  
 
Antud aruanne on avalikustatud  07.04.2022 ja parandatud 03.10.2022. Muudetud on keskmise  
likviidsuskattekordaja väärtused EU KM1 ja EU LIQ1 tabelites, et parandada vastavust kehtestatud 
avalikustamisnõuetega. 
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Käesolevas aurandes toodud teavet ei pea auditeerima ja seda ei ole ka tehtud. Aruanne on kinnitatud Panga 
juhatuse poolt. 
 
Aruanne on kinnitatud 
 
Eve Kümnik 
AS-i SEB Pank juhatuse liige, finantsjuhtimise ja operatsioonide valdkonna juht,  finantsjuht 
//allkirjastatud digitaalselt// 
 
Alto Aljas 
AS-i SEB Pank juhatuse liige,  krediidi ja riski valdkonna juht, riskijuht 
//allkirjastatud digitaalselt// 
 
Tallinn, 
 
03.10.2022  
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Tabel 1. EU KM1. Põhinäitajate vorm 
 

 

EUR m 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020

1 Esimese taseme põhiomavahendid 925 963 962 1 058
2 Esimese taseme omavahendid 925 963 962 1 058
3 Koguomavahendid 928 967 966 1 063

4 Koguriskipositsioon 3 364 3 261 3 286 3 264

5 Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv (%) 27,50% 29,53% 29,28% 32,41%
6 Esimese taseme omavahendite suhtarv (%) 27,50% 29,53% 29,28% 32,41%
7 Koguomavahendite suhtarv (%) 27,59% 29,65% 29,40% 32,57%

EU 7a
Täiendavate omavahendite nõuded muude riskide kui ülemäärase 
finantsvõimenduse riski käsitlemiseks (%) 

2,00% 2,25% 2,25% 2,25%

EU 7b      millest: esimese taseme põhiomavahendite vormis (protsendipunkti) 1,13% 1,27% 1,27% 1,27%
EU 7c      millest: esimese taseme omavahendite vormis (protsendipunkti) 1,50% 1,69% 1,69% 1,69%

EU 7d Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi omavahendite nõuded kokku 
(%)

10,00% 10,25% 10,25% 10,25%

8 Kapitali säilitamise puhver (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

EU 8a Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskidega ja 
süsteemsete riskidega seotud kapitali säilitamise puhver (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EU 9a Süsteemse riski puhver (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EU 10a Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver (%) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

11 Kombineeritud puhvri nõue (%) 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
EU 11a Üldine kapitalinõue (%) 14,75% 14,75% 14,75% 14,75%

12 Esimese taseme põhiomavahendid, mis on kättesaadavad pärast järelevalvelise 
läbivaatamise ja hindamise protsessi omavahendite kogunõude täitmist (%)

17,50% 19,28% 19,03% 22,16%

13 Koguriskipositsiooni näitaja 8 524 7 877 7 996 7 842
14 Finantsvõimenduse määr (%) 10,85% 12,22% 12,03% 13,49%

EU 14a Täiendavate omavahendite nõuded ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks 
(%) 

0% 0,00% - -

EU 14b      millest: esimese taseme põhiomavahendite vormis (protsendipunkti) 0,00% 0,00% - -

EU 14c Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi finantsvõimenduse määra nõue 
kokku (%) 3,00% 3,00%

- -

EU 14d Finantsvõimenduse määra puhvri nõue (%) 0,00% 0,00% - -
EU 14e Üldine finantsvõimenduse määra nõue (%) 3,00% 3,00% - -

15 Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad kokku (kaalutud väärtus – keskmine) 789 680 - -
EU 16a Raha väljavool – kaalutud väärtus kokku 1 086 971 - -
EU 16b Raha sissevool – kaalutud väärtus kokku 754 773 - -

16 Raha netoväljavool kokku (korrigeeritud väärtus) 402 260 - -
17 Likviidsuskattekordaja (%) 222,43% 265,55% - -

18 Kättesaadav stabiilne rahastus kokku 5 539 5 558 - -
19 Nõutav stabiilne rahastus kokku 4 247 4 267 - -
20 Stabiilse netorahastamise kordaja (%) 130,42% 130,26% - -

Esimese taseme põhiomavahendid

Riskiga kaalutud vara

Täiendavate omavahendite nõuded muude riskide kui ülemäärase finantsvõimenduse riski 
käsitlemiseks (protsendina riskiga kaalutud varast)

Kombineeritud puhvri nõue ja üldine kapitalinõue (protsendina riskiga kaalutud varast)

Finantsvõimenduse määr

Finantsvõimenduse määra puhvri nõue ja üldine finantsvõimenduse määra nõue (protsendina 
koguriskipositsiooni näitajast)

Likviidsuskattekordaja

Stabiilse netorahastuse kordaja

Täiendavate omavahendite nõuded ülemäärase finantsvõimenduse riski 
käsitlemiseks (protsendina koguriskipositsiooni näitajast)

Omavahendite suhtarvud (protsendina riskiga kaalutud varast)
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Krediidirisk 

Väärtuse languse hindamise protsess on kirjeldatud panga aastaaruandes lisas 1.8. – Eeldatav krediidikahjum. 
 
Tähtajaks tasumata nõude mõisted: Tähtajaks tasumata nõue on nõue, mille graafikujärgne põhiosa-, intressi- 
või teenustasu makse ei ole tähtajaks laekunud. Arvelduslaenu loetakse tähtajaks tasumata, kui klient on 
ületanud kehtestatud limiiti või kui limiit on vähendatud jäägist väiksemaks.  
 
Pank kohaldab maksejõuetuse mõistet raamatupidamislikul eesmärgil, mis vastab sellele, kuidas seda 
määratletakse kapitalinõuete regulatsiooni otstarbel, (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
575/2013, mis käsitleb krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõudeid ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, artikkel 178), mis hõlmab finantsvarasid, mille tagasimaksed on 
hilinenud üle 90 päeva. Kõikide 3. taseme finantsvarade puhul esinevad vara väärtuse languse tunnused. 
 
Pärast järelevalveasutuse heakskiitu on viimaste regulatiivsete ootuste täitmiseks alates 2021. aasta 
novembrist kasutusel makseviivituse muudetud määratlus. 
 
Tähtajaks tasumata nõuded (üle 90 päeva), mille väärtust ei peeta langenuks, ei vasta 3. tasemele üleviimise 
olulisuse kriteeriumidele. 
 
Tabel 2. EU CR1. Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded ning nendega seotud eraldised 
 

 
 
 
 
 
  

a b c d e f g h i j k l m n o

nõuetekohaselt 
teenindatavatelt 

nõuetelt
viivisnõuetelt

millest: 
1. etapp

millest: 
2. etapp

millest: 
2. 

etapp
millest: 
3. etapp

millest: 
1. etapp

millest: 
2. etapp

millest: 2. 
etapp

millest: 3. 
etapp

005 Nõuded keskpankade vastu ja 
muud nõudmiseni hoiused

1 526 1 526

010 Laenud ja ettemaksed 6 077 5 787 290 33 3 30 -15 -8 -7 -11 -11 0 2 4 885
020   Keskpangad
030   Valitsused 300 300 29
040   Krediidiasutused 8 8
050   Muud finantsettevõtted 96 71 25 27
060   Mittefinantsettevõtted 2 570 2 475 95 14 1 13 -8 -4 -4 -5 -5 0 2 1 856
070 millest: VKEd 1 330 1 252 78 9 9 -5 -2 -3 -3 -3 0 1 1 082
080   Kodumajapidamised 3 103 2 933 170 19 2 17 -7 -4 -3 -6 -6 2 973

090 Võlakirjad 227
100   Keskpangad
110   Valitsused 227
120   Krediidiasutused
130   Muud finantsettevõtted
140   Mittefinantsettevõtted  

150 Bilansivälised riskipositsioonid 1 146 1 085 61 1 1 1
160   Keskpangad
170   Valitsused 40 40
180   Krediidiasutused 33 33
190   Muud finantsettevõtted 6 6
200   Mittefinantsettevõtted 870 847 23 1 1 1
210   Kodumajapidamise 197 159 38
220 Kokku 8 976 8 398 351 33 3 30 -14 -7 -7 -11 -11 0 3 4 885

31.12.2021, EUR m

Viivisnõuded
Nõuetekohaselt 

teenindatavad nõuded

Nõuetekohaselt 
teenindatavad nõuded – 
väärtuse akumuleeritud 

langus ja eraldised

Viivisnõuded – akumuleeritud 
langus, krediidiriskist 

tulenevad õiglase väärtuse 
akumuleeritud negatiivsed 

muutused ja eraldised 

Saadud tagatised ja 
finantstagatised

Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus
Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist 
tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed 

muutused ja eraldised

Akumuleeritud 
osaline 

mahakandmine
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>> Tabel 2. Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded ning nendega seotud eraldised (jätkub) 
 

 
 
Tabel 3. EU CR1-A. Riskipositsioonide lõpptähtaeg 
 

 
 

 
 
  

a b c d e f g h i j k l m n o

nõuetekohaselt 
teenindatavatelt 

nõuetelt
viivisnõuetelt

millest: 
1. etapp

millest: 
2. etapp

2. 
etapp

millest: 
3. etapp

millest: 
1. etapp

millest: 
2. etapp

millest: 2. 
etapp

millest: 3. 
etapp

005 Nõuded keskpankade vastu ja 
muud nõudmiseni hoiused

1 094 1 094

010 Laenud ja ettemaksed 6 049 6 048 293 44 2 42 -15 -9 -6 -15 -15 0 4 355 23
020   Keskpangad
030   Valitsused 262 262 3
040   Krediidiasutused 142 142
050   Muud finantsettevõtted 69 44 25 26
060   Mittefinantsettevõtted 2 661 2 570 91 21 21 -7 -5 -2 -8 -8 0 1 735 8
070 millest: VKEd 1 325 1 253 72 14 14 -4 -2 -2 -4 -4 0 1 122 6
080   Kodumajapidamised 2 915 2 738 177 23 2 21 -8 -4 -4 -7 -7 2 591 15
090 Võlakirjad 227
100   Keskpangad
110   Valitsused 227
120   Krediidiasutused
130   Muud finantsettevõtted
140   Mittefinantsettevõtted  
150 Bilansivälised riskipositsioonid 1 048 932 54 2 2 402
160   Keskpangad
170   Valitsused 48 48 5
180   Krediidiasutused 66 4
190   Muud finantsettevõtted 2 2
200   Mittefinantsettevõtted 817 800 17 2 2 390
210   Kodumajapidamise 115 78 37 7
220 Kokku 8 418 8 074 347 44 2 42 -13 -7 -6 -15 -15 0 4 757 23

31.12.2020, EUR m

Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist 
tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed 

muutused ja eraldised

Akumuleeritud 
osaline 

mahakandmine

Saadud tagatised ja 
finantstagatised

Nõuetekohaselt 
teenindatavad nõuded

Viivisnõuded

Nõuetekohaselt 
teenindatavad nõuded – 
väärtuse akumuleeritud 

langus ja eraldised

Viivisnõuded – akumuleeritud 
langus, krediidiriskist 

tulenevad õiglase väärtuse 
akumuleeritud negatiivsed 

muutused ja eraldised 

a b c d e f

Nõudmisel <= 1 aasta
> 1 aasta <= 5 

aastat
> 5 aastat

Lõpptähtaeg 
puudub

Kokku

1 Laenud ja ettemaksed 1 982 854 2 722 3 172 8 730
2 Võlaväärtpaberid 62 142 25 229
3 Kokku 1 982 916 2 863 3 198 8 959

Riskipositsiooni netoväärtus

31.12.2021, EUR m

a b c d e f

1 Laenud ja ettemaksed 1 561 978 2 786 2 865 8 190
2 Võlaväärtpaberid 69 164 233
3 Kokku 1 561 1 047 2 950 2 865 8 423

31.12.2020, EUR m

Riskipositsiooni netoväärtus

KokkuLõpptähtaeg 
puudub

> 5 aastat> 1 aasta <= 5 aastat<= 1 aastaNõudmisel
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Tabel 4. EU CQ1. Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet 
 

 
 

 
 

Kommentaar 
 
Makseraskuste tõttu restruktureeritud krediidinõuded on nõuded, kus lepingutingimusi on muudetud kliendi 
kasuks finantsraskuste tõttu. Makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmed varieeruvad maksepuhkusest 
(kõige levinum meede) kuni refinantseerimiseni uute tingimuste ja võlast loobumiseni. 
  

a b c d e f g h

millest:
makseviivituses

millest:
väärtuse

langusega

005
Nõuded keskpankade vastu ja muud 
nõudmiseni hoiused

010 Laenud ja ettemaksed 32 17 15 15 -1 -6 48 13
020   Keskpangad
030   Valitsused
040   Krediidiasutused
050   Muud finantsettevõtted
060   Mittefinantsettevõtted 15 10 9 9 -1 -4 22 7
070   Kodumajapidamised 17 7 6 6 -0 -2 26 6
080  Võlakirjad
090 Võetud siduvad laenuandmiskohustused 1 0 0 1
100 Kokku 33 17 15 15 -1 -6 49 13

Makseraskuste tõttu 
restruktureeritud

viivisnõuded

Nende nõuete bilansiline brutoväärtus/nimiväärtus, mille
suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu 

restruktureerimise
meetmeid

Varade väärtuse akumuleeritud
langus, krediidiriskist tulenevad
õiglase väärtuse akumuleeritud

negatiivsed muutused ja eraldised

Makseraskuste tõttu
restruktureeritud nõuetega
seoses saadud tagatised ja

finantsgarantiid

millest: tagatised ja 
finantsgarantiid, mis saadi 

seoses viivisnõuetega, millele 
rakendatakse makseraskuste 

tõttu restruktureerimise 
meetmeid

Nõuetekohaselt
teenindatavad
makseraskuste

tõttu
restruktureeritud

nõude

Makseraskuste
tõttu

restruktureeritud
viivisnõuetelt

Nõuetekohaselt
teenindatavatelt
makseraskuste

tõttu
restruktureeritud

nõuetelt31.12.2021, EUR m

a b c d e f g h

millest:
makseviivituses

millest:
väärtuse

langusega

005
Nõuded keskpankade vastu ja muud 
nõudmiseni hoiused

010 Laenud ja ettemaksed 14 18 17 16 -1 -6 32 13
020   Keskpangad
030   Valitsused
040   Krediidiasutused
050   Muud finantsettevõtted
060   Mittefinantsettevõtted 7 9 9 9 -1 -3 15 7
070   Kodumajapidamised 7 9 8 7 -0 -3 17 6
080  Võlakirjad
090 Võetud siduvad laenuandmiskohustused 0 0 0
100 Kokku 14 18 17 16 -1 -6 32 13

Nõuetekohaselt
teenindatavad
makseraskuste

tõttu
restruktureeritud

nõude

Makseraskuste
tõttu

restruktureeritud
viivisnõuetelt

Nõuetekohaselt
teenindatavatelt
makseraskuste

tõttu
restruktureeritud

nõuetelt
31.12.2020, EUR m

Nende nõuete bilansiline brutoväärtus/nimiväärtus, mille
suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu 

restruktureerimise
meetmeid

Varade väärtuse akumuleeritud
langus, krediidiriskist tulenevad
õiglase väärtuse akumuleeritud

negatiivsed muutused ja eraldised

Makseraskuste tõttu
restruktureeritud nõuetega
seoses saadud tagatised ja

finantsgarantiid

Makseraskuste tõttu 
restruktureeritud

viivisnõuded

millest: tagatised ja 
finantsgarantiid, mis saadi 

seoses viivisnõuetega, millele 
rakendatakse makseraskuste 

tõttu restruktureerimise 
meetmeid
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Tabel 5. EU CQ3. Nõuetekohaselt teenindatavate ja tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet 
 
  

 
 

 
  

a b c d e f g h i j k l

Tähtaeg 
saabumata 

või
 tähtajaks 
tasumata

 ≤ 30 päeva

Tähtajaks 
tasumata > 

30 päeva 
≤ 90 päeva

Ebatõenäoliselt 
tasutavad, mille 

puhul ei ole 
tasumise tähtaega 

ületatud või seda on 
ületatud

 ≤ 90 päeva

Tähtajaks 
tasumata 

> 90 päeva 
≤ 180 
päeva

Tähtajaks 
tasumata

> 180 
päeva

 ≤ 1 aasta

Tähtajaks 
tasumata
 > 1 aasta
 ≤ 2 aastat

Tähtajaks 
tasumata
 > 2 aastat
 ≤ 5 aastat

Tähtajaks 
tasumata
 > 5 aastat
 ≤ 7 aastat

Tähtajaks 
tasumata > 

7 aastat

millest: 
makseviivi-

tuses

005
Nõuded keskpankade vastu ja 
muud nõudmiseni hoiused

1 526 1 526

010 Laenud ja ettemaksed 6 077 6 074 2 33 24 1 1 1 1 3 27
020   Keskpangad
030   Valitsused 300 300
040   Krediidiasutused 8 8
050   Muud finantsettevõtted 96 96
060   Mittefinantsettevõtted 2 570 2 568 1 14 9 1 1 2 13
070 millest: VKEd 1 330 1 329 9 8 1 1 9
080   Kodumajapidamised 3 103 3 102 1 19 15 1 1 1 14
090 Võlakirjad 227 227
100   Keskpangad
110   Valitsused 227 227
120   Krediidiasutused
130   Muud finantsettevõtted
140   Mittefinantsettevõtted  

150 Bilansivälised riskipositsioonid 1 146
160   Keskpangad
170   Valitsused 40
180   Krediidiasutused 33
190   Muud finantsettevõtted 6
200   Mittefinantsettevõtted 870
210   Kodumajapidamise 197
220 Kokku 8 976 7 827 2 33 24 1 1 1 1 3 27

Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus
Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded Viivisnõuded

31.12.2021, EUR m

a b c d e f g h i j k l

Tähtaeg 
saabumata 

või
 tähtajaks 
tasumata

 ≤ 30 päeva

Tähtajaks 
tasumata > 

30 päeva 
≤ 90 päeva

Ebatõenäoliselt 
tasutavad, mille 

puhul ei ole 
tasumise tähtaega 

ületatud või seda on 
ületatud

 ≤ 90 päeva

Tähtajaks 
tasumata 

> 90 päeva 
≤ 180 
päeva

Tähtajaks 
tasumata

> 180 
päeva

 ≤ 1 aasta

Tähtajaks 
tasumata
 > 1 aasta
 ≤ 2 aastat

Tähtajaks 
tasumata
 > 2 aastat
 ≤ 5 aastat

Tähtajaks 
tasumata
 > 5 aastat
 ≤ 7 aastat

Tähtajaks 
tasumata > 

7 aastat

millest: 
makseviivi-

tuses

005
Nõuded keskpankade vastu ja 
muud nõudmiseni hoiused

1 094 1 094

010 Laenud ja ettemaksed 6 049 6 048 1 44 28 1 2 2 3 8 41
020   Keskpangad
030   Valitsused 262 262
040   Krediidiasutused 142 142
050   Muud finantsettevõtted 69 69
060   Mittefinantsettevõtted 2 661 2 661 21 10 1 1 2 7 20
070 millest: VKEd 1 325 1 325 14 10 1 1 2 13
080   Kodumajapidamised 2 915 2 914 1 23 18 1 1 1 1 1 21
090 Võlakirjad 227 227
100   Keskpangad
110   Valitsused 227 227
120   Krediidiasutused
130   Muud finantsettevõtted
140   Mittefinantsettevõtted  
150 Bilansivälised riskipositsioonid 1 048
160   Keskpangad
170   Valitsused 48
180   Krediidiasutused 66
190   Muud finantsettevõtted 2
200   Mittefinantsettevõtted 817
210   Kodumajapidamise 115
220 Kokku 8 418 7 369 1 44 28 1 2 2 3 8 41

31.12.2020, EUR m

Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus
Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded Viivisnõuded
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Tabel 6. EU CQ4. Viivisnõuete kvaliteet geograafiliste piirkondade kaupa  
 
 

 
 

 
 
  

a b c d e f

010
Bilansilised 
riskipositsioonid

020 Eesti 5 965 27 -25

070 Muud riigid 372 1 -1

080
Bilansivälised 
riskipositsioonid

090 Eesti 1 051 0 1
140 Muud riigid 94 0
150 Kokku 7 482 27 -26 1

31.12.2021, EUR m

Varade 
väärtuse 

akumuleeritud 
langus

g

Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus Bilansiväliste 
siduvate 

kohustuste ja 
finantsgarantiide 

eraldised

Viivisnõuete 
krediidiriskist 

tulenevad õiglase 
väärtuse 

akumuleeritud 
negatiivsed muutused

millest: viivises
millest: mille 

suhtes 
kohaldatakse 

väärtuse langust
millest: 

makseviivituses

a b c d e f

010
Bilansilised 
riskipositsioonid

020 Eesti 6 371 41 -29
070 Muud riigid 1 043 1 -1

080
Bilansivälised 
riskipositsioonid

090 Eesti 967 0 2
140 Muud riigid 81 0 0
150 Kokku 8 461 42 -30 2

g

31.12.2020, EUR m

Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus
Varade 

väärtuse 
akumuleeritud 

langus

Bilansiväliste 
siduvate 

kohustuste ja 
finantsgarantiide 

eraldised

Viivisnõuete 
krediidiriskist 

tulenevad õiglase 
väärtuse 

akumuleeritud 
negatiivsed muutused

millest: viivises
millest: mille 

suhtes 
kohaldatakse 

väärtuse langustmillest: 
makseviivituses
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Tabel 7. EU CQ5. Finantssektorivälistele äriühingutele antud laenude ja ettemaksete krediidikvaliteet 
majandusharude kaupa 
 
 

 
 
 

a b c d e f

010 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 245 6 -3
020 Mäetööstus 12 -0
030 Töötlev tööstus 349 3 -3

040
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine

226 -0

050 Veevarustus 30 -0
060 Ehitus 49 0 -0
070 Hulgi- ja jaekaubandus 462 1 -1
080 Transport ja ladustamine 198 0 -3
090 Majutus ja toitlustus 45 0 -0
100 Info ja side 29 -0
110 Finants- ja kindlustustegevus
120 Kinnisvaraalane tegevus 796 3 -2
130 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 67 0 -0
140 Haldus- ja abitegevused 47 0 -0

150
Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

160 Haridus 2 -0
170 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 19 0 -0
180 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 2 0 -0
190 Muud teenused 7 0 -0
200 Kokku 2 584 14 -13

31.12.2021, EUR m

millest: 
laenud ja 

ettemaksed, 
mille suhtes 

kohaldatakse 
väärtuse 

langust

Bilansiline brutoväärtus

Varade 
väärtuse 

akumuleeritud 
 langus

Viivisnõuete 
krediidiriskist 

tulenevad õiglase 
väärtuse 

akumuleeritud 
negatiivsed muutused

millest: viivises

millest: 
makseviivituses

a b c d e f

010 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 214 7 -4
020 Mäetööstus 43 -0
030 Töötlev tööstus 379 4 -3

040
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine

253 -0

050 Veevarustus 38 -0
060 Ehitus 56 0 -1
070 Hulgi- ja jaekaubandus 416 1 -1
080 Transport ja ladustamine 215 1 -1
090 Majutus ja toitlustus 47 0 -0
100 Info ja side 16 -0
110 Finants- ja kindlustustegevus
120 Kinnisvaraalane tegevus 871 6 -5
130 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 52 0 -0
140 Haldus- ja abitegevused 48 0 -0

150
Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

160 Haridus 2 -0
170 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 18 -0
180 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 5 0 -0
190 Muud teenused 8 0 -0
200 Kokku 2 682 20 -15

31.12.2020, EUR m

Bilansiline brutoväärtus
Varade 

väärtuse 
akumuleeritud 

 langus

Viivisnõuete 
krediidiriskist 

tulenevad õiglase 
väärtuse 

akumuleeritud 
negatiivsed muutused

millest: viivises
millest: laenud ja 

ettemaksed, 
mille suhtes 

kohaldatakse 
väärtuse langust

millest: 
makseviivituses
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Tabel 8. EU CQ7. Valdusse võtmise ja realiseerimise protsesside teel saadud tagatis 
 
      a b a b 
    31.12.2021, EUR m 31.12.2020, EUR m 
    Valdusse võtmise teel saadud 

tagatis 
Valdusse võtmise teel saadud 

tagatis     

  

Väärtus 
esmasel 

kajastamisel 

Akumuleeritud 
negatiivsed 
muutused 

Väärtus 
esmasel 

kajastamisel 

Akumuleeritud 
negatiivsed 
muutused 

010 Materiaalsed põhivarad         

020 Muud varad peale materiaalsete 
põhivarade 

 2 -0      

030 Elamukinnisvara         
040 Ärikinnisvara  2  -0     
050 Vallasvara (auto, laev jne)         
060 Omakapitali- ja võlainstrumendid         
070 Muu tagatis         
080 Kokku  2 -0     

 

Tabel 9. Teave laenude ja ettemaksete kohta, mille suhtes kohalduvad EBA nõuete kohased moratooriumid (seadusandlikud ja mitteseadusandlikud) 
 

 
 
 
 

a b c d e f g h i j k l m n o
Bilansiline 

brutoväärtus 

31.12.2021, EUR m

1

2
3
4
5
6

Sissevool 
viivisnõuetesse

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole 
krediidiriski tõttu 

langenud (2. etapp)

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste 
tõttu 

restruktureerimise 
meetmed

sellest
ebatõenäoliselt 

makstavad, 
mille tasumise 
tähtaeg ei ole 
möödunud või 
on möödunud 

≤ 90 päeva 

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste 
tõttu 

restruktureerimise 
meetmed

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole 
krediidiriski tõttu 

langenud (2. etapp)

Nõuetekohaselt teenindatavad Viivises Nõuetekohaselt teenindatavad Viivises 

sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
sellest Tagatud ärikinnisvaraga

sellest Mittefinantsettevõtted

Bilansiline brutoväärtus Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed 
muutused 

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest 
ebatõenäoliselt 

makstavad, 
mille tasumise 
tähtaeg ei ole 

möödunud või on 
möödunud ≤ 90 

päeva  

Laenud ja ettemaksed, millele kohaldatakse EBA 
nõuete kohaseid moratooriume

sellest Kodumajapidamised
sellest Tagatud elamukinnisvaraga
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>> Table 9. Teave laenude ja ettemaksete kohta, mille suhtes kohalduvad EBA nõuete kohased moratooriumid (seadusandlikud ja mitteseadusandlikud), (jätkub) 
 

 

Tabel 10. EBA nõuete kohaste moratooriumide (seadusandlikud ja mitteseadusandlikud) ülevaade 
 

 
  

a b c d e f g h i j k l m n o
Bilansiline 

brutoväärtus 

1 3 3 0 0 0 0 0

2 3 3 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0
4
5
6 sellest Tagatud ärikinnisvaraga

Laenud ja ettemaksed, millele kohaldatakse EBA 
nõuete kohaseid moratooriume

sellest Kodumajapidamised
sellest Tagatud elamukinnisvaraga

sellest Mittefinantsettevõtted
sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Sissevool 
viivisnõuetesse

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste 
tõttu 

restruktureerimise 
meetmed

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole 
krediidiriski tõttu 

langenud (2. etapp)

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest
ebatõenäoliselt 

makstavad, 
mille tasumise 
tähtaeg ei ole 
möödunud või 
on möödunud 

≤ 90 päeva 

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste 
tõttu 

restruktureerimise 
meetmed

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole 
krediidiriski tõttu 

langenud (2. etapp)

sellest
riskipositsioonid, 

mille suhtes 
kohalduvad 

makseraskuste 
tõttu 

restruktureerimise 
meetmed

sellest 
ebatõenäoliselt 

makstavad, 
mille tasumise 
tähtaeg ei ole 
möödunud või 
on möödunud 

≤ 90 päeva  

31.06.2021, EUR m

Bilansiline brutoväärtus
Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed 

muutused 

Nõuetekohaselt teenindatavad Viivises Nõuetekohaselt teenindatavad Viivises 

a b c d e f g h i

31.12.2021, EUR m

1
EBA nõuetele kohalduvad moratooriumide laenud ja 
ettemaksed

1 985 98 98

2
EBA nõuete kohaste moratooriumide laenud ja 
ettemaksed

1 985 98 98

3 sellest Kodumajapidamised 74 74

4     sellest Tagatud elamukinnisvaraga 71 71

5 sellest Mittefinantsettevõtted 24 24
6     sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 24 24

7     sellest Tagatud ärikinnisvaraga 15 15

Võlgnike arv

Bilansiline brutoväärtus

Sellest 
seadusandlikud 
moratooriumid

Sellest 
aegunud 

moratooriumide-
ga

Moratooriumide järelejäänud tähtaeg

<= 3 kuud
> 3 kuud

<= 6 kuud
> 6 kuud

<= 9 kuud
> 9 kuud

<= 12 kuud
> 1 aasta
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>> Tabel 10. EBA nõuete kohaste moratooriumide (seadusandlikud ja mitteseadusandlikud) ülevaade (jätkub) 

 

 

a b c d e f g h i

30.06.2021, EUR m

1
EBA nõuetele kohalduvad moratooriumide laenud ja 
ettemaksed

2 001 116 113 3

2
EBA nõuete kohaste moratooriumide laenud ja 
ettemaksed

2 001 116 113 3

3 sellest Kodumajapidamised 81 78 3

4     sellest Tagatud elamukinnisvaraga 77 74 3

5 sellest Mittefinantsettevõtted 35 35
6     sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 35 35

7     sellest Tagatud ärikinnisvaraga 23 23

Võlgnike arv

Bilansiline brutoväärtus

Sellest 
seadusandlikud 
moratooriumid

Sellest 
aegunud 

moratooriumide-
ga

Moratooriumide järelejäänud tähtaeg

<= 3 kuud
> 3 kuud

<= 6 kuud
> 6 kuud

<= 9 kuud
> 9 kuud

<= 12 kuud
> 1 aasta
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Tabel 11. Teave hiljuti väljastatud laenude ja ettemaksete kohta, mille suhtes kohalduvad COVID-19 kriisiga 
seotud riiklikud tagatisskeemid 
 

 
 
 

 
 

a b c d

Võimalik garantii 
maksimaalne väärtus

Bilansiline 
brutoväärtus

31.12.2021, EUR m

sellest 
makseraskuste 

tõttu 
restruktueeritud

COVID-19 kriisiolukorra 
kontekstis saadud 

riigitagatis

Sissevool 
viivisnõuetesse

1
Hiljuti väljastatud laenud ja tehtud ettemaksed, millele 
kohaldatakse riiklikke tagatisskeeme 2

2 sellest Kodumajapidamised
3     sellest Tagatud elamukinnisvaraga
4 sellest Mittefinantsettevõtted 2
5     sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 2
6     sellest Tagatud ärikinnisvaraga

Bilansiline brutoväärtus 

a b c d

Võimalik garantii 
maksimaalne väärtus

Bilansiline 
brutoväärtus

30.06.2021, EUR m

sellest 
makseraskuste 

tõttu 
restruktueeritud

COVID-19 kriisiolukorra 
kontekstis saadud 

riigitagatis

Sissevool 
viivisnõuetesse

1
Hiljuti väljastatud laenud ja tehtud ettemaksed, millele 
kohaldatakse riiklikke tagatisskeeme 2

2 sellest Kodumajapidamised
3     sellest Tagatud elamukinnisvaraga
4 sellest Mittefinantsettevõtted 2
5     sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 2
6     sellest Tagatud ärikinnisvaraga

Bilansiline brutoväärtus 
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Krediidiriski maandamine 

Sõltuvalt kliendi krediidivõimest, samuti tehingu sisust ja keerukusest, kasutatakse krediidiriski maandamiseks 
erineval määral tagatise ja tasaarvelduslepinguid. Kasutatava meetodi valik sõltub sobivusest tootele ja 
kõnealusele kliendile, selle õiguslikust täitmisele pööratavusest ning kogemusest ja võimest juhtida ning 
kontrollida konkreetset tehnikat. Kõige olulisemateks krediidiriski maandamise tehnikateks on tagatisvara 
pantimine ja garantiid. Kõige levinumad panditavad varad on kinnisvara, kommertspant ning väärtpaberid. 
 
Suurte äriklientide krediidirisk on tavaliselt maandatud kitsendavate lepinguliste eritingimuste abil, sealhulgas 
varade koormamise piiranguga. Eriti oluline on nende puhul sõltumatu ja professionaalne krediidianalüüs. 
Ettevõtete panganduse valdkonna krediidianalüüsi funktsioon varustab kogu panga äriüksusi ning 
krediidikomiteesid sõltumatu analüüsi ja arvamusega krediidi andmise osas. 
 
Tagatisvara väärtusi vaadatakse regulaarselt üle, nt krediidikomiteede poolt läbi viidavate iga-aastaste 
klientide ülevaatuste või iga-aastase sisemise indekseerimise kaudu. Üldreeglina arvutatakse tagatisvara 
väärtus eeldatava turuväärtuse põhjal vara konservatiivse diskontomääraga. Turuväärtus peab olema 
dokumenteeritud kas sõltumatu välise hindaja poolt, või kui see on asjakohane, hästi põhjendatud sisemise 
hinnanguna. 
 
Peamisteks garantiiandjateks on riik, kohalikud omavalitsused ning krediidiasutused, kelle krediidikvaliteeti 
hinnatakse samade meetodite ja sagedusega, kui samadesse kliendigruppidesse kuuluvate laenusaajate 
krediidikvaliteeti. 
 
Üldine kontrolliprotsess erinevate krediidiriski maandamise tehnikate osas sisaldab laenude ülevaatuse ja 
otsustamise nõudeid, erinevaid tootepoliitikaid ning krediidiriski järelevalvet ja kontrolli. Nii laen kui seda 
tagava tagatisvara väärtus vaadatakse regulaarselt üle. Ülevaatuse sagedus sõltub laenusaaja tüübist, 
tehingu struktuurist ning tagatisvara liigist. 
 
Kõige levinumaks tagatiseks on kinnisvara ning tagatud riskipositsioonidest moodustas elamukinnisvara 66%, 
kommertskinnisvara 28% ja muud tagatised (kommertspant, väärtpaberid jne) 6%. 
 
Grupp ei kasuta bilansilist ja -bilansivälist tasaarvestamist ega kasuta bilansilist tasaarvestamist krediidiriski 
maandamise meetodina Grupi ja tema vastaspoole vaheliste vastastikuste nõuete tasaarvestamiseks. 
 

Tabel 12. EU CR3. Krediidiriski maandamise tehnikate ülevaade: krediidiriski maandamise tehnikate 
kasutamise avalikustamine 
 

 
 
  

a b c d e

millest 
krediidituletisinstrumentid

ega tagatud

1 Laenud ja ettemaksed 2 730 4 905 4 903 2
2 Võlaväärtpaberid 227
3 Kokku 2 957 4 905 4 903 2
4      millest viivisnõuded 15 19 19

EU-5             millest makseviivituses 11 6 6

millest 
finantsgarantiiga 

tagatud

millest 
tagatisega 

tagatud 

Tagatud 
bilansiline 

väärtus

Tagamata 
bilansiline 

väärtus 

31.12.2021, EUR m
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>> Tabel 12. EU CR3. Krediidiriski maandamise tehnikate ülevaade: krediidiriski maandamise tehnikate 
kasutamise avalikustamine (jätkub) 
 

 
 
Tabel 13. EU CR4. Standardmeetod – krediidiriski positsioon ja krediidiriski maandamise mõju 
 

 
 
Tabel 14. EU CR7. Sisereitingute meetod – krediidiriski maandamise tehnikatena kasutatavate 
krediidituletisinstrumentide mõju riskiga kaalutud varale 
 

  

a b c d e

millest 
krediidituletisinstrumenti-

dega tagatud

1 Laenud ja ettemaksed 1 918 4 205 3 947 258
2 Võlaväärtpaberid 227
3 Kokku 2 145 4 205 3 947 258
4      millest viivisnõuded 20 24 23 1

EU-5             millest makseviivituses 3 21 7 14

31.12.2020, EUR m

Tagamata 
bilansiline 

väärtus 

Tagatud 
bilansiline 

väärtus
millest 

tagatisega 
tagatud 

millest 
finantsgarantiiga 

tagatud

a b c d e f

31.12.2021, EUR m
Bilansilised 

riskipositsioonid
Bilansivälised 

riskipositsioonid
Bilansilised 

riskipositsioonid
Bilansivälised 

riskipositsioonid
Riskiga kaalutud varad

Riskiga kaalutud 
varade tihedus (%) 

1 Keskvalitsused ja keskpangad 1,545 6 1,560 3 0 0.00%
2 Piirkondlikud valitsused ja kohalikud omavalitsused 212 20 216 10 45 20.00%
3 Avaliku sektori asutused 69 14 72 6 39 50.00%
4 Mitmepoolsed arengupangad
5 Rahvusvahelised organisatsioonid
6 Krediidiasutused ja investeerimisühingud 2 2 0 20.00%
7 Äriühingud 7 7 7 99.77%
8 Jaenõuded 402 12 389 5 271 68.85%
9 Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid 1 1 0 26.67%

10 Makseviivituses olevad riskipositsioonid 0 0 0 139.51%
11 Eriti suure riskiga seotud riskipositsioonid
12 Pandikirjad

13
Lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutused 
ja investeerimisühingud ning äriühingud

14 Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
15 Omakapitali investeeringud 33 33 33 100.00%
16 Muud kirjed 85 85 44 51.63%
17 KOKKU 2,355 53 2,365 25 440 18.41%

Riskipositsioonid enne ümberhindlusteguri 
kohaldamist ja krediidiriski maandamist

Riskipositsioonid pärast 
ümberhindlusteguri kohaldamist ja 

krediidiriski maandamist

Riskiga kaalutud varad ja riskiga kaalutud 
varade tihedus

a b

31.12.2021, EUR m
Riskiga kaalutud vara enne 
krediidituletisinstrumente

Tegelik riskiga 
kaalutud vara

1 Riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse täiustatud sisereitingute meetodit 2 215 2 215
2 Keskvalitsused ja keskpangad
3 Krediidiasutused ja investeerimisühingud 54 54
4 Äriühingud 2 161 2 161

4,1 millest: äriühingud – VKEd 624 624
4,2 millest: äriühingud – eriotstarbelised nõuded 14 14

5 Riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse täiustatud sisereitingute meetodit 388 388
6 Keskvalitsused ja keskpangad
7 Krediidiasutused ja investeerimisühingud
8 Äriühingud 

8,1 millest: äriühingud – VKEd
8,2 millest: äriühingud – eriotstarbelised nõuded

9 Jaenõuded 388 388
9,1 millest: jaenõuded – VKEd – tagatud kinnisvaratagatisega 9 9
9,2 millest: jaenõuded – mitte-VKEd – tagatud kinnisvaratagatisega 293 293
9,3 millest: jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad
9,4 millest: jaenõuded – VKEd – muu 23 23
9,5 millest: jaenõuded – mitte-VKEd – muu 63 63

KOKKU (sh riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse sisereitingute põhimeetodit, ja 
riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse täiustatud sisereitingute meetodit)10 2 6032 603
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Tabel 15. EU CR7-A. Sisereitingute meetod – krediidiriski maandamise tehnikate kasutamise ulatuse avalikustamine 
 
 

a b c d e f g h i j k l m n

31.12.2021, EUR m

Täiustatud sisereitingute meetod

1 Keskvalitsused ja keskpangad

2 Krediidiasutused ja investeerimisühingud
3 Äriühingud

3,1 millest: äriühingud – VKEd
3,2 millest: äriühingud – eriotstarbelised nõuded
3,3 millest: äriühingud – muu

4 Jaenõuded 3 066 0,03% 90,86% 88,64% 2,09% 0,13% 0,32% 1,27% 388 388
4,1 millest: jaenõuded – VKEde kinnisvara 62 96,44% 92,62% 0,01% 3,81% 2,50% 9 9
4,2 millest: jaenõuded – mitte-VKEde kinnisvara 2 812 0,01% 94,26% 94,26% 0,97% 293 293
4,3 millest: jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad 0
4,4 millest: jaenõuded – muud VKEdega seotud 89 0,63% 73,26% 71,53% 1,73% 11,05% 23 23
4,5 millest: jaenõuded – muud mitte-VKEdega seotud 103 0,19% 9,98% 9,98% 0,00% 0,08% 63 63

5 Kokku 3 066 0,03% 90,86% 88,64% 2,09% 0,13% 388 388

Sisereitingute põhimeetod
1 Keskvalitsused ja keskpangad
2 Krediidiasutused ja investeerimisühingud 247 0,03% 53 54
3 Äriühingud 3 047 0,17% 48,66% 42,34% 6,32% 2 165 2 161

3,1 millest: äriühingud – VKEd 938 0,11% 56,61% 46,45% 10,16% 627 624
3,2 millest: äriühingud – eriotstarbelised nõuded 20 0,17% 90,43% 90,43% 0,00% 14 14
3,3 millest: äriühingud – muu 2 089 0,19% 44,69% 40,04% 4,65% 1 524 1 523

4 Kokku 3 294 0,16% 45,01% 39,17% 5,84% 2 218 2 215

Riskiga kaalutud vara arvutamisel 
kasutatud krediidiriski maandamise 

meetodid

Riskiga kaalutud 
vara koos 

asendusmõjuga
(nii vähendav kui ka 

asendusmõju)

Riskiga kaalutud 
vara ilma 

asendusmõjuta
(ainult vähendav 

mõju)

Riskipositsioonide osa, 
mis on kaetud muu 

otsese 
krediidiriskikaitsega 

(%)

Riskipositsioonide 
osa, mis on kaetud 

muu füüsilise 
tagatisega (%)

Riskipositsiooni
de osa, mis on 

kaetud 
nõuetega (%)

Riskipositsioonide osa, 
mis on kaetud 

kinnisvaratagatisega 
(%)

Koguriski-
positsioon Riskipositsiooni

de osa, mis on 
kaetud muude 

aktsepteeritud 
tagatistega 

(%)

 
Riskipositsioonide 
osa, mis on kaetud 

finantstagatistega 
(%)

Krediidiriski maandamise tehnikad

 Otsene krediidiriski kaitse   Kaudne krediidiriski kaitse

Riskipositsioonide 
osa, mis on kaetud 

krediidituletis-
instrumentidega 

(%)

Riskipositsioonide 
osa, mis on kaetud 
garantiidega (%)

Riskipositsioonide 
osa, mis on kaetud 

kolmanda isiku 
hoitavate 

instrumentidega 
(%)

Riskipositsioonide osa, 
mis on kaetud 

elukindlustuslepin-
gutega (%)

Riskipositsiooni
de osa, mis on 

kaetud 
hoiustatud 
rahaga (%)
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Likviidsusrisk 

Riskide juhtimine 

Likviidsusrisk on risk, et Grupp ei suuda oma olemasolevaid varasid refinantseerida või ei suuda rahuldada 
nõudlust täiendava likviidsuse järele. Likviidsusrisk hõlmab ka riski, et Grupp on sunnitud laenu võtma 
ebasoodsate intressimääradega või oma maksekohustuste täitmiseks varasid kahjumiga müüma. 
 
Likviidsus- ja rahastamisstrateegia põhieesmärk on, et stabiilne rahastamine (tavaliselt aktsiakapital, hoiused 
avalikkuselt ja hulgirahastamine, mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta) ületaks rohkem mittelikviidseid 
pangaportfelli varasid (tavaliselt kodumajapidamiste laenud ja muud laenud üldsusele) piiratud ja suunatud 
sisemiste ja väliste struktuursete likviidsusriski mõõdikute kaudu. Likviidsusportfellis olevaid võlakirju 
rahastatakse stabiilse rahastamise ülejäägist mittelikviidsete pangaportfelli varade üle. Muid varasid ja 
tuletisinstrumente loetakse likviidsuse juhtimise seisukohast sobitatuks. Grupil on alati kindel struktuurne 
likviidsuspositsioon, tasakaalustatud hulgirahastamise sõltuvus ja piisavad likviidsed reservid, et katta 
potentsiaalset netoraha väljavoolu stressistsenaariumite korral. 
 
Panga nõukogu on loonud tervikliku raamistiku likviidsusnõuete ja riskide juhtimiseks nii lühi- kui ka pikaajalises 
perspektiivis. Grupi likviidsusriski juhtimise eesmärk on tagada kontrollitav likviidsusriski olukord koos 
piisavate likviidsete varade mahuga, et täita likviidsusnõudeid kõigis ettenähtavates tingimustes, ilma olulisi 
kulutusi tegemata. 
 
Likviidsusriski juhitakse juhatuse poolt kehtestatud riskitaluvuste ja juhtkonna hoiatustasemete kaudu. 
Treasury üksus kannab üldist vastutust likviidsuse juhtimise ja rahastamise eest. Riskiosakond mõõdab 
igapäevaselt limiitide kasutamist erinevate turutingimuste ja likviidsuse stresstestide alusel. Likviidsusriski 
positsioonist raporteeritakse vähemalt kord kvartalis riskijärelevalve komiteele, Aktivate ja Passivate 
Juhtimise Komiteele, Panga juhatusele ning nõukogu riskikomiteele. 
 
Pank kui SEB Grupi osapool tegutseb vastavalt SEB Grupi missioonile ja visioonile. Pank järgib SEB Grupi 
juhtimis- ja otsustuspõhimõtteid niivõrd, kuivõrd need on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, Panga põhikirja ja 
Panga reguleerivate dokumentidega. Kogu SEB Grupis rakendatakse tsentraliseeritud lähenemist likviidsuse 
juhtimisele, et tagada igapäevaselt kulu- ja operatiivselt tõhus likviidsuse juhtimine. Sama põhimõte kehtib SEB 
grupi lühi- ja pikaajalise rahastamistegevuse kohta. SEB Grupi Treasury vastutab nii SEB rahastamistegevuse 
eest rahvusvahelistel kapitaliturgudel kui ka tütarettevõtete rahastamise eest. Panga päevase likviidsuse 
juhtimise eest kannab hoolt Treasury üksus. 
 
SEB Grupp jälgib ja juhib likviidsus- ja rahastamisriski mitmest vaatenurgast. Peamisi väljavaateid võib 
iseloomustada kui struktuurset likviidsusriski, sõltuvust hulgirahastamisest ja stressi ellujäämishorisonti või 
vastupidavust lühiajalistele stressidele. Tuleb märkida, et sõltuvust hulgirahastamisest võib pidada struktuurse 
likviidsusriski või stressi ellujäämishorisondi alamkomponendiks. 
 
Grupp kasutab struktuurse likviidsuse mõõdikuna Core Gap Ratio-t, mis on sisemiselt määratletud (seega 
majanduslikust perspektiivist lähtuv). Normatiivsest vaatenurgast mõõdetakse struktuurset likviidsusriski 
Baseli komitee netostabiilse rahastamise suhtega (NSFR), st stabiilse rahastamise ja mittelikviidsete varade 
suhtega. Core Gap Ratio ja NSFR on kontseptuaalselt samaväärsed. Suhtarvud üle 100% näitavad, et Pank on 
rahastatud piisava hulga stabiilsete kohustustega võrreldes mittelikviidsete varade mahuga. 
 
Lühiajaline likviidsusrisk kajastab panga bilansistruktuuri tundlikkust lühiajaliste rahastamishäirete suhtes, nt 
kui hulgirahastamist on pangaspetsiifilise või üldise turustressi tõttu raske pikendada või kui hoiused lahkuvad 
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pangast veelgi pingelisema stsenaariumi korral. Normatiivses perspektiivis mõõdetakse seda likviidsuskatte 
kordajaga (LCR), mis on likviidsete varade ja raha netoväljavoolu suhe 30-päevase stressistsenaariumi korral.  
 
Majanduslikus perspektiivis mõõdetakse seda stressi ellujäämishorisondi (SSH) järgi kui ajavahemikku, mille 
jooksul kogunenud netorahavood püsivad pingelise stsenaariumi korral positiivsed. 
 
Panga hulgirahastamise sõltuvuse monitooring toimub eelkõige laenude ja hoiuste suhte kaudu. Mõõdik 
kajastab, mil määral rahastatakse laene klientide hoiustega ja vastupidi, mil määral sõltub pank oma 
laenuportfelli finantseerimiseks SEB Grupisisesest rahastamisest. 
 
Likviidsusriski maandamiseks määravad poliitikad, strateegiad ja likviidsusriski juhtimise protsessid piisavalt 
kõrge likviidsuspuhvri (sealhulgas kvaliteetsed EKP nõuetele vastavad valitsuse võlakirjad), et tagada panga 
valmisolek taluda ka pingelisi turuolukordi. 
 
Likviidsuse erakorralisuse plaan keskendub likviidsuse juhtimisele hädaolukorras, mis on jagatud neljaks 
tasemeks. "Punane hoiatustase", kui panga või selle tegevuse ellujäämine on ohus, ning „Kollane hoiatustase“ 
ja „Oranž hoiatustase“ keskenduvad juhtimisele kergemate stressiolukordade korral. „Roheline tsoon“, mis 
tähistab likviidsust tavaolukorras on kaetud Panga Likviidsus- ja Pandipoliitikaga. "Rohelise tsooni" juhtimine 
hõlmab likviidsuse jälgimist võrreldes üldiste likviidsuslimiitidega. Likviidsuse soovimatu halvenemine nende 
limiitide suunas või üldiste likviidsuslimiitide rikkumine on hoiatussignaal, mida tuleb kaaluda võimaliku otsuse 
tegemiseks käivitamaks kollane, oranž või punane hoiatustase.  
 
Plaan kirjeldab punase-, oranži- ja kollase hoiatustaseme otsustusvolitusi, käivitavaid sündmusi ja asjakohaseid 
toiminguid. Plaan hõlmab nii sündmusi, mis võivad põhjustada häireid majanduses või finantsturgudel tervikuna, 
kui ka pangale omaseid sündmusi. 
 
Likviidsusolukorda analüüsitakse lisaks erinevate stressistsenaariumite abil. Stressitestimine on kasulik 
potentsiaalsete likviidsuspingete allikate tuvastamiseks ja tagamaks, et Panga likviidsusrisk jääb Grupi 
likviidsusriski taluvuse piiresse. Selle tarvis viiakse läbi vähemalt kolm erinevat põhitüüpi stressistsenaariumit; 
SEB iseloomulik stressitest, süsteemne kogu turgu hõlmav stressitest ja nende kahe kombinatsioon. Nende 
eelmääratletud stressistsenaariumite täiendusena analüüsitakse ja esitatakse ad hoc stsenaariume vajaduse 
korral. 
 
Tagamaks, et kehtestatud likviidsusriski juhtimise süsteemid on Panga profiili ja strateegia seisukohast 
piisavad, vastutab Panga juhatus likviidsusriski juhtimise raamistiku, APJK põhimääruse, sisemise likviidsuse 
piisavuse hindamise protsessi juhiste, SEB Grupi ettevõtete rahastamise ja limiitide seadmise juhendi, 
likviidsuse erakorralisuse plaani ja sisemiste vahendite ülekannete hinnapoliitika kinnitamise eest. Likviidsuse 
adekvaatsuse hindamise käigus kinnitatakse ka likviidsuse piisavuse aruanne, kus AS SEB Pank juhatus annab 
oma hinnangu panga likviidsuse piisavusele. Selle hindamise aluseks on Panga äriplaan, ILAAPi tulemused ja 
pidev finantsplaneerimisega seotud töö. 
 
Panga nõukogu on kinnitanud riskitaluvuse seisukohavõtud, mille hulgas on ka kokkuvõtlik likviidsusriski 
seisukoht. Riskitaluvus on defineeritud kui riskitase, mis on SEB-le vastuvõetav. Pangalt eeldatakse alati kindlat 
struktuurset likviidsuspositsiooni, tasakaalustatud sõltuvust hulgirahastamisest ja piisavaid likviidseid reserve, 
et katta potentsiaalset raha netoväljavoolu stressi- stsenaariumi korral. 
 
Seisukohavõtud kujutavad endast pikaajalist vaadet piiridele, mille raames nõukogu eeldab, et SEB tegutseb. 
Lisaks on rakendatud riskitaluvuse meetmeid, mis muudavad seisukohavõtud mõõdetavateks piirideks. 
Mõlemale, nii lühiajalisele stressile kui struktuursele likviidsusriskile, on seatud kindlad riskitaluvuse meetmed. 
Lisaks on olemas ka konkreetne mõõdik SEB Grupi rahastamisest sõltuvuse kohta. 
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Tabel 16. EU LIQ1. Kvantitatiivne teave likviidsuskattekordaja kohta 
 

 
 

Likviidsuskattekordaja kvalitatiivne teave 

 
Pangal peab alati olema piisav likviidsuspuhver, et katta likviidsuse netoväljavoolu, nagu on määratletud 
likviidsuskattekordajas (LCR). Likviidsuspuhver koosneb sularahast, nõuetest keskpangale, millest on maha 
arvatud kohustusliku reservi nõue, ja likviidsusvõlakirjade portfellist. Kõik likviidsuspuhvris olevad 
väärtpaberid peaksid alati olema kõlblikud tagatisena keskpangas, nagu on määratletud kapitalinõuete 
määruses. Pank jälgib likviidsuspuhvrit ning potentsiaalselt kohandab seda, kajastades muu hulgas 
netoväljavoolu, mis võib aja jooksul muutuda. Tulenevalt bilansi struktuurist ei arvutata LCR-i erinevatele 
valuutadele. LCR-i jälgib ja haldab igapäevaselt panga Treasury üksus. 
 
2021. aasta jaanuarist juunini oli LCR stabiilne vahemikus 260–290%. Suure hoiuste sissevoolu tõttu aasta 
teisel poolel kahanes LCR 160% vahemikku. Prognoositav LCR 2022. aastal jääb vahemikku 150% kuni 200%. 
Tegelik LCR määr sõltub lisaks laenude ja deposiitide suhtele ka likviidsetest varadest, mis on jagatud 
keskpanga, likviidsusportfelli ja SEB AB vahel.  

a b c d e f g h
(EUR m)

EU 1a Kvartal lõpeb 31.12.2021 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2021 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021

EU 1b Keskmiste arvutamisel kasutatud andmepunktide arv 12 12 12 12 12 12 12 12

1 Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad kokku 789 637 680 675

2 Jaehoiused ja väikeste äriklientide hoiused, millest: 2 738 2 628 2 533 2 457 174 167 161 156

3 Stabiilsed hoiused 2 225 2 137 2 061 1 999 111 107 103 100
4 Vähemstabiilsed hoiused 513 491 472 458 63 60 58 56
5 Tagamata hulgirahastamine 2 813 2 727 2 647 796 751 717 696

6 Tegevushoiused (kõik vastaspooled) ja ühistupankade 
võrgustikus olevad hoiused

2 108 2 062 2 015 1 954 432 422 411 397

7 Mittetegevushoiused (kõik vastaspooled) 705 665 632 617 364 329 306 299
8 Tagamata võlg 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tagatud hulgirahastamine 0 0 0 0

10 Täiendavad nõuded 686 649 643 61 59 115 114

11 Tuletistehingutest tulenevate riskipositsioonide ja muude 
tagatisnõuetega seotud väljavool

4 5 7 6 4 5 61 60

12 Võlatoodete rahastamise kadumisega seotud väljavool 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Krediidi- ja likviidsuslimiidid 682 644 636 634 57 54 54 54
14 Muud lepingulised rahastamiskohustused 34 38 10 9 34 37 10 9
15 Muud tingimuslikud rahastamiskohustused 426 428 435 432 21 21 22 22
16 Raha väljavool kokku 1 086 1 035 1 025 997

17 Tagatud laenuandmine (nt pöördrepotehingud) 3 5 7 7 3 5 7 7
18 Täielikult teenindatavatest nõuetest tulenev sissevool 764 826 794 816 720 782 753 772
19 Muu raha sissevool 31 34 13 12 31 34 13 12

EU-19a
(Selliste vahendite sissevoolude kaalutud kogusumma ja selliste 
vahendite väljavoolude kaalutud kogusumma vahe, mis 

EU-19b
(Seotud spetsialiseerunud krediidiasutusest tuleneva vahendite 
sissevoolu ülejääk)

20 Raha sissevool kokku 798 865 814 835 754 821 773 791

EU-20a Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust
EU-20b Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri
EU-20c Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % ülempiiri 798 865 814 835 754 821 773 791

EU-21 Likviidsuspuhver 789 637 680 675
22 Raha netoväljavool kokku 402 288 260 252
23 Likviidsuskattekordaja 222,43% 249,67% 265,55% 271,66%

Korrigeeritud koguväärtus

Kaalumata koguväärtus (keskmine) Kaalutud koguväärtus (keskmine)

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

Raha – Väljavool

Raha – Sissevool
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Tabel 17. EU LIQ2. Stabiilse netorahastuse kordaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a b c d e

Lõpptähtaeg < 6 kuud 6 kuud kuni < 1 ≥ 1 aasta
Kättesaadava stabiilse rahastuse kirjed

1 Kapitalikirjed ja -instrumendid 934 3 937
2 Omavahendid 934 3 937
3 Muud kapitaliinstrumendid
4 Jaehoiused 2 916 2 742
5 Stabiilsed hoiused 2 361 2 243
6 Vähemstabiilsed hoiused 555 499
7 Hulgirahastamine: 3 345 107 409 1 833
8 Tegevushoiused 2 101 1 050
9 Muu hulgirahastamine 1 244 107 409 783

10 Vastastikuses sõltuvuses kohustused
11 Muud kohustused: 5 54 13 20 27
12 Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest kohustused 5

13
Kõik muud kohustused ja kapitaliinstrumendid, mis ei kuulu eespool loetletud 
kategooriatesse

54 13 20 27

14 Kättesaadav stabiilne rahastus kokku 5 539

Nõutava stabiilse rahastuse kirjed

15 Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad kokku 0

EU-15a
Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või 
enam

16 Muudes finantseerimisasutustes tegevuse eesmärgil hoitavad hoiused
17 Nõuetekohaselt teenindatavad laenud ja väärtpaberid: 977 514 4 781 4 112

18
Nõuetekohaselt teenindatavate väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud 
finantssektorisse kuuluvate klientidega, mis on tagatud esimese tasandi kõrge 
krediidikvaliteediga likviidsete varadega, mille suhtes kohaldatakse väärtuskärbet 0 %

19
Nõuetekohaselt teenindatavate väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud 
finantssektorisse kuuluvate klientidega, mis on tagatud muude varadega, ning laenud ja 
ettemaksed finantseerimisasutustele

281 11 8 42

20
Nõuetekohaselt teenindatavad laenud finantssektorivälistele äriklientidele, laenud jae- ja 
väikestele äriklientidele ning laenud riikidele ja avaliku sektori asutustele, millest:

425 437 2 231 2 327

21 mille riskikaal Basel II krediidiriski standardmeetodi kohaselt on 35 % või vähem
22 Nõuetekohaselt teenindatavad eluaseme hüpoteeklaenud, millest: 70 66 2 535 1 716
23 mille riskikaal Basel II krediidiriski standardmeetodi kohaselt on 35 % või vähem 70 66 2 535 1 716

24
Muud laenud ja väärtpaberid, mis ei ole makseviivituses ja mis ei kvalifitseeru kõrge 
krediidikvaliteediga likviidseteks varadeks, sealhulgas börsil kaubeldavad aktsiad ja 
kaubanduse rahastamise bilansilised tooted

201 0 7 27

25 Vastastikuses sõltuvuses varad
26 Muud varad: 101 1 55 67
27 Füüsiliselt kaubeldavad kaubad

28
Tuletislepingute alustamise tagatisena antud varad ja kesksete vastaspoolte 
tagatisfondidesse tehtud sissemaksed

29 Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad 6 6

30
Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest kohustused enne antud 
variatsioonitagatise mahaarvamist

31 Kõik muud varad, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriatesse 95 1 55 61
32 Bilansivälised kirjed 326 251 569 68
33 Nõutav stabiilne rahastus kokku 4 247

34 Stabiilse netorahastuse kordaja (%) 130,42%

Kaalumata väärtus järelejäänud tähtaja alusel Kaalutud 
väärtus31.12.2021 EUR m
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>> Tabel 17. EU LIQ2. Stabiilse netorahastuse kordaja (jätkub) 
 

 
 
  

a b c d e

Lõpptähtaeg < 6 kuud 6 kuud kuni < 1 aasta ≥ 1 aasta
Kättesaadava stabiilse rahastuse kirjed

1 Kapitalikirjed ja -instrumendid 971 5 976
2 Omavahendid 971 5 976
3 Muud kapitaliinstrumendid
4 Jaehoiused 2 952 2 778
5 Stabiilsed hoiused 2 393 2 274
6 Vähemstabiilsed hoiused 559 504
7 Hulgirahastamine: 2 775 29 493 1 794
8 Tegevushoiused 2 087 1 043
9 Muu hulgirahastamine 688 29 493 751

10 Vastastikuses sõltuvuses kohustused
11 Muud kohustused: 6 25 17 25 33
12 Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest kohustused 6

13
Kõik muud kohustused ja kapitaliinstrumendid, mis ei kuulu eespool loetletud 
kategooriatesse

25 17 25 33

14 Kättesaadav stabiilne rahastus kokku 5 581

Nõutava stabiilse rahastuse kirjed

15 Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad kokku 0

EU-15a
Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta 
või enam

16 Muudes finantseerimisasutustes tegevuse eesmärgil hoitavad hoiused
17 Nõuetekohaselt teenindatavad laenud ja väärtpaberid: 1 097 535 4 760 4 120

18
Nõuetekohaselt teenindatavate väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud 
finantssektorisse kuuluvate klientidega, mis on tagatud esimese tasandi kõrge 
krediidikvaliteediga likviidsete varadega, mille suhtes kohaldatakse väärtuskärbet 0 %

19
Nõuetekohaselt teenindatavate väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud 
finantssektorisse kuuluvate klientidega, mis on tagatud muude varadega, ning laenud ja 
ettemaksed finantseerimisasutustele

424 28 7 63

20
Nõuetekohaselt teenindatavad laenud finantssektorivälistele äriklientidele, laenud jae- ja 
väikestele äriklientidele ning laenud riikidele ja avaliku sektori asutustele, millest:

410 442 2 269 2 354

21 mille riskikaal Basel II krediidiriski standardmeetodi kohaselt on 35 % või vähem
22 Nõuetekohaselt teenindatavad eluaseme hüpoteeklaenud, millest: 69 65 2 478 1 677
23 mille riskikaal Basel II krediidiriski standardmeetodi kohaselt on 35 % või vähem 69 65 2 478 1 677

24
Muud laenud ja väärtpaberid, mis ei ole makseviivituses ja mis ei kvalifitseeru kõrge 
krediidikvaliteediga likviidseteks varadeks, sealhulgas börsil kaubeldavad aktsiad ja 
kaubanduse rahastamise bilansilised tooted

194 0 6 26

25 Vastastikuses sõltuvuses varad
26 Muud varad: 22 1 49 63
27 Füüsiliselt kaubeldavad kaubad

28
Tuletislepingute alustamise tagatisena antud varad ja kesksete vastaspoolte 
tagatisfondidesse tehtud sissemaksed

29 Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad 6 6

30
Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest kohustused enne antud 
variatsioonitagatise mahaarvamist

31 Kõik muud varad, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriatesse 16 1 49 57
32 Bilansivälised kirjed 303 308 513 66
33 Nõutav stabiilne rahastus kokku 4 249

34 Stabiilse netorahastuse kordaja (%) 131,35%

30.09.2021, EUR m
Kaalumata väärtus järelejäänud tähtaja alusel Kaalutud 

väärtus
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>> Tabel 17. EU LIQ2. Stabiilse netorahastuse kordaja (jätkub) 
 

 
  

a b c d e

Lõpptähtaeg < 6 kuud 6 kuud kuni < 1 aasta ≥ 1 aasta
Kättesaadava stabiilse rahastuse kirjed

1 Kapitalikirjed ja -instrumendid 971 5 975
2 Omavahendid 971 5 975
3 Muud kapitaliinstrumendid
4 Jaehoiused 2 696 2 535
5 Stabiilsed hoiused 2 188 2 078
6 Vähemstabiilsed hoiused 508 457
7 Hulgirahastamine: 2 805 35 680 2 020
8 Tegevushoiused 2 098 146
9 Muu hulgirahastamine 707 35 680 1 874

10 Vastastikuses sõltuvuses kohustused
11 Muud kohustused: 6 19 24 16 28
12 Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest kohustused 6

13
Kõik muud kohustused ja kapitaliinstrumendid, mis ei kuulu eespool loetletud 
kategooriatesse

19 24 16 28

14 Kättesaadav stabiilne rahastus kokku 5 558

Nõutava stabiilse rahastuse kirjed

15 Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad kokku 0

EU-15a
Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või 
enam

16 Muudes finantseerimisasutustes tegevuse eesmärgil hoitavad hoiused
17 Nõuetekohaselt teenindatavad laenud ja väärtpaberid: 1 240 535 4 724 4 125

18
Nõuetekohaselt teenindatavate väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud 
finantssektorisse kuuluvate klientidega, mis on tagatud esimese tasandi kõrge 
krediidikvaliteediga likviidsete varadega, mille suhtes kohaldatakse väärtuskärbet 0 %

19
Nõuetekohaselt teenindatavate väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud 
finantssektorisse kuuluvate klientidega, mis on tagatud muude varadega, ning laenud ja 
ettemaksed finantseerimisasutustele

568 26 7 77

20
Nõuetekohaselt teenindatavad laenud finantssektorivälistele äriklientidele, laenud jae- ja 
väikestele äriklientidele ning laenud riikidele ja avaliku sektori asutustele, millest:

448 443 2 256 2 363

21 mille riskikaal Basel II krediidiriski standardmeetodi kohaselt on 35 % või vähem
22 Nõuetekohaselt teenindatavad eluaseme hüpoteeklaenud, millest: 67 66 2 449 1 657
23 mille riskikaal Basel II krediidiriski standardmeetodi kohaselt on 35 % või vähem 67 66 2 449 1 657

24
Muud laenud ja väärtpaberid, mis ei ole makseviivituses ja mis ei kvalifitseeru kõrge 
krediidikvaliteediga likviidseteks varadeks, sealhulgas börsil kaubeldavad aktsiad ja 
kaubanduse rahastamise bilansilised tooted

157 0 12 28

25 Vastastikuses sõltuvuses varad
26 Muud varad: 32 1 55 77
27 Füüsiliselt kaubeldavad kaubad

28
Tuletislepingute alustamise tagatisena antud varad ja kesksete vastaspoolte 
tagatisfondidesse tehtud sissemaksed

29 Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad 6 6

30
Stabiilse netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest kohustused enne antud 
variatsioonitagatise mahaarvamist

31 Kõik muud varad, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriatesse 26 1 55 71
32 Bilansivälised kirjed 339 282 0 65
33 Nõutav stabiilne rahastus kokku 4 267

34 Stabiilse netorahastuse kordaja (%) 130,26%

30.06.2021, EUR m
Kaalumata väärtus järelejäänud tähtaja alusel Kaalutud 

väärtus
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Kapitali juhtimine ja omavahendid 

Sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsess  

SEB Panga Grupi kapitalipoliitika määratleb, kuidas peaks kapitali juhtimine toetama ärilisi eesmärke. 
Aktsionäride tulu nõuet tuleks tasakaalustada järelevalveorganite poolse kapitalinõudega ja omakapitaliga, 
mis on vajalik Grupi äritegevuse läbiviimiseks. 

Aktivate ja Passivate Juhtimise Komitee (APJK) ja finantsjuht vastutavad üldise ärilise planeerimisega seotud 
protsessi eest, hindamaks kapitali vajadusi seoses Grupi riskiprofiiliga ja soovitud kapitalitasemete hoidmise 
strateegia esitamise eest. Grupi kapitaliseeritus peab olema riskipõhine ja põhinema kõikide riskide, mis Grupi 
tegevusega kaasnevad, hindamisel. See peab olema ettevaatav ja vastavuses lühi- ja pikaajaliste 
äriplaanidega, samuti oodatavate makromajanduslike arengutega. 

Kapitalisuhtarvud on kapitali tugevuse näitamise peamiseks vahendiks. Vaatamata heale riskijuhtimisele peab 
Grupp hoidma kapitalipuhvreid ootamatute kahjude katteks. Koos kapitali adekvaatsuse pideva jälgimise ja 
aruandlusega juhatusele kindlustatakse sellega omakapitali, ICAAP-i ja järelevalvealaste nõuete vahelise 
seose juhtimine sellisel viisil, et Grupp ei seaks ohtu äritegevuse kasumlikkust ja Grupi finantsstabiilsust. 

SEB Grupis juhitakse kapitali keskselt, olles vastavuses ka kohalike seadusandliku ja sisemise kapitali nõuetega. 
Vastavalt SEB Grupi kapitalipoliitikale korraldab emaettevõtja koheselt täiendava kapitali kaasamise, kui AS 
SEB Pank vajab kapitalisüste otsustatud kapitali taseme hoidmiseks. 

Sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsess (ICAAP) on kehtiv SEB Grupile ja kõigile olulistele 
tütarettevõtjatele. Protsessi koordineerib Group Treasury ning tütarettevõtjate ICAAP on osa SEB Grupi 
ICAAP’st. SEB’s on ICAAP pidev tööprotsess, seotud tihedalt strateegia ja äriplaneerimisega, riskistrateegia ja 
finantsplaneerimisega. Tütarettevõtjate ICAAP’i rakendatakse kohaliku riski ja Treasury üksuste poolt tihedas 
koostöös Grupi vastavate üksustega. 

ICAAP’i protsess kinnitatakse AS SEB Pank juhatuse ja nõukogu poolt. ICAAP vaadatakse üle iga aastaselt. 
ICAAP’i raamistikku haldab panga Usaldusnormatiivide üksus koostöös Treasury ning Riskiosakonnaga, samuti 
SEB Group Financial Management’iga. Kõik muudatused, mis on kooskõlastatud ka Treasury, Riskiosakonna ning 
Group Financial Management’iga, esitatakse Usaldusnormatiivide üksuse poolt ning kinnitatakse SEB Panga 
juhatuse ja nõukogu poolt.  
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Tabel 18. EU OV1. Ülevaade koguriskipositsioonist 
 

 
 
Tabel 19. EU CR8. Krediidiriskile avatud riskiga kaalutud vara vooaruanded sisereitingute meetodi kohaselt 
 

    a 

 EUR m   Riskiga kaalutud vara 

1 Riskiga kaalutud vara eelmise aruandeperioodi lõpus: 30.06.2021 2 541 
2 Vara suurus (+/–) 58 
3 Vara kvaliteet (+/–) 4 
4 Mudeli värskendused (+/–)  
5 Metoodika ja põhimõte (+/−)  
6 Omandamised ja võõrandamised (+/−)  
7 Valuutakursi liikumine (+/−) 0 
8 Muu (+/−)  
9 Riskiga kaalutud vara aruandeperioodi lõpus: 31.12.2021 2 603 

  

a b c
Omavahendite 
nõuded kokku

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021
1 Krediidirisk (v.a vastaspoole krediidirisk) 3 171 3 107 249
2 millest: standardmeetod 440 402 32
3 millest: sisereitingute põhimeetod 2 215 2 228 178
4 millest: riskikaalu määramise meetod

EU 4a
millest: omakapitaliinstrumendid lihtsustatud riskikaalu meetodi 
kohaselt

5 millest: täiustatud sisereitingute meetod 388 316 25
6 Vastaspoole krediidirisk 12 0 0
7 millest: standardmeetod 11
8 millest: sisemudeli meetod

EU 8a millest: nõuded keskse vastaspoole vastu
EU 8b millest: krediidiväärtuse korrigeerimine 1 0 0

9 millest: muu vastaspoole krediidirisk
15 Arveldusrisk 

16
Kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid 
(pärast ülempiiri kohaldamist)

17 millest: väärtpaberistamise sisereitingute meetod 

18
millest: väärtpaberistamise välisreitingute meetod (sh sisemisel 
hinnangul põhinev meetod)

19 millest: väärtpaberistamise standardmeetod 
EU 19a millest: 1250 % / mahaarvamine

20 Positsioonirisk, valuutarisk ja kaubarisk (tururisk) 53 46 4
21 millest: standardmeetod 53 46 4
22 millest: sisemudeli meetod 

EU 22a Riskide kontsentreerumine
23 Operatsioonirisk 128 133 11

EU 23a millest: baasmeetod 
EU 23b millest: standardmeetod 
EU 23c millest: täiustatud mõõtmismudelil põhinev meetod 

24
Mahaarvamise künnisest väiksemad summad (kohaldatakse
riskikaalu 250 %)

29 Kokku 3 364 3 286 263

Koguriskipositsioon

EUR m
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Tabel 20. EU CC1. Regulatiivsete omavahendite koosseis 
 

   a  a b 

EUR m  

31.12.2021 31.12.2020 

Allikas, mis põhineb 
bilansi 

viitenumbritel/tähtedel 
regulatiivse 

konsolideerimise korral  
Esimese taseme põhiomavahendid:  instrumendid ja reservid                

1 Kapitaliinstrumendid ja nendega seotud ülekurss 129 129   
      millest: aktsiakapital 43 43 (c) 
      millest: ülekurss 86 86 (d) 
      millest: instrumendi liik 3       

2 Jaotamata kasum 786 822 (f) 
3 Muu akumuleeritud koondkasum (ja muud reservid) 19 19 (e) 

EU-3a Üldine pangandusreserv    

4 
Kapitalinõuete määruse artikli 484 lõikes 3 osutatud kvalifitseeruvate kirjete 
summa ja seotud ülekurss, mis arvatakse välja esimese taseme 
põhiomavahenditest 

      

5 Vähemusosalused (konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendites 
lubatud summa) 

      

EU-5a 
Sõltumatu isiku läbivaadatud vahekasum, millest on maha arvatud mis tahes 
prognoositavad väljamaksed või dividendid 

    

6 Esimese taseme põhiomavahendid enne regulatiivseid korrigeerimisi 934 971   
Esimese taseme põhiomavahendid: regulatiivsed korrigeerimised     

7 Täiendavad väärtuse korrigeerimised (negatiivne summa) 0 -1   

8 
Immateriaalsed varad (seotud maksukohustused maha arvatud) (negatiivne 
summa) -3 -5 (a) 

9 Ei kohaldata       

10 

Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, välja arvatud 
see, mis tuleneb ajutistest erinevustest (ilma seotud maksukohustusteta, kui 
kapitalinõuete määruse artikli 38 lõike 3 tingimused on täidetud) (negatiivne 
summa) 

      

11 
Õiglase väärtuse reservid, mis on seotud selliste finantsinstrumentide, mida ei 
hinnata õiglases väärtuses, rahavoogude riskimaandamisest saadava kasu või 
kahjuga 

      

12 Oodatava kahju arvutamisest tulenevad negatiivsed summad -5 -3   

13 Omakapitali mis tahes suurendamine, mis tuleneb väärtpaberistatud varadest 
(negatiivne summa) 

      

14 
Õiglases väärtuses hinnatavate kohustustega seotud kasu või kahju, mis 
tuleneb krediidiasutuse või investeerimisühingu enda krediidikvaliteedi 
muutusest 

      

15 Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara (negatiivne summa)       

16 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu otsene, kaudne ja sünteetiline osalus 
enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides 
(negatiivne summa) 

      

17 

Otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused finantssektori ettevõtjate esimese 
taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kui kõnealustel 
ettevõtjatel on krediidiasutuse või investeerimisühinguga vastastikune 
ristosalus, mis on loodud selleks, et kunstlikult suurendada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu omavahendeid (negatiivne summa) 

      

18 

Otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused, mis krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on finantssektori ettevõtjate esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut kõnealustes ettevõtjates 
(summa ületab 10 % künnist ja arvates maha kvalifitseeruvad lühikesed 
positsioonid) (negatiivne summa) 

      

19 

Otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused, mis krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on finantssektori ettevõtjate esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on olulisi investeeringuid kõnealustes ettevõtjates 
(summa ületab 10 % künnist ja arvates maha kvalifitseeruvad lühikesed 
positsioonid) (negatiivne summa) 

      

20 Ei kohaldata       

EU-20a 

Järgmiste selliste kirjete positsiooni väärtus, mis kvalifitseeruvad riskikaalu 
1250 % kohaldamiseks, kui krediidiasutus või investeerimisühing otsustab 
arvata kõnealuse riskipositsiooni summa esimese taseme põhiomavahendite 
summast maha 

      

EU-20b           millest: oluline osalus väljaspool finantssektorit (negatiivne summa)       
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>>Tabel 20. EU CC1. Regulatiivsete omavahendite koosseis (jätkub) 
    

EUR m   a  a b 
EU-20c      millest: väärtpaberistamise positsioonid (negatiivne summa)       
EU-20d      millest: reguleerimata väärtpaberiülekanded (negatiivne summa)       

21 

Edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest (summa 
ületab 10 % künnist, seotud maksukohustused maha arvatud, kui 
kapitalinõuete määruse artikli 38 lõike 3 tingimused on täidetud) (negatiivne 
summa) 

      

22 Summa, mis ületab 17,65 % künnise (negatiivne summa)       

23 

millest: otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused, mis krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on finantssektori ettevõtjate esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on olulisi investeeringuid kõnealustes ettevõtjates 

      

24 Ei kohaldata       
25      millest: edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest       

EU-25a Jooksva majandusaasta kahjum (negatiivne summa)       

EU-25b 

Prognoositavad esimese taseme põhiomavahendite kirjetega seotud maksud, 
välja arvatud juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing korrigeerib 
esimese taseme põhiomavahendite kirjete summat vastavalt, niivõrd kuivõrd 
sellised maksud vähendavad summat, mille ulatuses võib kõnealuseid kirjeid 
kasutada riskide või kahju katmiseks (negatiivne summa) 

      

26 Ei kohaldata       

27 
Kvalifitseeruvad mahaarvamised täiendavatest esimese taseme 
omavahenditest, mis ületavad krediidiasutuse või investeerimisühingu 
täiendavaid esimese taseme omavahendeid (negatiivne summa) 

      

27a Muud regulatiivsed korrigeerimised  0 0   
28 Esimese taseme põhiomavahendite regulatiivsed korrigeerimised kokku -9 -9   

29 Esimese taseme põhiomavahendid 925 962   

Täiendavad esimese taseme omavahendid: instrumendid    
30 Kapitaliinstrumendid ja nendega seotud ülekurss       

31 
     millest: liigitatud omakapitaliks kohaldatavate raamatupidamisstandardite 
alusel 

      

32 
     millest: liigitatud kohustusteks kohaldatavate raamatupidamisstandardite 
alusel 

      

33 
Kapitalinõuete määruse artikli 484 lõikes 4 osutatud kvalifitseeruvate kirjete 
summa ja seotud ülekurss, mis arvatakse välja täiendavatest esimese taseme 
omavahenditest 

      

EU-33a Kapitalinõuete määruse artikli 494a lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvate kirjete 
summa, mis arvatakse välja täiendavatest esimese taseme omavahenditest 

      

EU-33b 
Kapitalinõuete määruse artikli 494b lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvate kirjete 
summa, mis arvatakse välja täiendavatest esimese taseme omavahenditest 

      

34 

Kvalifitseeruvad esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, 
mis arvatakse konsolideeritud täiendavate esimese taseme omavahendite 
hulka (sealhulgas vähemusosalused, mida ei hõlma rida 5) ning mille on 
emiteerinud tütarettevõtjad ja mida hoiavad kolmandad isikud 

      

35     millest: tütarettevõtjate emiteeritud instrumendid, mis arvatakse välja       

36    Täiendavad esimese taseme omavahendid enne regulatiivseid 
korrigeerimisi 

      

Täiendavad esimese taseme omavahendid: regulatiivsed korrigeerimised    

37 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu otsene, kaudne ja sünteetiline osalus 
enda täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates 
instrumentides (negatiivne summa) 

      

38 

Otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused finantssektori ettevõtjate 
täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, 
kui kõnealustel ettevõtjatel on krediidiasutuse või investeerimisühinguga 
vastastikune ristosalus, mis on loodud selleks, et kunstlikult suurendada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendeid (negatiivne summa) 

      

39 

Otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused, mis krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese 
taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul ei ole olulisi investeeringuid kõnealustes ettevõtjates 
(summa ületab 10 % künnist ja arvates maha kvalifitseeruvad lühikesed 
positsioonid) (negatiivne summa) 

      

40 

Krediidiasutuse või investeerimisühingu otsesed, kaudsed ja sünteetilised 
osalused finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme 
omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on kõnealustes ettevõtjates oluline investeering (arvates 
maha kvalifitseeruvad lühikesed positsioonid) (negatiivne summa) 
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>>Tabel 20.  EU CC1. Regulatiivsete omavahendite koosseis (jätkub) 
    

EUR m   a  a b 
41 Ei kohaldata       

42 
Kvalifitseeruvad mahaarvamised teise taseme omavahenditest, mis ületavad 
krediidiasutuse või investeerimisühingu teise taseme omavahendeid 
(negatiivne summa) 

      

42a 
Muud täiendavate esimese taseme omavahendite regulatiivsed 
korrigeerimised 

      

43 Täiendavate esimese taseme omavahendite regulatiivsed korrigeerimised 
kokku 

      

44 Täiendavad esimese taseme omavahendid       

45 
Esimese taseme omavahendid (esimese taseme omavahendid = esimese 
taseme põhiomavahendid + täiendavad esimese taseme omavahendid) 

925 962   

Teise taseme omavahendid: instrumendid    
46 Kapitaliinstrumendid ja nendega seotud ülekurss       

47 

Kvalifitseeruvate kirjete summa, millele on osutatud kapitalinõuete määruse 
artikli 484 lõikes 5, ning nendega seotud ülekurss, mis arvatakse välja teise 
taseme omavahenditest, nagu kirjeldatud kapitalinõuete määruse artikli 486 
lõikes 4 

      

EU-47a 
Kapitalinõuete määruse artikli 494a lõikes 2 osutatud kvalifitseeruvate kirjete 
summa, mis arvatakse välja teise taseme omavahenditest 

      

EU-47b 
Kapitalinõuete määruse artikli 494b lõikes 2 osutatud kvalifitseeruvate kirjete 
summa, mis arvatakse välja teise taseme omavahenditest 

      

48 

Kvalifitseeruvad omavahenditesse kuuluvad instrumendid, mis arvatakse 
konsolideeritud teise taseme omavahendite hulka (sealhulgas 
vähemusosalused ja täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse 
kuuluvad instrumendid, mida ei hõlma read 5 või 34) ning mille on emiteerinud 
tütarettevõtjad ja mida hoiavad kolmandad isikud 

      

49    millest: tütarettevõtjate emiteeritud instrumendid, mis arvatakse välja       
50 Krediidiriskiga korrigeerimised 3 4   
51 Teise taseme omavahendid enne regulatiivseid korrigeerimisi 3 4   

Teise taseme omavahendid: regulatiivsed korrigeerimised     

52 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu otsene, kaudne ja sünteetiline osalus 
enda teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides ja allutatud 
laenudes (negatiivne summa) 

      

53 

Otsesed, kaudsed ja sünteetilised osalused finantssektori ettevõtjate teise 
taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides ja allutatud laenudes, kui 
kõnealustel ettevõtjatel on krediidiasutuse või investeerimisühinguga 
vastastikune ristosalus, mis on loodud selleks, et kunstlikult suurendada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendeid (negatiivne summa) 

      

54 

Krediidiasutuse või investeerimisühingu otsesed, kaudsed ja sünteetilised 
osalused finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates 
instrumentides ja allutatud laenudes, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul ei ole olulisi investeeringuid kõnealustes ettevõtjates 
(summa ületab 10 % künnist ja arvates maha kvalifitseeruvad lühikesed 
positsioonid) (negatiivne summa)   

      

54a Ei kohaldata       

55 

Krediidiasutuse või investeerimisühingu otsesed, kaudsed ja sünteetilised 
osalused finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates 
instrumentides ja allutatud laenudes, kui krediidiasutusel või 
investeerimisühingul on kõnealustes ettevõtjates oluline investeering (arvates 
maha kvalifitseeruvad lühikesed positsioonid) (negatiivne summa) 

      

56 Ei kohaldata       

EU-56a 
Kvalifitseeruvad mahaarvamised kõlblikest kohustustest, mis ületavad 
krediidiasutuse või investeerimisühingu kõlblikke kohustusi (negatiivne 
summa) 

      

EU-56b Muud teise taseme omavahendite regulatiivsed korrigeerimised       
57 Teise taseme omavahendite regulatiivsed korrigeerimised kokku     

58 Teise taseme omavahendid 3 4   

59 
Koguomavahendid (koguomavahendid = esimese taseme omavahendid + 
teise taseme omavahendid) 

928 966   

60 Koguriskipositsioon 3 364 3 286   

Omavahendite suhtarvud ja nõuded, sealhulgas puhvrid     
61 Esimese taseme põhiomavahendid 27,50% 29,28%   
62 Esimese taseme omavahendid 27,50% 29,28%   
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>>Tabel 20. EU CC1. Regulatiivsete omavahendite koosseis (jätkub) 
    

EUR m   a  a b 
63 Koguomavahendid 27,59% 29,40%   

64 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahendite 
üldised kapitalinõuded 9,00% 9,00%   

65 millest: kapitali säilitamise puhvri nõue 2,50% 2,50%   
66 millest: vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue  0,00% 0,00%   
67 millest: süsteemse riski puhvri nõue  0,00% 0,00%   

EU-67a millest: globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri või muu süsteemselt 
olulise ettevõtja puhvri nõue 

2,00% 2,00%   

EU-67b 
millest: täiendavate omavahendite nõuded muude riskide kui ülemäärase 
finantsvõimenduse riski käsitlemiseks 

0,00% 0,00%   

68 
Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina riskipositsioonist), mis on 
kättesaadavad pärast miinimumkapitalinõude täitmist 23,00% 24,78%   

Riiklikud miinimumid (kui need erinevad Basel III miinimumidest)    
69 Ei kohaldata       
70 Ei kohaldata       
71 Ei kohaldata       

Summad, mis jäävad alla mahaarvamise künnise (enne riskiga kaalumist)     

72 

Otsesed ja kaudsed osalused finantssektori ettevõtjate omavahendites ja 
kõlblikes kohustustes, kui krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulisi 
investeeringuid kõnealustes ettevõtjates (summa ületab 10 % künnist ja 
arvates maha kvalifitseeruvad lühikesed positsioonid) 

0 4  

73 

Otsesed ja kaudsed osalused, mis krediidiasutusel või investeerimisühingul on 
finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates 
instrumentides, kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline 
investeering kõnealustes ettevõtjates (summa jääb alla 17,65 % künnise ja 
arvates maha kvalifitseeruvad lühikesed positsioonid) 

      

74 Ei kohaldata       

75 
Edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest (summa 
jääb alla 17,65 % künnise, seotud maksukohustused maha arvatud, kui 
kapitalinõuete määruse artikli 38 lõike 3 tingimused on täidetud) 

     

Teise taseme omavahendites eraldiste arvessevõtmisel kohaldatavad ülempiirid     

76 
Teise taseme omavahenditesse kuuluvad krediidiriskiga korrigeerimised 
seoses riskipositsioonidega, mille suhtes kohaldatakse standardmeetodit 
(enne ülempiiri kohaldamist) 

      

77 
Ülempiir krediidiriskiga korrigeerimiste arvamiseks teise taseme 
omavahenditesse standardmeetodi alusel 6 5    

78 
Teise taseme omavahenditesse kuuluvad krediidiriskiga korrigeerimised 
seoses riskipositsioonidega, mille suhtes kohaldatakse sisereitingute meetodit 
(enne ülempiiri kohaldamist) 

     

79 Ülempiir krediidiriskiga korrigeerimiste arvamiseks teise taseme 
omavahenditesse sisereitingute meetodi alusel 

 16 15    

Kapitaliinstrumendid, mille suhtes kohaldatakse üleminekukorda (kohaldatakse ainult 
1. jaanuarist 2014 kuni 1. jaanuarini 2022) 

   

80 
Praegune ülempiir esimese taseme põhiomavahendite puhul, mille suhtes 
kohaldatakse üleminekukorda 

      

81 Ülempiiri tõttu esimese taseme põhiomavahenditest väljajääv summa 
(ülempiiri ületav summa pärast tagasivõtmisi ja lõpptähtaegu) 

      

82 
Praegune ülempiir täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse 
kuuluvate instrumentide puhul, mille suhtes kohaldatakse üleminekukorda 

      

83 
Ülempiiri tõttu täiendavatest esimese taseme omavahenditest väljajääv 
summa (ülempiiri ületav summa pärast tagasivõtmisi ja lõpptähtaegu) 

      

84 Praegune ülempiir teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide 
puhul, mille suhtes kohaldatakse üleminekukorda 

      

85 
Ülempiiri tõttu teise taseme omavahenditest väljajääv summa (ülempiiri ületav 
summa pärast tagasivõtmisi ja lõpptähtaegu) 
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Tabel 21. EU CC2. Regulatiivsete omavahendite ja auditeeritud finantsaruannetes esitatud bilansi kooskõlastav 
võrdlemine 
    a b c 

  

  
Avaldatud 

finantsaruannetes 
esitatud bilanss 

Regulatiivse 
konsolideerimise 

korral Viide 

 31.12.2021, EUR m 
Perioodi lõpu 

seisuga 
Perioodi lõpu 

seisuga 
Varad - Jaotus varaklasside kaupa vastavalt avaldatud 
finantsaruannetes esitatud bilansile  

      

1 Raha ja nõuded keskpangale 1 339 1 339   
2 Laenud krediidiasutustele 231 231   
3 Laenud klientidele 6 040 6 040   
4 Võlaväärtpaberid 227 227   
5 Tuletisinstrumendid 6 6   
6 Omakapitali instrumendid 5 5   
7 Investeeringud sidusettevõtjatesse 2 2   
8 Immateriaalne põhivara 5 5   

8.1 
millest usaldatavusnõuete kohane immateriaalse põhivara 
käsitlus 

  -2 (a) 

9 Materiaalne põhivara 10 10   
10 Vara kasutusõigus 17 17   
11 Kinnisvarainvesteering 2 2   
12 Muud varad 40 40   
13 Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 16 16   
14 Varad kokku 7 940 7 940   
          
          

Kohustused - Jaotus kohustusteklasside kaupa vastavalt 
avaldatud finantsaruannetes esitatud bilansile       
1 Keskpankade ja krediidiasutuste hoiused 914 914   
2 Klientide hoiused ja laenud 5 791 5 791   
3 Tuletisinstrumendid 5 5   
4 Tulumaksukohustus 5 5   
5 Edasilükkunud tulumaksu kohustus 2 2   
6 Eraldised 6 6   
7 Muud kohustused 136 136   
8 Viitvõlad ja ettemaksed 10 10   
9 Kohustused kokku 6 869 6 869   

Omakapital       
1 Aktsiakapital  43 43 (c) 
2 Aažio 86 86 (d) 
3 Reservid 19 19 (e) 
4 Jaotamata kasum 923 923  
4.1 Millest kõlblik eelmiste perioodide jaotamata kasum  786 (f) 
4.2 Millest aruandeaasta puhaskasum 99 99  
4.2.1 Millest mitte kõlblik vahe või aastalõpu kasum  -99  
5 Omakapital kokku 1 071 1 071   

6 Kohustus ja omakapital kokku 7 940 7 940   

 
Kommentaar 
 
Grupi finantsaruannete konsolideerimise kohaldamisalad ja meetodid on identsed kapitalinõuete määrustes 
määratletud konsolideerimise kohaldamisala ja meetoditega. Erinevused kohaldamisalades ja meetodites 
puuduvad.  
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Tabel 22. EU CCA. Regulatiivsetesse omavahenditesse kuuluvate instrumentide ja kõlblike kohustuste 
instrumentide põhitunnused 

  a 

31.12.2021 
Kvalitatiivne või 

kvantitatiivne teave  
1 Emitent AS SEB Pank 
2 Kordumatu tunnus (nt CUSIP, ISIN või Bloombergi tunnuskood suunatud pakkumiste puhul) reg. No 10004252 

2a Avalik või suunatud pakkumine Avalik 
3 Instrumendi suhtes kehtiv õigus Eesti seadusandlus 

3a  Kriisilahendusasutuste allahindamis- ja konverteerimisõiguse lepinguline tunnustamine N/A 
Regulatiivne käsitlus   

4 Praegune käsitlus, võttes asjakohasel juhul arvesse kapitalinõuete määruse üleminekusätteid Esimese taseme 
põhiomavahendid 

5 
Kapitalinõuete määruse eeskirjad pärast üleminekuperioodi Esimese taseme 

põhiomavahendid 

6 
Võib konsolideerida individuaalselt/allkonsolideerida/konsolideerida individuaalselt ja 
allkonsolideerida 

Individuaalselt ja 
allkonsolideeritud 

7 Instrumendi liik (liigid määrab kindlaks iga jurisdiktsioon) Lihtaktsiad 

8 
Regulatiivses kapitalis või kõlblikes kohustustes kajastatud summa (valuuta miljonites, viimase 
aruandekuupäeva seisuga) 43 EUR m 

9 
Instrumendi nimiväärtus  

43 EUR m 

EU-9a Emissioonihind EUR 0,64 
EU-9b Tagasivõtuhind N/A 

10 Arvestusepõhine liigitus Aktsiakapital 
11 Esmase emissiooni kuupäev 06.05.1994  
12 Tähtajatu või tähtajaline Tähtajatu 
13 Esmane lõpptähtaeg  Tähtajatu 
14 Järelevalveasutuse eelneva heakskiidu korral tagasivõtmine emitendi algatusel Ei 

15 
Valitav tagasivõtmise kuupäev, tingimuslikud tagasivõtmise kuupäevad ja tagasivõtmisel makstav 
summa  

N/A 

16 Hilisemad tagasivõtmise kuupäevad, kui see on asjakohane N/A 
 Kupongid/dividendid   

17 Fikseeritud või ujuv dividend/kupong  Ujuv 
18 Kupongimäär ja mis tahes seotud indeksid  N/A 
19 Dividendide maksmise piirangu olemasolu  Ei 

EU-20a      Täielik kaalutlusõigus, osaline kaalutlusõigus või kohustuslik (ajaliselt) Täielik kaalutlusõigus 
EU-20b      Täielik kaalutlusõigus, osaline kaalutlusõigus või kohustuslik (summa seisukohast) Täielik kaalutlusõigus 

21      Väljamakse suurendamise või muu tagasiostu ajendi olemasolu Ei 
22      Kumulatiivne või mitte Mittekumuleeritav 
23 Vahetatav või mitte Ei ole vahetatav 
24      Kui vahetatav, vahetamise käiviti(d) N/A 
25      Kui vahetatav, kas täielikult või osaliselt N/A 
26      Kui vahetatav, vahetamise määr N/A 
27      Kui vahetatav, kas kohustuslik või vabatahtlik vahetamine N/A 
28      Kui vahetatav, täpsustada instrumendi liik, mille vastu vahetatakse N/A 
29      Kui vahetatav, täpsustada selle instrumendi emitent, mille vastu vahetatakse N/A 
30 Allahindamise tunnused Ei 
31      Allahindamise korral selle käiviti(d) N/A 
32      Allahindamise korral, kas osaline või täielik allahindamine N/A 
33      Allahindamise korral, kas alaline või ajutine allahindamine N/A 
34         Ajutise allahindamise korral üleshindamise mehhanismi kirjeldus N/A 

34a  Allutatuse liik (ainult kõlblike kohustuste puhul) N/A 
EU-34b Instrumendi nõudeõiguse järk tavalise maksejõuetusmenetluse korral N/A 

35 Allutatuse positsioon likvideerimisel (täpsustada instrumendi liik, millel on vahetult kõrgem 
nõudeõiguse järk) 

N/A 

36 Nõuetele mittevastavad üleminekutunnused Ei 
37 Nende esinemise korral nimetada need N/A 

37a Link instrumendi tingimustele SEB Group (sebgroup.com) 
„N/A“ märgitud, kui küsimus ei ole asjakohane   
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Tabel 23. EU CCyB1. Selliste krediidiriski positsioonide geograafiline jaotus, mis on asjakohased vastutsüklilise puhvri arvutamise seisukohastf 
 

 
 
Tabel 24. EU CCyB2. Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa 
 
    a b 

  EUR, m 31.12.2021 31.12.2020 

1 Koguriskipositsioon 3 364 3 286 

2 Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr 0,00% 0,00% 

3 Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue     

 
 
  
 

  

a b c d e f g h i j k l m

31.12.2021, EUR m

Riskipositsiooni 
väärtus 

standardmeetodi 
kohaselt

Riskipositsiooni 
väärtus sisereitingute 

meetodi kohaselt

Kauplemisportfelli 
kuuluvate 

riskipositsioonide 
pikkade ja lühikeste 

positsioonide summa 
standardmeetodi 

kohaselt

Kauplemisportfelli 
kuuluvate 

riskipositsioonide 
väärtus sisemudelite 

puhul

Asjakohased 
krediidiriskipositsioonid – 

krediidirisk

Asjakohased 
krediidiriskipositsioonid – 

tururisk

Asjakohased 
krediidiriskipositsioonid – 
kauplemisportfellivälised 

väärtpaberistamise 
positsioonid 

 Kokku

Jaotus riikide lõikes
Eesti 498 5 931 0 6 429 232 0 232 2 903 95,4%
Leedu 0 66 0 66 2 0 2 25 0,81%
Läti 1 38 40 3 3 33 1,10%
Muud 21 90 -0 110 6 6 81 2,7%
Kokku 520 6 125 0 6 645 243 0 243 3 042 100,0%

Omavahendite 
nõuete kaalud

(%)

Vastutsüklilise 
puhvri määr

(%)

Üldised krediidiriskipositsioonid Asjakohased krediidiriskipositsioonid – 
tururisk

Väärtpaberistamise 
positsioonid – 

kauplemisportfelli-
väliste 

riskipositsioonide 
väärtus

Riskipositsiooni 
väärtus kokku

Omavahendite nõuded

Riskiga kaalutud 
varad 
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Finantsvõimenduse määr 

SEB kapitaliplaan hõlmab strateegilise planeerimise horisonti ja projekteerib majanduslikke ja juriidilisi 
kapitalinõudeid, samuti olemasolevaid kapitaliressursse ja asjakohaseid suhtarve, sealhulgas riskipõhiseid ja 
mitteriskipõhiseid mõõdikuid, nagu finantsvõimenduse määr. Viimane on tulevikku vaatav, arvestades praegusi 
ja kavandatavaid ärimahte. Kapitaliplaani testitakse makromajandusliku keskkonna võimalike languste, 
äriplaanis tuvastatud strateegiliste riskitegurite ja muude asjakohaste stsenaariumite suhtes. Kapitaliplaan 
kehtestatakse igal aastal ja seda ajakohastatakse vastavalt vajadusele aasta jooksul. Kapitali hallatakse 
tsentraalselt, sisemise raamistiku alusel vastavalt kohalikele nõuetele nii kohustusliku kui ka sisemise kapitali 
osas. 
 
Kapitali- ja riskijuhtimisel ning planeerimisel arvestatakse finantsvõimenduse määra. Finantsvõimenduse 
määra arvutatakse kord kvartalis ja see on üks panga taastumisnäitajaid.  
 
2021. aastal ei olnud finantsvõimenduse määra mõjutanud olulisi tegureid. 
 
Tabel 25. EU LR1 – LRSum. Raamatupidamislike varade ja finantsvõimenduse määra riskipositsioonide 
kooskõlastava võrdlemise kokkuvõte 
 

 
 
 
  

a b

EUR m 31 Dec 2021 31 Dec 2020
1 Finantsaruannetes kajastatud koguvarad 7 940 7 490

2
Korrigeerimine raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohasest 
konsolideerimisest välja jäävate üksuste puhul

3
(Korrigeerimine väärtpaberistatud riskipositsioonide puhul, mis vastavad riski ülekandmise kajastamise 
tegevusnõuetele)

4 (Keskpankade vastu olevate nõuete ajutise väljaarvamise korrigeerimine (kui see on asjakohane))

5
(Korrigeerimine usaldusvara puhul, mis vastavalt kohaldatavale raamatupidamistavale kajastatakse bilansis, kuid 
jäetakse kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti i kohaselt välja koguriskipositsiooni näitajast)

6 Korrigeerimine finantsvarade tavapärase ostu ja müügi puhul, mille suhtes kohaldatakse tehingupäevapõhist arvestust
33

7 Korrigeerimine kõlblike rahakogumitehingute puhul
8 Korrigeerimine tuletisinstrumentide puhul 11 5
9 Korrigeerimine väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul

10
Korrigeerimine bilansiväliste kirjete puhul (st bilansiväliste riskipositsioonide ümberarvestamine krediidipõhisteks 
summadeks) 549 510

11
(Korrigeerimine usaldusväärse hindamise nõuetest tuleneva väärtuse korrigeerimise ning spetsiifiliste ja üldiste eraldiste 
puhul, mis on vähendanud esimese taseme omavahendeid) -9 -9

EU-11a
(Koguriskipositsiooni näitajast vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punktile c välja jäetud 
riskipositsioonide korrigeerimine)

EU-11b
(Koguriskipositsiooni näitajast vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punktile j välja jäetud 
riskipositsioonide korrigeerimine)

12 Muud korrigeerimised
13 Koguriskipositsiooni näitaja 8 524 7 996

Kohaldatav summa
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Tabel 26. EU LR2 – LRCom. Finantsvõimenduse määra üldine avalikustamine 
 

 
  

a a

31.12.2021 31.12.2020
Bilansilised riskipositsioonid (v.a tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud)Bilansilised riskipositsioonid (v.a tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud)

1 Bilansilised kirjed (v.a tuletisinstrumendid, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, kuid sh tagatisvara) 7 967 7 483

2
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatiste kogunäitaja, kui kõnealused tagatised on kohaldatava 
raamatupidamistava kohaselt bilansilistest varadest maha arvatud

3 (Seoses tuletistehingutega antud rahalise variatsioonitagatisega seotud nõuete mahaarvamine)

4
(Korrigeerimine väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpaberite puhul, mida kajastatakse 
varana)

5 (Bilansikirjete üldised krediidiriskiga korrigeerimised)
6 (Esimese taseme omavahendite kindlaksmääramisel maha arvatud varasummad) -9 -8
7 Bilansilised riskipositsioonid (v.a tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud) kokku 7 958 7 475

Tuletistehingutest tulenevad riskipositsioonid

8
Vastaspoole krediidiriski standardmeetodi kohaste tuletistehingutega seotud asenduskulu (st ilma aktsepteeritud 
rahalise variatsioonitagatiseta) 6 6

EU-8a Tuletisinstrumentide suhtes kohaldatav erand: asenduskulude makse lihtsustatud standardmeetodi kohaselt

9
Vastaspoole krediidiriski standardmeetodi kohaste tuletistehingutega seotud võimaliku tulevase riskipositsiooni lisandi 
summa 11 5

EU-9a
Tuletisinstrumentide suhtes kohaldatav erand: võimaliku tulevase riskipositsiooni makse lihtsustatud standardmeetodi
kohaselt

EU-9b Esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt kindlaks määratud riskipositsioon

10
(Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul) (vastaspoole 
krediidiriski standardmeetod)

EU-10a
(Välja jäetud keskse vastaspoole pool maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul) (lihtsustatud 
standardmeetod)

EU-10b
(Välja jäetud keskse vastaspoole pool maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul) (esmase riskipositsiooni 
meetod)

11 Väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide korrigeeritud tegelik tinglik väärtus

12
(Korrigeeritud tegeliku tingliku väärtuse tasaarvestamine ja lisandi mahaarvamine väljakirjutatud 
krediidituletisinstrumentide puhul)

13 Tuletistehingutest tulenevad riskipositsioonid kokku 17 11
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskipositsioonid

14
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarad (ilma tasaarvestuse kajastamiseta) pärast 
raamatupidamislike müügitehingutega korrigeerimist

15
(Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovaradega seotud tasaarvestatud rahaliste nõuete ja kohustuste 
summa)

16 Vastaspoole krediidiriski positsioon väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul

EU-16a
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute suhtes kohaldatav erand: vastaspoole krediidiriski positsioon vastavalt 
kapitalinõuete määruse artikli 429e lõikele 5 ja artiklile 222

17 Vahendatud tehingutest tulenevad riskipositsioonid

EU-17a
(Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhistest kliiritavatest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest 
tulenevate riskipositsioonide puhul)

18 Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskipositsioonid kokku
Muud bilansivälised riskipositsioonid

19 Bilansiväliste riskipositsioonide tinglik brutosumma 1 145 1 048
20 (Korrigeerimine seoses krediidipõhisteks summadeks ümberarvestamisega) -596 -538

21
(Esimese taseme omavahendite kindlaksmääramisel maha arvatud üldised eraldised ja bilansiväliste riskipositsioonidega 
seotud spetsiifilised eraldised)

22 Bilansivälised riskipositsioonid 549 510
Väljajäetud riskipositsioonid

EU-22a (Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti c kohaselt koguriskipositsiooni näitajast välja jäetud riskipositsioonid)

EU-22b (Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti j kohaselt välja jäetud riskipositsioonid (bilansilised ja bilansivälised))

EU-22c (Väljajäetud avalik-õiguslike arengupankade (või üksuste) riskipositsioonid – avaliku sektori investeeringud)
EU-22d (Väljajäetud avalik-õiguslike arengupankade (või üksuste) riskipositsioonid – tugilaenud)
EU-22e (Väljajäetud eraõiguslike arengupankade (või üksuste) tugilaenudega seotud nõuete edasisuunamine)
EU-22f (Ekspordikrediidist tulenevate riskipositsioonide garantiiga osad, mis on välja jäetud)
EU-22g (Kolmepoolsete agentide juures hoiustatud ülemäärane tagatis, mis on välja jäetud)

EU-22h
(Väärtpaberite keskdepositooriumi / krediidiasutuse või investeerimisühingu väärtpaberite keskdepositooriumialased 
teenused, mis on välja jäetud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti o kohaselt)

EU-22i
(Määratud krediidiasutuse või investeerimisühingu väärtpaberite keskdepositooriumialased teenused, mis on välja
jäetud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti p kohaselt)

EU-22j (Eelrahastamis- või vahepealsete laenude riskipositsiooni väärtuse vähenemine)
EU-22k (Väljajäetud riskipositsioonid kokku)

Omavahendid ja koguriskipositsiooni näitaja
23 Esimese taseme omavahendid 925 962
24 Koguriskipositsiooni näitaja 8 524 7 996

Finantsvõimenduse määr
25 Finantsvõimenduse määr (%) 10,85% 12,03%

EU-25 Finantsvõimenduse määr (v.a avaliku sektori investeeringute ja tugilaenude väljajätmise mõju) (%) 10,85%
25a Finantsvõimenduse määr (välja arvatud keskpanga reservide ajutise väljajätmise mõju) (%) 10,85%
26 Regulatiivne finantsvõimenduse määra miinimumnõue (%) 3,00%

EU-26a Täiendavate omavahendite nõuded ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks (%) 0,00%
EU-26b millest: esimese taseme põhiomavahendite vormis 0,00%

27 Finantsvõimenduse määra puhvri nõue (%) 0,00%
EU-27a Üldine finantsvõimenduse määra nõue (%) 3,00%

Üleminekukorra ja asjakohaste riskipositsioonide valik

EU-27b Kapitalinäitaja määratluse üleminekukorra valik
Täielikult 

rakendatud
Täielikult 

rakendatud

EUR m

Kapitalinõuete määruse 
kohased finantsvõimenduse 

määra riskipositsioonid
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>> Tabel 26. EU LR2 – LRCom. Finantsvõimenduse määra üldine avalikustamine (jätkub) 
 

 
 
Tabel 27. EU LR3 – LRSpl. Bilansiliste riskipositsioonide (v.a tuletisinstrumendid, väärtpaberite kaudu 
finantseerimise tehingud ja väljajäetud riskipositsioonid) jaotus 
 

 
 
  

a a

31.12.2021 31.12.2020

Keskmiste väärtuste avalikustamine

28
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarade päevaväärtuste keskmine pärast raamatupidamislike 
müügitehingutega korrigeerimist ning seonduvate rahaliste võlgnevuste ja saadaolevate rahaliste nõuete summade 
tasaarvestamist

29
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarade väärtus kvartali lõpu seisuga pärast raamatupidamislike 
müügitehingutega korrigeerimist ning seonduvate rahaliste võlgnevuste ja saadaolevate rahaliste nõuete summade 
tasaarvestamist

30

Koguriskipositsiooni näitaja (sealhulgas keskpanga reservide ajutise väljajätmise mõju), mis hõlmab real 28 esitatud 
väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarade keskmisi väärtusi (pärast raamatupidamislike 
müügitehingutega korrigeerimist ning seonduvate rahaliste võlgnevuste ja saadaolevate rahaliste nõuete summade 
tasaarvestamist) 8 524 7 996

30a

Koguriskipositsiooni näitaja (välja arvatud keskpanga reservide ajutise väljajätmise mõju), mis hõlmab real 28 esitatud 
väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarade keskmisi väärtusi (pärast raamatupidamislike 
müügitehingutega korrigeerimist ning seonduvate rahaliste võlgnevuste ja saadaolevate rahaliste nõuete summade 
tasaarvestamist) 8 524 7 996

31

Finantsvõimenduse määr (sealhulgas keskpanga reservide ajutise väljajätmise mõju), mis hõlmab real 28 esitatud 
väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarade keskmisi väärtusi (pärast raamatupidamislike 
müügitehingutega korrigeerimist ning seonduvate rahaliste võlgnevuste ja saadaolevate rahaliste nõuete summade 
tasaarvestamist) 10,85% 12,03%

31a

Finantsvõimenduse määr (välja arvatud keskpanga reservide ajutise väljajätmise mõju), mis hõlmab real 28 esitatud 
väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute brutovarade keskmisi väärtusi (pärast raamatupidamislike 
müügitehingutega korrigeerimist ning seonduvate rahaliste võlgnevuste ja saadaolevate rahaliste nõuete summade 
tasaarvestamist) 10,85% 12,03%

EUR m

Kapitalinõuete määruse 
kohased finantsvõimenduse 

määra riskipositsioonid

a a

EUR m 31.12.2021 31.12.2020

EU-1
Bilansilised riskipositsioonid (v.a tuletisinstrumendid, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud ja 
väljajäetud riskipositsioonid) kokku, millest 7 967 7 483

EU-2 Kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid
EU-3 Kauplemisportfellivälised riskipositsioonid, millest: 7 967 7 483
EU-4 Pandikirjad
EU-5 Riskipositsioonid, mida käsitatakse keskvalitsusega seotutena 1 848 969

EU-6
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu

EU-7 Krediidiasutused ja investeerimisühingud 220 952
EU-8 Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid 4 033 4 078
EU-9 Jaenõuded 535 501
EU-10 Äriühingud 1 160 845
EU-11 Makseviivituses olevad riskipositsioonid 17 26

EU-12
Muud riskipositsioonid (nt omakapitali investeeringud, väärtpaberistamised ja muud varad, mis ei ole 
krediidi iseloomuga) 154 112

Kapitalinõuete määruse kohased 
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Tasustamine 

SEB töötasu põhimõtted, juhtimis- ja töötasustruktuurid on kehtestatud töötasupoliitikas. Töötasupoliitika 
kinnitab nõukogu igal aastal töötasukomitee ettepanekul. Ettepanekule eelneb riskianalüüs, millesse 
kaasatakse vastavad kontrollifunktsioonid. Riskianalüüsi vaatab üle ja kinnitab riskijärelevalve komitee. 
Töötasukomitee vastutab ka vastuvõetud töötasu ja tulemustasu programmide järelevalve ja hindamise eest 
ning iga-aastase ülevaate saamise eest SEB töötasupoliitika järgimise kohta, mille koostab sisekontrolli 
funktsioon. 
 
SEB töötasustruktuuri ja -süsteemide, sealhulgas töötasu puudutava juhtimismudeli kirjelduse ja 
töötasukomitee ülesannete kohta saab lugeda lisaks aastaaruandest. 

Töötasupoliitika 

Töötasupoliitika kehtib kõikidele SEB Grupi töötajatele. 
 
Töötasupoliitika põhineb SEB Grupi nõukogu poolt vastu võetud SEB Grupi töötasupoliitikal ning rakendab seda 
võttes arvesse kohalikke seadusandluse nõudeid ning panga ja kõigi üksuste tegevust.  
 
Töötasupoliitika sätestab, et töötasu peab olema kooskõlas panga strateegia, eesmärkide, väärtuste ja 
pikaajaliste huvidega ning tagama huvide konflikti vältimise. See loob väärtust nii SEB-le kui aktsionäridele, 
edendades samal ajal klientide parimaid huve, julgustades kõrget sooritust ja riskide võtmist, mis on kooskõlas 
nõukogu kehtestatud riskivalmiduse tasemega, ning SEB väärtustel põhinevat usaldusväärset ja 
vastutustundlikku käitumist. Need eesmärgid kehtivad kõikidele töötajatele, sealhulgas neile, kelle tegevusel 
on panga riskiprofiilile oluline mõju (erandina käsitletavad töötajad). 
 
Tippjuhtidele, teistele võtmetöötajatele ja muudele, teatud äriüksuste töötajatele pakutakse individuaalset 
tulemustasu. SEB kasutab nii edasilükatud ja ajatamata kui kollektiivse ja individuaalse tulemustasu mudeleid. 
Tulemustasu on vahend soorituse ning käitumise stimuleerimiseks ja premeerimiseks, et luua pikaajalist 
väärtust aktsionäridele; samuti on see oluline viis paindliku töötasukulu kindlustamiseks. Aktsiates makstav 
tulemustasu on vahend võtmepädevustega töötajate kaasamiseks ja hoidmiseks. Samuti annab see töötajatele 
stiimuli olla SEB aktsionärid, soodustades pikaajalist pühendumist, mis on kooskõlas aktsionäride huvidega. 
 
Aastal 2021 uuendati töötasupoliitikat vastamaks jätkusuutlikkuse riskidega seotud õigusaktide nõuetele ja 
erandina käsitletavate töötajatega seotud muudatustele õigusaktides. Viimase osas seoses 
kindlaksmääramise kriteeriumidega vastavalt ELi määrusele 2021/923 ja seoses muudatustega, mis 
puudutavad tulemustasu maksmist erandina käsitletavatele töötajatele.  
 
Töötasupoliitika sätestab erandina käsitletavate töötajate tulemustasu ülempiiri, mis ei tohi ületada 100% 
püsitasust. 
 
Töötasupoliitika sätestab ka erandina käsitletavad töötajate erinevad kategooriad. Liigitamise aluseks on 
kontrollifunktsioonide koostatud töötasu struktuuride riskianalüüs. Erandina käsitletavate töötajate 
ametikohtade määramiseks kasutatakse järgmiseid kategooriaid: 

1. nõukogu liikmed 
2. tippjuhtkonna liikmed 
3. oluliste ärivaldkondade ja äriüksuste juhid 
4. Grupi kontrollifunktsioonide vastutavad isikud 
5. õigusosakondade ja tugifunktsioonide juhid 
6. töötajad, kellel on õigus langetada otsuseid, mis mõjutavad oluliselt panga riskipositsiooni 
7. uue toote heakskiitmise komiteede liikmed 
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Lisaks sätestab töötasupoliitika, et kontrollifunktsioonide tasustamine peab olema sõltumatu nende poolt 
kontrollitavast äritegevusest. See saavutatakse tagades, et kontrollifunktsioonide töötajate hüvitise lõplik 
määramine ei toimu äriüksustes, mille üle nad kontrolli teostavad. Reeglina ei osale kontrollifunktsioonide 
töötajad individuaalsetes tulemustasu programmides. 
 
Garanteeritud tulemustasu antakse ja makstakse kõikidele töötajatele, sealhulgas erandina käsitletavatele 
töötajatele kooskõlas töötasustruktuuriga ja vastava üksuse ja ametikoha tingimustega ning piirneb esimese 
tööaastaga. 
 
Lahkumishüvitise puhul tuleb järgida kohaliku tööõiguse ja/või kollektiivlepingute nõudeid, kus kohane, ning see 
peab peegeldama töötaja tulemusi, tööstaaži ja sellega ei saa premeerida ebaõnnestumist või reeglitest 
üleastumist. Kogu tulemustasu, mida makstakse seoses töölepingu lõpetamisega, peab peegeldama töötaja 
tulemusi ning ei tohi soodustada ülemääraste riskide võtmist. 
 
Muutuvtasu mudelid on kohandatud kehtivate õigusaktide järgi nendes osades, mis puudutavad maksimaalset 
suhet püsitasusse ja edasilükkamist ning tagasinõudeid, näiteks edasi lükatud, aga välja maksmata muutuvtasu 
tagasinõudmine. Pank on otsustanud mitte kasutada individuaalsel sooritusel põhinevaid lühiajalisi muutuvtasu 
mudeleid (STI).  
 
Pank tagab ja jälgib pidevalt, et muutuvtasu mudelid ei põhjustaks töötaja ja kliendi huvide konflikti, soodustaks 
Ärieetika koodeksile (Code of Conduct) vastavat käitumist ega motiveeriks liigselt riski võtma. Sellele teevad 
järelkontrolli Panga kontrollüksused.  
 
Töökultuuri toetamiseks ning võtmetalentide värbamiseks, hoidmiseks ja tunnustamiseks rakendab SEB Grupp 
individuaalset, ametikohal ning sooritusel põhinevat muutuvtasu. Eesmärk on kasutada peamiselt 
aktsiaosalusel põhinevat pikaajalist muutuvtasu (LTI) ja kogu oluline osa muutuvtasust jaotatakse kohaliku turu 
tingimustele vastavas ulatuses alati täielikult LTI aktsiaosalusena.  
 
Individuaalne tulemustasu määratakse SEB Grupi, vastava ärivaldkonna/äriüksuse/meeskonna ja individuaalse 
soorituse alusel. SEB Grupi ja vastava ärivaldkonna/äriüksuse/meeskonna sooritust mõõdetakse kasutades 
asjakohastes äriplaanides määratletud konkreetseid eesmärke ja võtmenäitajaid. Konkreetsed eesmärgid 
varieeruvad aastate lõikes ja sisaldavad endas nii finants- kui mittefinantseesmärke nagu kliendirahulolu või 
jätkusuutlikkusega seotud eesmärke. Individuaalset sooritust hinnatakse kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete, sh 
finants- ja mittefinantsmeetmete vahelise asjakohase tasakaalu alusel SEB Grupi sihtvaldkondades, mis 
tulenevad vastavast äritegevusest. Kriteeriume hinnatakse mitmel erineval viisil. Grupi ja divisjoni või üksuse 
tasandil jälgitakse finantstulemusi seoses tegevuskulude tegevuskasumi, omakapitali tootluse, ärikapitali 
tootluse ja riskiga korrigeeritud tulemiga. Mittefinantseesmärgid hõlmavad näiteks keskkonna-, sotsiaal- ja 
juhtimiseesmärke ja kriteeriume, mis on seotud väliste ning sisemiste eeskirjade ja poliitikate järgimisega. 
Lõppkokkuvõttes põhineb kindlaksmääramine üldisel hinnangul, mille puhul on lõpliku jaotamise osas 
kasutatud tasakaalustatud, valemit mittekasutavat, vaid samas ranget ja tugevalt juhitud lähenemisviisi.  
 
SEB kohaldab nii erandina käsitletavate töötajate kui erandina mittekäsitlevate töötajate individuaalsele 
tulemustasule teatud künnise ületamisel alati edasilükkamist. Erandina käsitletavate töötajate edasilükkamise 
tasemed on kooskõlas asjakohaste eeskirjadega, kus vähemalt 40 protsenti kogu tulemustasust lükatakse 
edasi ja sellele kohaldatakse riskiga korrigeerimist ja tagasinõudmise tingimusi. Tippjuhtkonna ja kõrget 
tulemustasu saavate töötajate tulemustasu väljamakse edasilükatav osa on vähemalt 60 protsenti.  
 
Lisaks jaotatakse vähemalt 50 protsenti kogu tulemustasust, st nii edasilükatud kui ajatamata tulemustasust, 
SEB aktsiates või samaväärsetes omakapitaliinstrumentides või kui see on asjakohane, siis hallatavate fondide 
fondiosakutes. Kõikidel omakapitali jaotamistel, nii edasilükatud kui ajatamata osal, on üheaastane kohustuslik 
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hoidmisperiood. Kõik omakapitali edasilükatavad eraldised jaotatakse pikaajaliste tulemustasu 
programmidena (LTI) ja makstakse välja vastavalt programmi struktuurile ja tingimustele. Omakapitali 
edasilükatavad osade pikkus (võidakse maksta proportsionaalselt) vastavalt riskiga korrigeerimisele enne 
väljamaksmist on vähemalt neli aastat erandina käsitletavate töötajate puhul ja vähemalt viis aastat 
tippjuhtkonna puhul.   
 
Edasilükatud tulemustasu suhtes kohaldatakse tagantjärele riskiga korrigeerimist. SEB Grupp rakendab riskiga 
korrigeerimisel vastavalt grupi, divisjoni/ärivaldkonna/äriüksuse ja individuaalsel tasemel teatud kriteeriume, 
mis hõlmavad SEB Grupi raamatupidamise aastaaruande korrigeerimist, riskijuhtimise ebaõnnestumist, mis 
mõjutab negatiivselt finantstulemusi või nõuetele vastavuse rikkumisi. 
 
Tabel 28. EU REM1. Majandusaasta eest määratud töötasu 
 

 
 
Tabel 29. EU REM2. Erimaksed töötajatele, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või 
investeerimisühingu riskiprofiili (kindlaksmääratud töötajad) 
 

 
 
 

EUR m a b c d
Juhtorgani 

järelevalvefunktsioon
Juhtorgani 

juhtimisfunktsioon 
Muu kõrgem juhtkond

Muud kindlaksmääratud 
töötajad

1 Kindlaksmääratud töötajate arv 3 10 11 46
2 Põhitasu kokku 0 1 1 3
3 millest: rahapõhine 0 1 1 3
4 (Ei kohaldata ELis)

EU-4a millest: aktsiad või samaväärsed osalused

5
millest: aktsiatega seotud instrumendid või samaväärsed 
mitterahalised instrumendid 

EU-5x millest: muud instrumendid
6 (Ei kohaldata ELis)
7 millest: muud vormid
8 (Ei kohaldata ELis)
9 Kindlaksmääratud töötajate arv 6 10 15

10 Muutuvtasu kokku 0 0 0
11 millest: rahapõhine
12 millest: edasilükatud

EU-13a millest: aktsiad või samaväärsed osalused
EU-14a millest: edasilükatud

EU-13b
millest: aktsiatega seotud instrumendid või samaväärsed 
mitterahalised instrumendid 0 0 0

EU-14b millest: edasilükatud 0 0 0
EU-14x millest: muud instrumendid
EU-14y millest: edasilükatud

15 millest: muud vormid
16 millest: edasilükatud
17 0 1 1 3

Põhitasu

Muutuvtasu

Töötasu kokku (2 + 10)

31.12.2021

EUR m a b c d

31.12.2021

Juhtorgani 
järelevalvefunktsioon

Juhtorgani 
juhtimisfunktsioon 

Muu kõrgem 
juhtkond

Muud 
kindlaksmääratud 

töötajad
Määratud tagatud muutuvtasu 

1 Määratud tagatud muutuvtasu – kindlaksmääratud töötajate arv
2 Määratud tagatud muutuvtasu – kogusumma

3
millest: majandusaasta jooksul makstud määratud tagatud muutuvtasu, mida ei võeta lisatasu ülempiiri puhul 
arvesse

Eelmistel perioodidel määratud ülesütlemishüvitised, mis maksti välja asjaomasel majandusaastal

4
Eelmistel perioodidel määratud ülesütlemishüvitised, mis maksti välja asjaomasel majandusaastal – 
kindlaksmääratud töötajate arv

5
Eelmistel perioodidel määratud ülesütlemishüvitised, mis maksti välja asjaomasel majandusaastal – 
kogusumma
Majandusaasta jooksul määratud ülesütlemishüvitised

6 Majandusaasta jooksul määratud ülesütlemishüvitised – kindlaksmääratud töötajate arv 1 1
7 Majandusaasta jooksul määratud ülesütlemishüvitised – kogusumma 0 0
8 millest: majandusaasta jooksul makstud 0 0
9 millest: edasilükatud

10 millest: majandusaasta jooksul makstud ülesütlemishüvitised, mida ei võeta lisatasu ülempiiri puhul arvesse
11 millest: ühele isikule määratud suurim hüvitis 0 0
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Tabel 30. EU REM3. Edasilükatud töötasu 
 

 
  

EUR m a b c d e f EL - g EL – h

Edasilükatud ja kinnihoitud töötasu

1 Juhtorgani järelevalvefunktsioon
2 Rahapõhine
3 Aktsiad või samaväärsed osalused

4

Aktsiatega seotud instrumendid või 
samaväärsed mitterahalised 
instrumendid 

5 Muud instrumendid
6 Muud vormid
7 Juhtorgani juhtimisfunktsioon
8 Rahapõhine
9 Aktsiad või samaväärsed osalused 4 0 4

10

Aktsiatega seotud instrumendid või 
samaväärsed mitterahalised 
instrumendid 

11 Muud instrumendid
12 Muud vormid
13 Muu kõrgem juhtkond
14 Rahapõhine
15 Aktsiad või samaväärsed osalused 2 0 2

16

Aktsiatega seotud instrumendid või 
samaväärsed mitterahalised 
instrumendid 

17 Muud instrumendid
18 Muud vormid
19 Muud kindlaksmääratud töötajad
20 Rahapõhine
21 Aktsiad või samaväärsed osalused 2 0 2

22

Aktsiatega seotud instrumendid või 
samaväärsed mitterahalised 
instrumendid 

23 Muud instrumendid
24 Muud vormid
25 Kogusumma 8 0 7

31.12.2021

Eelmise tulemusperioodi 
eest määratud 

edasilükatud töötasu 
kogusumma, millele on 

tekkinud nõudeõigus, kuid 
mille suhtes kohaldatakse 

kinnihoidmisperioodi

Enne majandusaastat 
määratud ja 

majandusaastal 
tegelikult välja makstud 

edasilükatud töötasu 
kogusumma 

Kaudsest 
järelkorrigeerimisest 

tingitud korrigeerimise 
kogusumma 

majandusaasta jooksul (st 
edasilükatud töötasu 

väärtuse muutus 
instrumentide hinna 

muutuse tõttu)

Majandusaastal tehtud 
tulemuspõhine 
korrigeerimine 

edasilükatud tasu 
suhtes, millele tekkis 

nõudeõigus tulevastel 
tulemusaastatel

Majandusaastal tehtud 
tulemuspõhine 
korrigeerimine 

edasilükatud tasu 
suhtes, millele tekkis 

nõudeõigus 
majandusaastal

millest: nõudeõigus 
tekib järgnevatel 
majandusaastatel

millest: nõudeõigus 
tekib majandusaastal

Eelmiste 
tulemusperioodide eest 
määratud edasilükatud 

töötasu kogusumma
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Tabel 31. EU REM4. Töötasu aastas 1 miljon eurot või rohkem 
 
  a 

31.12.2021, EUR 

Kindlaksmääratud töötajad, kes on 
suure sissetulekuga, nagu on 

sätestatud kapitalinõuete määruse 
artikli 450 punktis i 

1 1 000 000 kuni alla 1 500 000   
2 1 500 000 kuni alla 2 000 000   
3 2 000 000 kuni alla 2 500 000   

 
 
Tabel 32. EU REM5. Teave selliste töötajate tasustamise kohta, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili (kindlaksmääratud töötajad) 
 
 

a b c d e f g h i j

Juhtorgani 
järelevalve-
funktsioon

Juhtorgani 
juhtimisfunktsioon

Juhtorgan 
kokku

Investeerimis-
pangandus

Jaepangandus Varahaldus
Korporatiivsed 

funktsioonid

Sõltumatud 
sisekontrolli 
funktsioonid

Kõik 
muud

1 Kindlaksmääratud töötajate arv kokku 70
2 millest: juhtorgani liikmed 3 10 13
3 millest: muu kõrgem juhtkond 1 8 - 1 - 1
4 millest: muud kindlaksmääratud töötajad 3 3 3 23 14 -
5 Kindlaksmääratud töötajate tasu kokku 0 1 1 0 1 0 2 1 0
6 millest: muutuvtasu 0 0 0 0 0 0 0
7 millest: põhitasu 0 1 1 0 1 0 2 1 0

Juhtorgani tasustamine Tegevusvaldkonnad

Kokku 

31.12.2021, EUR m



 

 
 
 

 

 


