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Juhatuse deklaratsioon

AS-i SEB Pank 2013.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne koosneb jargmistest osadest
ja aruannetest:

Sissejuhatus — uldinformatsioon (1k 3)
Tegevusaruanne (1k 4-14)
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne (1k 15-90)
SOltumatu audiitori aruanne (1k 9 1-92)
Juhatuse poolt kinnitatud kasumi jaotamise eftepanek (1k 93)

AS-i SEB Pank 2013.a. konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud andmed ja
lisainformatsioon on töene fling tervikilk. AS-i SEB Pank 2013.a. konsolideeritud
majandusaasta aruandes esitatud andmetestja informatsioonist ei puudu ega ole väljajäetud
midagi, mis möjutaks nende sisu vol tähendust. Konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne kajastab oigesti ja oiglaselt kontsemi AS SEB Pank Grupp finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jargitud Rahvusvahel ise
F inantsaruandluse Standardites sätestatud pöhimötteid nh nagu need on vastu vöetud
Euroopa Liidus ja viidatud Eesti raamatupidamise seaduse paragrahvis 17. Käesolev AS-i
SEB Pank 2013.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne vastab Eesti Vabarilgi seaduste
nöuetele. AS SEB Pankja panga tütarettevötjad onjätkuvalt tegutsevad aritihingud.

2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande audit on Iäbi viidud kooskölas
Rahvusvaheliste Auditeerimise standarditega. AS-i SEB Pank 2013 .a. konsolideeritud
majandusaasta aruanne esitatakse ainuaktsionärile Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) kinnitamiseks. Eelmine, 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne kinnitati
1 8.03.2013.a.

Juhatuse Iiikmed:

“/0” 201 4.a.

___________________

Riho Unt

____ ______________2014.a. ___________________

Inga Rudua

Allan Parik

_____2014.a

ErkiPugal

(0 .“ 2014.a.

_________________

EerikaVaikmäe-Koit
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I. Sissejuhatus - üldinfonnatsioon

1. Krediidiasutuse üldandmed
Arinimi AS SEB Pank
Asukohtja aadress Tornimäe 2, Taflhm 15010, Eesti
Regisfreerfriud rgi nimetus EesÜ Vabariilc
Registreerimise kuupaev 08.12.1995
Registr&ood 10004252 (EV Arfregister)
Telefon +372 6 655 100
Faks +372 6 655 102
SWIFT EEUNEE2X
e-posti aadress hifo@seb.ee
Intemeti kodulehekulg httpJ/www.seb.ee

2. Audutor
Audiltori arinimi AS PricewaterhouseCoopers
Audlitori registrlkood 10142876 (EV Arfregister)
Audlitori asukoht ja aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn, Eesti

Aruande bilansipaev 3 1.12.2012
Aruandeperiood 01.01.2012 - 31.12.2012
Aruande valuutaja üh&ud Euro (EUR), miljonkes eirodes

-3-
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II. legevusaruanne

1. Krediidiasutuse kontsern vastavalt krediidiasutuste seadusele

1.1. Konsolideerimisgrupp

Soetus
• Registree- Osalus maksu

- . . Registri
Arinimi rimis- Aadress Pohitegewusala (%) muses

number
kuupaev *** (miii.

EUR)

ASSEBLlis1ng 10281767 03.1097 Tallinn,Tomimäe2 Lusing 100.0% 1.8
ASRentacar* 10303546 20.10.97 Haapsalu,Kmja27 Liising 100.0% 0.0

AS SEB Varahaldus 10035169 22.05.96 Tallinn, Tomimäe 2 Varahaldus ja fondijuhtimine 100.0% 2.7
AS Sertffitseerimiskeskus** 10747013 27.03.01 Tallinn, Pamu mnt 141 Sertffitseeriinis -ja 25.0% 1.0
Tieto Estonia Services OU * * 11065244 30.08.04 Iallinn, Tammsaare tee 47 InfotOOtlus ja vorguhaldus 20.0% 0.0

5.5

Köik ettevötjad on registreeritud Eesti Vabariigi Ariregistris.

* AS-i SEB Liising konsolideeritud tütarettevötjad. 27. juulil 2012 ühendati AS-iga SEB
Liising AS Bangalo (100% aktsiatest omas AS SEB Pank) fling AS SEB
Kindlustusmaakler (100% aktsiatest omas AS SEB Liising).
** Sidusettevötjad.

KOigi investeeringute puhul vOrdub osaluse protsent nii osalusega aktsiate arvust kui
ka osalusega haälte arvust.

Emaettevötja on AS SEB Pank, mule pôhitegevus on pangandus (Uldandmed 1k 3).

Konsolideerimisgrupp Eesti krediidiasutuste seaduse mOistes ja kontsem konsolideerimises
vastavalt IfRS-ile kattuvad.

MittetulundusUhing $EB Heategevusfond on konsolideerimisgruppi mitte kuuluv uhing,
mis registreeriti 06.0 1.2006. Uhingu asutajad on AS SEB Pank ja AS SEB Elu- ja
Pensionikindlustus. Uhingu eesmargiks on rahaliste vahendite kogumine fling jaotamine
heategevuslikel eesmarkidel vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega tegelevatele
organisatsioonidele. Uhingu lopetamisel antakse parast völausaldajate nOuete rahuldamist
allesjäänud vara tile samalaadsete eesmarkidega Eesti Vabariigi Valitsuse nimekirja kantud
tulumaksusoodustusega mittetulundusuhingule vOi sihtasutusele, avalik-ôiguslikule
juriidilisele isikule, riigile vol kohalikule omavalitsustiksusele.

Mittetulundusuhing Spordildubi United on konsolideerimisgruppi mitte kuuluv uhing, mis
alustas tegevust septembris 2008.a. Uhingu asutajaks on AS SEB Panic. Uhingu eesmargiks
on spordiurituste korraldamine harrastuslikul ja vOistlustasemel fling oma tegevuse ja
toetajate reklaamimiseks reklaamtirituste korraldamine. Uhingu lopetamisel antakse
uhingu vara tile Uhinguga samalaadsete eesmarkidega mittetulundusUhingule vOl
sihtasutusele voi teistele isikutele pOhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avaliMcuse
huvides.
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Aruandeperioodil toimunud muudatused kontserni koosseisus j a suundumused aastaks
2014

Aruande avalikustamise hetkeks ei ole sundmusi voi arengusuundi, mis vOiksid mOjutada
kontsemi flnantsstrateegiat 2014. aastal.

1.2. Juhatuse ja noukogu liikmed fling nendele kuuluvad aktsiad

Juhatuse liikmed 2013. aastal: Riho Unt, Paulius Tarbünas, Inga Rudua, Allan Parik, Erki
Pugal, Eerika Vaikmäe-Koit. Paulius TarbUnas kutsuti juhatusest tagasi alates 0 1.02.2013.
Alates 11.02.2013 valiti juhatuse liikmeks Inga Rudua.

Noukogu liikmed 2013. aastal: Martin Johansson, Stefan Stignas, Mark Payne, Stefan
Davill, Tony Kylberg. Stefan Davill kutsuti nOukogust tagasi 19.03.2013, samal paeval
valiti noukogu liikmeks David Teare.

AS-i SEB Pank juhatuse ja nukogu liikmetel fling nende lähikondlastel, samuti
Ulalnimetatud isikute poolt koos vOi Uksikult kontrollitavatel ariuhingutel ei olnud seisuga
3 1.12.2013 AS-i SEB Pank aktsiaid.

1.3. Strateegia ja organisatsioon

AS-i SEB Pank sajaprotsendiline omanik on börsll noteeritud emaettevöte Skandinaviska
Enskilda Banken AB, mis on tahelepanuväarse ajalooga Phjamaade finantsteenuste
pakkuja SEB Grupi emaettevöte. SEB Grupp on juhtiv Pôhjamaade finantsteenuste grupp.
Kliendisuhetele keskenduva pangana pakub SEB Rootsis ja Balti riikides finantsnöustamist
fling laia valikut finantsteenuseid. Taanis, Soomes, Norras ja Saksamaal keskendub pank
korporatiiv- ning investeerimispangandusele, osutades täisteenust nh ariuhingutele kui ka
asutustele. SEB aritegevuse rahvusvahelist iseloomu kinnitab tösiasi, et pangal on
esindused 20 riigis Ule maailma. SEB Grupis on ligi 16 000 toötajat.

SEB Pank Grupp on SEB Grupi osaks olev Eesti finantsgrupp, mis teenindab eraisikuid,
äriettevötteid ja avalikku sektorit. AS SEB Pank on Eesti juhtiv universaalpank. Me oleme
esirinnas mitmes valdkonnas, sealhulgas rahavoogude juhtimises, varahalduses ja
elukindlustuses. AS SEB Pank tegutseb SEB Grupi Varahalduse Ida-Euroopa
kompetentsikeskusena.

SEB Pank Grupi kliente, keda on tile $73 700, teenindab 1071 töötajat. Kliente
teenindatakse en kanalite kaudu, milleks on 29 pangakontorit, 259 elektroonilist
Postipanka, 308 pangaautomaati ja 8120 kaardimakseterminali. Kasutusel on tile 539 000
deebet- ja krediitkaardi. Peale selle kasutab 76% klientidest SEB intemetipanga ja SEB
ärikliendi intemetipanga teenuseid.

-5-
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2. Olulised sündmused

Arikliendid
AS-i SEB Pank laenuportfell ettevOtetele kasvas 2013. aastal 10 protsenti ning sama suurt
kasvu ootame ettevötete laenu- ja liisinguportfellile ka 2014. aastal.

AS SEB Pank oh tegev pea köikides 2013. aastal Eestis toimunud suuremates
finantseerimistes, millest koim kôige märkimisvaärsemat olid Tallinki 120 miljoni eurone
völakirjaemissioon ning Ulemiste keskuse laiendamise ja Starmani ülevötmise rahastamine.

Väilceste ja keskmise suurusega ettevôtete (VKE) turul oh samuti aktiivne aasta. AS SEB
Pank finantseeris 2013. aastal enam kui 2900 VKE laenuprojekti kokku higi 226 miljoni
euroga. Oh näha, et VKE-d laienevad Uha aktiivsemalt valisturgudele, sest Ule 2 miljoni
eurose käibe saavutamiseks peab ettevöttel olema vähemalt mingisugune
ekspordipotentsiaal. Oluliselt paranes ettevötete laenukvaliteet: mittetöötavate laenude
osakaal on langenud alia 2 protsendi, viimati oh see nii 2008. aasta alguses.

Septembris alustasime taas VKE nOustamisprojektiga, mule raames käisid AS-i SEB Pank
töötajad kahe kuu jooksul ligi 900 Eesti eflevOttes, et aidata firmadel hinnata en
tulevikustsenaariumite mOju nende majandustegevusele. Märkimisvääme nôustamistöö
VKE sektoris oh ka Uks pohjus, miks rahvusvahehine majandusajakiri Euromoney valis
AS-i SEB Pank kolmandas kvartalis Eesti 2013. aasta parimaks pangaks.

Uusi ettevöfteid loodi 2013. aastal Eestis 20 654. Asutatud ettevötete arvust tahtsam on see,
et nende kvahiteet on oluliselt paranenud. Kui aastatel 2008—2010 tähistas oma esimest
tegutsemisaastat keskmiselt 7 1—73 protsenti firmadest, sils viimastel aastatel loodud
ettevötetest elab oma esimese sünnipaeva Ule juba 77 protsenti.

Paijudel ettevôtetel oh 2013. aasta viimastel kuudel käsil vaga pingehine arendustöo, kuna
alates 2014. aasta veebruarist peavad ettevötte makselahendused vastama uutele üle
euroopalistele standarditele.

Erakhiendid
Erakhientide laenuportfehl hakkas 2013. aastal esimest korda parast 2008. aastat taas
kasvama.

Uute eluasemelaenude maht oil 2013. aastal 33,5 protsenti suurem kui 2012. aastal. 70
protsenti eiuasemelaenudest vöetakse laenumaksekindlustusega. Oodata on eraisikute
laenuturu jätkuvat aktiveerumist. Ka 2014. aastah peaks see umbes 20 protsenti kasvama,
mis tähendab, et Eesti ehamukinnisvara turg jOuab 2006. aasta esimese poole tasemehe.

Deposiitide kasv on kahanenud viimaste aastate 10 protsendiht 5 protsendihe. See on mark,
et inimeste kindlustunne on paranenud, mistôttu ollakse valmis tarbimist suurendama.
Tugevama kindhustunde toeh suurenes jaetarbimine eelmisel aastah 7 protsenti.

AS SEB Pank alustas 2013. aasta ahguses pilootprojektiga, mihhe raames pakuti khientidehe
valitud pangakontorites digitaahset, paberivaba teenindust. Paberivabas kontoris
ahhkirjastatakse dokumendid digitaahseht ja sahvestatakse khiendi intemetipanga digiportaali.
Tänu sehlehe kulub kontorites vähem paberitja suureneb panga keskkonnahoidhikkus. Aasta
höpus ohi AS-il SEB Pank Uhe Eesti juba kuus paberivaba kontorit.
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Märtsis vOttis AS SEB Pank kasutusele turvalisusprogrammi 3D Secure, kaitsmaks
kiientide kaardimakseid intemetiostude sooritamisel. Esmait liideti programmiga SEB
MasterCardi kaardid.

Stablilset kasvu näitas ka m-panganduse areng. Järjest enam kiiente korraldab oma rahaasju
peamiselt nutitelefoni vol talivelarvuti kaudu. M-panganduse trendi tajumine ja selle
vOimaluste kasutamine oil veei üks pOhjus, miks mainekas majandusajakiri Euromoney
vaiis AS-i SEB Pank 2013. aasta Eesti parimaks pangaks. 2013. aasta teises kvartalis avas
AS SEB Pank uue kodulehe, mis on spetsiaalseit kohandatud nii, et seda oleks hOlbus
iugeda ka mobiili vahendusel.

Teise trendina on näha kaardimaksete sagenemist. Kui keskmine eurooplane teeb aastas ligi
75 kaardimakset, slis Eesti elaniku kohta tuieb 150 kaardimakset aastas. Soomes ja Rootsis
tehakse aga inimese kohta aasta jooksul 200 kaardimakset. Eestlaste makse-eeiistused
muutuvad samasemaks POhjamaade harjumustega, samai ajal iliguvad meie lOunanaabrid
ailes Euroopa keskmise poole. Mahu kasvamine vOimaidab pakkuda soodsamaid
teenustasusid: Eesti on Uks väheseid Euroopa riike, kus kaardimakse kuiu kaupmeheie on
45 protsenti väiksem sularahaga seotud otsestest ja peidetud kuiudest. AS SEB Pank teeb
töOd seiie nimel, et kaardiga oieks vöimaiik maksta kOikideie kaupmeestele, ja vähendab
nil mOne piirkonna sOituvust suiarahast.

Organisatsioon
Veebruaris nimetas AS-i SEB Pank noukogu panga uueks finantsjuhtimise ja
operatsioonide vaidkonna juhiks ning juhatuse liikmeks Inga Rudua. Inga Rudua1 on 17-
aastane kogemus SEB Läti finantsjuhtimise divisjonis, kus tema vastutusvaldkonda
kuuiusid finantsanaiUUs ja -planeerimine, aruandlus, projektide juhtimine ning muud
funktsioonid. Inga Rudua varasem kogemus sisaidab ka tOOtamist Läti
rahandusministeeriumis, kus ta vastutas riigieeiarve tuiude pianeerimise eest.

2013. aastai sai AS SEB Pank mitu auhindaja tunnustust.
• Mainekas majandusajakiri Euromoney vaiis AS-i SEB Pank 2013. aasta Eesti

parimaks pangaks.
• Ajakiri Global Finance nimetas AS-i SEB Pank 2013. aasta Eesti parimaks

kaubanduse finantseerimise pangaks.
• Euromoney nimetas AS-i SEB Pank Eesti parimaks privaatpanganduse kOige

varakama segmendi teenindajaks.
• AS-i SEB Pank tOOtajate Guinnessi rekordi sooritus valiti 2012. aasta parimaks

sisekommunikatsiooni projektiks.
• Eesti tähistas 2013. aasta märtsis traditsiooniiist hea teeninduse kuud ja AS SEB

Pank oh enim kiidetud teenindusega pank.
• TNS Emori korraidatud maine- ja tuntuseuuringu kohaselt paiknes AS SEB Pank

2013. aasta Eesti ettevOtete edetabeiis korgel kaheksandal kohai.
• AS SEB Pank oh Tallinna ettevôtlusauhindade jagamisel nominent kui 2013. aasta

vastutustundlik ettevotja.
• Tallmnna linn valis AS-i SEB Pank 2013. aasta kOige laste- ja noortesObralikumaks

ettevOtteks.
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Sotsiaalne vastutus ja sponsorlus
AS SEB Pank edendas 2013. aastal finantsharidust.

• AS SEB Pank osales Eesti Pangaliidu korraldatud rahatarkuse paeval, mule raames
kaisid AS-i SEB Pank 26 vabatahtlikku Eestimaa koolides ja pidasid seal
finantshariduse loenguid.

• 2013. aasta neijandas kvartalis osalesid AS-i SEB Pank tdotajad tAiskasvanud Oppija
nadalal toimunud rahatarkuse tundide korraldamisel peaaegu kôigis Eesti
maakondades.

AS SEB Pank edendas 2013. aastal rahvasporti.
• AS SEB Pank oil veebruaris 2013 toimunud 8500 osavOtjaga Eesti suurima

murdmaasuusatamise vOistluse Tartu maratoni peasponsor.
• SEB 31. Tartu jooksumaratonil jöudis esimest korda finiisse tile 4000 inimese,

samuti Itiodi lastejooksudel finieerijate senist maksimumaiwu rohkem kui poole
tuhandega.

• SEB maijooksule registreerunuid oil rekordanr, ligi 12 500 naist.
• Baltimaade suurimal spordivöistlusel, SEB Tallinna maratonil osales ule 20 000

jooksja. SEB Tallinna maraton on Uks maailma 50-st koige prestiiikamast
maratonist. SEB pikendas 2013. aastal oma toetust SEB Tallinna maratonile veel
kolmeks aastaks.

• SEB 6. Tartu rulluisumaratonil osales 1352 rulluisutajat.
• SEB 15. Tartu rattamaratonil osales 7191 ratturit.
• AS-i SEB Pank toetusel konaldati SEB Tallink Junior Openi tennisetumiir.

AS SEB Pank edendas 2013. aastal ettevotlust.
• AS SEB Pank toetab Eesti juhtivat ettevôtiuskonkurssi ,,Ajujaht”, mule eesmark on

aidata kaasa uute teadmispohiste ettevOtete tekkele ning stivendada uliöpilaste ja
noorteadlaste arioskusi. 2013. aastal lOppes konkursi kuues hooaeg ja algas
seitsmes.

AS SEB Pank edendas 2013. aastal kultuuri.
• Rahvusooper Estonia kuldsponsorina andis AS SEB Pank 2013. aastal vaija

kolmanda publikupreemia nii nais- kui ka meessolistile, kelle valisid valja
ooperikulastajad. Haaletuses osales 5000 inimest.

AS SEB Pank edendas 2013. aastal vanemliku hoolitsuseta laste heaolu.
• SEB Heategevusfond korraldas varjupaikades elavatele lastele mitu üritust. Köige

olulisem projekt oh noore ema stipendiumi loomine, mis rahastab noorelt
lapsevanemaks saanud emade Opinguid.
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3. Tasustamise pöhimOfted SEB Panga Grupis

Tootasupoliitika
SEB Panga Grupi visioon on olla usaldusväärne partner edasipUUdlikele klientidele. $elle
visiooni edasiviimiseks ja toetamiseks on oluline, et SEB Panga Grupp suudaks kaasata,
hoida, arendada ja premeerida ôigeid talente. SEB Panga Grupi tootasupoliitika on
raamistik pikaajalise väärtuse loomise hüvitamiseks kooskOlas aktsionäride huvidega. See
tugineb töhusal tulemustele orienteeritud töökultuuril koos kvaliteetse riskijuhtimisega,
arvestades kapitali piisavustja vajalikku likviidsust.

SEB Panga Grupp usub ja soodustab pUsivat ja dUnaamilist tulemustele orienteeritud
töökultuuri kui pikaajalise edu saavutamise vahendit ja stimuleerib tulemuste saavutamist
ning oiget kaitumist.

Tulemusjuhtimise protsess — selgete ja ühistele eesmärkidele suunatud tulemusmôôdikute
seadmine, eesmärkide täitmise pidev jalgimine ja tulemustele vastava tasusüsteemi loomine
— on pangas kehtiva tulemusjuhtimise kultuuri alus.

SEB Panga Grupi töötasu struktuur baseerub pöhitasul (igakuine fikseeritud töötasu).
Lisaks vib töötasustruktuur sisaldada:
tulemustasu:

• SEB All Employee Programm (AEP);
• pikaajaline aktsiatel pöhinev tulemustasu (LTI);
• lühiajaline rahaline tulemustasu (STI);
• ühekordsed preemiad;

muid soodustusi.

SEB Group Remuneration and Human Resources Committee (töötasu- ja personalikomitee)
vastutab tootasupoliitika ja -tavade jalgimise eest SEB Grupis, kuhu kuulub ka SEB Panga
Grupp.

AS-is SEB Pank on moodustatud töötasukomitee. Töötasukomitee vastutab tasustamist
puudutavate otsuste, SEB Panga Grupi riskile ja riskijuhtimisele möju omavate otsuste
ettevalmistamise eest. Töötasukomitee esimees ja liikmed on isikud, kellel ei ole SEB
Panga Grupis täidesaatvaid ülesandeid. Selliste otsuste ettevalmistamisel arvestab
töötasukomitee aktsionäride, investorite ja krediidiasutuse teiste huvirUhmade pikaajalisi
huve.

Tootasupoliitika kinnitab AS-i SEB Pank nôukogu. Kord aastas vaatab personali- ja
koolitusdivisjoni juht töötasupoliitika Ule ja teeb vajadusel ettepaneku poliitika muutmiseks
konsulteerides panga kontrollifunktsioonide juhtidega. Personali- ja koolitusdivisjoni juht
esitab poliitika muutmise ettepaneku töötasukomiteele ja juhatusele, kes esitab ettepaneku
nOukogule kinnitamiseks.

Tulemuste mtmine Ia riskijuhtimine
SEB Panga Grupis môödetakse finantstulemusi grupi, divisjoni ja äriUksuse tasandil.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) on kehtestanud mudeli riskikapitali
arvutamiseks ja jaotamiseks aripoolele. Riskikapitali jaotamine peegeldab iga ärivaldkonna
riski. Finantstulemuste riski korrigeerimine tugineb antud jaotusmudelil, lisaks vöetakse
arvesse olemasolevat konkurentsi ja eeldatavaid olemasolevaid ja tulevasi riske. Samuti on
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töötasumudelis olulisteks parameetriteks individuaalne tulemus ja käitumine.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub!) on kehtestanud grupiulese protsessi iga töötaja
tulemuste ja käitumise hindamiseks ja kajastamiseks, kus olulisel kohal on nil
kvalitatiivsete kui kvantitatiivsete isikilke eesmärkide pustitamine ja hindamine.

Tulemustasu otstarve ja parameetrid
SEB Panga Grupp usub tugevate tulemuste, soovitud käitumiste ja tasakaalustatud
riskivôtmise soodustamisse. Tulemustasu eesmargiks on stimuleerida ja premeerida
sooritust fling käitumist, et luua lühi- ja pikaajalist omanikuväärtust samuti on see oluline
viis paindliku töötasukulu saavutamiseks. SEB Panga Grupis on tulemustasu väljamaksete
määrajaks nil tegevuse tulemus kul riskid.

AEP on kogu SEB Panga grupis kasutatav Uhine kasumiosalusprogramm, mis soodustab
SEB kui terviku vaadet ja omab tugevat seost pikaajalisel soorituse ja aktsionäride
huvidele. Kui AEP valjamakse on otsustatud, siis on selles vöimalus osaleda kOigil SEB
grupi töötajatel vastavalt kehtivatele AEP tingimustele. AEP väljamakse tase otsustatakse
SEB Grupi juhatuse ja Töötasukomitee poolt. AEP tingimused vöetakse iga aasta kohta
eraldi vastu.

Erandina käsitletavate töötaj ate tasustamine
Rilgikogu on 2011 aastal vastu vOtnud “Investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate
seaduste muutmise seaduse”, mis kehtib alates 3. aprillist 2011. Selle seadusega on
rakendatud uued too tasustamise reeglid, mule eesmargiks on kindlustada, et kOik
finantsasutused Eestis vOtaksid riske kontrollitult fling kaalutletult fling seda, et tOO
tasustamise korraldus samuti toetaks hoolikalt kaalutletud riskivOtmist. Ulaltoodud seadus
on kooskOlas Euroopa Liidu seadusandluse ning CEB$ (the Committee of European
Banking Supervisors) tasustamispoliltika j a -praktika juhenditega.

KooskOlas uute seadustega on AS SEB Panic defineerinud no. “erandina käsitletavad
tOOtajad”, kelleks vastavalt seadusega kehtestatud neijale kategooriale on:

A. tippjuhtkond (sh juhatuse liikmed)
B. kontrollifunktsioonide vastutavad isikud
C. riskivOtjad, St tOOtajad, kellel on oluline mOju krediidiasutuse riskiproffihile (teevad

otsuseid, mis mOjutavad panga riskipositsioone), sh riskijuhid vOi Compliance
osakonna tOötajad

D. ametikohad, kelle tasu on vOrdne vOi ületab vastava ettevOtte juhatuse liikmete
madalaimat tOötasu.

AS-i SEB Pank noukogu kinnitab erandina käsitletavate tOotajate nimekirja vastavalt
juhatuse ettepanekule. Nimekirja koostavad Compliance osakond ja riskikontrolli osakond.

Tulemustasu maksimaalsed tasemed
SEB Panga Grupp kehtestab mOistliku tasakaalu fikseeritud ja muutuva tasu vahel,
kaaludes tasu väljamakse hetke riskide tekkida vOimise hetkega. See tähendab, et erandina
käsitletavatele tOOtajatele kehtivad teatud kindlad Ulempiirid ja edasilUkkamistähtajad.
Tulemustasu ei tohi Uletada 100% aastasest pohitasust.

Tulemustasust teatud osa väljamaksmine jaotatakse kolme kuni viie aasta peale selleks, et
hinnata nii tulemustasu määramisel kasutatud tegevussooritust, kui ka selle jätkusuutlikkust
ja sellega seonduvaid vOimalikke riske.
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SEB Panga Grupp jatab endale öiguse tulemustasu valjamaksmisest kas osaliselt vôi
täielikult loobuda vOi selle suurust vahendada vöi nOuda valjamakstud tulemustasu osalist
vOi taielikku tagastamist pärast aruandeaasta majandustulemuste hindamist juhul, kui SEB
Panga Grupi tulemused ei vasta kinnitatud arilistele eesmarkidele.

Edasilukatava tulemustasu struktuur
Tuginedes KAS § 57’ ig 2, anrestades panga tegevuse laadi, ulatust ja keerukuse astet,
tulemustasude osakaalu tOötajate kogutulust fling asjaolu, et praktilistel kaalutlustel ei ole
peetud vôimalikuks luua programmi AS-i SEB Pank, mule 100% aktsiate omanik on
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), aktsiate emiteerimiseks AS-i SEB Pank
tOötajatele, on SEB Panga Grupp otsustanud mitte rakendada tulemustasude valjamakset
krediidiasutuse aktsiate, aktsiaoptsioonide vOi muude samaste Oiguste vormis ja kehtestada
ifilemustasude valjamaksmisele alljargnev kord:

Edasi lukatakse nende erandina kasitletavate tOötaj ate kategooriasse kuuluvate töötaj ate
tulemustasu valjamaksmine, kelle aastane tulemustasu on:
a) 10 000 eurot vôi rohkemja;
b) uletab 40% töötaja kogu huvitisest aastas (tingimust ei kohaldata tootajatele, kes on
kantud SEB “Specially Regulated Staff List”i vastavalt Skandinaviska Enskilda Banken
AB (pub!) poliitikale.)

Edasilukatud tulemustasu osa on vähemalt 40%. AS SEB Pank on defineerinud 102 töötajat
erandina käsitletavate töötajatena, sealhulgas juhatus.

SEB Grupis kehtiv pikaajaline aktsiatel pOhinev tulemustasude sUsteem on SEB Grupi
ulene Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub!) aktsiatel pôhinev programm fling see
laieneb va!itud juhtidele ja vôtmetootajatele.
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Tasustamine
(miljonites eurodes)

Lühiajaline rahaline
tulemustasu (Ira.

frandina
käsitle

Julia- tavad Teised
töötajad KOMCU tus* töötajad töötajad KOMCU

17.7 22.0 9 88 1123 1220 **

1.4 1.8 9 79 983 1071

AEP) ****

Pikaajaline aktsiatel
pöhinev tulemustasu

Tulemustasu edasilükatav osa 0.1
Uhekordsed preemiad
KoondamishUvitis * * *

Kokku lepitud kuid seni
valjamabmata
koondamishüvitis

0.0 0.2 1.3 1.5

0.0 0.1 0.2 0.4
0.1 0.2 0.4

0.1 0.4 1.1 1.7

0.2 54

* panga ja tütarettevötjate juhatuste liilcmed
** Seathulgas mitte aktiivseid toötajaid oil 149.
‘“‘‘ Suurimkoondamishuvitis oh 16243 eurot.

AEP=A1l Employee Program

Lühiajaline rahaline
tulemustasu (Ira.

Pikaajaline aktsiatel
pöhinev tulemustasu 0.2

Tulemustasu edasilükatav osa 0.2
Uhekordsed preemiad 0.1
Koondamishuvitis ‘I”f”

Kokku lepitud kuid seni
valjamaksmata

frandina
kilsitle

Teised Julia- taind Teised
töötajad KOM(U tus* töötajad töötajad KOIU(U

17.8 22.0 9 90 1197 1296 **

1.4 2.2 9 83 1056 1148

0.1 0.4 1.3 1.8

0.2 0.1 0.5
0.2 0.1 0.5
0.6 1.3 2.0

0.2 60

koondamishOvitis

_____________

* pangaja ffltarettevOtjate juhatuste hiilcmed
** Sealhulgas mitte aktiivseid töötajaid oh 178.
“K Suurimkoondamishuvitis oh 8958 eurot.
“ AEP=Alh Employee Program

2013

Pohitasu
Tulemustas u
sisaldab:

Tasu
frandina
käsitle

Julia- tavad Teis ed

Töötajate arv

t!! tojad
0.8 3.4
0.0 0.3

2012

Pöhitasu
Tulemustasu

sisaldab:

Tasu Töötajate arv
frandina
käsitle

Julia- tavad
tus* töötajad
0.8 3.4
0.3 0.5
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31.12.13 31.12.12

72.8 71.3

738.7 666.6

9.86 10.70

4,313.0 4,143.5

1.69 1.72

78.6 81.2

4,192.3 4,034.7

1.87 2.01

82.3 83.1

4,192.3 4,034.7

1.96 2.06

93.8 109.7

4,192.3 4,034.7

2.24 2.72

15.2 28.5

3,473.6 3,382.5

0.44 0.84

1.80 1.88

45.7 45.1

0.79 1.39

Varad, keskmine = (Aruandeaasta varad + Eelmise aasta varad)/2

Puhas intressimarginaalQ’411v1)=Neto intressitulu/Intressitootvad varad, keskmine * 100

thtressitootvate varade intressitootlus = Intressitulu/lntressitootvad vand, kesknine * 100

VoOrkapitali hind = lntressilculu/thtres silcandvad kohustused, kesknine * 100

Hinnavahe (Spread) = lntressitootvate varade intressitootlus - VoOrkapitali hind

Kuludeja tulude suhe = Tegevuskulud kokku/Tulud kokku * 100

Individuaalselt allahinnatud Iaenude osakaal portfellis = Individuaalselt allahinnatud laenu&Laenud
kilentideleja hediidiasutustele * 100

4. Suhtanrud
(miljonites eurodes)

Puhaskasum

Kesknine omakapital

Omakapitali tulukus (ROE), %

Varad. kesimine

Van tootlus (ROA), %

Neto intressitulu

Intressitootvad varad, kesimine

Puhas intressimarginaal (Nffi1), %

Laenukahjumitega konigeeritud neto intressitulu

Intressitootvad vand, keskmine

L.aenukahjumitega konigeeritud netointres simarginaal, %

Intres S itulu

Intressitootvad varad, keslonine

frtres s itootv ate vande intressitootlus, %

Intres s ilculu

lntressilcandvad kohustused, keslcmine

VOOrkapitali hind, %

Hinnavahe (Spread), %

Kuludejatulude suhe, %

thdividuaalsek allahinnatud Iaenude osakaal poitfeffis, %

Selgitused

Omakapitali tulukus (ROE) = Puhaskasum/Keslmiine omakapital * 100

Keskmine omakapital = (Amandeaasta omakapital + Eelmise aasta omakapital)12

Van tootlus (ROA) = Puhaskasum/Vand, kesinnine * 100

- 13-



AS SEB Pank, Aastaaruanne 2013

Intres sitootvad varad:

Nouded keskpangale

NOuded hedlldiasutustele

NOuded kilentidele

VOlakhjadja muud fikseeritud tulumaaraga vaartpabefld

(kOik ilma kogunenud intressideta)

Intressi kandvad kohustused:
VOignevus hedlldiasutustele
Voignevus Hientidele
Laenufondid
Allutatud kohustused
(kOik ilma kogunenud intressideta)

Tegevuskulud kokku:
Personafficulud
Muud tegevuskulud
Matedaalseja immateHaalse pOhivara kulumja väärtuse muutus

Tulud kokku:
Neto intressitulu
Neto teenu stasutulu
Netotulu valuutatehingutelt
Netotulu Oiglases väärtuses muutustega labi kasumiamande kajastatavatelt finantsvandelt
Dividenditulu
Netotulu investeedmistegevusest
Kasum sidusettevotete kapitaliosalusest
Muud tegevustulud

Varade kvaliteet

_______

(miljonites eurodes) 31.12.13 31.12.12

Koguvarad 4,442.9 4,183.0
Tahtajaks tasumata nOuded ja laenud* 64.2 116.8
Suhe koguvarasse, % 1.45 2.79
Laenudeja nOuete allahindlus 53.8 91.2

* Laenu tahtaja Uletanud pOhiosa voig.
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Ill. Konsolideeritud mamatupidamise aastaaruanne

1. Konsolideeritud kasumianianne
(miljonites eurodes) Lisa 2013 2012

Intressitulu

Intressikulu

Neto intressitulu

Komisjoni-ja teenustasutulu

Komisfoni-ja teenustasukulu

Neto teenustasutulu

Netotulu valuutatehingutelt

Netotulu Oiglases väärtuses muutustega läbi kasumianiande
kajastatavatelt finantsvaradelt

Netotulu investeerimistegevusest

Kasum sidusettevotete kapitaliosalusest

Muud tegevustulud

Personalilculud

Muud tegevuskulud
Materiaalseja immateriaalse pöhivara kulumja väärtuse muutus

Kasum enne laenukahjurneid
Laenukahjumid

Kasum enne tulumaksu
Tulumaks

Puhas kas urn

Muud koondtulud/kulud

Kirjed, mida edaspidi vöidakse kasumiaruandesse Umber Massffitseerida:
MUUgivalmis finantsvarade ümberhindlus

__________________

Kokku muud koondtuluWkulud

Kokku koondtulud

________________

Emaettevotja ainuaktsionärile (kokku)
-Kokku koondtulud jätkuvalt tegevuselt

lnitslali5eetltUd alnult Identifitseerlmiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaatid/initials

____________________________

Kuupäev/date
PncewaterhouseCoopers, Tallinn

3 93.8

4 -15.2

78.6

5 54.7

6 -14.9

39.8

7 4.4

109.7

-28.5

81.2

51.8

-14.7

37.1

4.8

2.5

-0.1

0.2

0.6

-33.6

-20.1

-3.2

69.4
1.9

71.3

0.0

2.8

0.5

0.2

0.9

-32.9

-21.3

-3.9

69.1
3.7

72.8
0.0

8

16

18

9

10

11

19,20

12

16

Puhas kas urn

Ainuaktsionärile kuuluv kasumi osa

2. Konsolideeritud koondkas umianianne

72.8 71.3

72.8 71.3

2013 2012

72.8 71.3

-0.5 0.6
-0.5 0.6

72.3 71.9

72.3 71.9
72.3 71.9

Aastaamande lisad lehekUlgedel 19-90 on raamatupidamise aastaamande lahutamatud osad.
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3. Konsolideeritud fmantsseisundi anianne
(miljonites eurodes)

VARAD

Sularaha kassas

NOuded keskpangale

NOuded kredfidiasutustele

NOuded klientidele

Kauplemiseks hoitavad fmantsvarad

Soetamisel mäaratletud Oiglases väärtuses muutusega läbi
kasumiaruande kajastatavad vaartpaberid

MuUgiootel fmantsvarad

Muu vara

Investeeringud sidusettevOtjatesse

Immateriaalne pOhivara

Materiaalne pohivara

VARAD KOMCU

KOHUSTUSFD JA OMAKAPifAL

Volgnevus hedildiasutustele

Volgnevus klientidele

Muud kohustused

Finantskohustused oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiamande

Fraldised

Kohustused kokku

Akts iakapital

Aaio

Reservid

Jaotamata kasum

Omakapital kokku

KOHUSTUSTh JA OMAKAPifAL KOMW

13

14

15

16

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Initsialiseeritud airiult IdentifitseerimisekS
Initialled for the purpose of IdentHicatlon only
Initsiaalid/initials

____________________________

Kuupäev/date 0. Oc. A’
PncewaterhouseCoOperS, Taflinn

Lisa 31.12.13 31.12.12

44.9 46.6

70.0 191.0

343.3 291.4

3,813.1 3,585.3

23.4 21.4

97.1 0.0

4.6 5.3

37.3 31.7

0.8 0.6

0.9 0.5

7.5 9.2

4,442.9 4,183.0

846.6 748.2

2,724.0 2,634.7

76.2 73.7

21.5 21.7

0.0 1.9

3,668.3 3,480.2

42.5 42.5

86.3 86.3

19.8 20.3

626.0 553.7

774.6 702.8

4,442.9 4,183.0

26

28

Aastaamande lisad lehekUlgedel 19-90 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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4. Konsolideeñtud rahavoo anianue

6

93.7
-17.2
54.7

-14.9
7.7

-53.5

180.5
-224.8

2.9

100.2
90.9
-1.0

219.2

0.7

-2.6

-1.9

112.9
-33.5

51.8
-14.7

5.8

-51.0

171.9

-45.5
-7.8

-178.4

239.2
0.7

251.4

0.6
-5.0
-4.4

UI. Rahavood finantseerimistegevusest
Allutatud laenude tagasimaksmine
Rahavood finantseerimistegevusest

0.0 -50.0
0.0 -50.0

Neto raha ja s die ekiivaleutide mnutus

Rahaja selle ekthalendidperioodi aiguses
Vdlisvaluuta kursimuutuste möju rahaleja selle ekvivalentidele

Raha ja selle ekvhalendid perioodi ios

217.3 197.0

Raha ja selie ekvivalentide jääk koosneb:

Kassa
NOuded keskpangale ilma kohustuslilcu reservita
Lilcviidsed hoiused teistes kredlldiasutustes
Väartpaberite kauplemisportfellja lilcvlidsed vôlakhjad

31.12.13 31.12.12

44.9 46.6
40.7 166.1

316.0 71.5

100.0 0.1
501.6 284.3

Aastaamande lisad lehekulgedel 19-90 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

lnlftlaliseerltud ainult Identifitseerimiseks -

Initialled for the purpose of identification only
lnitsiaalid/initials

_____________________________

Kuupäev/date
PricewaterhouseCoopers, TaHinn

2013 2012

(miljonites eurodes)

I Rahavood aritegevusest

Saadud intressid
Makstud intressid
Saadud teenustasu
Makstud teenustasu
Neto vaartpaberitulud ja muud tegevustulud
Personalilculud ja muud tegevuskulud

Rahaod äritegevusest enne äritegevusega seotudrade ja kohustuste

muutus t

Aritegevus ega s eotud varade muutus:
Tähtajalised nOuded pankadele ja kohustuslikreserv keskpangas

Laenudja nöuded Mientidele
Muud varad

Aritegevus ega s eotud kohustus te muntus:
Voignevused krediidiasutustele
VOignevused kilentidele
Muud kohustused

Rahavuod äritegevus est

II. Rahavood investeerimistegevusest

Jnvesteerinisportfe11i vaartpaberite muutus, suurenemine-/vähenemine+

Kinnisvara, materiaalse ja immateriaalse vara ost
Rahaood inwsteerimistegewsest, jätkuvtegews

70.5 71.3

Lisa

19, 20

284.3
0.0

87.3
0.0

501.6 284.3

Köik raha ekvivalendid on vahem kui ligilcaudu 3 kuu jooksul &upi poolt vabalt kasutatavad.
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Aastaalgus 01.01.2012

Res ervkapital

Muud

Puhaskasum

Muud koondtulud:

Muugiootel fmantsvamde väärtuse
muutus

Kokku muud koondtulud

Kokku koondtulud
Saldo seisuga 31.12.2012

Aasta algus 01.01.2013
Reservkapital
Muud
Puhaskasum
Muud koondkulud:

Muugiootel finantsvarade väärtuse
muutus

Kokku muud koondkulud
Kokku koondtuludlkoondkulud
Saldo seisuga 3 1.12.2013

Inltsialiseeritud alnvit Identifitseerlmiseks
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PncewaterhouseCooperS, TaIIInn

5. Konsolideeritud omakapitali muutuse anianne
(miljonites eurodes)

Aktsia- Ule- Jaota- Oma
kapital kurss Reserid mata kapital

(Iisa26) (aaio) (Iisa2S) kasum kokku

42.5 86.1 19.8 481.9 630.3

0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0

0.0 0.2 0.0 0.4 0.6

0.0 0.0 0.0 71.3 71.3

0.0 0.0 0.6 0.0 0.6

0.0 0.0 0.6 0.0 0.6

0.0 0.0 0.6 71.3 71.9
42.5 $6.3 20.3 553.7 702.8

42.5 86.3 20.3 553.7 702.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5
0.0 0.0 0.0 72.8 72.8

0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5
0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5

0.0 0.0 -0.5 72.8 72.3
42.5 86.3 19.8 626.0 774.6

Aastaamande lisad lehekulgedel 19-90 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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Lisad konsolideeritud finantsaruannetele

1. Raamatupidamisarvestuse pöhimOtted

AS SEB Pank (reg. nr. 10004252) on Tallinnas (Eestis), Tomimäe 2 registreeritud
bediidiasutus, mule ainuaktsionäriks on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
asukohamaa Rootsi, kes on ka lplikku kontrolli teostav osapool (lisa 28).

AS SEB Pank grupis oh 2013. aasta lOpus 1,071 tootajat (2012 1,118). AS-i SEB Pank 2012.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on avaldamiseks heaks kiidetud AS-i SEB
Pank juhatuse poolt ja esitatakse kinnitamiseks ainuaktsionärile.

Arvestus- ja esitusvaluuta
AS SEB Pank ja tUtarettevötj ate arvestusvaluutaks on euro. 2013. aasta konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Kasutajate mugavuseks on käesolev konsolideeritud raamatupidamise aruanne koostatud
miljonites eurodes kui ei ole teisiti naidatud.

1.1. Koostamise alused

Käesolev AS SEB Pank kontsemi (Grupp) konsohideeritud raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud kooskOlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega,
nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu poolt (IFRS — International Financial
Reporting Standards). Käesoleva konsolideeritud aruande koostamisel rakendatud
peamised raamatupidamisarvestuse pôhimötted on toodud allpool. Kui ei ole teisiti
näidatud, on neid pOhimOtteid kohaldatud jarjepidevalt köikide esitatud aastate kohta.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil,
välja arvatud mönedel juhtudel, kus alljargnevates arvestuspOhimotetes on kirjeldatud teisiti
(so. finantsvarad Oiglases väärtuses). Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkephise
arvestusprintsiibi kohaselt. Grupp hiigitab oma kulud vastavalt nende olemusele.

Kirjete esitamise viisi vOi kiassifitseerimise muutmisel konsolideeritud
raamatupidamisaruandes on Umber kiassifitseeritud ka vastavad eelmiste perioodide
summad, v.a. juhul kui raamatupidamisarvestuse pôhimötetes on teisiti sätestatud.

Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi rahvusvahehisi finantsaruandluse
standardeid fling nende tölgendusi, mis muutuvad Grupile kohustushikuks alates 1.
jaanuarist 2013 vöi hiljem algavate perioodide aruannetele. Antud peatUki lOpus on
esitatud nende standardite Ulevaade ja Grupi juhtkonna hinnang uute standardite ja
tolgenduste vöimaliku môju kohta finantsaruannetele esmakordse rakendamise perioodil
(lisa 1.21. Lisa 1.21 annab samuti Ulevaate uutest IFRS standarditest, nende tAiendustest ja
tolgendustest, mis muutuvad Grupile kohustuslikuks alates 1.01.2014 vi hihisematel
perioodidel ja mida Grupp ei ole rakendanud ennetahtaegselt.

1.2. Olulised raamatupidamisarvestuslikud hinnangud

Konsohideeritud finantsaruannete esitamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse
standarditele, nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu poolt, eeldab teatud oluhiste

Initsiallseerltud ainuft identifitseerlmiseks
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juhtkonnapoolsete raamatupidamisarvestuslike hirinangute ning eelduste tegemist, mis
mOjutavad aruande kuupaeva seisuga raporteeñtavate varade ja kohustuste jääke fling
tingimuslike varade ja kohustuste esitamist ning aruandeperioodil kajastatud tulusid ja kulusid.
Kuigi mitmed amandes esitatud finantsnaitajad pöhinevad juhtkonna teadmistel ja hinnangul,
mis on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, vöib tegelik tulemus nendest hinnangutest
oluliselt erineda. Tapsem hinnangute Ulevaade on toodud vastavate arvesmspohimotete vôi
lisade all.

Olulisi hinnanguid on kasutatud eelkOige järgmistes valdkondades:
a) Laenude allahindlused, sh. tagatiste Oiglase väärtuse hindamine (lisa 2.2)
b) Varadeja kohustuste ôiglane v.Artus (lisa 2.7)

Antud hinnanguid kaalutakse pidevalt ajaloolise kogemuse ja muude tegurite pôhjal, sh.
ootused tulevilcu sundmuste kohta, mida on antud tingimustes môistlikeks hinnatud. Muutused
hinnangutes vôivad omada olulist möju selle perioodi fmantsaruannetele, mule hinnanguid
muudeti. Juhtkond usub, et aluseks olevad eeldused on kohased fling nende phjal
koostatud Grupi majandusaasta finantsaruanded kajastavad Grupi finantsseisundit ja
majandustulemusi ôigesti ning oiglaselt.

Arengud globaalsetel fmantsturgudel
2013. aasta oh Uleilmsetel finantsturgudel mitmetahuline — arenenud tööstusriikide
aktsiaindeksid tegid läbi viimaste aastate suurima tôusu, kuid positiivne aastatulemus ei
puudutanud kaugeltki köiki riskantseid varaklasse. Suurematest aktsiaturgudest paistab
silma Jaapani Nikkei indeksi 52,42% suurune kerkimine. Jaapani puhul ei saa aga
arvestamata jatta sealse valuuta ligi 18% suurust norgenemist USA dollari suhtes, mistôttu
Jaapani aktsiaturu tulemus möödetuna teistes maailmavaluutades oh mônevörra
tagasihoidlikum. Korraliku aastatulemuse tegid ka USA ja Euroopa suuremad
aktsiaindeksid (USA $&P 500 indeks +29,6%ja Euroopa Euro$toxx50 indeks +17,95%).
Vôlakirj aturgudel saavutasid paremaid tulemusi riskantsemate ettevötete vOlakirjadesse
investeerinud, seevastu turvaliste valitsusvOlakirj ade aastatulemus jai kesiseks ning
arenevatele volakirjaturgudele investeerinud pidid kohati vastu vOtma arvestatavaid
kaotusi. Euroala vahitsusvölakirjade hinnaliikumist kajastav BofA ML Euro Government
indeks töusis aastaga 2,16%, kuid USA valitsusvölakirjade indeksid jäid aastakokkuvôttes
umbes 3% miinuspoolele. Kôrgema krediidiriskiga Euroopa ettevOtete völakirjad töid
investoritele aastaga ligi 10% tulu fling paiju ei jäänud maha ka USA high-yield vlakirjad.
Eelnevatel aastatel peksupoisi staatuses olnud Lôuna-Euroopa valitsuste völakirjad
taastusid 2013. aastal markimisväärselt, näiteks 1 0-aastased restmktureeritud Kreeka
valitsusvölakirjad tOld 2013. aastal investoritefe figi +40% aastatulemuse, korralik oil
tulemus ka Iirimaa, Hispaaniaja Itaalia vOlakirjadest.

Uheks olulisemaks pOOrdepunktiks 2013. aastal oh USA FOderaalreservi maikuus antud
signaal, et ülilOtva rahapohiitikat hakatakse tasapisi karmistama. Uudis avaldas iseäranis
mOju vOlakirjaturgudele — näiteks 10 aastase USA vahitsusvOlakirja tulumäär töusis maikuu
alguse 1.6% tasemelt aasta lopuks 3% juurde, mis tähendab investorile umbes 9% suurust
kaotust (vOlakirjade tulumäär ja hind liiguvad vastassuunas) selliselt
vOlakirjainvesteeringuit. Ka Euroala pikemad intressimäärad poordusid tOusule viies
vOlakirjainvestorite tulemused miinuspoolele.

Muutus USA rahapoliitika väljavaadetes oh tunduvalt rängem areflevate turgude jaoks.
Odava raha ajastu vOimalik loppemine vähendas nil ettevOtete kul majanduste
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kasvuväljavaateid fling arenevate riikide valuutade atraktiivsust. Investorite raha, mis eli
eelnenud aastatel suundunud arenevatele ifirgudele, hakkas nendelt turgudelt pOgenema.
Arenevate aktsiaturgude koondindeks MSCI EM langes 2013. aastal 8,69%. Tuues siia
kOrvale maailma aktsiaturgude koondindeksi MSCI World 24,1% suuruse aastase tOusu,
näeme et arenenud ja arenevate aktsiaturgude niivOrd suur erinevus tulemustes eli viimati
jalgitav 1998. aastal.

Ka arenevate turgude vôlakirjade jaoks eli lOppenud 2013. aasta keemline — kohaliku
valuuta vOlakirjade hinnaliikumist kajastav JF Morgan GBI-EM indeks langes aastaga
8,98% ehk aktsiatest pisut enamgi. Arvestatava osa vôlakirjaindeksite langusest moodustas
valuutade nOrgenemine USA dollari suhtes. Rahvusvaheliste investorite fookusesse kerkis
nn. ,,haavatav viisik” (Fragile Five) — defitsiidis jooksevkontoga ja aeglustuva
maj anduskasvuga majandused Brasiilias, Turgis, Indeneesias, Indias ja LOuna-Aafrika
Vabariigis. Nimetatud viie riigi valuutad elid 2013. aasta suurimate nörgenejate seas.

MOju klientidele/laenusaaiatele
Stabiliseerunud rahaturud ja jatkuv mOodukas taastumine en avaldanud mOju laenusaajate
kindlustundele kuigi tegelikel flnantsnaitajatel pohinev vôlgnike maksevOime en
paranenud. MOOdukas ja tagasiheidlik tulevikuväljavaade en saanud uueks
nermaalseisundiks. Grupi juhtkenna peelt tehtud rahaveegude plaanid ning menetaarsete ja
mittemenetaarsete varade väärtuse hindamine kehanenud majanduskeskkennas annavad
pOhjust eeldada stabiilset valjavaadet. Varade väärtuse languse hindamiseks keestatud
rahaveegude planeerimisel tehtud eeldused en turuelukerrale vastavalt tile vaadatud.

Môiu laenu tagatisele (eriti kinnisvara)
Laenude allahindluse maaramisel en arvesse vOetud juhtkenna hinnanguid nende varade
väärtuse esas bilansipaeva seisuga, vOttes arvesse rahaveegusid, mis vOivad tekkida
tagatiseks eleva kinnisvara mUUgist, millest en maha arvatud tagatise emandamise ja
mUtimisega seetud kulud. Paljude tagatisvarade turg Eestis, eriti kinnisvaraturg, en
stabiliseerunud j a tagasiheidliku kasvupetentsiaaliga. Realiseeritavate tagatiste turuhinna
maaramisel en kasutatud Grupi tasemel heaks kiidetud pikaajalise diskenteeritud rahavee
teenimise vOime alusel aiwutatud petentsiaalset turuväärtust

1.3. Konsolideerimine

AS SEB Pank Grupi kenselideeritud finantsaruanded sisaldavad emaettevOtja AS SEB
Pank ja tema tUtarettevOtjate finantsaruandeid seisuga 31.12.2013. Kenselideeritud
tUtarettevOtjad en teedud lehekuljel 4 (vt. tabel 1.1).

Kenselideerimisel liidetakse panga ja tUtarettevOtjate flnantsseisundi aruanded ja
kasumiaruanded rida-realt, elimineerides emavahelised salded, kaibed ja realiseerimata tulu
Grupi ettevôtjate vahelistelt tehingutelt. Elimineeritud en ka realiseerimata kahjumid, v.a.
kui tehing viitab leevutatud vara väärtuse langusele. Kenselideeritud en kôikide nende
eftevötjate aruanded, milles AS SEB Pank emab kentrelli. Kenselideerimisel kasutatud
tUtarettevOtjate aruanded en keestatud keeskOlas emaettevOtja an’estuspôhimOtetega.

TUtarettevOtjad
TutarettevOtjateks leetakse ettevOtjad, mille tile emaettevOtja emab piisavat kentrelli.
Kentrelli elemaselu eeldatakse kui emaettevOtjale kuulub etseselt vOl kaudselt tile 50%-
line esalus häaleOigusest vOl ettevOtja emab muul meel kentrelli teises ettevOtjas,
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määramaks nende finants- ja tegevuspohimotteid fling teostab kontrolli nende üle ja saab
kasu nende majandustegevuse tulemustest. Thtarettevôtjate tegevus kajastub
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest ja kajastub seal
kuni kontrolli löppemiseni.

Sidusettevötjad
SidusettevOtja on ettevötja, mille üle Grupp omab olulist mOju, kuid mida ta ei kontrolli.
Uldjuhul eeldatakse olulise mOju olemasolu juhul, kui Grupp omab ettevötjas 20% kuni
50% haaleOiguslikest aktsiatest vOl osadest.

Investeeringud sidusettevOtjatesse kajastatakse algselt soetusmaksumuse meetodil. Grupi
investeeringud sidusettevOtj atesse hOlmavad omandamisel kindlaks määratud firmaväärtust
(miinus kogunenud allahindlus). Investeeringud sidusettevOtjatesse kajastatakse
kapitaliosaluse meetodil, mule kohaselt on suurendatud Grupi investeeringut sidusettevötja
Grupile kuuluva ostujargse kasumiosa vOrra ja vähendatud sidusettevOtja kahjumi vOl
kasumijaotuse Grupile kuuluva osa vörra. SidusettevOtja Grupile kuuluv kasumi- vOi
kahjumiosa kaj astatakse aruandeaasta konsolideeritud kasumis vOl kahjumis
sidusettevOtjate kapitaliosaluse tulemina. Grupi ostujärgse osaluse liikumised muudes
koondtuludes kajastatakse eraldi muude koondtulude all. Kui Grupi kahjumiosa
sidusettevOtjas on vOrdne vol Uletab tema osalust sidusettevOtjas, sh. muud tagamata
laekumised, lOpetab Grupp edasise kahjumi kajastamise, v.a. juhul, kui ta on vOtnud kohustusi
vOi telnud makseid sidusettevOtja eest.

Grupi ja tema sidusettevOtjate vaheline realiseerimata tehingutulu elimineeritakse ulatuses,
millises Grupil on osalus sidusettevOtjas. Samuti elimineeritakse realiseerimata kahjumid, v.a.
kui tehing töendab vOOrandatud vara allahindlust. Grupi poolt kehtestatud pOhimOtetele
vastavuse tagamiseks on vajadusel muudetud raamatupidamisan’estuse pOhimotteid.

EmaettevOtja eraldiseisvad raamatupidamisamanded — esmased aruanded
EmaettevOtja eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on lisatud käesolevasse konsolideeñtud
aruandesse (vt. lisa 32), on investeeringud tUtarettevOtjate ja sidusettevötjate aktsiatesse
kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud allahindlused vara väärtuse langusest.

1.4. Tehingud välisvaluutas fling välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kOik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (emaettevOtja ja
tUtarettevOtjate arvestusvaluuta on euro). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on
aluseks vOetud tehingu toimumise paeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja —kohustused hinnatakse
bilansipaeval Umber arvestusvaluutasse bilansipaeval kehtivate Euroopa keskpanga
valuutakursside alusel. Umberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid
esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad
ja kohustused, mida mOOdetakse Oiglases väärtuses hinnatakse Umber arvestusvaluutasse,
vOttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad Oiglase väärtuse määramise
paeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata Olgiase
väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud,
materiaalne ja immateriaalne pOhivara), bilansipaeval umber ei hinnata, vaid kajastatakse
jätkuvalt tehingupaeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.
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1.5. Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena rahavooaruandes kajastatakse kassas olevat sularaha,
kasutatavad nöudmiseni hoiuseid keskpangas, vabalt kasutatavad hoiuseid teistes
krediidiasutustes fling likviidsed ja kauplemisvaartpabereid, mule tahtaeg on IUhem kui
ligikaudu koim kuud.

1.6. Finantsvarad

SEB Pank Grupp kiassifitseerib oma finantsvarasid ja -kohustusi vastavalt nende
omadustele fling nende kohta avaldatavale informatsioonile. Kehtiv klassifikatsioon on
toodud järgnevas tabelis:

Kategooria (defineeritud lAS 39 järgi) Mass (mä.äratletud Grupis)

Laenudja nöuded kredlidiasutustele
Laenud Eluasemelaenud

- eraisilcutele Muud eraisilculaenud
Jaenud ja nouded

Laenudja nOuded khentidele
Laenud Iaenud ettevotetele

ettevOtetele Laenud avalilcule sektorile

Völaklijad

Kauplemise eesmargil Aktsiad

soetatud vaaitpaberid Tuletisvaartpaberid — vaija arvatud

Olgiases väärtuses riskimaandamisarvestus
Fmants

muutusega läbi
varad

kasumiaruande V1aküjad
kajastatavad Soetamisel määratletud

finantsvarad Oiglases väärtuses muutusega
labi kasumiamande

kajastatavad vaartpaberid Aktsiad

Jnvesteerimisvaartpaberid — Noteeritud
Müugiootel vOlaldijad Noteerimata
finantsvarad nvesteerimisvaärtpaberid — Noteeritud

_________ __________________

aktsiad Noteerimata

Finantsvarad on varad, mida vOib kiassifitseerida sularahaks, lepinguliseks oiguseks saada
teiselt ettevötjatelt sularaha voi muud finantsvara, lepinguliseks ôiguseks vahetada teise
ettevtjaga finantsinstrumente potentsiaalselt soodsatel tingimustel vöi teise ettevötja
aktsiateks.

Juhtkond määrab investeeringute klassifikatsiooni nende esialgsel arvele vötmisel. Grupp
ei ole klassifitseerinud aruandeperioodil uhtegi finantsvara kategooriasse ,,Löpptahtajani
hoitavad”.

1.6.1. Laenud ja nöuded

Laenudja nöuded
Laenud ja nOuded on flkseeritud voi kindlaksmäaratud maksetega
mittetuletisinstrumendid, mida ei noteerita aktiivsel turul. Need tekivad siis, kui SEB Pank
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Grupp annab raha, kaupu vöi teenuseid völgnikule, ilma kavatsuseta sellest tuleneva
debitoorse voignevusega kaubelda.

Laenud vetakse finantsseisundi aruandes arvele ôiglases väärtuses, koos tehingukuludega
vaartuspaeval, kui raha laenusaaj ale välja makstakse vi kui on tekkinud makse
nôudeoigus fling kajastatakse kuni nende tagasi maksmiseni vOi mahakandmiseni,
vaatamata sellele, et osa nendest vOib olla kantud läbi laenu allahindluse kuludesse. Laenude
allahindlus näidatakse miinusmärgiga vastaval varakirjel. Laenud on finantsseisundi
aruandes kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära
meetodit. TekkepOhiselt arvestatud j a laekumata laenuintressid kaj astatakse
finantsseisundi aruandes vastaval varakirjel. Arvelduslaenu ja krediitkaartide puhul on
finantsseisundi aruandes kaj astatud laenuvOtj a tegelik limiidi kasutus. Kasutamata
krediidilimiit on kajastatud tingimusliku kohustusena.

Poordrepo tehingud
Vaartpaberid, mis ostetakse tagasimuugilepingute alusel (poordrepod) kajastatakse laenude
ja ettemaksetena vastavalt kas teistele pankadele vöi klientidele. Muugi ja tagasiostu hinna
vahet käsitletakse intressina ja arvestatakse tekkepöhiselt lepingute eluea jooksul kasutades
efektiivse intressi meetodit. Klientidele laenatud vaartpabereid hoitakse ka
raamatupidamisaruannetes.

Liisingnöuded
Kapitalirendinôuete hulka kuuluvad kapitalirendi-, tarbijafaktooñngu- ning
jarelmaksutehingud ja arvete tasumise kokkulepped. Kapitalirenditehinguks loetakse
liisingtehingut, mille korral köik olulised vara kasutamisest tulenevad riskid ja hüved
lähevad liisingfirmalt rentnikule Ule. Vara juriidiline omandiöigus vöib kliendile Ule minna
rendiperioodi löppedes.

Kapitalirendilepinguist tulenevaid nöudeid kajastatakse nende liisingmaksete ajaldatud
nuüdisväärtuses, millest on lahutatud nöuete pöhiosa tagasimaksed pluss renditava vara
garanteerimata jaakvaärtus rendiperioodi lpuks. Rentn&ult saadavad rendimaksed jagatakse
kapitalirendinöude pöhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse
rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe miAr on igal ajahetkel kapitaifrendi
netoinvesteeringu jiagi suhtes sama. Rendilepingute sölmimisega kaasnevad esmased
otsekulutused, mis jäävad rendileandja kanda, vöetakse arvesse rendi sisemise
intressimäära ja kapitalirendinOude arvestusel fling kajastatakse tulu vähendusena
rendiperioodi jooksul. NOuete allahindlus näidatakse miinusmargiga vastaval varakirjel.

Nöue kliendi vastu kajastatakse alates lepingujargse vara kliendile Uleandmise hetkest.
Tehingute puhul, mille osas lepingu objektiks olev vara ei ole veel tamimisaja pikkuse tôttu
kohale judnud ja Ule antud, kajastatakse nende lepingute osas rentnikelt laekunud summad
finantsseisundi aruandes kohustuste poolel ostjate ettemaksetena real ,,Viitvölad ja
ettemakstud tulud”. Liisingettevötja poolt tasutud summad ettemaksetena vara eest
hankijatele kajastatakse finantsseisundi aruandes varade poolel real ,,Viitlaekumised ja
ettemakstud kulud”.

Faktooringu ja laofinantseeringu nôuded
Faktooringtehinguteks loetakse finantseerimistehinguid, mille korral liisingflrma
finantseerib oma koostoopartnereist mUUj aid nende varaliste nöudeoiguste omandamise
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kaudu. Liisingfirma soetab müüjalt nôude tulevikus ostja poolt ostu-muugi lepingute alusel
tasumisele kuuluvate summade osas.

Faktooring on nöuete üleandmine (müük), kus söltuvalt faktooringlepingu tingimustest on
ostjal öigus teatud aja jooksul nôue müUjale tagasi mUüa (regressiöigusega faktooring) vol
tagasimuugi Oigus puudub ning kOik noudega seotud riskid ja tulud lälievad sisuliselt tile
mUUjalt ostjale (regressiOiguseta faktooring). Juhul kul liisingettevOtja ei omanda kOiki
noudega seotud riske ja hUvesid, siis kajastatakse tehingut kui finantseerimistehingut (s.t.
nOude tagatisel antud laenu) ning nOuet kajastatakse fmantsseisundi aruandes kuni nOue on
laekunud vOi regressiOigus aegunud. Juhul kui tagasiostukohustust ei ole ning konfroll
nOude ja temaga seotud riskide ja hüvede üle tulevad kliendilt üle liisingettevOtjale nOude
Uleandmise hetkel, kajastatakse tehingut nOude soetamisena. Soetatud nOuded vOetakse
arvele nende Oiglases väärtuses ja kajastatakse hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses.
Faktooringu nOuete ja kohustuste kajastamise lopetamisel jargitakse lAS 39 nOudeid ja
hindamine tehakse iga spetsiifihise lepingu tUübi ja seisundi pOhjal.

Laofinantseeringu tehinguteks loetakse finantseerimistehinguid, mule korral liisingfirma
finantseerib oma koostoopartnereid andes neile laenu panditud laovarude tagatisel.
faktooringu ja laofinantseeringu nOudeid kajastatakse konigeeritud soetusmaksumuses,
millest on lahutatud nOuete pOhiosa tagasimaksed. NOuete allahindlus näidatakse
miinusmargiga vastaval varakirjel. NOue ostja vastu tekib ostu-muugi lepingu faktoorimise
ehk nOude soetamise hetkest.

Laenude Ia nOuete hindamine
Grupp hindab jarjepidevalt, kas on olemas objektiivseid tOendeid selle kohta, et fmantsvara
vOl finantsvarade grupi väirtus on langenud. Finantsvara vOl fmantsvarade grupi väärtus on
langenud ja allahindlusest tulenev kahju on tekkinud vaid juhul, kul on olemas objektiivsed
tOendid halvenemisest Uhe vOl mitme siindmuse tOftu pärast vara esialgset arvelevOtmist
(,,kahjujuhtum”) ja sellel kahjujuhtumil on mOju fmantsvara vOi finantsvarade rUhma tuleviku
eeldatavatele rahavoogudele, mida on vOimalik usaldusväärselt hinnata.

Laenude hindamisel on konservatiivselt arvestatud mitmesuguste riskidega. EttevOtluslaenude
hindamisel on AS-is SEB Pank kasutusel ldiendinOuete kiassifitseerimise sUsteem, mis on
vastavuses AS-i SEB Pank emaettevOtjas Skandinaviska Enskilda Banken AB-s
kasutatavate pohimOtetega. NOuete hindamise aluseks on juriidilisest isikust ettevOtja
maj anduslik seisund, majandusharu olukord, laenuvOtja usaldusväärsus, tema juhtkonna
kompetents, laenulepingus fikseeritud kohustuste täitmise Oigeaegsus ning muud tegurid, mis
kOik kokku aitavad hhmata laenunOude väärtust ja laenuportfellis tekkinud kahju summat.
fUUsilisest isikust Iaenusaajate puhul hinnatakse laenulepingus fikseeritud kohustuste
täitmise Oigeaegsust, maksevöimet ja tagatisi, vanust, haridust, tOOstaai,
saastmisharjumusi ja muid krediidiriski mOjutavaid tegureid.

Esmalt hindab Grupp, kas on olemas objektiivseid tOendeid halvenemise kohta
iiidividuaalselt nende finantsvarade suhtes, mis individuaalselt on olulised ja individuaalselt
vOl ühiselt nende finantsvarade suhtes, mis ei ole individuaalselt olulised. Kui Grupp teeb
kindlaks, et individuaalselt hinnatud (olulise vOl mitteolulise) finantsvara suhtes ei ole
olemas objektiivseid tOendeid halvenemise kohta, kaasab ta vara samaste krediidiriski
tunnustega finantsvarade ruhma ja hindab nende allahindlust grupipOhiselt. Varasid, mis on
individuaalselt hinnatud ja mille allahindlusest tulenev kahju tuleb jätkuvalt kajastada, ei
kaasata grupipohisesse hindamisse. Grupipohise allahindluse otstarbel grupeeritakse
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finantsvarasid homogeensete krediidiriski tunnuste pöhjal (s.t. Grupi hindamisprotsessi
alusel, mis vötab arvesse varade liiki, majandusharu, tagatise liiki, maksepraktikat ja muid
asjakohaseid tegureid). Nimetatud tunnused on olulised selliste varagruppide tuleviku
rahavoo hindamiseks.

Grupipöhiselt hinnatud laenugruppide tuleviku rahavoogu hinnatakse varade lepinguliste
rahavoogude pOhjal Grupis ja nende varade ajalooliste kahjumite pôhjal, mule krediidiriski
tunnused samanevad Grupis olemasolevatele varadele. Ajaloolisi Iaenukahjumeid
korrigeeritakse kehtivate vaadeldavate andmete pohjal, kajastamaks hetke tingimuste mju,
mis ei möjutanud seda perioodi, millel ajaloolised kahjumid tuginevad ja körvaldamaks
nende moödunud perioodide neid möjusid, mis hetkel ci esine. Grupp vaatab regulaarselt
üle tuleviku rahavoogude hindamise meetodeid ja eeldusi, et vähendada vOimalikke
erinevusi kahjuhinnangute ja tegelike kahjude vahel.

Hinnanguliste laenukahjumite arvestamiseks on hinnatud laenude ja intressinôuete
laekumise töenäosust jargnevatel perioodidel fling eeldatavate laekumiste diskonteeritud
nüüdisväärtust, mis on diskonteeritud finantsvara esialgselt kehtinud intressimäaraga ning
samuti diskonteeritud eeldatavaid laekumisi tagatiste realiseerimisest (v.a. tulevased
laenukahjumid, mis ci ole realiseerunud), mis köik koos aitavad hinnata telddnud
laenukahjumi suurust. Kahjumi suurust möôdetakse kui vahet vara bilansilise maksumuse ja
eeldatava tuleviku rahavoo nüUdisväruse vahel (hüvitatav summa). Vara bilansilist
maksumust vähendatakse allahindluskonto abil ja kahjumi summa kajastatakse
kasumiaruandes. En- ja ühisallahindlused (riskiklassipöhiselt grupeeritud laenude
hindamise pOhjal leitud hinnanguline tekkinud kahjum) moodustatakse individuaalselt
hinnatud laenudele ning grupipohised allahindlused homogeensetele laenugruppidele.

Juhul kui jargmisel perioodil allahinnatud kahjumi summa väheneb ja vähenemist saab
objektiivselt seostada sUndmusega, mis tekkis pärast allahindluse kajastamist (nagu
laenusaaj a riskikiassi paranemine), kantakse eelnevalt kaj astatud allahindlusest tulenev
kahju tagasi, korrigeerides allahindluse kontot. Tagasikande summa kajastatakse
kasumiaruande real ,,Laenukahjumid” tuluna.

Kui laen on ebatöenäoliselt laekuv, kantakse see maha laenu vastava allahindluse arvelt.
Sellised laenud kantakse maha parast kOikide nôutavate protseduuride läbiviimist ja
kahjusumma kindlakstegemist. Laenud, mida hinnatakse ühiselt vöi individuaalselt ja mille
tahtaega on pikendatud, ci beta enam tähtaja Uletanud laenudeks, vaid tavalisteks
laenudeks.

Krediidiriski juhtimise pOhimötetest annab pöhjalilcuma ülevaate lisa 2 ,,Riskipoliitika ja
-juhtimine” (vt. 1k 37). Intressitulud laenudelt kajastatakse kasumiamande real ,,Intressitulu”.

1.6.2. Olglases väärtuses muutustega lAbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad

Oiglases väärtuses muutustega labi kasumiaruande kajastatavad fmantsvarad hölmavad:
• kauplemise eesmargil soetatud vartpaberid
• soetamisel määratletud Oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad

vaärtpaberid
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Kauplemisväärtpaberid
See rühm höimab vaartpabereid, mis on soetatud vôi hangitud peamiselt edasimuugi vöi
tagasiostmise eesmargil lähitulevikus voi kui need on osa iseseisvast finantsinstrumentide
portfellist, mida hailatakse ühiselt ja mule kohta on olemas töestus hiljutisest lühiajalisest
tegelikust kasumi teenimisest, ja tuletisvaartpabereid.

Vaartpaberid, mis on soetatud vol hangitud peamiselt edasimuugi vOl tagasiostmise
eesmargit lahitulevikus
See ruhm hOlmab aktsiaid ja vOlakirju, mis on soetatud kauplemise eesmargil.
Kauplemisvaartpaberid vöetakse tehingupaeval algselt arvele öiglases väärtuses,
arvestamata tehingukulusid. Edaspidi kajastatakse neid Oiglases väärtuses.

Aktiivsel turul noteeritud kauplemisvaartpaberid hinnatakse öiglases väärtuses, kusjuures
aluseks vOetakse antud paeval keskmine noteering, kuna kauplemisportfeiliga
vöimaldatakse kauplemist eesmärgiga toetada klienditehinguid ning varad ja kohustused
tasakaalustavad tururiski.

Parim tunnistus Oiglasest väärtusest on samaväärsete varade voi kohustuste noteeritud hinnad
aktiivselt turul. Noteeritud hindu ei saa jima töenditeta tahelepanuta jatta. Samas tuleb
harvadel juhtudel turuhindu ka korrigeerida, kui see mOOtmispaeval ôiglast väärtust ei kajasta.

Aktiivsel turul noteerimata aktsiad/völakirjad hinnatakse Umber ôiglasesse väärtusesse
tunnustatud turuosalise poolt antud viimase noteeringu alusel eeidusei, et
aktsiaid/vOlakirjad on regulaarseit noteeritud ja hindade volatiiisus on olnud samastele
instrumentidele kehtivas tavapärases vahemikus. Kui noteeringutest ei tulene hinda vöi
noteeringud pole piisavalt regulaarsed vol instrumentide hinnanoteeringud ei jaa
tavaparasesse vahemikku, siis hinnatakse aktsiadlvOlakirjad Umber Oiglasesse väärtusesse,
vOttes aiuseks kogu kättesaadava informatsiooni emitendi kohta, et hinnata
finantsinstrumendi hinda Oiglase väärtuse määramiseks sarnaste turul saadaolevate
instrumentide hinnaga. Aktiivsel turul noteerimata kauplemisvolakirjade puhul
diskonteeritakse rahavood turn intressimaaradega, miliele on lisatud emitendi risk.
fondiosakute puhasväartuse ostukurssi kasutatakse Oiglase väärtuse hindamiseks.
Igal juhul, kui konkreetsel finantsinstrumendil puudub aktiivne turg, leiab Grupp sellele
Oiglase väärtuse kasutades hindamismeetodeid. Nendeks vOivad olla viimased söltumatute
osapoolte vahelised turutingimustel tehtud tehingud, diskonteeritud rahavoo analUUs,
vOrdlus teise, samaste omadustega tootega, viide hiljutistele tehingutele seni, kuni
majandustingimustes olulisi muutusi ei ole toimunud voi teised turuosalejate poolt
tavaparaselt kasutatavad hindamismeetodid.
Kauplemisvaartpaberite realiseemmata ja realiseemnud tulem kajastatakse kasumiaruandes
real ,,Netotulu Oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavatelt
finantsvaradelt”.

Dividenditulu finantsvaradelt, mis on kiassifitseeritud kauplemisvaartpaberiteks,
kajastatakse kasumiaruandes real “Netotulu Oiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande kajastatavatelt finantsvaradelt” siis, kui ettevOtjal on tekkinud Oigus
dividende saada.

Tuletisväärtpaberid
Tuletisinstrumendid (forward-, swap- ja optsioonitehingud) vOetakse arvele Oiglases
väärtuses, arvestamata tehingukulusid, tehingupaeval, edasine kajastamine toimub nende
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Oiglases väärtuses. Juhul kui tu1etisvärtpaberid on noteeritud aktiivsel turul, kasutatakse
ôiglase väArtusena turuvaärtust. Vastasel juhul kasutatakse Oiglase värtuse leidmiseks
hindamismeetodeid.

Need tehingud kajastatakse fmantsseisundi aruandes varana, kui nende turuväärtus on
positiivne ning kohustusena, kui turuväärtus on negatiivne. Finantsseisundi aruandes
varade ja kohustuste Oiglasi väärtusi tuletisinstrumentidelt ei saldeerita. Tuletisinstrumentide
arvestusel ei kasutata riskimaandamisarvestuse erireegleid.

Valuuta forwardid, valuuta ja intressi swapid hinnatakse tuleviku rahavoogude
diskonteerimisega, kasutades efektiivset intressimäära. Vastav intressitulu fling
realiseerunud kasum ja realiseerimata tulu/kulu tuletisinstrumentide Umberhindlusest
kajastatakse kasumiaruande real ,,Netotulu Oiglases värtuses muutustega läbi kasumiaruande
kajastatavatelt fmantsvaradelt”.

Aktiivse turu olemasolul hinnatakse valuuta- ja aktsiaoptsioonitehingud umber
turuväärtusele, kasutades turuhinda. Kui usaldusväärset turuhinda ei ole, baseerub
optsioonide öiglane väärtus Black-Scholes’i mudelil.

Soetamisel määratletud Oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad
finantsvarad
Oiglases väärtuses muutustega Iäbi kasumiaruande kajastatavad vaartpaberid määratakse
siia kategooriasse löplikult nende esmasel arvelevôtmisel. Juhtkond määrab vaartpaberid
siia kategooriasse seetOttu, et finantsvarade rUhma hallatakse ja nende tulemust hinnatakse
öiglases väärtuses vastavalt kehtestatud riskijuhtimise ja investeerimisstrateegiale.

Aruandeperioodil on see vaartpaberite klass kaasatud likviidsete vOlakirjade portfelli.
Investeeringu eesmärk on hoida kohalikke likviidseid reserve likviidsetes vaartpaberites,
mida saab rahalise likviidsuse loomiseks keskpangas pantida. Selle finantsvarade rUhma
kajastamine ja möOtmine toimub jarjepidevalt vastavalt eespool nimetatud
kauplemisvaartpaberite poliitikale.

Intressitulud laenudelt kaj astatakse kasumiaruande real ,,Intressitulu”. Nende vaartpaberite
ümberhindamisest saadud realiseeritud j a realiseerimata tulem kajastatakse kasumiaruande
real ,,Tulu ôiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavatelt fmantsvaradelt “.

1.6.3. Muugiootel finantsvarad

Vaartpaberid on klassifitseeritud kui mUugiootel fmantsvarad kui nad ei kuulu ühte eespool
nimetatud kategooriatest: kauplemiseesmargil soetatud voi muud öiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad vaarpaberid. MUUgiootel finantsvara on
möeldud määramata tahtajaga hoidmiseks, mida vöidakse mUUa vastavalt likviidsusvajadusele
vOl muutustele intressimäärades, valuutavahetuskurssides vOl aktsiahindades vOi nad on
mOeldud strateegilisel eesmargil pikaajaliseks hoidmiseks.

Nimetatud vaatpaberid vöetakse väärtuspäeval arvele Oiglases väärtuses koos
tehingukuludega. Edaspidi kajastatakse neid Grupi aruannetes Oiglases väärtuses. Juhul kui
Oiglane väärtus ei ole usa1dusvärselt hhinatav, kajastatakse need väartpaberid
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soetusmaksumuses. MuUgiootel vartpaberite ôiglase vArtuse muutusest tulenev
realiseerumata tuluj’kulu kajastatakse koondkasumiaruandes finantsvarade Umberhindlusena.

Grupp hindab jarjepidevalt, kas on olemas objektiivseid töendeid, et muugiootel finantsvara
väärtus on langenud. MuUgiootel aktsiainvesteeringute puhul loetakse vaartpaberi Oiglase
väärtuse olulist vöi pikaajalist langust alla tema soetusmaksumuse vara väärtuse langust
määravaks teguriks. Völainstrumendi väärtus loetakse langenuks, kui instrumendilt laekuv
eeldatud rahavoog muutub. $ellise tendi esinemisel mUugiootel vara kohta eemaldatakse
kumulatiivne kahju — möôdetuna kui vahe soetusmaksumuse ja hetke ôiglase väärtuse vahe,
millest on maha arvatud värtuse langusest tulenev kahju selle finantsvara kohta, mis eelnevalt
on kajastatud kasumi vol kahjumina — koondkasumiaruandest ja kajastatakse kasumiaruandes.
Omakapitali instrumentide värtuse langusest tingitud kahju, mis on kajastatud
kasumiaruandes, ei kanta tagasi läbi kasumiaruande. Kui jargmisel perioodil mUUgiootel
olevaks kiassifitseeritud vOlainstrumendi Oiglane väärtus tOuseb ja tOusu vOib objektiivselt
seostada sUndmusega, mis toimus parast väärtuse langusest tingitud kahju kajastamist kasumis
voi kahjumis, kantakse väärtuse langusest taastamine tagasi läbi kasumiaruande.

Varade mUügist saadav kasum!kahjum kajastatakse koondkasumi vahenemisena ulatuses,
mule vOrra on varasemalt kajastatud väärtuse tOus samalt instrumendilt ja Ulejäänud osa
kasumiaruandes.

MUUgiootel fmantsvarade efektiivse intressi meetodiga arvestatud infress ja valuutakursi
muutusest tulenev kasum ja kahjum kajastatakse kasumiaruandes. Dividendid mUUgiootel
omakapitaliinstrumentidelt kajastatakse kasumiaruandes, kui grupil on telddnud oigus
dividende saada.

1.7. Netoarvestused

Finantsvarade ja -kohustuste vahel tehakse netoarvestusi ja netosumma kajastatakse
finantsseisundi aruandes ainult juhul, kui selleks eksisteerib juriidiline Oigus ning on kavas
nimetatud summad realiseerida samaaegselt vOi netobaasil.

1.8. Materiaalsed ja immateriaalsed pOhivarad, v.a. firmaväärtus

POhivarana on finantsseisundi aruandes kajastatud maa, hooned, infotehnoloogiaseadmed,
kontoriseadmed ja muud pikaajalise kasutuseaga varad. Immateriaalsed varad on eraldi
identifitseeritavad mitterahalised mitteffiüsilised varad ja mule hulka hetkel kuulub
soetatud tarkvara.

Materiaalsed pöhivarad ja immateriaalsed varad vOetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema
tOöseisundisse ja -asukohta.

Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse pohivara
soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse pOhivara mOistele ja vara
finantsseisundi aruandes kaj astamise kriteeriumitele (s.h. tOenäoline osalemine tulevikus
majandusliku kasu tekitamisel). Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse perioodikuludes.
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Materiaalsed pôhivarad ja piiratud kasuliku elueaga immateriaalsed varad kajastatakse
edaspidi nende soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
vima1ikud väärtuse langusest tulenevad kahjumid. Amortisatsiooni hakatakse arvutama
alates kasutuselevötmise kuust ja arvestades kuni bilansiline maksumus jôuab vara
jääkväärtuseni vôi kui seda loetakse ebaoluliseks, siis amortiseeritakse vara täielikult.
Varade puhul, millel on oluline jaäkväärtus, amortiseeritakse vara kasuliku tööea jooksul
kuludesse vaid soetusmaksumuse ja jääkväärtuse vahe. Amortisatsiooni arvestamisel
kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit.

Amortisatsiooni arvestuse aluseks on vara kasulik tooiga, millest lähtuvalt on kujundatud
amortisatsiooninormid. Hooned amortiseeritakse 20-50 aasta jooksul, piiratud kasutuseaga
immateriaalne vara amortiseeritakse 3-5 aasta jooksul, muud p&aajalised materiaalsed
pöhivarad 3-7 aasta jooksul, maad ei amortiseerita ja piiramam elueaga immateriaalseid
varasid el amortiseerita. Igal bilansipaeval hinnatakse amortisatsiooninormide, meetodite ja
jääkvaartuste asjakohasust.

Pöhivara kulum ja väärtuse langus on näidatud kasumiaruande real ,,Materiaalse ja
immateriaalse pohivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse muutus”.

Vara muügist saadav kasum ja kahjum määratakse kindlaks vörreldes mUugitulu
bilansilise maksumusega. Need kajastatakse kasumiaruandes muude tegevustulude/kulude
all.

Kulude kapitaliseeñmine
Pangakontorite rekonstrueerimisväljaminekud kapitaliseeritakse materiaalse pöhivarana ja
kantakse kuludesse lineaarselt viie aasta jooksul vöi kui rendileping on lUhem kui viis
aastat siis vastavalt rendilepingu kestvusele.

Arenguvaliaminekud
Tarkvaraprogrammide arendamise vöi Ulalhoiuga seotud kulud kajastatakse kuluna nende
kandmisel.

Reklaami- ja uute toodete, teenuste ning protsesside käivitamisväljaminekud kantakse
kuludesse tekkimise momendil. Ettevötjasiseselt arendatavate kaubamarkidega jm. seotud
väljaminekud kantakse samuti kuludesse tekkimise momendil.

1.9. Vara (v.a. finantsvarad) väärtuse langus

Piiramatu kasuliku elueaga vara ei amortiseerita, vaid kontrollitakse kord aastas selle vara
vôimalikku väärtuse langust, vrreldes selle bilansilist maksumust kaetava väärtusega.
Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse vöimalikule langusele viitavate
asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust
fling vörreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum
kajastatakse summas, mille vOrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse.
Vara kaetav väärtus on vara oiglane väärtus, millest on maha lahutatud muugikulutused,
vöi selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on korgem. Vara väärtuse languse
hindamise eesmargil hinnatakse kaetavat väärtust väikseima vôimaliku varade grupi kohta,
mille jaoks on vôimalik rahavoogusid eristada. Muud varad, v.a. finantsvarad ja
flrmaväärtus, mule väärtus alla hinnati, vaadatakse igal aruandekuupaeval üle vôimaliku
tagasikandmise eesmargil.
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1.10. Rendiarvestus — grupp kui rentnik

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mule puhul kôik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hUved kanduvad tile rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse finantsseisundi aruandes rendilepingu jôustumise kuupAeval vara
ja kohustusena renditud vara Oiglase väärtuse summas vOi rendimaksete miinimumsumma
nuudisvaartuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja
kohustuse j aakvaartuse vahendamiseks. Finantskulud j aotatakse rendiperioodile
an’estusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jaakvaartuse suhtes sama
(efektiivse intressimäära meetod). Kapitalirendi tingimustel renditud materiaalsed
pikaajalised varad amortiseeritakse samaselt omandatud varaga, kusjuures
amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga vôi rendisuhte kehtivuse periood,
olenevalt sellest, kumb on luhem.

Kasutusrendimaksed kaj astatakse rendiperioodi j ooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.
Grupp kasutab kasutusrenti peamiselt hoonete/ruumide rentimiseks. Rendikulud
kajastatakse kasumiaruande real ,,Muud tegevuskulud”.

1.1 1.Finantskohustused

Kehtiv klassifikatsioon on toodud järgnevas tabelis:

Kategooria(defineeritudlAS 39 järgi) lUass (määratletudGrupis)

Kredfldiasutuste deposlldid

EttevOtted
Korrigeeritud Klientide deposlldid Avalik sektor

soetusmaksumuses
Eraisdwdkajastatavad

finantskohustused Rniteefltud vaärtpabeHd

Finantskohustused Lsenufondid

______________________

Allutatud laenud

-. .... Kauplemise eesmArgil soetatud vaartpaberid (ei
Oiglases vaartuses

rakendata nsbmaandamisarvestust)
muutusega labi

kasumiamande kajastatavad Soetamisel mAaratletud Oiglases väärtuses muutusega

fmantskohustused labi kasumiamande kajastatavad vaaitpaberid —

emiteeritud vOlakirjad

Tingimuslikud Tingimuslilcud laenukohustused

kohustused Garantlld ja muud finantskohustused

Krediidiasutuste ja klientide deposiidid
Deposiidid vOetakse arvele vaartuspaeval Oiglases väärtuses, millest on maha arvatud
tehingukulud, ning edaspidi mOOdetakse neid korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades
efektiivse intressimaara meetodit ja kajastatakse ridadel ,,Völgnevus krediidiasutustele” ja
,,Völgnevus klientidele”, tekkepOhiselt arvestatud intressid kajastatakse vastavatel kohustuse
kirjel. Vastavad intressikulud kajastatakse kasumiamande real ,,Intressikulu”.

Vôetud laenud, volakiriad ja emiteeritud vaartpaberid
Völakohustused vOetakse esialgselt arvele Oiglases väärtuses, millest on maha arvatud
tehingukulud (laekumisel saadud raha summas, vahendatuna tehingukulude vOrra). VOetud
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laene ja emiteeritud v1akirju kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses,
kasutades efektiivse intressimäära meetodit; laekunud summade (millest on maha arvatud
tehingukulud) ja lunastusväärtuse vahe kajastatakse kasumiaruandes instrumendi tähtaja
jooksul kasutades efektiivset intressimäära.

Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib tapselt oodatavat tulevast rahavoogu läbi
tähtaja bilansilise väärtuseni. Tehingukulude amortisatsiooni kajastatakse kasumiaruandes
koos intressikuludega. Vastavad intressikulud kajastatakse kasumiaruandes real
,,Intressikulu”.

Juhul, kui vetud laenudel on kasutamata limiit, siis kajastatakse seda tingimusliku varana.

Lühiajalised ja lahkumishüvitised töötajatele
Töötajate lühiajalised hUvitised on töötajatele makstavad hüvitised (v.a.
lahkumishüvitised), mis kuuluvad maksmisele kaheteist kuu jooksul parast selle perioodi
loppu, mu töötajad osutavad hUvitiste maksmise aluseks olevaid teenuseid. Töötajate
lühiajalised hüvitised hOlmavad selliseid väljamakseid nagu palgad ja
sotsiaalkindlustusmaksed ning toolepingu ajutise peatamisega seotud hUvitisi (nagu
puhkusetasu).

Lahkumishüvitised kuuluvad väljamaksmisele, kui grupp lôpetab USösuhte lepingu
löpetamiseks ettenahtud efteteatamistahtaega jargimata vôi töösuhe tootajaga löpetatakse
koondamise tOttu vöi poolte kokkuleppel töösuhte lôpetamisel lepitakse kokku hUvitise
maksmises. Grupp vötab lahkumishUvitise arvele, kui on vOtnud endale kohustuse
löpetada tootajaga töösuhe koondamise tôttu vöi on kokku leppinud töösuhte löpetamises
poolte kokkuleppel koos hüvitise maksmisega. HUvitised, mis kuuluvad maksmisele
hiljem kui 12 kuud parast bilansipaeva, diskonteeritakse nüüdisväärtusesse.

1.12. Varjatud tuletisinstrumendid

Varjatud tuletisinstrumendid eraldatakse tavaliselt pöhilepingust ja kajastatakse samaselt
teiste tuletisinstrumentidega (lisa 1.6.2). Varjatud tuletisinstrumente ei eraldata, kui nende
majanduslik iseloom ja riskid on tihedalt seotud pOhilepingu majanduslike tunnuste ja
riskidega. Kuid mnedel juhtudel vöidakse jätta eraldamata ka pohilepinguga tihedalt
mitteseotud varjatud tuletisinstrumendid.

Kombineeritud instrumendid (nt. indeksiga seotud deposildid) liigendatakse nil, et
pohileping kajastatakse deposiidina j a hinnatakse amortiseeritud soetusmaksumuses
kasutades efektiivse intressimäära meetodit ja varjatud tuletisinstrumendid kajastatakse ja
môödetakse ôiglases väärtuses.

1.13. Finantsgarantii lepingud

Finantsgarantii lepingud on lepingud, mis nöuavad garantii andjalt ettenähtud maksete
tegemist garantii saaj ale talle tekitatud kahju hüvitamiseks, kul konkreetne vOlgnik ei ole
teinud makseid tahtaegselt, vastavalt völakohustuse tingimustele. Selliseid
finantsgarantiisid antakse klientide nimel pankadele, flnantsasutustele, ettevötetele j a
teistele asutustele laenude, muude panga rahaliste vahendite ja kohustuste tagamiseks
teistele pooltele.
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F inantsgarantiid vöetakse algselt arvele oiglases väärtuses (lepingu väärtus) garantii
andmise paeval. Seejärel kajastatakse panga antud garantiist tulenevaid kohustusi garantii
jääkväärtuses. Kasumiaruandes kajastatakse garantii eluea jooksul garantilit lineaarselt
teenitud teenustasutulu. Garantiikohustuse tasumiseks väljamakstavad summad kajastatakse
finantsseisundi aruandes kuupaeval, mu selgub, et garantii kuulub väljamaksmisele.

1.14. Eraldised kohustustele ja vöimalikele kuludele

Eraldistena kajastatakse finantsseisundi aruandes tenäolisi kohustusi, mis on avaldunud
enne bilansikuupaeva toimunud sUndmuse tagajarjel fling mule realiseerumise aeg vol
summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel finantsseisundi aruandes lähtutakse juhtkonna
hinnangust eraldiste täitmiseks töenäoliseh vajamineva summa ning eraldise realiseerumise
aja kohta. Eraldis kajastatakse finantsseisundi aruandes summas, mis on juhtkonna
hinnangu kohaselt bilansipaeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks
voi Uleandmiseks kolmandale osapoolele.

Juhul kui eraldis realiseerub töenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul parast bilansipaeva,
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nUüdisväärtuse
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise möju on ebaoluline. Eraldiste kulu ja
eraldiste bilansilise maksumuse muutuste kulu kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

1.15. Tulude kajastamine

Intressitulu- ja kulu
Intressitulu ja -kulu on kajastatud kasumiamandes köikide intressikandvate fmantsvarade- ja
kohustuste osas, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse
intressimaära meetodit. Intressitulu sisaldab ka samast tulu intressikandvatelt
finantsinstrumentidelt, mis on kiassifitseeritud oiglases väärtuses läbi kasumi vOl kahjumi (nt.
kauptemisvOlakirjad jms).

Efektiivse intressimara meetod on finantsvara vOl -kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamise ja intressitulu vOl intressikulu vastavale perioodile jaotamise meetod. Efektiivne
intressimär on määr, mis diskonteerib tapselt eeldatava tulevase rahavoo läbi
finantsinstrumendi eeldatava eluea fmantsvara vol -kohustuse bilansilise väärtuseni. Efektiivse
intressimira arvutamisel hindab Grupp rahavooge arvestades finantsinstrumendi kOild
lepingulisi tingimusi, kuid ei arvesta tulevasi hediidikahjumeid. Arvutusse kaasatakse kOik
lepingulised olulised pooltevahelised tasutud voi saadud teenustasud, mis on efektiivse
intressimäära lahutamatuks osaks, tehingukulud ja kOik muud taiendavad maksed vOi
mahaarvamised.

Kui fmantsvara vOi rUhm samaseid fmantsvarasid on vara väirtuse languse tOttu alla hhmatud,
kajastatakse neilt tekidvat intressitulu kasutades sama intressimäära, millega diskonteeriti
tuleviku rahavoogusid leidmaks vara väärtuse langusest tekkinud kahju.

Komisjoni- ja teenustasutulu
Tulud kajastatakse grupi tavaparase tegevuse raames osutatud teenuste eest saadud vOi
saadaoleva tasu Oiglases vaärtuses. Teenustasu tulu ja komisjonitasu tulu kajastatakse
tekkepOhiselt vastavate teenuste osutamisel (nt. pangakaartide teenustelt). Laenude/liisingute
väljaandmistasusid, mida peetakse oluliseks, kajastatakse kui ettesaadud tulu ja nende osas
korrigeeritakse vastava Iaenulliislngu efektiivset intressimäära.
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Portfellihalduse ja muud nOustamistasud, kui ka varahalduse ja vaartpaberthalduse tasud
kajastatakse vastavate teenuselepingute alusel, tavaliseit tekkepöhiseit.
Investeerimisfondidega seotud valitsemistasud kajastatakse teenuse osutamise perloodi
jooksul. Tulemusega seotud tasud vol tasu koostisosad (nt. edukustasud) kajastatakse siis, kui
vastavad tulukuse näitaj ad on täidetud.

Muud teenustasutulud ja muud tulud kajastatakse tekkepOhiseit vastavate tehingute
toimumise hetkel.

1.16. Dividenditulu

Dividendid kajastatakse kasumiaruandes siis, kui Grupil on tekkinud Oigus dividende saada.

1.17. Esimese päeva kasumi ja kahjumi kajastamine

Parim tunnistus oigiasest väärtusest esialgsei kajastamisel on tehingu hind (s.t. antud vol
saadud instrumendi Oigiase väärtuse hinnang), v.a. juhul, kui selie instrumendi Oigiast
väärtust on vOimalik vOrreida samas instrumendis toimunud turutehingutega (s.t. jima
muudatuste vOi umberpakendamisteta) vOi kui väärtuse hindamine tugineb
hindamismeetodil, mule muutujateks on vaid turul vaadeidavad andmed.

Esimese päeva kasum kajastatakse ainuit juhul kui see tugineb hindamismeetodil, mule
aluseks on vOrreldavad turu andmed. Muudei juhtudei iükkub esimese päeva kasum edasi
jajagatakse tehingu eiuea peale.

Edasilükatud esimese päeva kasumi ja kahjumi kajastamise ajastamine määratakse
individuaalselt. See kas amortiseeritakse tehingu eluea jooksul, lükatakse edasi, kuni
instrumendi Oigiast väärtust on vOimalik kindlaks teha kasutades turul vaadeidavaid
sisendeid, vOi realiseeritakse läbi arvelduse. Seejärel mOOdetakse finantsinstrumenti
(eraidatud varj atud tuletisinstrumenti) Oiglases väärtuses ning korrigeeritakse edasilUkatud
esimese paeva kasumi ja kahjumiga. Edasised Oigiase väärtuse muutused kajastatakse
koheseit kasumiaruandes ilma edasiiUkatud esimese paeva kasumi ja kahjumi
tagasikandmiseta.

1.1$. Aktsiapöhised maksed

Grupi tOOtaj ad saavad kompensatsiooni aktsiapOhiste motivatsiooniprogrammide kaudu,
mis pOhinevad Skandinaviska Enskiida Banken AB aktsiatei, näiteks tulemusaktsiate
programm, tOOtajate aktsiaoptsiooni programm ja aktsiakogumisprogramm. Nende
programmidega seotud kulude ja vajaduse korral ka kogunenud sotsiaalmaksu kirjendamine
toimub vastavalt Grupis kehtestatud korrale

Grupp osaleb omakapitalil pOhinevate aktsiapOhiste maksete tehingutes vastutasuks
teenetele, mida tema teatud tOOtajad talle osutavad. Saadud teenete Olgiane väärtus
mOOdetakse aktsiate omandamise paeval eraldatud aktsiate vOl aktsiaoptsioonide Oiglase
väärtuse alusel. Nende teenete maksumus, mida tOOtaja on osutanud eraidatud aktsiate vOl
aktsiaoptsioonide vastu, kaj astatakse konsoildeeritud kasumiaruandes selle perioodi
jooksul, mu teeneid saadi ja mida nimetatakse rakendumisperloodiks.
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1.19. Maksustamine

EttevOtte tulumaks
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevötj ate kasumit ci maksustata, mistöttu ei
eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nôudeid ega kohustusi. Kasumi asemel
maksustatakse Eestis j aotamata kasumist valjamakstavaid dividende maksumaäraga 21/79
netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide valjamaksmisega kaasnevat eftevOtte
tulumaksu kaj astatakse konsolideeritud kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil,
mu dividendid välja kuulutatakse, sOltumata sellest, millise perioodi eest need on valja
kuulutatud vôi millal need tegelikult välja makstakse.

Dividendide valjamaksmisega voi muude omakapitali vähendavate väljamaksete
tegemisega kaasnevat ettevötte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide voi
muude omakapitali vähendavate väljamaksete väljakuulutamise hetkel. Eesti
maksusüsteemi erilisuse töttu ci teki Eesti ettevOtetel edasilükkunud tulumaksu kohustust ja
ci arvestata sellest tulenevat tegelikku tulumaksukulu.

1.20. Varahaldusteenused

Grupp tegutseb varahaldusteenuste pakkumise ja fondide juhtimisega. Selliseid varasid,
mule on Grupile hallata andnud kolmandad osapooled ja neist tekkivat tulu, ci vöeta
pangagrupi finantsseisundi aruandes arvele. Varahaldusteenustelt saadud komisjonitasu
näidatakse komisjoni-ja teenustasutulu hulgas.

1.21. Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite, avaldatud standardite
muudatuste fling Rahvusvahelise Finantsaruandluse TOlgenduste Komitee (IFRIC)
tolgenduste rakendamine

Jargmiscd uued vOl muudetud standardid ja tOlgcnduscd muutusid Grupile kohustuslikuks
alatcs 1.01.2013.
“Yrni koondkasumiarua nde kirjete esitamine” — L4S 1 muudatused (rakendub
1.juulil 2012 vOi hiljem algavateic aruandcpcrioodidclc). Muudatused nOuavad
cttcvOtctclt muus koondkasumiaruandes esitatud kirjetc jagamist kahtc ruhma, söltuvalt
sellest, kas neid vOib vOi ci tohi tulevikus umber klassffitscerida kasumiaruandesse.
Muudctud on lAS 1 poolt kasutatavat soovituslikku aruandc nimetust, uus nimetus on
“Kasumi- ja muu koondkasumiaruanne”. Muudetud standardi tulemusena muutus
konsolidccritud finantsaruannete esitusviis, kuid see ci mOjutanud tehingute ega saldodc
kajastamist.

IfRS 13 “Ôiglase väärtuse mJötmine” (rakendub 1. jaanuaril 2013 vOl hiljcm algavatele
aruandeperioodidele).Standardi ecsmargiks on ühtlustamine ja keerukusc vahendamine;
scetOttu sisaldab standard Oiglase väärtuse korrigeeritud dcfinitsiooni fling Oiglase väärtuse
mOOtmisc aluseid ja avalikustamisc nOudcid, mis on kasutatavad läbi erinevatc IfRS
standardite. Grupp vaatas üle tuletisinstrumentide väärtusc mOOtmise. Nende muudatuste
moju kajastati raamatupidamispOhimOtete muutusena 2013. aasta aruandes vt.
Raamatupidamisarvestus pOhimötted Pt. 1.6.2., p.2.7.

Ulejäänud uutel vOi muudetud standarditel vOi tOlgendustel, mis hakkasid esmakordsclt
kehtima 1.01.2013 algaval aruandeaastal, ci ole eeldatavasti olulist möju Grupile
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VälIa on antud uusi vol muudetud standardeid ja tOlgendusi, mis muutuvad Grui1e
kohustuslikuks alates 1.0 1.2014 vOl hilisematel perioodidel
IFRS 9, ,,Finantsinstrumendid”: ktassfitseerimineja möötmine (ei ole veel vastu
vOetud Euroopa Liidu poolt). Novembris 2009 välja antud ja oktoobris 2010, detsembris
2011 ning novembris 2013 muudetud standardi peamised reeglid onjargmised:
• Finantsvarad tuleb kiassifitseerida ühte kahest mOOtmiskategooriast — varad, mida

kajastatakse oiglases väärtuses, ja varad, mida kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses. Otsus tehakse vara esmasel arvelevötmisel. Kiassifitseerimine
sOltub ettevOtte ärimudelist finantsinstrumentide haldamisel fling instrumendi
lepinguliste rahavoogude omadustest.

• Instrumenti kajastatakse parast arvelevOtmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult
juhul, kui on tegemist volainstrumendiga ja (I) ettevOtte ärimudeli eesmärk on hoida
vara, et saada temast tulenevaid lepingulisi rahavoogusid ning (ii) vara lepingulised
rahavood sisaldavad ainult pOhiosa- ja intressimakseid, s.t. tal on ,,laenu
baasomadused”. Köik muud vOlainstrumendid kajastatakse Oiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande.

• KOik omakapitaliinstrumendid tuleb pärast arvelevOtmist kajastada oiglases
väärtuses. Omakapitaliinstrumendid, mida hoitakse kauplemiseesmargil, kajastatakse
Oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. KOikide muude
omakapitaliinstrumentide puhul vOib arvelevOtmise hetkel teha mittetuhistatava
valiku kajastada realiseerimata ja realiseeritud kasumid ja kahjumid oiglase väärtuse
muutustest kasumiaruande asemel Iäbi muu koondkasumaruande. Oiglase väärtuse
muutusi ei hakata ümberklassifitseerima Iäbi kasumiaruande. Selle valiku vOib teha
instrumendipOhiselt. Dividendid kajastatakse läbi kasumiaruande, tingimusel et nad
kujutavad endast investeeringult saadavat tulu.

• Enamus lAS 39 nOudeid finantskohustuste kiassifitseerimiseks ja mOOtmiseks kanti
muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamine muudatus on see, et finantskohustuste
puhul, mis on määratud kajastamiseks Oiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab
ettevOte enda krediidiriski muutusest tulenevad Oiglase väärtuse muutused kajastama
muus koondkasumiaruandes.

• Riskimaandamisarvestuse nOudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus
paremini riskijuhtimisega. Standard pakub ettevOtetele arvestuspOhimötte valikut
rakendada kas IFRS 9 riskimaandamisarvestuse nOudeid vol jätkata lAS 39
rakendamist kOikidele riskimaandamisinstrumentidele, kuna standard ei käsitle hetkel
makro-riskimaandamisarvestust.

IfRS 9-sse novembris 2013 tehtud muudatustega eemaldati standardist kohustuslik
rakenduskuupaev, muutes seega standardi rakendamise vabatahtlikuks. Grupp el plaani
olemasolevat IfRS 9 versiooni rakendada.

IfRS 12 “Avatikustamise nöuded osatuste kohta teistes ettevötetes” (rakendub 1. jaanuaril
2014 vOi hiljem algavatele aruandeperloodidele). Standard rakendub ettevOtetele, kellel on
osalused ifitarettevOttes, ühisettevötmises, sidusettevOttes vOl konsolideerimata
struktureeritud üksuses. IFRS 12 sätestab avalikustamise nOuded ettevötetele, kes
rakendavad kahte uut standardit - IfRS 10 ,,Konsolideeritud aruanded” ja IFRS 11
,,UhisettevOtmised” - ning see asendab lAS 2$-s ,,Investeeringud sidusettevOtetesse” praegu
sisalduvad avalikustamise nOuded. IfRS 12 nOuab ettevOtetelt sellise informatsiooni
avalikustamist, mis aitaks finantsaruande lugejatel hinnata ttitar- ja sidusettevOtetes,
ühiseftevOtmistes ja konsolideerimata struktureeritud üksustes osaluste olemust ja
osalustega seotud riske ja flnantsmOjusid. Nende eesmärkide tAitmiseks nOuab uus standard
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erinevate valdkondade kohta info avalikustamist, sh tuleb avalikustada (i) olulised otsused
ja hinnangud, mida tehti maaramaks, kas eftevOte kontrollib, uhiselt kontrollib vOi omab
olulist mOju teise ettevOtte tile; (ii) rohkem infot mittekontrollivale osalusele kuuluva osa
kohta Gruppi tegevustes j a rahavoogudes; (iii) summeeritud finantsinformatsioon
ifitarettevOtete kohta, mules on olulised mittekontrollivad osalused; ja (iv) detailne info
osaluste kohta konsolideerimata strukmreeritud uksustes. Grupp hindab standardi mOju
finantsaruandele.

“Finantsvarade ja —kohustuste saldeerimine” — lAS 32 muudatused (rakendub
1. jaanuaril 2014 vol hiljem algavatele aruandeperioodidele).Muudatus lisas
rakendusjuhised standardisse lAS 32, kasitlemaks vasturaakivusi, mida on taheldatud
mOnede saldeerimise kriteeriumide rakendamisel. Muu hulgas selgitati, mida tahendab ,,on
kehtiv juriidiline Oigus saldeerimiseks”; samuti seda, et mOningaid brutoarvelduse süsteeme
vOib pidada vOrdeliseks netoarveldusega. Grupp ei rakenda flnantsvarade ja —kohustuse
saldeerimist.

“Muudatused IFRS-ides 2013 (rakendub 1. juulil 2014 vOi hiljem algavatele
aruandeperioodidele, v.a. allpool nimetatud juhtudel; ei ole veel vastu vOetud Euroopa
Liidu poolt). Muudatused hOlmavad muudatusi uhes standardis.
lAS 40 muudeti selgitamaks, et lAS 40 ja IFRS 3 ei valista tiksteist. lAS 40 juhised aitavad
aruande koostajatel eristada kinnisvarainvesteeringut ja omaniku poolt kasutatavat
kinnistut. Aruannete koostajad peavad ka lahtuma IFRS 3 juhistest, et otsustada, kas
kinnisvarainvesteeringu omandamine on ariUhendus. Grupp hindab muudamste mOju
finantsaruandele.
Ulejaanud uutel vOi muudetud standarditel vOl tOlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole
eeldatavasti olulist mOju Grupile.

2. Riskipoliitika ja -juhtimine

2.1. Riskipoliitika ja —struktuur

Riskide juhtimine on panga pOhitegevus ja on seetOttu aluseks pikaajalisele kasumlikkusele
ja stabiilsusele. Risk on tihedalt seotud äritegevusega ja ariarendusega ning seelabi
klientide vaj adustega. Erinevatest riskidest, mida SEB vOtab klientidele finantslahenduste
ja toodete pakkumisel, on krediidirisk kOige olulisem.

SEB kasumlikkus sOltub otseselt vOimest mOOta, juhtida ja hinnata riske, millega ta kokku
puutub, hoides samal ajal adekvaatset kapitali taset ettenägematute sUndmuste tarbeks.
Grupi finantsstabiilsuse tagamiseks identffitseeritakse, j algitakse ning juhitakse riskide ja
kapitaliga seotud kUsimusi varajases staadiumis. Samuti moodustavad need olulise osa
pikaajalisest strateegilisest planeerimisest ja operatiivsetest ariplaneerimise protsessidest,
mida viiakse labi kogu Grupis.

Risk on defineeritud AS-is SEB Pank kui vOimalik negatiivne kOn’alekalle oodatavast
finantstulemusest. Riskijuhtimine koosneb kOikidest tegevustest, mis on seotud riski
vOtmise, riski maandamise, riskianaluUsi, risldkontrolli ja jarelkontrolliga. SOltumatu
riskikontroll hOlmab riskide identifitseerimist, mOOtmist, jalgimist, stressitestimist,
analUusi, raporteerimist ja järelkontrolli, eraldiseisvalt riski vOtvatest funktsioonidest.
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Finantsinstrumentidest tulenevad riskid, millele Grupp on avatud, on finantsriskid,
sisaldades krediidiriski, likviidsusriski, tururiski ja operatsiooniriski (milliseid on
kirjeldatud ailpool).

AS-i SEB Pank juhatus vastutab riskide juhtimise, kontrolli ja kooskölastamise peamiste
pöhimötete juurutamise eest ja otsustab üldise aktsepteeritava riski taseme. Juhatuse
alluvusse on loodud erinevad komiteed, kellele on antud otsustusöigus söltuvalt
riskitüUbist. Juhatuse järelevalve, selge otsustamisstruktuur, korgel tasemel riskiteadlikkus
töotajate hulgas, uhised definitsioonid ja pôhimôtted fling kontrollitud riskide vötmine
kehtestatud limiitide piires on SEB riskide ja kapitali juhtimise nurgakivid.

Riskijuhtimine ja -kontroll on Grupi jaoks prioriteetne valdkond, mida pidevalt
arendatakse. Alates 2008. aastast on AS-il SEB Pank järelevalveasutuste luba kasutada
sisemisi mudeleid regulatiivse kapitali arvutamiseks: sisereitingutel pohinev lähenemine
krediidiriski ja täiustatud möötmismudel operatsiooniriski jaoks. Viimastel aastatel on
riskide juhtimise peamine arendusfookus olnud juurutatud Base! II mudelite jätkuv
täiustamine ja ettevalmistused uueks regulatiivseks korraks — Basel III.

2013. aastal viidi lOpule proj ekt Uleminekuks sisemistele krediidiriskimudelite!e
korporatiivklientide segmendis. Projekti raames on juurutatud asjakohased protsessid fling
esitatud taotlus jarelevalveasutustele ba saamiseks nimetatud mude!ite kasutusele
vOtmiseks. Tururiski kontrolli alal vöeti VaR arvutamiseks kasutusele täiustatud SEB
Grupi riskimudel (ARMS).

SEB on töötanud välja kompleksse stressitestide raamistiku, mis h1mab kOiki peamisi
riske ja mille tahelepanu keskmes on krediidikahjumite risk, mis vôrdleb majanduslanguse
stsenaariumite majanduskriteeriumeid ajaboo!iste majandusteguritega, mis on aluseks
andmetele, mida kasutatakse tavaparaselt kogu majandustsUklit hôlmavates (through-the
cycle) krediidimudebites. Kontsemis prognoositud riskitase on seotud aastatulude ja vabade
kapitali ressurssidega. Stressistsenaariumites vähendatakse prognoositud tulusid,
suurendatakse krediidikahjumeid nil individuaa!selt kui Uhiselt hinnatud !aenude puhul ja
suurendatakse ka baenuportfellide kapitalinöudeid tulenevalt halvematest keskmistest
riskiklassidest. Stressitestide raamistikus kasutatakse nii sisemisi kui väliseid maksehäirete
ja kahjude andmeid kooskö!as ajabooliste makro- ja mikromajanduslike andmetega, et
simuleerida nende möju kontsemi olemasolevale portfelli!e. Seb viisil saab kindlaks teha
portfebbi erinevate osade tundlikkuse, mis vôimaldab kontsemil oma riski tOhusamabt
hallata.

2.2. Krediidirisk

Krediidiriski suhtes avatud varadeks on nOuded klientidebe, nuded krediidiasutustele ning
völakirjad ja derivatiivid. Krediidirisk on risk saada kahjumit tubenevalt !aenusaaja
ebaônnestumisest lepinguliste kohustuste täitmiseb SEB Panga Grupi ees kliendi ebaedust
äritegevuses vôi muudest teguritest pöhjustatuna.

Krediidirisk on Grupi äritegevuse suurim risk; seetOttu pöörab juhatus krediidiriskile
avatud positsioonide juhtimisele kôrgendatud tähelepanu. Krediidiriskide hindamise ja
vötmise phimtted on sätestatud SEB Panga Grupi krediidipoliitikas.
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Krediidipoliitika pöhimôtted on alljargnevad:
a) laenuandmine peab olema vastavuses krediidipoliitikaga,
b) laenuandmine peab pôhinema analüüsil,
c) igasuguse krediidialase tegevuse aluseks on usaldusväärsus,
d) laenu otstarve peab olema täielikult arusaadav,
e) laenuandmine peab olema vastavuses laenu tagasimaksmise vöimega,

laenusaajal peab olema kindel tagasimakseallikas ning ka teisene allikas laenu
tagasimaksmiseks,

g) laenusaaja omafinantseering peab olema laenu suhtes märkimisväärne (piisavalt suur),
h) laenuandmisel tuleb arvestada äritsükli vOimalikke negatiivseid möjusid,
i) laenuandmise tegevus peab vastama panga kasumieesmärkidele.

Konkreetse kliendiga seotud krediidiriski analUüs hOlmab endas mitmeid erinevaid tegevusi
nagu laenutaotleja tausta, struktuuri, juhtkonna ja omanike riski, majanduskeskkonna ja
laenutaotleja positsiooni hindamine; ariplaani fling esitatud rahavoogude prognooside
analUüs ja hindamine; kliendi tuntuse ja usaldusvaarsuse ning krediidiajaloo hindamine.
Riskivötmise üle otsustamine toimub kollegiaalsek krediidikomiteedes vOi otsustamisöigust
omavate isikute poolt vastavalt pangajuhatuse poolt kinnitatud otsustamislimiitidele.

VOlakirjades krediidiriski vôtmise otsustamine on osa Uldisest krediidiotsuste tegemise
protsessesist. Limiit konkreetse emitendi vOlakfrjadesse investeerimiseks peab olema
kinnitatud krediidikomitee vol otsustamisOigust omavate isikute poolt. Tavasituatsioonis ei
vOta AS SEB Pank investeerimispositsioone, sh krediidiriski kandvaid positsioone
vOlakirjadesse, välja arvatud kauplemisportfelli piiratud ulatuses, mis on reguleeritud
aktivate-passivate juhtimise komitee (APJK) poolt kehtestatud kauplemisportfelli üldlimiidi
kaudu. Likviidsuse puhvri eesmargil on AS SEB Pank investeerinud AAA reitinguga EKP
kölbulikesse valitsuse vOlakirjadesse. VOlakirjadest tuleneva krediidiriski maht on väike
fling seetOttu ei käsitleta seda käesolevas aruandes detailselt.

AS SEB Pank sOlmib derivatiivlepinguid eelkoige selleks, et pakkuda klientidele tooteid
finantsriskide juhtimiseks ja seejärel katab tekkinud positsioonid vastupidiste tehingutega
emaettevOtjaga. Derivatiivlepingu positiivne turuväärtus näitab vastaspoole krediidiriski;
selleks, et arvestada ka tuleviku turutingimuste ebamaarasusega, arvutatakse krediidiriski
ekvivalent. Derivatiividega seotud krediidiriski ei hinnata oluliseks ega käsitleta
alljargnevalt detailselt. Seega keskendutakse laenude ja krediidiasutuste (teiste pankade)
kohustustega seotud krediidiriskile.

Krediidiriskide analUUs
Krediidiriski suurust hinnatakse AS-is SEB Pank peamiselt maksimaalse potentsiaalse
kahjuna teatud ajaperioodi jooksul teatud tOenäosuse juures. Krediidiriski mOödetakse
igakuiselt kasutades komponentidena makseviivituse tOenäosuse määra (PD, Probability of
Default), makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD, Loss Given Default), nöude
prognoositavat suurust makseviivituse hetkel (EAD, Exposure at Default) vOi nende
koondnäitajat riskiga kaalutud vara (RWA, Risk Weighted Assets).

Pärast PD, EAD ja LGD hindamist on vOimalik arvutada oodatava kahju ning
mitteoodatava kahju suurust.

Oodatavat kahju (EL, Expected Loss) vOib tolgendada kui krediidikahjude ,,normaalset
taset” ja seda tuleks riski seisukohalt vaadelda kui äritegevuse kulu. SeetOttu tuleks see
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katta tehingute hinna ning riskireservide kaudu. Oodatava kahju minimeerimiseks
rakendatakse vajalikke meetmeid läbi kvaliteetsete sisekordade fling heade
sisekontrollimehhanismide kehtestamise.

Mitteoodatavat kahju (UL, Unexpected Loss) seostatakse Uldiselt erandlike ja suurte
krediidikahjumitega ning nende täielikku katmist ei saa ette näha igapäevaste tehingute
kasumi arvelt. Selliste kahjude vastaseks peamiseks kaitseks on kvaliteetsed sisekorrad,
head sisekontrollimehhanismid, kindlustuspohimötted ning tulud. Vilmaseks
mitteoodatavate kahjude katmise vahendiks on AS-i SEB Pank kapital.

PD on vastaspoole riskiklassist sOltuv makseviivituse töenäosuse määr jargneva aasta
jooksul, mis on määratud läbi riskiklassifikatsiooni, kvaliteediklassi vöi reitingu.

LGD on hinnanguline oodatava kahju määr vastaspoole makseviivituse korral väljendatud
osakaaluna EAD-st. LGD arvutamisel vOetakse muuhulgas arvesse ka seda, kas kohustus
on tagatud vôi tagamata, tagatise tuupi fling tagatise järjekohta.

EAD koosneb kahest osast — olemasolevast kohustusest ning hinnangulisest potentsiaalsest
tulevikukohustusest makseviivituse hetkel. Kasutamata, kuid tulevikus potentsiaalselt
kasutatava kohustuse suuruse hindamiseks kasutatakse riskipositsiooni
umberhindamistegurit (CCF, Credit Conversion Factor). Kuna CCf on ainus juhuslik vôi
muutuv osa EAD-st, sOltub EAD hinnang CCF-i hinnangust.

Krediidiriskide analUüs toimub pöhiliselt kahel tasandil — portfelli ja riskipositsiooni
tasandil.

Laenuportfelli riskimäära kontrollimiseks kasutab AS SEB Pank portfelli mitmekesistamise
meetodit. Pangagrupi laenuportfelli struktuuri ja dünaamikat jalgitakse nil erinevate
kliendisegmentide, toodete, klientide kui ka majandusharude lOikes. Laenuportfelli
krediidiriski analUüsi teostab igakuiselt krediidivaldkond, kes teeb ka regulaarseid
ülevaateid panga juhtorganitele. Seejärel arutatakse nh neid tulemusi kui ka vajadust erilise
tähelepanu pooramiseks vöi erianalUüsi teostamiseks kindlakstehtud probleemi suhtes.

Uksiku kilendi tasandil analüüsitakse perioodiliselt (kord aastas, kvartalis vol vajadusel
sagedamini) laenusaajate olukorda ja hinnatakse nende riskitaset. AnalUUside aluseks on
aasta- ning kvartaliaruanded ja rahavoogude prognoosid, mule abil hinnatakse
finantsmajanduslikku seisukorda, samuti krediidiajalugu, maksepraktikat ja muudest
allikatest pärinev informatsiooni. Kriitilist tähtsust omab hinnang laenusaajate
usaldusväarsusele.

AS SEB Pankjagab laenuportfelli kahte suurde segmenti:
A) korporatiivportfell hOlmab laene jurildilistele isikutele, kes kuuluvad kliendigruppi,
mule suhtes on SEB Panga Grupp vötnud krediidiriski summas üle 500 000 EUR (2012:
500 000 EUR)ja
B) jaekliendid, mis hOlmab väilceettevOtete ja eraisikute alamsegmente.

AnalüUsi tulemuste pohjal jagatakse korporatiivkliendid kuueteistkümnesse riskikiassi
vastavalt AS-i SEB Pank kliendi riskide kiassifitseerimise sUsteemile. Kuusteist riskikiassi
jagunevad 5 aritegevuse kvaliteediklassi vahel. 2013.a. lopu seisuga moodustas
korporatiivportfell 42% kogu laenuportfellist (2012: 41%).
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Vastavalt riskikiassi süsteemile ei pea riskikiassi kinnitama ettevOtjatele vôi ettevôtjate
grupile, kelle suhtes on Grupp vötnud krediidiriski kogusummas alla 500 000 EUR (2012:
500 000 EUR) ehk jaeportfelli kuuluvatele väikeettevötetele. Nende laenusaajate
hindamisel kasutatakse skoori arvutamise mudelit.

VäikeettevOtete skoori arvutamise mudel vôtab arvesse kliendi finantsseisu kahe viimase
aastaaruande, viimase vahearuande ja jargmise aasta prognoosi phja1, kliendi
krediidiajaloo pangas ja maksehäirete registri alusel, kliendi tegevuse pikaajalisuse.
AnalUUsija annab hinnangu kliendi korrektsusele ja informatsiooni kvaliteedile. Teatud
mju omab ka majandusharu riskitase. Mudeli väljundiks on krediidiskoor, mis väljendab
riskitaset ja määrab otsustamistaseme. Söltuvalt skoorist jagatakse kliendid
kvaliteediklassidesse A, B, C ja D, kus A on parim ja D halvim kvaliteediklass.
Väikeettevötted moodustasid 2013.a. löpu seisuga 6% kogu laenuportfellist (2012: 7%).

2013 aastal töötati välja uus väikeettevôtete skoori arvutamise regressioonmudel, mule
kasutusele vötmiseks on esitatud taotlus järelevalveasutustele.

Eraisikulaenude analUüsimisel kasutatakse krediidiskoori arvutamise ja maksevOime
analUUsi mudelit (maksevime analüüs mdab kliendi laenu teenindamise vôimet vôttes
arvesse tema netosissetulekut ja elamiskulusid), mis vtab muuhulgas arvesse laenutaotleja
krediidiajalugu, sissetulekuid, vanust, toolepingu tingimusi ja kinnisvara väärtust. Mudeli
väljundiks on krediidiskoor ja sellele baseeruv laenuandmise soovitus. Skoori pôhjal
jagatakse kliendid kvaliteediklassidesse A, B ja C, kus A on parim ja C halvim
kvaliteediklass. 2013.a. lôpus moodustasid eraisikud 43% koguportfellist (2012: 45%).

Ulejäänud 8% portfellist moodustasid nôuded krediidiasutuste vastu (2012: 7%).

Krediidiriski jalgimine ja maandamine
Juriidiliste isikute olukorra ja riskitaseme ülevaatamine toimub regulaarselt vähemalt Uks
kord aastas, s1tuva1t kliendi segmendist, eelnevalt kinnitatud riskikiassist ja muust pangale
teadaolevast täiendavast teabest. Ulevaatuse kaigus hinnatakse kliendi
flnantsmajanduslikku olukorda, riskitaset, olemasolevate finantskohustuste täitmise
korrektsust ja finantseerimisvajadust. Uhe olulise tulemusena uuendatakse köikide
korporatiivportfelli kuuluvate klientide ja kliendigruppide riskiklass, mis kehtib reeglina
kuni 1 aasta. Riskikiassi 13-16 kuuluvad kliendid on pideva järelevalve all fling nende
ülevaatused toimuvad üldjuhul kvartaalselt.
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Korporatiivportfelli jaotus kvaliteediklasside lOikes on toodud järgnevas tabelis.

Ettevôtjate portfell
riskikiasside iiisi

% porifellist, miJiele on
määratud riskilass

31.12.13 31.12.12

Eraisikute ja väikeettevötjate — jaeportfelli — regulaarseks jalgimiseks on kasutusel
käitumisskoori mudelid. Need mudelid pOhinevad laenude analüüsimisel kasutatavatel
taotlusskoori arvutamise mudelitel. Käitumisskooris kasutatakse eraldiseisvat
kvaliteediklassi E makseviivituses klientide laenude puhul ja väikeettevötjate jaoks on
lisaks kasutusel kiass N, millesse määratakse nende klientide laenud, kelle kohta panga
hinnangul ci ole piisavalt teavet muu kiassi määramiseks. Osa kasutatavat teavet
(maksekäitumine, ettevotjate finantsseis) uuendatakse regulaarselt (igakuiselt, kvartaalselt),
osaliselt kasutatakse varasemast olemasolevat informatsiooni. Kliendihalduritel on
kohustus väikeettevOtete finantsandmeid uuendada vähemalt 1 kord aastas. Käitumisskoor
arvutatakse igakuiselt kôikidele eraisikute ja väikeettevötj ate laenudele.

Jaeklientide portfelli j aotus kvaliteediklassidesse on näidatud ailtoodud tabelis.

Jaeportfell
kilitumisskooride iäri

% skooritud portfellist
31.12.13 31.12.12

Initsialiseeritud aintilt Jdentlf)tseerlmlseks
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_____________________________

Ke.upäevldate ,10. O’ /14
PricewaterhouseCoopers, Taflinn

Riskikiass Ariki1iteedi kiass

2
3

Tavaline aritegevus

11 Pliratud äritegevus
12 Fraldijalgimise all
13
14 Pidevajärelevalve all
15
16 Maksejouetus

Tavaline aritegevus 85.9% 77.7%
Pliratud äñtegevus 5.4% 8.0%
Eraldijalgimise all 4.6% 6.5%
Pidevajärelevalve all 2.1% 4.1%
MaksejOuetus 1.8% 3.4%
Ebatäielik informatsioon 0.2% 0.3%
Kokku 100.0% 100.0%

Skoor Arikvaliteedi kiass

Tavaline

Eraldijälgimise all

F Maksejouetus
N Ebatäielik infomiatsioon

Tavaline äritegevus - 83.8% 80.9%
Eraldijalgimise all 12.2% 13.9%
Mahejöuetus 3.5% 4.7%
Ebataielik informatsioon 0.5% 0.5%
Kokku 100.0% 100.0%
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(miljonites eurodes)

31.12.13

Tavaline aritegevus
Pifratud aritegevus
Eraldijalgimise all
Pidevajärelevalve all
Maksejöuetus
Kiass ifitseerimata
Kogunenud intressid
Periodiseeritud teenustasud

_______________________________________________________________

31.12.12

Tavaline añtegevus
Pifratud aritegevus
Fraldijalgimise all
Pidevajärelevalve all
Maksejouetus
Kias sifitseerimata
Kogunenud intressid
Periodiseeritud teenustasud

_______________________________________________________________

Esmane vastutus konkreetse kliendi ja tema laenude kvaliteedi jalgimise eest lasub
kliendihalduritel, kes peavad tekkivatest probleemidest koheselt informeerima oma
osakonna juhatajat ja vajadusel krediidivaldkonna juhtkonda ning vötma tarvitusele
vastavad meetmed potentsiaalsete laenukahjude identifitseerimiseks ja minimeerimiseks.
VäikeettevOtete olukorra ja riskitaseme Ulevaatamine toimub kliendthalduri poolt
regulaarselt vähemaft üks kord aastas. Ulevaatuse kaigus hinnatakse kliendi
finantsmajanduslikku olukorda, riskitaset ja olemasolevate finantskohustuste täitmise
korrektsust.

Tagatis
Krediidiriski vähendamiseks on pank kehtestanud laenutaotlejatele nöude esitada laenule
tagatised kinnisvara, vallasvara ja/vöi isikuliste tagatiste näol. Grupp on kehtestanud
suunised konkreetsete tagatiste kiasside aktsepteeritavuse kohta krediidiriski vahendamisel.
Tagatiseta laenude andmise pôhimôtted on fikseeritud krediidipoliitikas, selline laenamine
on selgelt limiteeritud ja piiratud.

Tagatisvara peab laenu kestuse jooksul olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud
kindlustusseitsis vähemalt vara taastamisväärtuse ulatuses. Eluasemelaenu korral on sageli
nOutav ka Iaenusaaja elukindlustus juhul, kui Iaenusaaja teenib enamuse perekonna
sissetulekutest. Nimetatud vôtted aitavad kontrollida ja juhtida krediidiriski, kuna on
pangale alternatiivseks allikaks laenu tagasisaamisel, juhul kui Iaenusaaja ei ole vôimeline
laenu tagastama esmasest rahavoost.

Laenud ja nöuded klientidele kvaliteediklasside löikes (bruto)

Muud
Krediidi- Avalik Huaseme- eraisiku
asutused Ettefted sektor Iaenud laenud KOMU

343.3 1,472.8 173.9 1,367.2 217.3 3,574.5
0.0 113.5 0.0 0.0 0.0 113.5

0.0 179.6 0.0 151.1 22.1 352.8

0.0 45.3 0.0 0.0 0.0 45.3

0.0 44.4 0.0 63.0 4.4 111.8

0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 14.9

0.0 1.8 0.2 1.5 1.3 4.8

0.0 4.6 -0.1 -1.3 -1.4 -7.4

343.3 1,867.7 174.0 1,581.5 243.7 4,210.2

Muud
Krediidi- Avalik fluaseme- eraisiku

asutused Ettevotted sektor laenud laenud KOMCU
291.4 1,164.7 175.0 1,316.2 204.2 3,151.5

0.0 151.9 0.0 0.0 0.0 151.9

0.0 209.5 0.0 175.7 24.4 409.6

0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 77.0

0.0 78.6 0.0 76.7 6.4 161.7

0.0 16.8 0.3 0.0 0.0 17.1

0.0 1.6 0.2 1.5 1.4 4.7

0.0 -3.4 -0.1 -1.0 -1.1 -5.6

291.4 1,696.7 175.4 1,569.1 235.3 3,967.9
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Tagatiseta laenude jääk sisaldub jargnevas tabelis.

lagatisega laenud
(miljonites eurodes)

Kinnisvara
Väartpaberid ja holused
Riigi, keskpanga vOl kohalilcu omavalitsuse garantii
Krediidiasutuse garantli
Tagatiseta laenud*

Repod klientidega (tagatiseks vaartpaberid)
Faktooring (tagatiseks laekumised)
Liising (tagatiseb lilsitud varad)
Muu (kommertspandid, söidukid, käendus, muu)
TekkepOhised intres silaekumised
Allahindlused
KOMCU**

31.12.13 31.12.12

2,762.0 2,552.3
7.6 23.2

200.4 215.4
343.3 291.4

98.1 134.2

0.5 0.1
73.6 63.6

437.3 387.3
282.6 295.7

4.8 4.7
-53.8 -91.2

4,156.4 3,876.7

* Sisaldab kredlitkaardivOlgnevusija muid tagamata laene.
** Sisaldab laene klientidele ja kredildiasutustele (lisad 14, 15) pOhitagatise tuUpide viisi.

Kliendihalduritel on kohustus tagatisvara viärtuse hinnangud vähemalt üks kord aastas Ule
vaadata ja vajadusel korrigeerida. Eluasemete ja hoonestamata maade tagatiste vaartusi
korrigeeritakse Maa-ameti hinnastatistika phja1 arvutatud indeksitega.

Väärtuse languse hindamise ja allahindluse phimôtted
Sisemiste reitingute süsteemi kasutatakse eelkôige ühe peamise riskiallika môôtmiseks,
millest laenukahjumid ajendatud on — risk, et vastaspool jääb viivitusse oma
maksekohustuse täitmisega, seda riski nimetatakse ka laenukahjumi tôenäosuseks. See
erineb vOimalikust kahjumist, mis ilmneb lôpuks parast köiki katseid viivituses olevalt
vastaspoolelt laekumiste kättesaamiseks.

Sisemine klientide kvaliteediklassidesse määramise sUsteem, mida on kirjeldatud
,,Krediidiriski jalgimine ja maandamine” osa all, keskendub oodatavatele krediidikahjudele
— so arvestab riskiga, et tulevikus vivad toimuda sündmused, mis vôivad pôhjustada
laenukahjusid. Sellest erinevalt arvestatakse finantsaruandluses laenukahjumite allahindlust
ainult sellistele varadele, mule väärtuse langus on toimunud bilansipaevaks ning nOude
väärtuse languse kohta on olemas objektiivsed töendid. Seoses erinevate
arvestusmeetoditega, on finantsaruannetes väljatoodud tegelike krediidikahjude summa
tavaliselt väiksem kui sisemiste äriprotsesside juhtimisel ja pangandust reguleerivate
normatiivaktide möistes oodatud kahjude mudeli abil väljaarvutatud kahjude maht.

Sisemine reitingumudel aitab juhtkonnal teha kindlaks, kas vastavalt lAS 39-le
eksisteerivad objektiivsed töendid nöude väärtuse languse kohta, vastavalt grupi poolt
kehtestatud jargmistele kriteeriumidele:

• vôimetus tasuda lepingujargseid pôhiosa- vol intressimakseid;
• laenusaaja poolt kogetud rahavoo probleemid (nt. kapitali osakaal, tegevustulud vOi

EBITDA marginaal, vOlakattekordaja jne);
• laenu eritingimuste vOl laenude tingimuste rikkumine;
• pankrotimenetluse algatamine;
• laenusaaja konkurentsivOime halvenemine.

InttsaIiseerItud ainult Identffitseerimiseks
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Grupi pollitika kohaselt tuleb köik üle 500 000 euro ulatuvad kohustused Ule vaadata
vähemalt kord aastas (Vt eestpoolt). Laenude a!lahindlus indiViduaalselt hinnatud laenudele
määratakse kindlaks tekkinud kahju hindamise tee! bi!ansikuupaeva seisuga !aen-laenu
haaVal ja seda koha!datakse kOikidele üksiku!t olulistele laenudele. Hindamine hölmab
tagatist (sh selle taitmise!epooratavuse uuesti kinnitamist) ja eeldatavaid laekumisi se!!e
konkreetse laenu suhtes. Grupipôhise!t hiimatud laenude a!lahindlust rakendatakse:
(1) homogeensete varade portfe!!ide!e, mis jäävad indiViduaa!selt al!a olulisuse läve ja
(ii) kahjudele, mis on tekkinud, aga ei ole vee! identifitseeritud, kasutades olemasolevat
aja!oo!ist kogemust, eksperthinnanguidja statisti!isi tehnikaid.

Krediidiosakonna krediidijuhid ning riskij uhid peakontoris teostavad regu!aarset
!aenuportfel!i pOhja!ikku ja!gimist. Laenuportfe!li ülevaatamist teostab ka panga siseaudit.
Protseduurireeg!ite täitmise kontro!!i kaigus hinnatakse nöutava teabe ja dokumentide
olemasolu, laenude teenindamise (tagasimaksete) korrektsust, tagatise piisavust ja muid
riske möjutavaid tegureid. Vä!isaudiitorid hindavad laenuportfellile antud hinnangut
flnantsaruannete auditeerimise eesmargil.

Laenud, mille väärtus on langenud
Laen tuleb liigitada laenuks, mule väärtus on langenud, kui on oht, et lepingujargseid
makseid ei tehta ja oodatavad laekumised, mis vöidakse saada tagatise rea!iseerimisest, ei
kata rahuldavas ulatuses ei !aenu phiosa ega kogunenud intressi sh viiviseid, st
eeldatavatest tuleviku rahavoogudest (sea!hulgas tagatise rea!iseerimisest) hUvitatav
summa, mis on diskonteeritud esia!gse kehtiva intressimaaraga (kui !aen on ujuva
intressimaaraga, siis kasutatakse hetke! kehtivat intressimäära, mis on korrigeeritud
periodiseeritud teenustasudega), on väiksem kui vastav bilansi!ine maksumus. Sellistel
juhtudel loetakse kogu !aenusaaja kohustust panga ees ebatöenäo!iseks, vä!ja arvatud juhul,
kui ei ole muid pöhjuseid, mis viitaksid teistsugusele huimangule.

Laenud, mille väärtus on langenud, !iigitatakse kahte ruhma:
• allahinnatud mitteteenivad laenud: kui laenumaksed on Ule tähtaja laekumata ja

tagatise rea!iseerimisest tu!enev eeldatav rahavoog ei kata ei pöhiosa ega
kogunenud intressija viiviseid;

• allahinnatud teenivad !aenud: pank on teinud kindlaks, et tagatiste realiseerimisest
tu!enev ee!datav rahavoog ei kata ci pöhiosa ega kogunenud intressi ja viiviseid ja
tekkinud kahjujuhtum on kind!aks tehtud, kuid uhtegi makset rohkem kui 60 päeva
U!e tähtaja ei ole.

Kui laenu hindamise kaigus se!gub, et !aen vôi sel!e osa on ebatöenäo!iselt !aekuv fling
laenu tagatise realiseerimisest oodatavad rahavood ei kata piisaval määra! !aenu summat
koos tekkepöhise!t arvestatud intressi ja viivisega, tuleb kajastada !aenukahjum ja
moodustada selle!e !aenu!e a!!ahindlus. Eraldi moodustatakse en- ja Uhisal!ahind!used
individuaalse!t hinnatud laenude!e fling grupipohised allahindlused homogeensetele
Iaenugruppidele. Eesmärk on arvestada ja kajastada laenuportfelli värtust vôima!ikult
ôiglaseltja objektiivselt tuginedes oodatavale diskonteeritud rahavoo!e.

Probleemsete Iaenudega ning bilansist välja kantud nOuete tagasi saamisega tegeleb
kOrgendatud äririski divisjon, kasutades se!leks erinevaid spetsiaa!seid meetodeid:
!äbirääkimised klientidega, saneerimine, täite- ja pankrotimenetlus. Kôrgendatud äririski
divisjoni spetsialistid kaasatakse prob!eemlaenudega (vol potentsiaalsete
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probleemlaenudega) tegelemisse juba varajases staadiumis tagamaks vOimalikult positiivset
löpptulemust nii klientidele kui pangale.

Bilansiliste varadega seotud laenukahjumite allahindlused on kas eriallahindlused,
Uhisallahindlused vol homogeensete laenugruppide pöhised allahindlused. Laenude ja
nOuete allahindlus kokku moodustas 31.12.2013 53.8 miljonit eurot (2012: 91.2 miljonit
eurot), millest 18.3 (2012: 36.8 miljonit eurot) kajastab individuaalselt hinnatud
allahindlust ja ülejaänud summa 35.5 (2012: 54.4 miljonit eurot) kajastab grupipohiselt
hinnatud ja homogeensete gruppide allahindlusi.

2013. aasta lopus sisaldasid Uhisallahindlused ka täiendavat Uhisallahindlust summas 4.4
miljonit eurot (2012: 4.8 miljonit eurot). Täiendava ühisallahindluse summa on arvutatud
tuginedes SEB grupi riskikiassiga 1-12 klientide nöuetele tehtavate allahindluste mudelile
(nn IBNI, Incurred But Not IdentfIed, mudel), mis hindab toimunud, kuid
identifitseerimata kahjujuhtumeid.

Homogeensete gruppide allahindluste määramisel lähtuti SEB grupi poolt välja tOötatud
jaenOuete allahindluse mudeli pOhimötetest. Arvutatud kantud kahjude tasemeid
korrigeeriti eksperthinnanguga vOttes arvesse tootegruppide mitteteenivate laenude
tasemeid ja vOlgade kestvust, mis täiendavalt peegeldavad laenuportfelli kvaliteeti.

Tagatis e möju individuaalselt hinnatud lae nude le ja bilans iväliste le kohus tus te le, bruto

(pideva järelevalve all olevad ja maksejOuetud kliendid)*

Muud
Kredlldi- Iaenud Avalik Eluaseme- eraisilcu
asutused ettevötetele sektor laenud laenud KOKKU

0 28.8 0 0 0 28.8
0 57.7 0 0 0 57.7

0 39.3 0 0 0 39.3

Muud
Krediidi- Laenud Avalik Eluaseme- eraisilcu
asutused ettevötetele sektor laenud laenud KOKKU

0 39.5 0 0 0 39.5
0 105.5 0 0 0 105.5
0 61.9 0 0 0 61.9

* Tagatise mOju ei arvestata riskildassiga 1-12 klientide puhul, kuna eeldatakse, et need kohustused täidetahe
esnsest rahavoost.

Initsialiseeritud ainult ldentffltseerimiseks
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2013

Uletagatud nöuded
Alatagatud nOuded

Tagatise öiglane väärtus

2012

Uletagatud nouded
Alatagatud nöuded

Tagatise öiglane vdärtus
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Individuaalselt allahinnatud Iae nud ja allahindlused
(miljonites eurodes)

Allahinnatud, mitteteenivad
Allahinnatud, teenivad

Indhiduaals elt allahinnatud laenud kokku
Eriallahindlused
Ohisallahindlused individuaalselt allahinnatud laenudele
Kollektilvsed allahindlused homogeensetele gruppidele

Muud kollektiivsed allahindlused toimunud kuid mitte identifitseeritud kahjudele

Allahindlused kokku

Eriallahindluste suhe individuaalselt allahinnatud laenudesse (Eriallahindlused I
Individuaalselt allahinnatud laenud)

Allahinnatud laenude osakaal portfeffis (Individuaalselt allahinnatud laenud /
Laenud klientidele ja bediidiasutustele)

31.12.13 31.12.12

313 51.0
1.4 3.0

32.7 54.0
-18.3 -36.8

-0.8 -2.0
-30.3 -47.9

4.4 -4.5

-53.8 -91.2

56%

0.79%

68%

1.39%

I Initsialiseerltd aintilt ldentiNtseetlmiseks JInitialled for the purpose of Identification only
- 47

-

lnitsiaafiU/injtal _E_ -.

I Kuupäev/date 10 Q34Lf

L PñcewaterhouseCoo,.s Tallinn



AS SEB Pank, Aastaamanne 2013

31.12.13

1) Tähtaega mitte ületanudja mitte

allahinnatud
Tavaline aritegevus
Pllratud aHtegevus
Eraldijalgimise all
Pidevajärelevalve all
Maksejöuetus
Kiassifitseerimata

2) Tähtaega ületanud aga mitte
allahinnatud

3) lndividuaals cit allahinnatud

4) Kogunenud intressid

5) Periodiseeritud teenustasud
Kokku bruto
Spetsiiflhised allahindlused
Kollektiivsed allahindlused

Grupi allahindlused (hornogeensed)

Kokku neto allahindlused

31.12.12

1) Tähtaega mifte ületanudja mifte

allahinnatud
Tavaline aritegevus
Piiratud atitegevus
Eraldijälgimise all

Pidevajarelevalve all
MaksejOuetus
Kiassifitseerimata
2) Tähtaega ületanud aga mitte
allahinnatud

3) Individuaalselt allahinnatud

4) Kogunenud intressid

5) Periodiseeritud teenustasud

Kokku bruto
Spetsiifilised allahindlused
Kollektiivsed allahindlused

&upi allahindlused (homogeensed)

Kokku neto aliahindlused

Inits aliseerltud aintilt idenhifitseerimiseks
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Laenud ja nOuded klientidele ja krediidiasutustele kiasside töikes
(miljonites eurodes)

Muud

Krediidi- Ayalik fluaseme- eraisiku

asutused Ettefted sektor laenud Jaenud KOKKU

343.3 1,809.5 173.4 1,497.5 233.1 4,056.8

343.3 1,467.0 173.4 1,364.2 215.1 3,563.0

0.0 112.1 0.0 0.0 0.0 112.1

0.0 173.0 0.0 116.6 17.3 306.9

0.0 42.1 0.0 0.0 0.0 42.1

0.0 1.0 0.0 16.7 0.7 18.4

0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3

0.0 28.3 0.5 83.8 10.7 123.3

0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 32.7

0.0 1.8 0.2 1.5 1.3 4.8

0.0 -4.6 -0.1 -1.3 -1.4 -7.4

343.3 1,867.7 174.0 1,581.5 243.7 4,210.2

0.0 -18.3 0.0 0.0 0.0 -18.3

0.0 -5.2 0.0 0.0 0.0 -5.2

0.0 -5.2 0.0 -20.6 45 -30.3

343.3 1,839.0 174.0 1,560.9 239.2 4,156.4

Muud

Krediidi- Avalik Huaseme- eraisiku

asutused Ettevötted sektor laenud laenud KOJUCU

291.4 1,597.4 174.4 1,459.7 222.7 3,745.6

291.4 1,159.5 174.1 1,313.0 202.6 3,140.6

0.0 151.3 0.0 0.0 0.0 151.3

0.0 203.9 0.0 134.7 19.5 358.1

0.0 66.3 0.0 0.0 0.0 66.3

0.0 0.8 0.0 12.0 0.6 13.4

0.0 15.6 0.3 0.0 0.0 15.9

0.0 47.1 0.9 108.9 123 169.2

0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 54.0

0.0 1.6 0.2 1.5 1.4 4.7

0.0 -3.4 -0.1 -1.0 -1.1 -5.6

291.4 1,696.7 175.4 1,569.1 235.3 3,967.9

0.0 -36.8 0.0 0.0 0.0 -36.8

0.0 -6.5 0.0 0.0 0.0 -6.5

0.0 -11.0 0.0 -30.3 -6.6 -47.9

291.4 1,642.4 175.4 1,538.8 228.7 3,876.7
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Laenude kvaliteet kiasside löikes
(miljonites eurodes)

31.12.13

Normaalsed laenud
Allahinnatud mitteteenivad*

Allah innatud teen iv ad* *

Kogunenud saadavad intressid
Periodiseeritud teenustasud

Spetsiifthsed allahindlused

Kollektiivsed ja grupi allahindlused

31.12.12

Nomiaalsed laenud
Allahinnatud mitteteenivad*

Allahinnatud teenivad**

Kogunenud saadavad intressid
Peñodiseeritud teenustasud

Spetsillilised allahindlused

Kollektiivsedja grupi allahindlused

Muud

Kredlldi- Avalik fluaseme- eraisiku..

asuftsed EttevOfted sektor laenud laenud KOMUJ

343.3 1,837.8 173.9 1,581.3 243.8 4,180.1

0.0 31.3 0.0 0.0 0.0 31.3

0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4

0.0 1.8 0.2 1.5 1.3 4.8

0.0 -4.6 -0.1 -1.3 -1.4 -7.4

343.3 1,867.7 174.0 1,581.5 243.7 4,210.2

0.0 -18.3 0.0 0.0 0.0 -18.3

0.0 -10.4 0.0 -20.6 4.5 -35.5

343.3 1,839.0 174.0 1,560.9 239.2 4,156.4

Muud

Krediidi- Atik Huaseme- eraisiku

asutused Ettefted sektor laenud laenud KOMCU

291.4 1,644.5 175.3 1,568.6 235.0 3,914.8

0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 51.0

0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0

0.0 1.6 0.2 1.5 1.4 4.7

0.0 -3.4 -0.1 -1.0 -1.1 -5.6

291.4 1,696.7 175.4 1,569.1 235.3 3,967.9

0.0 -36.8 0.0 0.0 0.0 -36.8

0.0 -17.5 0.0 -30.3 -6.6 -54.4

291.4 1,642.4 175.4 1,538.8 228.7 3,876.7

* Allahinnatud mitteteenivad laenud: kui laenumaksed on Ule tähtaja laekumata ja tagatise
realiseerimisest tulenev eeldatav rahavoog ei kata ei pöhiosa ega kogunenud intressi ja
viiviseid.

** Allahinnatud teenivad laenud: pank on teinud kindlaks, et tagatiste realiseerimisest
tulenev eeldatav rahavoog ei kata ei phiosa ega kogunenud intressi ning viiviseid ja
tekkinud kahjujuhtum on kindlaks tehtud, kuid Uhtegi makset rohkem kui 60 päeva Ule
tähtaja ei ole.

Laenusaaja poolsed viivitused maksete tasumisel vöivad viia selleni, et finantsvara on
vOignevuses, kuid ei ole kiassifitseeritud ebatöenaoliselt laekuvaks. Seetôttu Uldjuhul ei
beta ebatöenaolisteks selliseid laene ja nöudeid, mule völgnevuses olevate paevade arv on
väiksem kui 60 päeva, välja arvatud juhul, kul on olemas vastupidisele olukorrale viitav
informatsioon. Samuti ei ole köik ebatôenaolised laenudja nöuded tahtaega Uletanud.

lnitslallseerjtud aintilt Identlfitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
lnitsiaatid/jnjtjals —

Kuupäev/date 10. 034Lj
PñcewaterhouseCoopers, Tallinn

-49 -



AS SEB Pank, Aastaaruanne 2013

31.12.13

<30päeva
sh. allahinnatud

30<6opaeva
sh. allahinnatud

Ule 60 paeva
sh. allahinnatud

31.12.12

<3opaeva
sh. allahinnatud

30<60päeva
sh. allahinnatud

Ule 60 paeva
sh. allahinnatud

Tabelis on toodud tasumata nöuete jaäk (neto), kus seisuga 31.12.2013 on tasumata kas
pöhiosa vôi intressimaksed.

Grupp arvestab intressitulu laenudelt, mule tahtaeg on 60 vol enam paeva ületatud
laekunud summade alusel. Kuni 60 päeva limiiti pole Uletatud, kajastatakse intressitulu
jätkuvalt lepingulise määra alusel. Hinnanguliselt pöhjustas erinevus vOrreldes
täisefektiivse intressitulu kajastamisega 2013. ja 2012. aastal ebaolulise yea.

Initsialiseeritud ainult Identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of Identification only
lnits,aalld/initjals .

Kuupäe’i/date

_____________________________

PricewaterhouseCoopers, Tailinn

Tähtajaks tasumata nOuded ja laenud klasside löikes
(miljonites eurodes)

Mund Kogunenud
Krediidi- A1ik Nuaseme- eraisiku- saathd
asutused Ettevöfted sektor laenud laenud intressid KOMCU

0.0 16.3 0.5 47.5 6.2 0.1 70.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.9 0.0 6.8 0.8 0.0 10.5
0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4
0.0 41.8 0.0 29.5 3.7 2.0 77.0
0.0 31.3 0.0 0.0 0.0 31.3
0.0 61.0 0.5 83.8 10.7 2.1 158.1

Muud Kogunenud
Krediidi- Adik Nuaseme- eraisiku- saadavad
asutused Ettevötted sektor Iaenud laenud infressid KOMCU

0.0 19.6 0.9 51.3 5.4 0.4 77.6
0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
0.0 8.0 0.0 9.4 1.1 0.0 18.5
0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
0.0 73.0 0.0 48.2 5.8 4.5 131.5
0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 51.0
0.0 100.6 0.9 108.9 12.3 4.9 227.6
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Riskide kontsentreemmiue

Suure riskikontsentratsiooniga idientide an’
Suure riskilcontsentratsiooniga klientide

vOlakohustused (milj. EUR)

Juhatuse lillcmete ja krediidiasutusega seotud

isilcute volakohustused (milj. EUR)

Omavahendid kapitali adekvaatsuse aivutamiseb

(Vt. 1k. 65)

31.12.13

% neto
An’! omathen

Summa ditest
5 -

381.9 48.95

1.2 0.16

383.1 49.11

4,437.7 4,211.5

1,038.8 1,023.9

5,476.5 5,235.4

31.12.12

% neto
An’ / omavahen

Summa ditest
5 -

355.2 49.90

1.0 0.14

356.2 50.04

780.2 711.8

Riskikontsentratsioon sisaldab nöudeid (laenud, intressinöuded, vaartpaberinöuded)

keskpangale, krediidiasutustele ja klientidele ning bilansiväliseid kohustusi keskpangale,

krediidiasutustele ja klientidele, mis vôivad muutuda nöueteks.

Kliendi riskikontsentratsioonist on maha arvatud:
- nOuded lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse konsolideeritud järelevalve alla kuuluvatele

ema- ja tUtarettevôtjatele;
- riigi tagatud öppelaenud (krediidirisk 0%);
-.nuded ja bilansivälised kohustused keskpangale, keskvalitsusele ja keskvalitsuse

asutustele mis kuuluvad 0%-ga krediidiriski gruppi.

Suure riskikontsentratsiooniga vôlakohustuse möiste on määratletud Krediidiasutuste

seaduses ja see on ühe osapoole vOi omavahel seotud osapoolte vôlgnevus grupi ees, mis

Uletab 10% grupi neto omavahenditest, 78.0 milj. EUR 31.12.2013 (71.2 milj. EUR

31.12.2012), lisa 2.8. VOlakohustuste hutka kuuluvad kôik instrumendid, millega grupile

kaasneb krediidirisk. Uhe osapoole vOl omavahel seotud osapoolte vOlakohustuse limildiks

on 25%. 31.12.2013 seisuga oh grupil 5 suure riskikontsentratsiooniga vOlakohustust

(31.12.2012.a. 5 suure riskikontsentratsiooniga vOlakohustust). Uhegi omandisuhete kaudu

seotud osapoolte grupi voignevus ei Uletanud 25% piirmäara SEB Pank Grupis.

Jnitslaliseerltud ainult idenllffiseerlmjseks
- 51 - lnitalled for the purpose of identification only

Initsiaaljd/jnjtjals — l.

Kuupàev/date O Q 1’1
Prlcewaterhousecoope,.s, Tallinn

Maksimaalne krediidiriski subjektiks olev vOlakohustus an’estamata hoitavaid tagatisi

vOi muid kre diidikvalite e ti parandavaid kokkule ppe Id
(miljonites eurodes)

______________________

31.12.13 31.12.12

Nöuded bedfldiasutustele ja keskpangale 413.3 482.4

Nöuded klientidele 3,866.9 3,676.5

Kauplemiseks hoitavad flnantsvarad
Tu1etisvartpabeHd 20.5 21.3

Soetamisel maaratletud Oiglases väärtuses muutusega läbi kasumiamande kajastatavad Väartpabend

Volakkjad 100.0 0.1

MuudVarad 37.0 31.2

L.aenudega seotud bilans ivälised kohustused ja garantild

Maksimaalne vOlakohustus
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2.3. Tururisk

Tururisk on risk saada kahjumit vol väiksemat puhastulu tulevikus intressimäärade,
valuutakursside, aktsiahindade ja kaupade hindade muutuste tagajarjel, sisaldades
hinnariski seoses varade muugi vOl positsioonide sulgemisega.

Tururisk vOib tekkida panga tegevusest finantsturgudel ning tururiskist on mojutatud
enamus pangatoodetest: laenud, deposlidid, vaartpaberid, krediidiliinid. SEB Pank Grupp
hindab tururiske kasutades erinevaid riskihindamise ja -juhtimise vahendeid vastavalt
riskitüübile. Oluliseks osaks riskide ennetamisel on riskiaktivate hajutamine ja
positsioonide mahtude limiteerimine.

Erinevate instrumentide portfellide riskide kontrolli ja monitooringu pOhialuseks on
komiteede poolt kinnitatud maksimaalsed limiidid, mis on vastavuses Eesti Panga
piirmaaradega.

Tururiskiga seotud positsioonidele rakendatakse nominaalseid limiite, mida
kauplemisportfetlide lOikes jalgitakse igapaevaselt riskikontrolli osakonna poolt.
Limiidiületustest raporteeritakse vastavalt sisemistele tururiski regulatsioonidele.
Tururiskide juhtimiseks kasutatakse lisaks eelpool mainitule ka stsenaariumanalUUsi,
millega hinnatakse kauplemispositsioonide käitumist turumuutujate ekstreemsemate
liikumiste korral. Stressitestimise tulemusi kasutatakse limiitide kehtestamise protsessis.

Tururiski Uldist taset mOOdetakse “Value at Risk” (VaR) metoodikaga, mis pOhineb
ajaloolisel simulatsioonil ja tururiski tüübi spetsiifihistel näitajatel. Ulegrupilised naitajad
peavad katma vähemalt järgmisi riskifaktoreid: intressimäärad, valuutad, aktsiad, kaubad,
krediidimarginaal, inflatsioon ja volatilisused.

VaR defineeritakse kui maksimaalne potentsiaalne kahjum, mis vOib tekkida teatud
tOenäosuse tasemel etteantud perioodi jooksul. Grupp on valinud 99 %-lise tOenäosuse
taseme ja kumnepaevase ajaperioodi VaR jalgimiseks ja raporteerimiseks kauplemis- ja
pangaportfellis. Lisaks kontrollib SEB Pank Grupp igapaevaselt kauplemisporifellide
vastavust limiitidele uhepaevases ajahorisondis. VaR metoodika vOimaldab efektiivselt
hinnata tururiski erinevate instrumentide lOikes ning tulemused on üheselt vOrreldavad.
Kümne paeva keskmine pangportfelli VaR 2013. aastal oh 0.35 miljonit eurot (2012. aastal
0.63 miljonit eurot). AS-i SEB Panic kauplemisrisk on suhteliselt väike ning tuheneb
peamiselt valuutakauplemisest. Kümne paeva keskmine kauplemisportfelli VaR 2013.
aastal oh 0.08 miljonit eurot (2012. aastal 0.09 miljonit eurot). Tegelikke tulemusi
jalgitakse pidevalt, et testida eehduste ja tegurite kehtivust VaR arvutuses. Selle meetodi
kasutamine ei enneta kahjude teket väljaspooh neid pure juhul, kui turul peaksid toimuma
ulatushikud hilkumised.

Value at Risk (10 paeva)
(miljonites eurodes)

Kauplemisportfelh

Pangaportfelh

Keskmine Keskmine
Miinimum Maksimum 30.12.13 2013 2012

0.01 0.24 0.04 0.08 0.09

0.24 0.54 0.25 0.35 0.63

Initsialiseeritud alnult idenilfitseerimiseks

52
InItialled for the purpose of IdentIficatIon only

-

lnitsiialid/initials

_____________________________

Kuupaev/date to o24(
— PncewaterhouseCoopers, TalIinn
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2.3.1. Välisvaluutarisk

Välisvaluutarisk tuleneb nil Panga valuutatehingutest kui sellest, et Grupi tegevusi viiakse
läbi erinevates valuutades. Grupi peamine eesmärk välisvaluutariski vôtmisel on
vöimaldada oma klientidele sujuvat kauplemist valisvaluutadega fling juhtida efektiivselt
klientide tehingutest tekkivaid rahavooge. Koos klienditehingute rahavoogudega juhib
Grupp struktuurset välisvaluutariski, mis tuleneb bilansistruktuurist ja tuludest.

Valuutapositsioone möôdetakse üldise VaR raamistiku piires. Täiendavalt on APJK
kehtestanud valuutapositsioonidele limiidid Uksikute valuutade löikes kui ka koondtasandil
pikkade vôi lUhikeste positsioonide summana sOltuvalt sellest, kumb on absoluutväärtuses
suurem. Avatud positsioonide juhtimine on valuutaturgude osakonna ülesandeks,
positsioonide analüüsimist ning limiitide jalgimist teostab riskikontrolli osakond.

Jargnev tabel vötab kokku Grupi valuutariski bilansikuupaeva seisuga.

Vällsvaluuta positsioon
(milj onites eurodes)

31.12.13

VARAD
Sularahaja nOuded keskpangale

NOuded hedildiasutustele
NOuded idientidele
Vaartpaberid
Muu vara
VARAD KOMCU

KOHUSTUSED
Voignevus hedildiasutustele
Hoiused
Muud kohustused
KOHUS TUSED KOKKU

Neto bilansiline pos its ioon

FXtuletistehingud (nouded nimivaärtuses)

fX tuletistehingud (kohustused
nimivaärtuses)

- 53 -

Muud

EUR USD SEK aIuutad KOKKU

110.5 0.7 0.8 2.9 114.9

45.5 232.3 15.1 50.4 343.3

3,796.8 15.3 0.5 0.5 3,813.1

120.4 0.1 0.1 5.3 125.9

33.6 2.5 5.5 4.1 45.7

4,106.8 250.9 22.0 63.2 4,442.9

837.8 7.7 0.1 1.0 846.6

2,427.9 228.7 18.5 48.9 2,724.0

78.7 5.5 7.4 6.1 97.7

3,344.4 241.9 26.0 56.0 3,668.3

762.4 9.0 -4.0 7.2 774.6

106.6 14.8 7.7 26.7 215.8

103.9 23.9 3.6 84.3 215.7

Initsialiseeritud iInult identlfitseerimiseks

Initialled for the purpose of Identification only

InttsaaIidfinitiaIs

____________________________

Kuupäev/date !C c Alt —

PricewaterhouseCoopers, ThIlinn
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31.12.12

VARAD
Sularahaja nOuded keskpangale
Nöuded kredildiasutustele
NOuded klientidele
Väartpaberid
Muu vara
VARAD KOMCU

KOHUSTUSED
VOlgnevus krediidiasutustele
Hoiused
Muud kohustused
KOHUSTUSED KOMCU

Neto Niansiline positsioon

fXtuletistehingud (nôuded nhnivaärtuses)

FX tuletistehingud (kohustused
nfrvaärtuses)

Muud
HJR USD SEK ‘valuutad KOMU

231.9 1.1 1.3 3.3 237.6

6.2 231.5 13.5 40.2 291.4

3,563.9 20.8 0.2 0.4 3,585.3
21.8 0.9 0.2 4.4 27.3

35.9 2.6 2.3 0.6 41.4

3,859.7 256.9 17.5 48.9 4,183.0

736.6 9.5 0.6 1.5 748.2
2,345.7 234.4 13.2 41.4 2,634.7

74.2 14.4 5.7 3.0 97.3
3,156.5 258.3 19.5 45.9 3,480.2

703.2 -1.4 -2.0 3.0 702.8

35.2 16.5 6.4 38.0 96.1

41.9 15.3 4.2 34.6 96.0

FX tuletistehingud (nOuded ja kohustused nimiväärtuses) sisaldavad valuutaga seotud
derivatiive ja on kajastatud lepingulises nimiväärtuses. Iga valuuta netopositsioon oh alla
2% neto omavahendite taseme, 15.6 milj. EUR 31.12.2013 (14.2 milj. EUR 31.12.2012).

2.3.2. Intressimäära risk

Intressirisk on risk saada kahjumit vOl väiksemat puhastulu tulevikus intressimäärade
muutuste tagajarjel, sisaldades ka hinnariski seoses varade müügi vOl positsioonide
sulgemisega. Intressiriski mOOtmiseks ja limiteerimiseks kasutab Grupp VaR meetodit fling
täiendavalt Deltal% meetodit.

Tntressitootvate varade ja intressikandvate kohustuste struktuurist tuleneva mittevastavuse
riski hindamisel kasutatakse Deltal% metoodikat. Deltal% on defineeritud kui
turuväärtuse muutus, mis tuleneb ebasoodsast intressimäärade ühe- protsendilisest
parafleelsest nihkumisest kOikide valuutade intressimäärade ja perioodide lOikes. Deltal%
meetod vöimaldab efektiivselt hinnata intressimäarade muutuste mOj u intressitundlikele
varadele ja kohustustele. Deltal% limliti jalgitakse vastavalt negatiivse vOl positiivse
netopositsioonina, olenevalt kumb on suurem. Delta 1% tuleb hoida APJK poolt kehtestatud
limlidi plires. Intressiriski juhtimisega tegeleb igapaevaselt Treasury fling selle
analuusimisega riskikontrolli osakond.

Aasta lOpu seisuga oh Deltal% -4.15 miljonit eurot (2012.a.: -2.95 miljonit eurot). 2013 a.
keskmine Deltal% oh -3.9 miljonit eurot (2012.a.: -3.3 miljonit eurot). Grupi negatiivne
Delta 1% tähendab, et intressitootvate varade keskmine kestus on pikem kui
intressikandvate kohustuste keskmine kestus ja Grupil on suurem risk intressimäära tOusu
suhtes. Suurima osa Deltal% moodustavad varade poole pealt laenud ja kohustuste poole
pealt deposiidid ja emaettevOtjalt saadud finantseering, mis tasakaalustavad laenudest
tuleneva mittevastavuse. Ailpoololevas tabehis ,,Intressikandvad varad ja kohustused

Irjtsfnee,, elntjlt clenelfijTks]
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intressi fikseerimise perioodi järgi” on toodud täiendavat informatsiooni intressitundlikkuse
kohta.

Grupp on hoidnud varade-kohustuste mittevastavust suhteliselt madalal tasemel. Varade
kohustuste mittevastavuse juhtimise paindlikkus on tagatud voimalusega kohandada
finantseerimist emaettevötj alt.

Jargnev tabel vötab kokku Grupi intressimäärariski. Grupi flnantsvarad ja kohustused on
toodud bilansilises maksumuses, kiassifitseeritud lepingulise intressi fikseerimise vol
tähtaja järgi, sOltuvalt, milline toimub varem.

Intressikandvad varad ja kohustused intressi fikseerimise perioodi järgi
(miljonites eurodes)
31.12.13

VAR4D

Nöuded keskpangale
Nouded bedlldiasutustele
NOuded klientidele
Väartpaberid
VARAD KOMCU

KOHUS TUSED
VOignevused kredildiasutustel
VOignevused klientidele
KOHUSTUSED KOMUJ

finants

Kuni 1 1-3 3-12 1-2 2-5 Ue 5 seisundi

kuu knud kuud aastat aastat aasta Kokku aruanne

70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 70.0

316.0 0.0 26.8 0.0 0.5 0.0 343.3 343.3

1,379.0 1,268.0 944.1 40.3 74.5 109.6 3,815.5 3,813.1

2.6 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 97.6 100.0

1,767.6 1,268.0 1,065.9 40.3 75.0 109.6 4,326.4 4,326.4

99.3 90.5 1.$ 0.0 845.4 $46.6

271.0 18.8 27.2 28.0 2,724.1 2,724.0

Kokku ahe intressi
fikseerimise perioodide

järgi, Niansiline positsioon -1,069.2 1,071.9 695.6 -69.0 46.0 81.6 756.9 755.8

Tuletistehingud varad

TUhistatavad ja tuhistamatud
intressitundlilcud nOuded

Tuletistehingud kohustused

Tuhistatavad ja tuhistan,atud
intressitundlilcud kohustused

78.1 20.8 10.0 117.4 6.4 1.0 233.7 20.5

0.0 0.0 1.5 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0

78.0 20.8 10.0 117.4 6.4 1.0 233.6

205.9 99.8 312.3 125.6 61.2 0.1 804.9

21.5

0.0

Kokku vahe intressi

fikseerimise perioodide järgi -1,275.0 972.1 384.8 -194.6 -10.2 81.5 -41.4 754.8

Tabel sisaldab ainult intressiteenivaid varasid ja
sisalda tabel faktooringu kohustusi (lisa 24),
diskonteerimist.
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intressikandvaid kohustusi. Samuti ei
laenude teenustasusid ja deposiitide

lnltslaliseerjtud ainuft ldentjfltseetlmjseks
lnitiaUed for the purpose of identification only
lnitsiaIid/jnjtjaIs

____________________________

Kuupàev/date to. oa4j
PricewaterhouseCoopers, Talhnn

525.0 128.8

2,311.8 67.3

2,836.8 196.1 370.3 109.3 29.0 28.0 3,569.5 3,570.6
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31.12.12

VARAD

NOuded keskpangale

NOuded krediidiasutustele

Nöuded klientidele

Väartpaberid

VARAD KOMCU

KOHUSTUSED

VOignevused kredildiasutustel

VOignevused klientidele

KOHUSTUSED KOIUCU

Kokku ihe intressi

fikseerimise perloodide

järgi, bilansiline pos its loon

Tuletistehingud varad

Tühistatavad ja tUhistamatud

intressitundlilcud nöuded

Tuletistehingud kohustused

Tuhistatavad ja tuhistamatud

intressitundlilcud kohustused

3.5 91.6 0.7 746.4 748.2

22.0 21.7 19.8 2,633.8 2,634.7

Kokku ahe intressi

fikseerimise perloodide jiirgi -1,185.5 891.7 265.6 1.1 -66.1 136.1 42.9 684.5

Iflitsialiseeritud ainult fentitltseerjmjseks
Initialled for the purpose of identification only
lnitsiaalid/jnjtjals LE. ‘sr-.

Kuupäev/date tO. o.:3 A q
PricewaterhouseCoopers Tallinn

flnants
Kuni 1 1-3 3-12 1-2 2-5 fle S seisundi

kuu kuud kuud aastat aastat aasta Kokku aruanne

191.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191.0 191.0

215.6 75.8 0.0 0.0 0.0 0.0 291.4 291.4

1,155.0 1,181.2 969.3 41.0 83.1 156.7 3,586.3 3,585.3

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

1,561.7 1,257.0 969.3 41.0 83.1 156.7 4,068.8 4,067.8

272.2 201.1 177.3

2,278.5 85.5 206.3

2,550.7 286.6 383.6 25.5 113.3 20.5 3,380.2 3,382.9

-989.0 970.4 585.7 15.5 -30.2 136.2 688.6 684.9

105.8 9.3 8.8 5.6 7.0 1.8 138.3 21.3

0.0 0.0 1.5 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0

105.6 9.3 8.8 5.6 7.0 1.8 138.1 21.7

196.7 78.7 321.6 14.4 40.9 0.1 652.4 0.0

2.3.3. Aktsiahinna risk

Aktsiahinna risk tekib aktsiate ja nendega seotud instrumentidega turutegemisel ja
kauplemisel. 2013 a. alustas SEB Pank turutegemist NASDAQ OMX Tallinna ja Vilniuse
Börsil.

Kauplemisportfelli maht on piiratud nominaallimiitidega ja VaR limildiga. 2013. aastal ei
olnud SEB Pank Grupil avatud riske aktsiate kauplemisportfellis.
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2.4. Riskikontsentratsioon
(miljonites eurodes)

Finantsvarade ja kohustuste jaotumine riikide lOikes

31.12.13

Rootsi
Eesti
Suurbritannia

Venena

Saks anna

USA

Kanada
Jaapan
Soon
Läti
Leedu
Luksenthurg
Holland
Muu LAane-Euroopa
Muu Ida-Euroopa
Muud mgid

31.12.12

Rootsi
Eesti
Suurbritannia
Venena
Saksana
USA
Kanada
Jaapan
Soon
LAti
Leedu
Luksemburg
Holland
Muu Uane-Euroopa
Muu Ida-Euroopa
Muud riigid

Sulamha.
nOuded

keskpangale, VoIgne

laenudja Laenudja vused VoIgne

nOuded nOuded kredüdi- vused Muud Tingimus

kredildi- klienti- Vaärt- Muud Kokku asutus- klienti- kohus- Kokku lilud kohus

asutustele dde paberid varad varad tele dele tused kohustused tused

287.1 1.1 2.1 4.1 294.4 785.1 10.6 23.3 819.0 1.5

115.0 3,790.4 26.6 25.9 3,957.9 10.9 2,373.0 60.3 2,444.2 1,052.7

17.8 1.7 0.0 0.1 19.6 2.3 30.1 0.3 32.7 1.6

8.9 0.4 0.0 0.0 9.3 0.7 28.2 0.0 28.9 0.0

1.5 0.1 97.1 0.0 98.7 18.7 2.6 0.0 21.3 6.4

1.7 0.5 0.0 0.0 2.2 0.0 44.3 0.0 44.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.1 0.0 4.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0

0.0 0.6 0.0 3.9 4.5 0.0 8.4 3.9 12.3 4.7

4.3 9.5 0.0 0.2 14.0 26.0 3.7 0.0 29.7 0.5

5.2 0.0 0.0 0.3 5.5 1.0 4.2 0.1 5.3 0.0

5.4 0.0 0.0 0.3 5.7 0.6 0.1 0.0 0.7 0.0

0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0

7.3 8.0 0.1 8.4 23.8 1.1 48.7 8.5 58.3 1.6

4.0 0.0 0.0 0.1 4.1 0.0 4.5 0.1 4.6 0.0

0.0 0.5 0.0 2.4 2.9 0.1 159.4 1.2 160.7 0.8

4582 3,813.1 125.9 45.7 4,442.9 846.6 2,724.0 97.7 3,668.3 1,069.8

Sularaha,
nOuded

keskpangale, VOlgne

laenudja L.aenudja vused Vaigne

nOuded nOuded krediidi- vused Muud Tingimus

kredildi- klienti- Välrt- Muud Kokku asutus- klienti- kohus- Kokku lilcud kohus

asutustele dele paberid varad varad tele dde tused kohustused tused

242.6 1.3 1.9 2.1 247.9 675.4 8.8 20.4 704.6 1.4
237.7 3,542.3 24.5 36.4 3,840.9 10.9 2,251.6 73.5 2,336.0 1,009.9

16.2 2.1 0.0 0.1 18.4 1.3 18.9 0.0 20.2 0.2
1.9 0.4 0.0 0.3 2.6 0.4 25.4 0.3 26.1 0.1
4.2 0.2 0.0 0.0 4.4 25.8 7.3 0.0 33.1 7.4
2.8 0.5 0.8 0.0 4.1 0.0 59.3 0.0 59.3 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
0.1 18.8 0.0 1.2 20.1 0.0 11.7 1.3 13.0 2.4
4.9 10.1 0.0 0.1 15.1 31.6 6.5 0.0 38.1 0.0
3.9 0.0 0.0 0.2 4.1 1.3 11.9 0.0 13.2 0.0
1.2 0.0 0.0 0.4 1.6 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

12.4 8.7 0.1 0.2 21.4 0.9 33.9 0.0 34.8 1.6
1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.1 0.1 3.2 0.0
0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.1 194.2 1.7 196.0 0.9

529.0 3,5853 273 41.4 4,183.0 748.2 2,634.7 973 3,480.2 1,024.0

lntiaiiseerltuU ainult Identlfitseerimiseks
lnita1ed for the purpose of identification only
lnitsiaalid/initials

__________________________

Kuupàev/date /10. Oc3 /JL(
PñcewaterhouseCooperS, Tallinn

Sun sisaldavad tingimuslikud kohustused garantiisid ja pante, laenukohustusi,
valmisolekulaene ja teisi tühistatavaid tehinguid fling need on kajastatud lepingulises
summas, mule üksikasjad on toodud lisas 29. vaartpaberid sisaldavad kauplemiseks
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hoitavad finantsvarasid, finantsvarasid ôiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande,
muügivalmis finantsvarasid, investeeringuid sidusettevôtjatesse.

Finantsvarade ja kohustuste jaotumine majandusharude lOikes

31.12.13

Pö11unjandus, kalandus, metsamajandus
Mäetööstus
Tööstus
Energeetika, gaasi-ja auruvarustus
Veevarustus, kanalisatsioon, jäiitme- ja saastekäitlus
Ehitus
Hulgi-ja jaekaubandus
Veondus, laondus
Majutus ja toitlustus
Info ja side
Rahandus
Kinnisvara
Kutse-, teadus-ja tehnikaalane tegevus
Hatdus- ja abitegevused
Avalikhaldus ja rilgilcaitse
Haridus
Tervishoid ja sotsiaaltöö
Kunst. meelelahutus. vaba aeg
Muu rilgi, sotsiaal-ja isilcuteenindus
Eraisilcud
Tutetisvaartpaberid
Allahindlused

Finants s els undi aruandes

Tingimus
Sularaha ja Iaenud likud kohus

keskpangale, krediidi- tused
asutustele ja kilentidele Väärtpaberid

175.6 0.0 21.1

2.3 0.0 1.0

290.6 2.8 213.9

92.3 0.0 98.9

9.0 0.0 2.4

47.8 0.0 59.3
158.1 0.0 139.9

148.4 0.0 77.6

28.8 0.0 0.9

48.0 0.4 6.1

475.6 4.4 26.1

712.2 0.1 56.9
9.7 0.0 4.5

94.4 0.0 33.5

105.1 97.1 221.8
20.3 0.0 11.0

49.4 0.0 14.2

9.2 0.0 4.6

23.1 0.6 5.7

1,825.2 0.0 70.4

0.0 20.5 0.0

-53.8 - -

4,271.3 125.9 1,069.8

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks

Initialled for the purpose of Identtflcati•n only
Initsiaahd/initials

____________________________

Kuupaev/date /1 -• L J
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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31.12.12

PoI1unjandus, kalandus, metsamajandus
Mäetööstus
Tööstus
Energeetilca, gaasi-ja auruvamstus
Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme-ja saastekäitlus
Thitus
Hulgi-ja jaekaubandus
Veondus, Iaondus
Majutus ja toitlustus
Infoja side
Rahandus
Kinnisvara
Kutse-, teadus-ja tehnikaalane tegevus
Haldus-ja abitegevused
Avaffic haldus ja rligilcaitse
Haridus
Tervishoid ja sotsiaaltöö
Kunst. meelelahutus. vaba aeg
Muu rilgi, sotsiaal-ja isilcuteenindus
Fraisilcud
Tuletisvaartpaberid
Allah indlused

2.5. Likviidsusrisk

Finants s eisundi aruandes

Sularahaja laenud
..

. likudkohus
keskpangale, krethidi

asutustele ja klienfi&Ie Vaartpaberid
151.7 0.0 21.9

2.4 0.0 0.2

238.7 0.0 173.1
124.0 0.0 160.5

11.0 0.0 3.3
40.6 0.0 69.0

154.0 0.0 124.$

111.3 0.0 76.0

46.8 0.0 0.7

443 1.1 6.7
534.4 4.2 14.2

638.1 0.1 38.9

8.6 0.0 4.9

74.7 0.0 11.0

107.8 0.0 224.3

22.4 0.0 4.9
55.2 0.0 13.4

10.0 0.0 1.6

25.1 0.6 9.3
1,804.4 0.0 65.3

0.0 21.3 0.0

-91.2 - -

4,114.3 27.3 1,024.0

Likviidsusrisk on risk, et Grupp teatud ajaperioodi jooksul ei ole vöimeline katma
täiendava likviidsuse vajadust. Likviidsusrisk toob kaasa ka riski, et Grupp on sunnitud
laenama ebasoodsate maaradega vOi on sunnitud oma maksekohustuste täitmiseks varasid
kahjudega mUUma.

Grupi likviidsusriski reguleerimise ja juhtimise aluseks on Eesti Panga kohustusliku
reservi nöue ning sisemised likviidsuslimiidid, mis maäratakse APJK poolt. Likviidsusriski
juhtimisel kasutatakse varade ja kohustuste tahtaegade jaotusmudelit fling spetsiaalseid
likviidsuspositsioone peegeldavaid mudeleid, mis sisaldavad ka kriisistsenaariumite
kajastamist.

Grupis labiviidav likviidsusejuhtimise protsess, midajalgib Treasury, holmabjargmist:
• igapäevane finantseerimine, mida juhitakse tuleviku rahavoogude jalgimise teel

tagamaks nuete täitmise, sisaldades vahendite uuendamise nende tahtaegumisel vôi
klientidele laenamisel;

• väga likviidsete varade portfelli hoidmine kohustusliku reservi nôude taitmiseks;
• likviidsuslUnkadejalgimine vördluses sisemiste limiitidegaja
• völgade kontsentratsiooni ja tähtaja profluli jälgimine.

litsialiseeritud ainuft identlfftseerjmjseks
?nitiaIIeU for the purpose of identification only
lntsiaaid/initiaIs

____________________________

Kuupäev/date tOO,i1
L Pricewaterhousecoope, Tallinn
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Panga pikaajalist Iikviidsust planeerib ja kontrolli likviidsusriski juhtimise Ule teostab

APJK. AS-i SEB Pank likviidsusjuhtimisega tegeleb tsentraalselt ja igapaevaselt Treasury

ning analuUsimisega riskikontrolli osakond.

Pikaajalise likviidsuse juhtimisel annab AS-ile SEB Pank täiendavat kindlust kuulumine

rahvusvahelisse pangandusgruppi. Likviidsust juhitakse koostöös SEB Grupi Treasury’ga.

Läbi emaettevOtte on AS-i SEB Pank parem juurdepaas rahvusvahelistele rahaturgudele kui

iseseisvalt.

Jargnev tabel kajastab Grupi poolt finantskohustuste alusel tasumisele kuuluvaid

rahavoogusid järelejäänud lepingulise tähtaja jargi bilansikuupaeva seisuga. Tabelis toodud

summad on lepingulised diskonteerimata rahavood.

Volad pankadele
VOlad Mientidele
Muud vöörvahendid

Tühistamatud ja tOhistatavad
bilansivälised kohustused.

Bruto arwstusega

Tuletistehingud - sissetulek
Tuletistehingud - väljaminek

______________________________________________________________

Vôlad pankadele
VOlad Mientidele
Muud vöörvahendid

Tühistanuud ja tuhistatavad
bflansivälised kohustused.

Bruto arsftsega
Tuletistehingud - sissetulek
Tuletistehingud - väljaminek

_________________________________________________________________

Nende kohustuste täitmiseks on grupil olemas jargmised varad: raha, kontojääk

keskpangas, laenud ja nöuded pankadele ja Iaenud ja nöuded klientidele. Tavaparase

aritegevuse raames osa klientidele antud kuni Uheaastase tahtajaga laene pikendatakse.

Grupp suudab tasuda ka ootamatuid rahalisi valjaminekuid vabastades vahendeid

Likviidsusrisk (jarelejäänud tahtaegade jargi)
(miljonites eurodes)

31.12.13

31.12.12

Nöudmi
seni ja
viihem Finants

kul 1 1-3 3-12 1-2 2-5 i)Ie 5 seisundi

kuu kuud kund aastat aastat aasta Kokku aruandes

243.5 104.0 104.4 333.5 70.1 0.0 855.5 846.6

2,309.9 67.4 273.1 19.5 29.0 33.4 2,732.3 2,724.0

69.1 1.5 5.6 0.0 0.0 0.0 76.2 76.2

1,069.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,069.8 0.0

-91.3 -24.6 -13.7 -3.6 -120.2 -1.0 -254.4 -20.0

91.2 24.6 13.7 3.6 120.2 1.0 254.3 19.8

3,692.2 172.9 383.1 353.0 99.1 33.4 4,733.7 3,646.6

Nöudmi
senija
.hem Finants

kui 1 1-3 3-12 1-2 2-5 tJIe 5 seisundi

kuu kuud kuud aas tat aas tat aasta Kokku aruandes

145.7 14.5 110.3 110.9 384.3 0.7 766.4 748.2

2,275.0 87.1 209.6 23.9 23.7 23.0 2,642.3 2,634.7

70.8 2.4 0.5 0.0 0.0 0.0 73.7 73.7

1,024.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,024.0 0.0

-106.3 -8.7 -8.8 -5.6 -7.0 -1.8 -138.2 -20.0
106.2 8.7 8.8 5.6 7.0 1.8 138.1 19.8

3,515.4 104.0 320.4 134.$ 408.0 23.7 4,506.3 3,456.4
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vaartpaberite mUugiga. Välisvaluutas varade ja kohusmste näitamisel on kasutatud
bilansipaeva Euroopa Keskpanga kurssi.

2.6. Operatsioonirisk

Operatsioonirisk on risk saada kahju väliste sündmuste (loodusOnnetused, väline
kuritegevus jne.) vOl sisemiste tegurite (nagu katkestus IT süsteemides, vead, pettus,
mittevastavus väliste ja sisemiste reeglitega, muud sisekontrollisUsteemi puudujaagid) tOttu.

Peamised tegevused ühtse operatsiooniriski juhtimiskultuuri edendamiseks, eesmärgiga
kaitsta Grupi finantstulemusi ja mainet, on jargmised:

• Riskiraamistiku kehtestamine ühtsele operatsiooniriski juhtimisele läbi poliitikate ja
juhendite;

• Vahendite ja protsesside väljatOotamine poliitikate ning juhendite rakendamiseks;
• Operatsiooniriski mOötmine ja jalgimine, riskist raporteerimine;
• Operatsiooniriski kapitali modelleerimine, arvutamine ja jagamine vastavalt AMA

mudelile.

Operatsiooniriski juhtimise miinimumnOuded AS-is SEB Pank on kehtestatud
operatsiooniriski poliitikaga. NOuded talitluspidevuse juhtimisele, operatsiooniriski
enesehindamiste läbiviimisele ja muudele operatsiooniriski juhtimise vahenditele on
kehtestatud vastavates sise-eeskirjades.

AS SEB Pank on välja tOOtanud mitmeid meetodeid operatsiooniriski juhtimiseks:
• operatsiooniriskiga seotud intsidentide haldamine ja registreerimine (kahjujuhtumid,

potentsiaalsed kahjujuhtumid ja erakorralised tulud), riskide hindamine ja
tegevusplaanide koostamine. Intsidentide haldamiseks on kasutusele vOetud Ule
Grupiline infosusteem;

• operatsiooniriski vOtmenäitaj ate regulaame jalgimine, mis annab varaseid
hoiatussignaale riskitaseme muutuse ja äritegevuse efektiivsuse kohta;

• operatsiooniriski enesehindamiste (ORSA) regulaame läbiviimine ariUksustes;
• regulaame äriüksuste kvaliteedi hindamine operatsiooniriski alaste nOuete

rakendamisel;
• uue toote heakskiitmise protsessi jargimine tootearendusel, pOhifookus on

operatsiooniriskide identifitseerimisel ja maandamisel;
• talitluspidevuse planeerimine — talitluspidevuse plaanide kehtestamine olulistele

ariprotsessidele, IT taasteplaanide väljatOOtamine ja ffiUsilise tun’alisuse tagamine
kriisisituatsioonides.

Alates 200$. aastast kasutab AS SEB Pank operatsiooniriski mOOtmisel ja kapitalinOude
arvutamisel operatsiooniriski täiustatud mOOtmismudelitel pOhinevat meetodit (AMA).

Operatsiooniriski kapitali suuruse määramiseks kasutatakse Grupi-siseseid andmeid ja
v1ist statistikat globaalses finantssektoris aset leidnud tegelike operatsiooniriski kahjude
kohta. Oodatavate operatsiooniriski kahjude arvutamisel kasutatakse Grupi-siseste
operatsiooniriski kahjude andmeid, mitteoodatavate kahjude arvutamisel kasutatakse
andmeid välistest andmebaasidest.

InftsI&Ieerltud alnult ldentifltseerlmiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/friitials

_____________________________

Kuupäe’’/d ate .0
PncewaterhouseCoopers, Tallinn
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Operatsiooniriskide haldamist suunab ja koordineerib AS-is SEB Pank operatsiooniriski
komitee. Komitee pOhiUlesanneteks on teostada järelevalvet operatsiooniriski juhtimise üle
ja kontrollida operatsiooniriskide haldamist.

2009. aastal alustas tegevust uue toote komitee, mule eesmargiks on tagada Grupi toodete
ja teenuste kôrge kvaliteet. Grupp ei algata tegevusi, millega kaasnevad määratlemata riskid
vOi riskid, mida Grupp ei ole vOimeline koheseltjuhtimaja kontrollima.

AS-il SEB Pank on olulisemate riskide maandamiseks sölmitud kindlustuslepingud.

2013. a. jooksul toimunud operatsiooniriskiga seotud kahjujuhtumite kogusumma jai
2012. a. kahjudega vörreldes madalamale tasemele.

2.7. Finantsvarade ja kohustuste Oiglane väärtus
(milj onites eurodes)

A) Finantsvarad, mida möôdetakse oiglases väärtuses
31.12.13 31.12.12

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku

Finantsvarad oiglases väärtuses muutustega Jäbi kasumiaruande

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

VOlaklijad

Tuletisvaartpaberid

Soetamisel määratletud oiglases
äärtuses muutusega Jäbi
kasumiaruande kajastatad
iärtpaberid

Volakfrjad

Müugiootel finants’varad

Investeerimisvaartpaberid - aktsiad

KOMCU VARAD

2.9 20.6 0.0 23.5 0.0 21.4 0.0 21.4

2.$ 0.1 0.0 2.9 0.0 0.1 0.0 0.1

0.0 20.5 0.0 20.5 0.0 21.3 0.0 21.3

97.1 0.0 0.0 97.1 - - -

97.1 0.0 0.0 97.1 - - -

4.5 0.0 0.1 4.6 5.2 0.0 0.1 5.3

4.5 0.0 0.1 4.6 5.2 0.0 0.1 5.3

104.5 20.6 0.1 125.2 5.2 21.4 0.1 26.7

Finantskohustused oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

finantskohustused kauplemiseks

KOIUCU KOHUSTUSED

0.0 21.5 0.0 21.5 0.0 21.7 0.0 21.7

0.0 21.5 0.0 21.5 0.0 21.7 0.0 21.7

Börsiväliste tuletisinstrumentide väärtuses sisalduva vastaspoole krediidiriski
korrigeerimine.

Muudatus tähendab vastaspoole krediidiriski korrigeerimist (Credit Value Adjustment,
CVA). Korrigeerimine on asjakohane brsiväliste tuletisinstrumentide puhul, mule
positiivne väärtus on Iligitatud Oiglase väärtuse hierarhias tasemesse 2 ja 3, kus krediidirisk
hinnamudelites tavaliselt ei kajastu. AS SEB Panic on vastaspoole krediidiriski môôtmist
veelgi täiustanud. Peaaegu kogu môju on seotud 2012. aasta ja varasemate perioodidega.
Korrigeerimist kajastatakse kui muutust jaotamata kasumis -1,0 miljoni euro suuruses
summas seisuga 31. marts 2013, sest AS SEB Pank on otsustanud, et varasemate

InItsklIseerltud &nuit Identlfitseerlmiseks
Initialled fot the purpose of Identification only
initsiaalld/initials

_____________________________

Kuupäev/date IC. 02j A
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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perioodide perioodispetsiifihiste mOjude kindlaksmääramine ei ole teostatav. CVA mOjuga
seotud muutused summas -0,9 miljonit eurot on kajastatud 2013.a. kasumiaruandes neto
finantstuluna

Debit Value Adjustment, (DVA) rakendatakse tuletisinstrumentide puhul, millel on
negatiivne väartus. Finantskohustuste väärtuses sisalduva oma krediidiriski korrigeerimine
kajastatakse oiglases väärtuses et peegeldada AS-i SEB Pank enda krediidikvaliteeti
(DVA), kui seda ei ole turuhindadesse vOi hindamismudelite sisenditesse kaasatud.
Väärtuse korrigeerimine on asjakohane väartushierarhia 2. ja 3. taseme tuletisinstrumentide
puhul. DVA möjuga seotud muutused summas +1,1 miljonit eurot on kajastatud 2013.a.
kasumiaruandes neto flnantstuluna.

IFRS 7-s määratakse kindlaks ôiglase väärtuse hindamistehnikate hierarhia, mis pöhineb
sellel, kas hindamistelmika sisendid on jalgitavad vôi mifte. Jalgitavad sisendid kajastavad
söltumatutest allikatest saadud turuandmeid; mittejalgitavad sisendid kajastavad grupi
oletusi turu kohta. Nende kahte liiki sisendite alusel on loodud järgmine Oiglase väärtuse
mOOtmise hierarhia:

1. tase — (korrigeerimata) noteeritud hinnad identsetele varadele vôi kohustistele aktiivsetel
turgudel. See tase hôlmab noteeritud aktsiatega seotud vaartpabereid ja völainstrumente
börsidel, aga ka turuosaliste poolt noteeritud instrumente.

2. tase — muud sisendid kui 1. tasemel sisalduvad noteeritud hinnad ja mis on vara vôi
kohustise osas jalgitavad kas otse (s.t hindadena) vOl kaudselt (s.t on tuletatud hindadest).
Sisendparameetrite (nt eurovOlakirjade intressikOver vOl vastaspoole krediidirisk) allikad
on Bloomberg ja Reuters. Valuuta- ja intressiderivatiivide hindamise pOhimOtted on
kirjeldatud punkti 1.6.2. alapunktis “TuletisvaArtpaberid”.

3. tase — vara vOi kohustise sisendid, mis ei pohine jalgitavatel turuandmetel
(mittejalgitavad sisendid). See tase hölmab aktsiainvesteeringuid ja vOlainstrumente, millel
on suures ulatuses mittejalgitavaid osasid.

Taseme 3 kirjete vOrdlus

1 jaanuaril 2012
Muud koondtulud
Ostud
Aweldused
31 detsembril 2012

Varade/kohustuste realiseeruniata kasum/kahjum seisuga 31.12.12

1 jaanuaril 2013
31 detsembril 2013

Varade/kohustuste realiseerumata kasum/kahjum seisuga 31.12.13
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Müügiootel finantsurad

Investeerimis
vaartpaberid -

akts lad Kokku
0.4 0.4
0.2 0.2
0.1 0.1
-0.6 -0.6
0.1 0.1

-0.1 -0.1

0.1 0.1
0.1 0.1

0.0 0.0

I lnltef&isecritud fl entItft$eerImjseks JInitla lied for the purpo of identification only

__________________________

I Kuupäev/da ItO CtA
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‘ft

B) Finantsvarad, mida ei moodeta Oiglases väärtuses

VARAD

Sularaha kassas

Nouded keskpangale

NOuded hediidiasutustele

NOuded klientidele

Laenud ettevötetele

Laenud eraisikutele

Muu vara

VARAD KOMCU

KOHUSTUSED

VOignevus hediidiasutustele

VOignevus Hientidele

Völgnevused ettevOtetele

VJlgnevusedjuriidilistele isikutele

Muud finantskohustused

Allutatud kohustused

KOHUSTUSED KOMW

31.12.13

Bilansiline Olgiane
väärtus väärtns

44.9 44.9

70.0 70.0

343.3 343.3

3,813.1 3,625.1

2,013.0 2,001.8

1,800.1 1,623.2

37.3 37.3

4,308.6 4,120.6

846.6 847.1

2,724.0 2,723.4

1,542.5 1,541.8

1,181.5 1,181.6

76.2 76.2

0.0 0.0

3,646.8 3,646.7

31.12.12

Bilansiline Oiglane
i4iärtus iiärtus

46.6 46.6

191.0 191.0

291.4 291.4

3,585.3 3,473.1

1,817.8 1,810.1

1,767.5 1,663.0

31.7 31.7

4,146.0 4,033.8

748.2 747.9

2,634.7 2,636.9

1,549.4 1,550.6

1,085.3 1,026.3

73.7 73.7

0.0 0.0

3,456.6 3,458.5

AS SEB Pank hindab nende finantsvarade ja -kohustuste Oiglast väärtust, mis kontsemi
finantsseisundi aruandes ei ole kajastatud nende Oiglases väärtuses.

Ujuvintressidega laenude
diskonteeritakse tuleviku
laenudele rakendatavad
intressimääraga deposiite
krediidiasutustele.

ja fikseeritud intressiga laenude Oiglase väärtuse arvutamisel
rahavood turuintressikOvera alusel, millele on lisatud uutele

marginaalid. Samaselt diskonteeritakse ka fikseeritud
fling ujuva ja fikseeritud intressimääraga vOlgnevusi

Initsialiseeritud ainuft Identlfitseerlmiseks
Initialled for the purpose of Identification only
initsiaalid/initials

____________________________

Kuupäev/date -

PricewaterhouseCoopers, Taliinn

Bilansipaeva seisuga oh khientide laenude ja nOuete ôiglane väärtus 4,93% (31.12.2012:
3,14%) madalam kui bilansiline vaartus. Krediidiasutustele vOlgnevuse Oiglane väärtus oh
0,06% kOrgem (31.12.2012: 0,04% madalam) kui bilansihine väärtus. Khiendideposiitide
Oiglane väärtus oh 0,02% madaham (3 1.12.2012: 0,08% kOrgem) bihansihisest väärtusest.
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2.8. Kapitali juhtimine

AS SEB Pank Grupi kapitalipoliltika määratleb, kuidas peaks kapitali juhtimine toetama
ärilisi eesmärke. Aktsionäride tulu nOuet tuleks tasakaalustada jarelevalveorganite poolse
kapitalinoudegaja omakapitaliga, mis on vajalilc Grupi aritegevuse läbiviimiseks.

APJK ja finantsjuht vastutavad üldise arilise planeerimisega seotud protsessi eest,
hindamaks kapitali vajadusi seoses Grupi riskiprofluliga ja soovitud kapitalitasemete
hoidmise strateegia esitamise eest. Grupi kapitaliseeritus peab olema riskipôhine ja
pöhinema köikide riskide, mis Grupi tegevusega kaasnevad, hindamisel. See peab olema
ettevaatav ja vastavuses Iühi- ja pikaajaliste ariplaanidega, samuti oodatavate
makromajanduslike arengutega. Sisemist kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi (ICAAP)
juhib Treasury.

Koos kapitaliadekvaatsuse pideva jalgimise ja aruandlusega juhatusele kindlustatakse
sellega omakapitali, ICAAP-i ja järelevalvealaste nuete vahelise seose juhtimine sellisel
viisil, et Grupp ei seaks ohtu äritegevuse kasumlikkustja Grupi fmantsstabiilsust.

Kapitalisuhtaiwud on kapitali tugevuse näitamise peamiseks vahendiks. Vaatamata heale
riskijuhtimisele peab Grupp hoidma kapitalipuhvreid mitteoodatavate kahjude katteks. SEB
Grupis juhitakse kapitali keskselt, olles vastavuses ka kohalike seadusandliku ja sisemise
kapitali nOuetega. Vastavalt SEB grupi kapitalipoliitikale korraldab emaettevötja koheselt
täiendava kapitali kaasamise, kui AS SEB Pank vajab kapitalisuste otsustatud kapitali
taseme hoidmiseks.
Järelevalveasutuse nöuete kohaselt peab iga pank vOi pangagrupp sailitama (a) minimaalse
normatiivkapitali taseme: neto omakapital peab olema Ule 5 miljoni euro ja (b) kogu
normatiivkapitali suhe riskiga kaalutud varadesse peab olema vähemalt 10% vol rohkem.

Vastavalt Investeerimisfondide seadusele on kohustuslilcu pensionifondi valitseja (AS SEB
Varahaldus) aktsiakapitali miinimumnOue koim miljonit eurot.

lnltslaljsee;tud alnuft Uentlfitse.ijmjp1
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Kapitali adekvaatsus
(miljonites eurodes)

KAPf[ALfflAAS

Sissemakstud aktsia-ja osakapital
Ulekurss
Kasumi arvel moodustatud reservid
Felmiste perioodide jaotamata kasum vOl kahjum

TOtar-ja sidusettevotjate aktsiateja osade eelmiste perioodide realiseerimata kasum

(milnusega)
Immateriaalne pOhivara
Aruandeperioodi auditeeritud kasum

tntslllseciitud alnultIdentlfit..rlmlseks
lnftialled for the purpos. of denttficatlon only
I&tsiaaIid/jnitias

___________________________

Kuupäevldate c.c3 .q
PricewaterhouseCoopers, Talnn

31.12.13 31.12.12

42.5
86.3

19.4

554.2

-0.1
-0.9
72.8

42.5
86.3

19.4

482.4

-0.1
-0.5
71.3

Esimese taseme omavahendite summa 774.2 701.3

Muugivalmis finantsinstmmendid 0.2 0.4

Oodatavat kahju ületavad allahindlusedja korrigeerimis ed 5.8 10.1

Teise taseme omavahendite sumrna 6.0 10.5

Mahaarvamised kokku 0.0 0.0

Fsimese taseme omavahendid pärast mahaarvamisi 774.2 701.3

Teise taseme omavahendid parast mahaarvamisi 6.0 10.5

Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 780.2 711.8

KAPffALINOUDED 31.12.13 31.12.12

Regionaal-ja kohafficud omavalitsused standardmeetodil 6.2 6.0

Riigiasutuste poolt hallatavad asutused, kasumit mittetaotlevad asutused ja
uhingud standardmeetodil 0.2 0.1

JaenOuded standardmeetodil 17.0 15.2

Kinnisvaraga tagatud nöuded standardmeetodil 0.1 0.1

Viivituses nOuded standardmeetodil 0.5 0.9

Investeerimisfondide aktsiad ja osakud standardmeetodil 0.5 0.4

Muud varad standardmeetodil 2.9 3.3

Krediidiasutused, investeerimisuhingud ja kohalikud omavalitsused s is ereitingute
meetodil 6.0 5.1

Muud ariuhingud sisereitingute meetodil 134.9 125.2

Jaenöuded sisereitingute meetodil 34.6 38.7

Krediidfrisldja vastaspoole kredlldfriski kapitalinOuded kokku 202.9 195.0

Intressipositsioonfriski kapitalinOue 1.6 1.1

Tuniñskkokku 1.6 1.1

Operatsiooniriski kapitalinOue taiustatud mOOtmismudelite meetodil 9.7 11.4

KapitalinOuded kokku 214.2 207.5

Uleminekuperioodi omavahendite milnimum sisereitingute täiustatud
mOotmismudelite meetodil 330.3 303.1

Kapitalinouded adekvaatsuse arvutamiseks 330.3 303.1
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KAPITALI SUHTARVUD

Kapitali adekvaatsus, %
Tier 1 kapitali suhtarv, %
Tier 2 kapitali suhtarv, %

KONSOLIDFFRIMISGRUPILUKMfD, KFS ON
KAPifALI ADFKVAATSUSEARVUfAMISFL
KAASATUD

ASSERPank
AS SEB Liising &upp
AS SER Varahaldus
AS Bangalo (juulis 2012 uhendatud AS-iga SEB Liising)

2.9. Sisekontrollisüsteem

31.12.13 31.12.12

23.62 23.49
23.44 23.14

0.18 0.35

SisekontrollisUsteem on juhtimisvahend, mis hOlmab kogu SEB Pank Grupi tegevusi ja on
nil panga kui kogu Grupi sisemiste protsesside lahutamatu osa. SisekontrollisUsteemi
loomise ja toimimise eest vastutab juhatus; kontrolli vajadus ja maht määratakse kindlaks
kaasnevate riskide ulatuseja iseloomujargi.

Panga noukogu teostab järelevalvet panga ja kogu Grupi tegevuste üle, kehtestades Uldised
riskijuhtimise pöhimOtted.

Arieesmärkide saavutamiseks kehtestab panga juhatus vastavalt pOhikirjast tulenevatele
nöuetele vajalikud tegevuskavad, mis muuhulgas sätestavad padevused ja vastutuse ulatuse,
tegevusi reguleerivad sise-eeskirjad, raamatupidamise reeglid ning tegevusaruannete
koostamise ja esitamise korra.

Grupil on koim äritegevusest söltumatut kontrollfunktsiooni: riskikontroll, Compliance
(vastavuskontroll) ja siseaudit.

Grupi riskikontrolli funktsiooni vastutus on tagada, et riskid oleksid tuvastatud ja
analüüsitud, môöta Grupi Uksuste poolt vöetud riske, nende Ule järele valvata ja neist aru
anda (vt lähemalt p. 2.1-2.8). Riskikontrolli funktsiooni taidavad Grupis:

• riskikontrolli osakond, vastutades tururiski, operatsiooniriski ja likviidsusriski
kontrolli eest ning

• krediidiriskikeskus, vastutades krediidiriski kontrolli eest.
Nil riskikontrolli osakond kui ka krediidiriskikeskus alluvad panga juhatuse liikmele —

krediidivaldkonna juhile ning annavad regulaarselt otse aru ka juhatusele ja aktivate
passivate juhtimise komiteele (APJK).

Compliance’i funktsioon on SEB Pank Grupis globaalne ja söltumatu äriorganisatsioonist.
Selle Ulesandeks on compliance-alaste riskide maandamine, nöuetele vastavuse kvaliteedi

lnltslallseerltud &nuft Uentlfltse.rlmbeks
lnltlalld for ti• purposo ot ld,ntfficatlon only
InitsiaaUd/jntIgIs ..L
Kuupäev/Uate C C. 1

PricewaterhousoCoopers TaIlinn

2.10. Kontrollfunktsioonid
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tagamine, compliance-alaste küsimuste juhtimine j a edendamine. Compliance’ i osakond,
mis allub otse juhatuse esimehele, toetab an ja juhtimist, tagades SEB Pank Grupi
aritegevuse labiviimise vastavalt kehtivatele nuete1e. Uhiseid huve puudutavates
kusimustes teeb comptiance’i osakond koostööd Oigusdivisjoni, siseauditi, riskikontrolli ja
turbekeskusega. Compliance’ i firnlctsiooni vastutusvaldkonnad on seotud klientide kaitse,
turukäitumise, rahapesu ja terrorismi rahastamise tökestamise, järelevalvesüsteemide ja
kontrollidega. Olulise tahtsusega on seejuures SEB Pank Grupi huvide konfliktide
haldamise eeskiri, eetikapoliitika, turukuritarvituse keelamise eeskiri, rahapesu tOkestamise
eeskini ja ärieetika koodeks.

Siseauditi osakond on nöukogu poolt loodud sôltumatu kindlustandev funktsioon.
Siseauditi osakond allub nukogu1e, raporteerides viimasele läbi auditi ja vastavuskontrolli
komitee. Auditi ja vastavuskontrolli komitee koordineerib siseauditi ja vastavuskontrolli
tegevust lähtudes SEB Grupi arieesmärkidest ja Uldisest niskihinnangust. Siseaudit
moodustab SEB Grupi siseauditist lahtumatu osa ning funktsionaalselt raporteerib
siseauditi juhataja SEB Grupi siseauditi juhatajale.

Siseauditi eesmargiks on anda anda noukogule fling auditi ja vastavuskontrolli komiteete
usaldusväärset ja obj ektiivset tagasisidet kontrollide, riskijuhtimise ja valitsemisprotsesside
töhususe tile, maandades olemasolevaid ja tekkivaid riske fling edendades seeläbi
kvaliteetset kontrollikultuuni SEB Pank Grupis.

Initsialiseeritud alnult dentlfltseerimiseks
inItialled for the purpose of Id.ntlflcatlon only
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Lisad 3 -36 AS SEB Pank Gnipi konsolideentud fmantsaniannetele

(miljonites eurodes)

3. Intressitulu

Laenudelt
Liis ing
Deposlltidelt teistes pankades
fikseeritud tulumaaraga vaartpaberitelt

2013 2012
78.9 91.9
14.0 14.9
0.8 2.8
0.1 0.1

93.8 109.7

&upp arvestab intressitulu laenudelt, mile tahtaeg on 60 vOi enampäeva Uletatud laekunud summade alusel.
Kuni 60 päeva Iimiiti pole Uletatud, kajastatakse intressitulujätkuvalt lepingulise määra alusel. Hinnanguliselt
pOhjustas erinevus vOrreldes täisefektllvse intressitulu kajastamisega 2013.ja 2012. aastal ebaolulise yea.

4. Intressikulu

Teiste pankade vahenditele
Tähtajalistele ja muudele hoiustele
Nöudmiseni hoiustele
Allutatud vOlakohustustele
Muud

5. Komisjoni- ja teenustasutulu

Pangakaartide teenustelt
Väartpaberituru tehingutelt *

Olekandetasud
Kredlidilepingud **

Kindlustuse vahendustasud
Muud arveldustasud
Tulud ifisinglepingutelt
Elektrooniliste kanalite tulu
Sulamha kllsitlemise tulu
Tooraine fituuride vahendustasu
Muudelt teenustelt

2013 2012
-6.6 -14.1
-6.6 -9.4
-1.7 4.0
0.0 -0.5

-0.3 -0.5
-15.2 -28.5

2013 2012
22.5 20.7
12.2 11.9
5.5 5.3
4.2 4.1
2.2 2.0
3.7 3.1
1.1 1.3
1.4 1.3
0.7 0.8
0.0 0.1
1.2 1.2

54.7 51.8

* Vaartpaberituru tehingute all on näidatud valitsemistasud investeerimisfondidelt ja vaartpaberiportfeffidelt,
vaartpaberihalduse tasud. nöustamistasud ja muud vaartpaberittehingutega seotud teenused.

** Kredfldilepingute all on rnOeldud klientidega sOlnitud laenu-, thsingu-, aheditiivi- ja garantiilepinguid.
millede tasud on lUhiajalised ja ei ole intressitulud, kuid on administmtiivset laadi vOi hedüdilepingute
reorganis eerimise jaoks.

I Initsialiseeritud aintilt ldentlfttseetjmjseks
Initialled for the purpose of Identification only
Intsiaal id/in itiats .E .

I Kuupäev/date C3 ,( L(

[ PricewaterhouseCoopers, TaIlinn
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6. Komisjoni- ja teenustasukulu

Pangakaartide teenustele
Inkassatsioonitasud
Kulud tilsinglepingutelt
Väärtpaberitum tehingutele
Ulekandetasud
Elektrooniiste kanalite kulu
Muudele teenustele

7. Netotulu valuutatehingutelt

Kasum (kahjum) tehingutelt

Välisvaluuta kursimuutus

8. Netotulu Oiglases viärtuses muutustega läbi kasumianiande
kajastatavatelt finantsvaradelt

Kasum (kahjum) aktsiatelt
Kasum (kahjum) vOlakirjadelt

Tuiulkulu finants’aradest oiglases iártuses
Kasum volakirjadelt

Tu1etis’urtpaberid
Vaartpaberiderivatiivid
Valuutaderivatiivid
Intress ideñvatilvid

Vastavad varad on esitatud lisades l6ja 29.

2013 2012

-9.6 -9.1
-1.2 -1.3
-1.6 -1.8
-1.2 -1.2
-0.7 -0.6
-0.4 -0.5
-0.2 -0.2

-14.9 -14.7

2013 2012

-1.5 6.6

5.9 -1.8

4.4 4.$

2013 2012
0.1 0.0

-0.1 0.0

0.2 0.5
0.2 0.5

2.6 2.0
0.4 0.7
0.4 0.5
1.8 0.8

2.8 2.5

lnitsialiseerftud ainult dentIfitseerlmseks
Initialled for the purpose of Identification only
ln’tsiaaf id/initials

____________________________

Kuupäev/date to, og
PncewaterhouseCoopers, ThIIinn
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9. Muud tegevustulud

Renditulu
Vñvised, trahvid, hUvitised
Muu tulu

10. Personalikulud

Personalikulud*

Sotsiaalldndlustuse kulu* *

Muud personalikulud (värbamine, koolitus)

2013 2012
0.4 0.2
0.1 0.1
0.4 0.3
0.9 0.6

2013 2012
-24.7 -24.9

-7.3 -7.9
-0.9 -0.8

-32.9 -33.6

* Pilcaajaliste motivatsiooniprogrammidega seotud kulud on kajastatud personalikuludes 2013. aastal
kogusummas 0.5 milj. EUR (2012 0.5 milj. EUR). Nendeks progranmddeks on tulemusaktsiate programm,
töötajate aktsiaoptsioonide ja aktsiatekogumise programm (Lisa 1.18).

** Sotsiaalmaks sisaldab ka sissemakseid rilgi pensionifondi. Kontsemil puudub jurlidiline vol faktiline
eksisteeriv kohustus teha sotsiaalmaksule lisanduvalt pensioni- vOi muid samaseid mabeid.

11. Muud tegevuskulud

Ruumide rent
Infotehnoloogiaalased kulud
Kulud ruumidele (kommunaallculud)
Reklaamja tunindus
Muud admlnistratlivkulud
lnfoparingud
Advokaadija notañtasud
Muud tegevuskulud

2013 2012
-7.9 -6.3
-5.1 -4.6
-2.7 -2.7
-1.7 -1.7
-1.7 -1.5
-0.7 -0.8
-0.3 -0.9
-1.2 -1.6

-21.3 -20.1

Arenduskulud
Asutamis- ja arenguvaijaminekuid ei kapitaliseerita. Reklaami- ja uute toodete, teenuste
fling protsesside käivitamisväljaminekud kantakse kuludesse tekkimise momendil.
Ettevötjasiseselt arendatavate kaubamärkide jmt. seotud väljaminekud kantakse samuti
kuludesse tekkimise momendil.

AS-is SEB Pank tehti 2013. aastal kulutusi infotehnoloogia ja elektrooniliste toodete
arendusele 3,1 miljonit eurot (2012.aastal 2,9 miljonit eurot).
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12. Laenukahjumid

2013

Laenukahjumid

aruandepeñoodi laenukahjumid (lisa 15)
laekunud mahakantud laenudelt (lisa 15)

eelmiste peñoodide laenubhjumite
vähendamine (lisa 15)

BiIansi’a1iste kohustuste
Iaenukahjum

2012

Laenukahjumid
amandeperioodi laenukahjumid (lisa 15)
laekunud mahakantud laenudek (lisa 15)

eelmiste perioodide laenukahjumite
vahendamine (lisa 15)

Bilansivaliste kohustuste
Iaenukahjum

0.0 7.6 4.1
0.0 -6.4 -6.2

0.0 0.3 0.0

0.0 13.7 2.1

0.4 0.0 3.0

-0.2 0.0 -5.5
0.0 0.0 0.9

0.6 0.0 7.6

-3.8 0.0 4.3
-5.3 0.0 -17.9

0.0 0.0 0.3

1.5 0.0 17.3

13. NOuded keskpangaie

NOudmiseni hoiused
s.h. -kohustusliku reservinOue

-noudmiseni hoiused, raha ekvivalendid

31.12.13 31.12.12

70.0 191.0
29.3 24.9

40.7 166.1

70.0 191.0

Kohustusliku reservi deposfldid on kasutatavad &upi igaphevases aritegevuses. Kohustusific ieserv teenib

intressi 0.75%. 2013. anstal teenis &upp intiessi sunmias 0.2 miljonit eurot (2012 0.3 miljonit eurot).

14. Nöuded kredidiasutustele

Noudmiseni hoiused*

Tlihtajalised hoiused
Kogunenud saadav intress

* Raha ekvivalendid.

Nouded EU-s registieeritud kredüdiasutustele (v.a. Festi)
Nouded Eestis registieeñtud krediidiasutustele
NOuded muudes riilddes registreeritud kredlidiasutustele

31.12.13 31.12.12

316.0 71.5
27.3 219.9

0.0 0.0
343.3 291.4

316.0 71.5

326.9 283.6
0.1 0.1

16.3 7.7
343.3 291.4
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Kuupäev/date IC. 02i.A

Nöude
Maud öiguse

Krediidi- fluaseme- eraisiku- katteks
asutused Ettevotted laenud Iaenud saadud KOMCU

4.1 1.6 1.1

-0.1 -3.1 -2.1
0.0 0.9 0.0

0.0 3.8 3.2

0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7

-0.1 2.3 1.1 0.4 0.0 3.7

Nöude
oiguse

Muud katteks
Krediidi- fluaseme- eraisiku- saadud
asutused EttevOfted Iaenud Iaenud vara KOIUCU

0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2
0.0 9.8 4.1 -3.8 0.0 1.9

raiiinn
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15. Nöuded klientidele

Laenud ettevötetele
Avalilc sektor
Eluasemelaenud
Muud eraisilculaenud

Nouded EU-s registreeritud klientidele (v.a. Eesti)

Nöuded Eestis registreeritud klientidele
Nöuded muudes rilkides registreeritud klientidele

31.12.13 31.12.12
1,839.0 1,642.4

174.0 175.4
1,560.9 1,538.8

239.2 228.7

3,813.1 3,585.3

20.5 40.9
3,790.4 3,542.3

2.2 2.1

3,813.1 3,585.3

Nouded klientidele majandusharude löikes on esitatud Lisas 2 “Riskipoffitikaja -juhtimine”, 1k. 5$.

Nöuded klientidele valuutade 16&es on esitatud Lisas 2, 1k. 53.

Nouded klientidele tahtaegade lOikes on esitatud intressi muutumise tahtaja lOikes 1k. 55-56.

Tähtajah tasumata nôuded ja laenud klientidele on es itatud Lisas 2, 1k. 50.

Varadeja kohustuste jaotumine riikide lOikes on esitatud Lisas 2,1k. 57.

NOude U klie ntide le järe lejäänud tähtaegade vils I

31.12.13

31.12.12

Kuni 3 3-12 1-5 5-10 tile 10
kuud kuud aas tat aas tat aasta Kokku

227.9 579.6 1,663.0 505.9 836.7 3,813.1

209.7 560.3 1,435.4 510.4 $69.5 3,585.3

Kapitalire ndi neto- ja brutoinve stee ringud

Teenimata finantstulu (-)

Netoinvesteering*

kuni 1 aasta
1 - 5 aastat
tile 5 aasta

* Netoinvesteeringud kapitalirendi osas kajastuvad tilal ridadel: Lüsingud ettevötetele, Avalik sektor,

Eluasemelaenud, Muud emisikulaenud.

Netoinvesteering intress imäärade löikes

5-10%
10-15%

31.12.13 31.12.12
439.8 389.4

428.1 356.8
11.5 32.4
0.2 0.2

31.12.13 31.12.12

Brutoinwsteering
kuni 1 aasta
1 - 5 aastat
tile 5 aasta

31.12.13 31.12.12
463.8
139.0
314.2

10.6

412.2
142.4
257.8

12.0

-23.9 -22.8

439.8
129.2
300.5

10.1

389.4
133.0
245.0

11.4

Netoinvesteering alusaluutade Iöikes
EUR

439.8 389.4

439.8 389.4
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Lae nude ja nöue te allahindlus

2013
Perioodi algus es (1. jaanuaril)
Aruandepefloodi allahindlused (lisa 12)
Eelmiste perioodide allahindluste vahendamine (lisa 12)
Mahakantud laenud
Perloodi Iöpus (31. detsembri])

L.aekunud mahakantud laenudelt (lisa 12)

Muud
Krediidi- Duaseme- eraisiku
asutused EttevOtted laenud laenud KOMCU

0.0 54.3 30.4 6.5 91.2
0.0 3.1 2.1 0.2 5.4
0.0 -3.8 -3.2 -0.6 -7.6
0.0 -25.0 -8.6 -1.6 -35.2
0.0 28.6 20.7 4.5 53.8

0.0 -0.9 0.0 0.0 -0.9

Muud
Krediidi- Huaseme- eraisiku
asutused Ettevöfted laenud laenud KOMCU

0.0

0.0
0.0 54.3 30.4 6.5 91.2

0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3

Soetamisel määratletud oiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande
kajas tatavad väärtpabe rid

VOlaldrjad

Muugiootel väartpabe rid
Aktsiadja fondiosakud*

Kokku

EU-s registreeritud ettevOtjate vaartpaberid (v.a. Eesti)
Eestis registreeritud ettevOtjate väärtpaberid
Muudes ñilddes registreeritud ettevOtjate vaartpaberid

31.12.13 31.12.12

23.4 21.4

2.9 0.1

2.9 0.1
0.0 0.1

20.5 21.3

97.1 0.0
97.1 0.0

4.6 5.3
4.6 5.3

125.1 26.7

99.3 2.0
25.8 23.9

0.0 0.8
125.1 26.7

Uldiselt on fmantsinstrumendid umber hinnatud oiglasesse väärtusesse aktiivse turu noteeringute alusel.

* Sisaldab osalusi nendes pensionifondides, mida valitseb AS SEB Varahaldus koguvaartuses 4.4 miljonit eurot
(2012.a. 4.2 miljonit eurot), see on osalus (1-2 % konheetsest valitsetavast fondist), mis on nOutav vastavalt
Investeerimisfondide seadusele.

lnitslaljseerjtud alnult ldlntltftse,rlmjseks
Initialled for the purpos. of Identification only
In’tsiaalid/injtjaI I

I Kuupäev/dae ‘0 0,3 /14
L PricewaterhouseCp.s Taltinn

0.0
0.0

89.6
6.4

-13.7
-28.0

33.7
6.2

-2.1
-7.4

7.7
5.3

-1.5
-5.0

131.0
17.9

-17.3
40.4

2012
Perioodi alguses (1. jaanuaril)
Aruandeperioodi allahindlused (lisa 12)
Eelmiste perioodide allahindluste vahendamine (lisa 12)
Mahakantud laenud
Perloodi löpus (31. detsembril)

L.aekunud mahakantud laenudelt (lisa 12)

16. Finantsinvesteeiingud

Kauple mise e e s märgil Soc tatud varad

Kauplemise eesmargil soetatud vaartpaberid

Völakirjad
s.h. noteeritud

Tuletisvaartpaberid (lisa 29)
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Finants inve stee nngute liikumise aruanne

Perloodi alguses (01.01.12)
Soetused
MUugid ja lunastamised
Väärtuse muutused
Valuutakursi muutused
Perioodi löpus (31.12.12)

Perloodi alguses (01.01.13)
Soetused
MuOgid ja lunastamis ed
Väärtuse muutused
Valuutakursi muutused
Perioodi lopus (31.12.13)

17. Muu vara

Soetamisel
määratletud

öiglases
irtuses

Kauplemise muutusega Iäbi
eesmärgil Tuletis- kasumiaruande Muugi
soetatud vaãrtpaberid kajastatavad ootel iärt

vaartpaberid (iisa29) ärtpaberid paberid KOMCU

1.2 19.8 0.0 4.9 25.9
1,074.5 0.0 0.0 0.2 1,074.7

-1,075.6 0.0 0.0 -0.5 -1,076.1
0.0 2.3 0.0 0.6 2.9
0.0 -0.8 0.0 0.1 -0.7
0.1 21.3 0.0 5.3 26.7

0.1 21.3 0.0 5.3 26.7
876.9 0.0 97.1 0.1 974.1

-874.1 0.0 0.0 -0.3 -874.4

0.0 -8.9 0.0 -0.4 -9.3

0.0 8.1 0.0 0.0 8.1

2.9 20.5 97.1 4.6 125.1

Maksed teel
Mitnöuded ja ettemakstud kulud
Maksude ettemaksud
NOudeöiguse katteks saadud vara

31.12.13 31.12.12
23.9 16.1

12.4 13.7

1.0 1.9

0.0 0.0

37.3 31.7

Initsialisee rltud ainult identlfetseetimleeks
I Initial led for the purpose of Identification only
lntsiaaIjd/jj

____________________________

I Kuupäev/date IC.Cc./Ig
[__ PricewaterhouseCoo TalIInn
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1$. Investee ringud sidusettevötjatesse

AS Sertffitseerimiskeskus

OU Tietolnator Support

Kokku

SidusettevOtjate ja tütarettevötjate soetused, muugid ja ühendamised

Soetused

Soetusi 2013.ja 2012. aastal ci olnud.

Müugid

MuUke 2013. aastal ei olnud.

27. juulil 2012 uhendati AS-iga SEB Lilsing AS Bangalo (100% aktsiatest omas AS SIB Pank) ning AS SEB

Kindlustusmaakler (100% aktsiatest omas AS SIB Lilsing).

Initslallsee;ltud ainult identlfitseerimiseks
Initialled for the purpose of Identification only
Irtsiaalid/jnjtjals

_____________________________

I Kuupäev/date tC C i q
L PricewatethouseCoopers, Tallinn

Sidus e ftevOtjate s s e te htud inve ste e ringute liikumis e aruanne

2013

2012

Sidus e ftevötjad

2013

AS Sertifitseerimiskeskus

Tieto Estonia Services OU

Kokku

2012

Müügid
ja Kapitaliosaluse

lunasta- meetodil arvestatud Makstud Perloodi
Perioodi alguses mised kasum dhidendid lOpus

0.6 0.0 02 0.0 0.8

0.5 0.0 0.1 0.0 0.6

Panga osa
arvestatud

Kohus- kasumis/- Bilansi- line Osalus,
Nimigiärtus Varad tused Tulud kahjumis vaärtus

“
3.1 0.4 3.5 0.1 0.7 25.00%

väärtuseta

1278 EUR 0.7 0.3 2.1 0.0 0.1 20.00%

3.8 0.7 5.6 0.1 0.8

2.5 0.4 3.1 0.3 0.5 25.00%
vaartuseta

1278 EUR 0.5 0.3 1.7 0.0 0.1 20.00%

3.0 0.7 4.8 0.3 0.6
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19. Immateriaalne pOhivara

Perloodi alguses (01.01.12)
Soetusmaksumus 5.8
Kogunenud amortisatsioon -5.4
Jääkmaksumus 0.4

Perioodi alguse jikmaksumus 0.4
Soetatud 0.3
Amortisatsioonilculu -0.2
Perloodi lOpus jiãkmaksumus 0.5

Perloodi löpus (3 1.12.12)
Soetusmaksumus 6.2
Kogunenud amortisatsioon -5.7
Jääkmaksumus 0.5

Perloodi alguse jiiäkmaksumus 0.5
Soetatud 0.7
Amortisatsioonilculu -0.3
Perioodi Iöpus jääkmaksumus 0.9

Perloodi Iöpus (31.12.13)
Soetusmaksumus 6.9
Kogunenud amortisatsioon -6.0
Jääkmaksumus 0.9

lnItslaliieeltud ainult dentlfitseerlmiseks
Initialled for the purpose of identIfication only

- 77 - Initsiaalid/initials ,L

Kuupäev/date

______________________________
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20. Mateñaa]ne pOhivara

Perloodi alguses (01.91.12)
Soetusmabumus
Kogunenud amortisatsioon
Jääkmaks umus

Perioodi alguse jääkmaksumus
Soetatud
Amortisatsioonilculu
Rekiassifitseerimine
Perloodi lopas jäakmaks umus

Perloodi lopus (31.12.12)
Soetusmabumus
Kogunenud amortisatsioon
Jääkmaks umus

Perioodi alguse jääkmaksumus
Soetatud
Mahakantud (jaakvaartus)
Amortisatsiooni kulu
Rekiassifitseerimine

Perioodi lOpus jääkmaksumus

Perloodi Iopus (31.12.13)
Soetusmaksumus
Kogunenud amortisatsioon
Jääkmaksumus

- 78 -

Muu
Fliitised x’ara Kokku

3.4 23.5 26.9
-1.4 -18.0 -19.4
2.0 5.5 7.5

2.0 5.5 7.5
0.7 4.3 5.0

-0.6 -2.4 -3.0
0.0 -0.3 -0.3
2.1 7.1 9.2

3.9 25.7 29.6
-1.8 -18.6 -20.4
2.1 7.1 9.2

2.1 7.1 9.2
0.5 1.9 2.4

-0.2 -0.3 -0.5
-0.6 -2.5 -3.1
0.0 -0.5 -0.5

1.8 5.7 7.5

4.1 21.8 25.9
-2.3 -16.1 -18.4
1.8 5.7 7.5

I nitiaIle for the purpos, of identmcatjon ontylnitsiaaljd/inIhais

Kuupäev/U9 77q—
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21. Volgnevus krediidiasutustele

NOudmiseni hoiused
Tahtajalised holused ja laenud (jarelejaanud tahtajaga kuni 1 a.)
Tähtajalised hoiused ja laenud (jarelejaanud tahtajaga üle 1 a.)
Kogunenud makstav intress kredlidiasutustele

Volgnevused EU-s registreeritud krediidiasutustele (v.a. Eesti)
Volgnevused Eestis registreeritud kredlidiasutustele
VOignevused muudes riilddes registreeritud krediidiasutustele

2011.aastal laekus KfW Bankengruppe kredlidiliini lepingu, leping 26.11.2007 kogusummas 25 miljoni eurot,
taitmisega seotud tagastamatut toetust kokku 25 tuhat eurot. 31.12.2009.a sOlmitud lepingu alusel kasutati
2011.a krediidiilnist 6.0 miljonit eurot. 2012. aastal ja 2013. aastal ei ole vOetud täiendavaid laene 1(1W
Bankengruppe’lt.

22. Volgnevus klientidele

Nöudmiseni hoiused
Tähtajalisedja muud säästuhoiused
Investeerimishoiused (vaartpaberiindeksiga seotud)
Laenufondid
Kogunenud makstav intress klientidele

Mitteres idendid
Res idendid

Völgnevus ed klientidele kilendillikide löikes
VOignevused jurlidilistele isilcutele
Volgnevused avalilcule sektorile
VOlgnevused eraisilcutele

Volgnevused EU-s registreeritud Mientidele (v.a. Eesti)
Volgnevused Eestis registreeritud klientidele
VOlgnevused muudes ñikides registreeritud klientidele

Nöuded klientidele valuutade lOikes on esitatud Lisas 2, 1k. 53.

31.12.13 31.12.12

2,149.1 2,066.0
499.3 490.1

47.6 52.1
27.1 24.0

0.9 2.5
2,724.0 2,634.7

351.0 383.1
2,373.0 2,251.6

2,724.0 2,634.7

1,417.9 1,427.9
124.6 121.5

1,181.5 1,085.3
2,724.0 2,634.7

98.2 75.7
2,373.0 2,251.6

252.8 307.4
2,724.0 2,634.7

- Initsialiseerftud ainult Identifitseerirniseks
Initialled er the purpose of Identification only
initsiaalid/,n,tials

_______________________________

Kuupäev/date (o. O2.A
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

31.12.13 31.12.12
242.9 46.9
203.8 217.1
398.7 482.4

1.2 1.8
$46.6 748.2

31.12.13 31.12.12
834.7 736.8

10.9 10.9
1.0 0.5

$46.6 74$.2

584.9 miljonit eurot seisuga 31.12.2013 ja 582.1 miljonit eurot seisuga 31.12.2012 olid grupi kohustused
emapangale Skandinaviska Enskilda Banken AB (lisa 31).

NOuded Mientidele tahtaegade lOikes on esitatud intressi muutumise tähtaja lOilces 1k. 55-56.
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Grupi poolt hallatavad kilendi varad

31.12.2013 seisuga oh Kontsemi haliata kilentide vaartpaberiportfelle 156.8 miljoni euro
väärtuses (sealhuigas 84.2 milj. EUR SEB Elu- ja Pensionikindlustuse portfeii). 3 1.12.2012
seisuga oil Kontsemi hallata kilentide vaartpaberiportfelle 163.4 miljoni euro väärtuses
(sealhuigas 79.2 miij.EUR SEB Eiu- ja Pensionikindlustuse portfell). Nimetatud portfellide
haldamise eest on saadud teenustasu ning krediidiriski vOl tururiski sellest grupile ei
tekkinud.

3 1.12.2013 valitses kontsemi kuuluv fondivalitseja (AS SEB Varahaidus) 11 investeerimis
ja pensionifondi (s.h. 5 valikku avatud investeerimisfondi, 4 kohustusiikku pensionifondi
fling lvabatahtlik pensionifond) kogumahuga 493.5 miljonit eurot. 31.12.2012 vaiitses AS
SEB Varahaldus 12 investeerimis- ja pensionifondi (s.h. 6 avaiikku avatud
investeerimisfondi, 4 kohustuslikku pensionifondi fling 2 vabatahtlikku pensionifondi)
kogumahuga 456.5 miljonit eurot. Lisaks osutati investeeringute juhtimise teenust SEB
(Grupi emaettevOtja) Ida-Euroopa fondidele: (4 fondi) 2013. aastal 712.1 miijonit eurot,
2012. aastal 938.4 miljonit eurot.

26.aprihlil 2013 likvideeriti SEB Geneerilise Farmaatsia Fond. 21. juunil 2012 likvideeriti
SEB High-Yield Bond Fund.

23. Muud kohustused

Maksed tee!
Muud ettemakstud tulud
Faktooringu jaagid
MaksuvOlad (eraldised makseteks)
Muud kogunenud kohustused
Ettemabtud gamntiitasud
Liisingtoodete ettemaksud klientide!t

31.12.13 31.12.12
41.3 47.0

4.2 3.8
21.5 14.7

1.2 1.1
4.2 3.5
0.9 0.7
2.9 2.9

76.2 73.7

24. Fmantskohustused oiglases väärtuses muutustega läbi kasunnaniande

Tuletistehingud (lisa 29)
31.12.13 31.12.12

21.5 21.7
21.5 21.7

Ubki AS-i SEB Pank emiteeñtud vaartpaberiinstrument ei o!e enamturul noteeritud alates 16.06.2009.a.
Seetöttu ei o!e ka segmendiana!UUsivastava!t WRS $-!e esitatud.

lInItsJaUsee.jtud alnult identlffiseetlmlseks1 InitIalled tot the purpose of Identification onlIsiaalia/onitials .
IKuupaev/date tC._9iLij____ IPñcewouseCp TalIInn
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25. Enidised

________

fraldised
kokku

Fraldisedseisuga0l.01.12 23

Lisatud eraldiste koosseisu L7

Amandeperioodil arvestatud -2.7

Kokku eraldised3l.12.12 is

&aldisedseisugaol.01.13 1.9

Aruandeperioodilkasutatudja mittekasutatud eraldiste tagasiawestused -1.9

Kokkn eraldised3l.12.13 0.0

Bilansiine Eelthtaind diskonteerimata rahavood aastate bikes

31.12.12 väSitus 0-5 aastat 5-10 aastat 10-15 aastat 15-20 aastat >20 aastat

Eraldised 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilansiine Felthtavad diskonteerimata rahavood aastate bikes

31.12.13 väärtus 0-5 aastat 5-10 aastat 10-15 aastat 15-20 aastat >20 aastat

Eraldised 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26. Aktsionärid

% kogu

Riik Aktsiate an’ an’ust

AS-i SEB Pank aktsionärid seisuga 31.12.2013:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (pubi) Rootsi 66,562,381 100.00

A54 SEB Pank aktsionAridseisuga 31.12.2012:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub!) Rootsi 66,562,381 100.00

Aktsiakapital, EUR 42,541,115

Aktsiate nominaalvaartus, EUR 0.64

POhilclijajargne aktsiate maksimaalne an’: 240,000,000

KOigivaljastatud aktsiate eest on tasutud.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub!) on AS-i SF13 Pank ainuomanik. Skandinaviska Enskilda Banken AB
(pub!) (registreefltud Rootsis) ei oma kontrollivat emaettevötjat.

Kapitali adekvaatsuse arvutus on esitatud lisas 2.8.

Aktsiainfo 31.12.13 31.12.12

AS-i SEB Pank aktsiate an’ perioodi !Opus 66,562,381 66,562,381

Enissioonidega konigeeritud kes!mine aktsiate an’ 66,562,381 66,562,381

Puhaskasum, milj. EUR 72.8 71.3

81 jtsh1It alnuft Identlfitseerimiseks
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27. Dividendipoliitika

AS $EB Pank on Skandinaviska Enskilda Banken AB (pubi) 100%-uses omandis.
Omakapitali juhtimise, kasumi jaotamise fling reservide moodustamise strateegia
valjatöötamisel juhindutakse SEB grupi Uhtsest tulevikuriskide kasitlusest ja
tegevusstrateegiast. Peale omandamist Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub!) poolt ei
ole Grupp maksnud dividende.

28. Reservid

Oldine pangandusresen’
Res ervkapital
Umbethindluse res erv mUugiootel finantsvaradelt

Reservide lilkumise aruanne

Saldoperloodi alguses (02.01.12)
Umberkannejaotamata kasumist/jaotamata kasumisse
Neto kasum/kahjum Olgiase väärtuse muutusest
Saldo perloodi löpus (31.12.12)

Saldoperioodi alguses (01.01.13)
Neto kasum/kahjum Oiglase väärtuse muutusest
Saldoperloodi Iöpus (31.12.13)

31.12.13 31.12.12

19.1 19.1
0.3 0.3
0.4 0.9

19.8 20.3

Umber- hindluse
Uldine reserv Kokku

pangandus. müügiootel Reserv- muud
reserv finants- warade]t kapital resen4d

19.1 0.3 0.4 19.8
0.0 0.0 -0.1 -0.1
0.0 0.6 0.0 0.6

19.1 0.9 0.3 20.3

19.1 0.9 0.3 20.3
0.0 -0.5 0.0 -0.5

19.1 0.4 0.3 19.8

Vastavalt 2000. aastani kehtinud Tulumaksuseadusele vöisid krediidiasutused kahjude
katmiseks moodustada maksuvaba Uldise pangariski reservi 5% ulatuses laenuportfellist.
Eraldised sellesse reservi olid lubatud maksustavast tulust maha arvata.

Vastavak Ariseadustikule tuleb igal aastal kanda vähemalt 5% puhaskasumist
reservkapitali, kuni reservkapitali suurus saavutab 10% aktsiakapitalist. Reservkapitali on
vöimalik kasutada kahjumi katmiseks.

AS SEB Panga 1994-1997. majandusaasta kasum on kantud nimetatud üldisesse pangariski
reseiwi (v.a 0.4 miljonit eurot 1995. aasta kasumist). Reservi suurus on 19.1 miljonit eurot,
mis sisaldab ka Ariseadustiku nôuete kohast panga reservkapitali. Aastatel 1998-2011 pank
reservieraldisi ei teinud. AS-i SEB Pank tUtarettevotjate poolt tehti aastatel 2001-2011
kasumi arvelt reservieraldisi summas 0.3 miljonit eurot.

uisiaiiseeritud aintilt Identlfltsurlmiseks
nitiaNed for the purpose of Identification only
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29. lingimuslikud varad ja kohustused ning tulevikutehingud

31.12.13

1. Tühistamatud ja tuhistatadtehingud

1.1. rantiidjamuud samased tuhistamatud
bilansivälised tehingud

s.h. flnantsgarantiid

1.2. Laenulimidid

1.3. Muud tUhistatavad tehingud

2. Tuletistehingud (Lisa 24)

2.1. Valuutaga seotud tuletistehingud

2.2. Intressiniaaraga seotud tuletistehingud

2.3. Akts iatega seotud tuletistehingud*

31.12.12

1. Tühistamatud tehingud

1.1. Garantiid ja muud samased tUhistamatud
bilansivälised tehingud
s.h. flnantsgarantiid

1.2. Laenulimiidid

1.3. Muud tOhistatavad tehingud

2. Tuletistehingud

2.1. Valuutaga seotud tuletistehingud

2.2. Intressimaraga seotud tuletistehingud

2.3. Aktsiatega seotud tuletistehingud*

Lepinguline summa Bilansiline väärtus

Nöuded Kohustused Nöuded Kohustused

7.6 1,069.8 0.0 0.0

1.1 260.4 0.0 0.0

0.0 65.3 0.0 0.0

6.5 809.4 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

694.8 694.1 20.5 21.5

236.6 236.4 0.7 0.5

439.1 438.9 18.9 19.6

19.1 18.8 0.9 1.4

702.4 1,763.9 20.5 21.5

Lepinguline summa Bilansiline viiärtus

Nöuded Kohustused Nöuded Kohustused

7.6 1,024.0 0.0 0.0

1.1 268.5 0.0 0.0
0.0 92.1 0.0 0.0

6.5 655.5 0.0 0.0

0.0 100.0 0.0 0.0

521.4 520.7 21.3 21.7

114.6 114.5 0.5 0.4

379.1 378.9 19.5 19.4

27.7 27.3 1.3 1.9

529.0 1,544.7 21.3 21.7

* Tuletistehinguid tehakse kliendipositsiooni katmiseks ja oma portfelli vastavaid riske ei
vöeta. Köik tehingutelt tulenevad riskid on täismahus maandatud emaettevötjaga.
Aktsiaoptsioonide hinnad arvutatakse kasutades kogu sisendinfot (s.h. alusvara hindu ja
mahtusid), mis parineb kas söltumatust allikast (s.h. alusvara hindu) vol sOltumatu
hinnataseme kinnitus teostatakse jargmisel päeval vörreldes väärtuseid sOltumatust allikast
pant turuallikaga (s.h. mahud), vt. lisa 16.

Vastavalt völaOigusseadusele on AS-i SEB Lilsing sOlmitud kasutusrendilepingud osaliselt
seotud potentsiaalse kohustusega, mule realiseerumise tOenäosus ja summa ei ole tapselt
määratletav. Ettevötja juhtkonna hinnangul on senise praktika kohaselt kohustuse
realiseerumine vahetOenäoline.

Inltslallseerltudalnuft identlfltseerjmiseks
InlUalled for the purpos. of identification only
Initsiaalid/jnjtja)s
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Potentsiaalne tulumaksukohustus dividendide I agamisest

Grupi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2013 moodustas 626.0 (31. detsember 2012:
553.7) miljonit eurot. Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega
tulumaksukulu 2 1/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega, vöttes arvesse neto
omavahendite miinimumnöuet kapitali adekvaatsuse arvutuseks, on bilansipaeva seisuga
eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele vôimalik dividendidena välja maksta 355.3
miljonit eurot ning dividendide valjamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas
94.5 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2012, vôttes arvesse neto-omavahendite
miinimumnöuet kapitali adekvaatsuse arvutuseks, oleks dividendidena vOimalik olnud välja
maksta 322.9 miljonit eurot, millega oleks kaasnenud tulumaks summas $5.8 miljonit eurot
(vt. 1k. 66).

31.12.2013 (samuti 31.12.2012) seisuga kuulub 100% AS-i SEB Pank aktsiatest
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)-le, kes otsustab dividendide maksmise Ule. SEB
on otsustanud AS-i SEB Pank jaotamata kasumit dividendideks mitte välja jagada.

Potentsiaalsed maksurevisj onist tulenevad kohustused
AS-is SEB Pank ja tutarettevötjates maksuhaldur 2013. a. maksurevisjoni ei teostanud.
Maksuhalduril on Oigus kontrollida ettevôtja maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul
maksudeklaratsiooni esitamise tahtajast fling vigade tuvastamisel määrata täiendav
maksusumma, intressid fling trahvi.

AS-i SEB Pankjuhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mule tulemusena vöiks
maksuhaldur määrata ettevôtjale olulise täiendava maksusumma.

Oigusvaidlused
AS-i SEB Pank Gruppi kuuluvatel ariuhingutel puuduvad oigusvaidlused, millest tulenevalt
AS-i SEB Pank Grupp vöiks kanda olulist kahju.

30. Sflndmused peale majandusaasta löppu

Peale majandusaasta löppu ei ole AS-is SEB Pank toimunud olulisi sUndmusi, mis
mOjutaksid varade ja kohustuste seisundit bilansipaeval 31.12.2013.

InItsaIiseetitud ainult ld.ntlfitserlmlseks
Initialled for the purpose of Identification only
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31. Seotud osapooled

Nouded lcediidiasutuse juhatuse liilcmetele ja siseauditi Uksuse juhile ning nende
lahilcondlastele, samuti nimetatud isilcute poolt koos vOi ubilcult kontrollitavatele
aHuhingutele

Tingimuslilcud kohustused hedildiasutuse juhatuse liilcmetele ja siseauditi Uhuse juhile
ning nende lahikondlastele, samuti nimetatud isilcute poolt koos vOi Uhilcult
kontroflitavatele aduhingutele (kasutamata aweldus laenud ja hediitkaaitide limiidid,
vhljamaksmata Iaenud)

Krediidiasutuse juhatuse iilcmete ja siseauditi uhuse juhi ning nende lahilcondlaste, samuti
nimetatud isilcute poolt koos vOi Uksilcult kontroliltavatele hriUhingute hoiused

Nouded emaettevOtjale

2013.a. nOuetes emaettevOtjale oh nOudmiseni deposilte 283,1 milj. FUR ja tahtajalisi
deposilte kuni 3a tahtajaga (USD) 27,3 milj. FUR, intressiga 0,39 - 1,1%.

2012.a. nOuetes emaettevOtjale oh nOudmiseni deposilte 22,8 milj. FUR ja thhtajalisi
deposilte kuni la tahtajaga (USD) 218,8 milj. FUR, intressiga 0,18 - 0,31%.

31.12.13 31.12.12

1.0 1.0

0.2 0.0

0.2 0.2

312.8 244.5

Kohustused emaettevOtjale

2013.a. kohustustes emaettevOtjale olid kredildiiinid eurodes lepingulise tahtajaga kuni 5a,
intressiga 0,06 - 4,65%, summas 583,8 milj. FUR (lisas 21 koos intressidega 584,9 milj. FUR).

2012.a. kohustustes emaettevOtjale olid hediidililnid eurodes lepingulise thhtajaga 2-5a,
intressiga 0,668 - 4,59%, summas 580,3 milj. FUR (lisas 21 koos intressidega 582,1 milj.
FUR). Allutatud laen, 50.0 milj. FUR, mabti Skandinaviska Fnskilda Banken AB-le
ennethhtaegselt tagasi 29. mail 2012.a.

Tingimuslilcud nOuded emaettevOtjale
Tingimuslilcud kohustused emaettevOtjale

804.5 695.7

55.0 55.0
0.4 0.4

10.9
37.2

5.0
4.1

14.6
36.0

0.2
3.0

Intressitulu tehingutest emaettevOtjaga

Intressilculu tehingutest emaettevötjaga

Komisjoni-ja teenustasutulu emaettevOtjalt

Komisjoni-ja teenustasukulu emaettevOtjale

0.6 2.5

-6.5 -14.1

0.7 0.0

-0.1 -0.1

Intressitulu tehingutest emaettevOtja konsohideerimisgrupi ettevOtjatega
Intressilculu tehingutest emaettevOtja konsolideerimisgmpi ettevOtjatega
Komisjoni-ja teenustasutulu emaettevOtja konsolideerimisgrupi ettevOtjatele
Komisjoni-ja teenustasukulu emaettevOtja konsolideerimisgmpi ettevOtjatelt

Seotud osapooltele antud laenud ei erine intressimilarade osas oluliselt teistele klientidele
antud laenudest. Tehingud seotud osapooltega pohinevad tucuhindadel.

Seotud osapooled on:
- emaettevOtja;
- emaettevOtja tUtarettevOtjad;
- emaettevOtja sidusettevOtjad;
- &upi sidusettevOtjad;
- AS-i Seb Pankjuhatuse lifimied ja siseauditi Ubuse juht ning nende lahilcondlased,
samuti nimetatud isilcute poolt koos vOi Ubilcult kontrollitavad afluhingud.

0.0 0.1
0.0 -0.1
3.4 3.9

-0.5 0.0

I InitsjaIjseejhjd ainult identIfitseerjmjse
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Tingimushilcud kohustused emaettevOtja konsolideerimisgmpi ettevOtjatehe
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2013 2012

Tasudjamuudhüvitisedjuhtkonnale AS-is SEE Pank

Juhatuse liilcmete tasu 0.7 0.7
-toötasudja preemiad 0.7 0.7

Tasudja muud hflxifisedjuhtkonnale AS-i SEE Pank tutarettetjates

Juhatuse liikmete (vOl tegevjuhi) tasu 0.2 0.3
- tOötasud ja preemiad 0.2 0.3

AS-i SEB Pank ja tema tutarettevOtjate noukogude liikmetele 2013. ja 2012. aastal tasusid
ega hüvitisi ei makstud.

Juhtkonna liikmete tasud ja hüvitised
Panga ja tutarettevötjate juhatuse liikmetele makstakse kompensatsiooni kuni 12 kordse
keskmise kuutasu ulatuses, kui juhatuse liiget ei valita uueks tahtajaks vol kui juhatuse liige
kutsutakse tagasi ennetahtaegselt . Kompensatsiooni ei maksta, kui isik jätkab töOtamist
SE3 grupi Uhingus toolepingu alusel vOi valitakse juhatuse Iiikmeks SEB grupi muus
uhingus vOi kui leping lopetatakse juhatuse liikme kohustuste rikkumise tOttu.

AS-i SEB Pankjuhatuse jajuhtkonna Iiikmetel oh vöimalus omandada seisuga:
31.12.2011 - 14,257 kogumisaktsiat, millele kehtib 3 aastane kvalifikatsiooniperiood,
3 1.12.2012 - 15,620 kogumisaktsiat, millele kehtib 3 aastane kvalifikatsiooniperiood,
3 1.12.2013 - 23,252 kogumisaktsiat, millele kehtib vähemalt 3 aastane kvalifikatsiooni
periood.

28.12.2013 oil Skandinaviska Enskilda Banken AB (pubi) A-aktsia sulgemishind 84.80
SEK.

InltsiaIiseer4tud.jntjft ldentIdmjseks
Initialled for the purpose of Identification only
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32. Emaettevötja esmased anianded

Vastavak Eesti Raamatupidamisseadusele avalthtakse eraldi teave konsolideeñtud ettevotja

esmaste aruannete kohta raamatupidamisaruannete lisades.

1. Panga kasumiaruanne
(miljonites eurodes)

Intressitulu

Intressikulu

Neto intressitulu

Komisjoni-ja teenustasutulu

Komisjoni-ja teenustasukulu

Neto teenustasutulu

Netotulu valuutatehingutelt

Netotulu öiglases väärtuses muutustega labi kasumiamande kajastatavatelt
fmantsvaradelt

Netotulu mv esteerimis teg evus est

Muud tegevustulud

Personailkulud

Muud tegevuskulud

Mateñaalse ja immateriaalse pOhivara kulumja väärtuse muutus

Kasum enne laenukahjurneid

Laenukahjumid

Kasum enne tulumaksu 60.7

2. Panga koondkasumiaruanne
(miljonites eurodes)

Puhas kas urn
Muud koondtuluWkulud

MüUgivalmis fmantsvarade ümberhindlus
Kokku rnuud koondtulud/kulud

Kokku koondtulud

Emaettevötja ainuaktsionarile (kokku)
-KoMcu koondtulud jätkuvalt tegevuselt

2013 2012

60.7 59.3

-0.5 0.3
-0.5 0.3

60.2 59.6

60.2 59.6
60.2 59.6

60.2 59.6

Initsialisceritud aintdt identlfitseerimiseks
Initialled for the purpose of Identification only
lritsiaalid/initials . .
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PricewaterhouseCoopers, Tallinn

2013 2012

79.9

-11.5

68.4

45.8

-13.2

32.6

4.4

93.7

-22.1

71.6

43.0

-12.8

30.2
4.8

2.8 2.5

0.6 -0.1

0.9 0.5

-31.1

-17.8

-3.9

56.9

3.8

-31.6

-16.5

-3.2

58.2

1.1

59.3

59.3

59.3

Puhaskasum 60.7

Ainuaktsionarile kuuluv kasumi osa 60.7
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3. Panga finantsseisundi amanne
(miljonites eurodes)

VARAD

Sularaha kassas

NOuded keskpangale

NOuded bediidiasutustele

Nöuded klientidele

Kauplemiseb hoitavad finantsvamd

Soetamisel määratletud oiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande
kajastatavad väartpaberid

MuUgiootel finantsvarad

Muu vara

Investeeringud tUtar-ja sidusettevOtjatesse

Immateriaalne pOhivara

Materiaalne pOhivara

VARAD KOMCU

31.12.13 31.12.12

44.9 46.6

70.0 191.0

343.3 291.4

3,380.2 3,145.5

23.4 21.4

97.1 0.0

0.1 0.8

30.0 22.0

5.5 5.5

0.9 0.5

7.5 9.2

4,002.9 3,733.9

KOHUSTUSED JA OMAK4PflAL

VOignevus krediidiasutustele

VOignevus klientidele

562.1

2,760.6

49.7

21.5

0.0

3,393.9

86.1

19.1

461.3

609.0

4,002.9

426.7

2,679.3

54.9

21.7

1.9

3,184.5

86.1

19.6

401.1

549.3

3,733.8

nitsiaIisco;Etud ainuft idenUfitse,t,mjseks 7Initialled for the purpose of id.nttficatlcn only
lntsiaalid/injtjals
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Kuupäevldate (.0. o.3.
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42.5 42.5

Muud kohustused

finantskohustused oiglases väärtuses muutustega Iäbi kasumiaruande

Eraldised

Kohustused kokku

Aktsiakapital

Aaio

Reservid

Jaotamata kasum

Omakapital kokku

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOMCU

- 88 -



AS SEB Pank, Aastaaruanne 2013

4. Panga rahavoo anianne
(miljonites eurodes)

L Rahaod äritegewsest

Saadud intressid
Makstud intressid
Saadud teenustasu
Makstud teenustasu
Neto väartpaberitulud ja muud tegevustulud
Personalilculudja muud tegevuskulud
Rahaood äritegewsest enne äritegevusega seotudvarade ja kohustuste muutust

Aritegevus ega s eotud iirade muutus:
Tähtajalised nôuded pankadele ja kohustuslik reserv keskpangas
L.aenudja nOuded klientidele
Muud varad

Aritegevus ega s eotud kohus tuste muutus:
Völgnevused krediidiasutustele
VOignevused klientidele
Muud kohustused
Rahaood äritege’usest

U. Rahauod inisteerimistegewsest
Investeerimisportfeffi vaartpaberite muutus, suurenemine-!vahenemine+
Kinnisvara, materiaalse ja immateriaalse vara ost
Raha4ood investeerimistegevusest, jätkuvtegevus

ilL Rahavood finautseerimistegevusest
Allutatud laenude tagasimabmine
Rahauod finants eerimistegevus est

Neto raha ja selle ekvivalentide muutus

Raha ja s elle ekvivalendid perloodi algus es
Välisvaluuta kursimuutuste mOju rahaleja selle ekvivalentidele

Raha ja selte ekvivalendid perioodi löpus

2013 2012

79.7 96.7
-12.9 -26.1
45.8 43.0

-13.2 -12.8
10.3 17.3

-50.7 -57.3
59.0 60.8

180.4 171.9
-231.7 -5.3

0.7 -2.6

129.3 -214.3

82.8 241.2
-1.4 -0.2

219.1 251.5

0.8 0.5
-2.6 -5.0
-1.8 -4.5

0.0 -50.0
0.0 -50.0

217.3 197.0

284.3 $7.3

0.0 0.0

501.6 284.3

Rahaja selle ekwIentide jäiik koosneb:
Kassa
Nôuded keskpangale jima kohustuslilcu reseivita
Lilcviidsed hoiused teistes hediidiasutustes
Vaartpaberite kauplemisportfellja likviidsed volakhjad
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31.12.13 31.12.12

44.9 4.6.6
40.7 166.1

316.0 71.5
100.0 0.1

501.6 284.3

Kö& raha ekvivalendid on vahem kui liglkaudu 3 kuujooksul Panga pook vabak kasutatavad.

Initsialiseeritud ainult identIfitseerjmjse 1
Initialled for the purpose of identification only II lntsiaaljd/jnjls

_____________________________

IKUupäev/date IQ.5 I[ PricewiouseCoope,.s Tallinn
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AS SEB Pank, Aastaaruanne 2073

5. Panga omakapitali muutuse anianne
(milionites eurodes)

Aasta algus 01.01.2012
Muud
Puhaskasum
Muud koondtulud:

MUUgiootel fmantsvamde väärtuse muutus
Kokku muud koondtulud
Kokku koondtulud

Saldo seisuga 3 1.12.2012

Kontroffitavateja olulise mOju all olevate osaluste
bilansiline vaartus

Kontroffitavateja olulise mju all olevate osaluste
vaartus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil

Korrigeeritud kons olideerimata omakapital
31.12.2012

Aastaalgus 01.01.2013
Muud
Puhaskasum
Muud koondkulud:

Muugiootel finantsvarade vällrtuse muutus
Kokkumuudkoondkulud
Kokku koondtulud’koondkulud
Saldo seisuga 31.12.2013

Kontroffitavateja olulise mOju all olevate osaluste
bilansiline väärtus

Aktsia- Üe- Jaota- Oma
kapetal kurss Reservid mata kapital

(11sa26) (aaio) (Iisa2$) kasum kokku
42.5 86.1 19.3 341.4 489.3

0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
0.0 0.0 0.0 59.3 59.3

0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
0.0 0.0 0.3 593 59.6

42.5 86.1 19.6 401.1 549.3

5.5

159.0

42.5 86.1 19.6 401.1 702.8

42.5 86.1 19.6 401.1 549.3
0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5
0.0 0.0 0.0 60.7 60.7

0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5
0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5
0.0 0.0 -0.5 60.7 60.2

42.5 86.1 19.1 461.3 609.0

5.6

Kontrollitavateja olulise möju all olevate osaluste
vällrtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil

Korrigeeritud kons olideerimata omakapital
31.12.2013 42.5 86.1 19.1 461.3

171.2

774.6

I Iflitsialiseeritud ainult ldentlfitseerImjse
InItaHed for the purpose of IdentIfication only

I InitsiaaIjd/jnjia E.
I

.. IC ‘‘i Kuupaev/dae -‘ /

L Pricewaterhousecoop.s TaIIinn

- 90 -



pwc

SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS SEB Pank aktsionärile

Oleme auditeerinud kaasnevat AS SEB Pankja selle tütarettevôtete konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2013,

konsolideeritud kasumiaruannet, koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval löppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis
sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspôhimôtete kokkuvötet ja muud
selgitavat informatsiooni.

Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja ôiglase esitamise eest
kooskölas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu
poolt, fling sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et vôimaldada kas pettusest vol
yeast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi pOhjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime auditi läbi kooskOlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid
nOuavad, et me oleme vastavuses eetikanOuetega fling et me planeerime ja viime auditi läbi
omandamaks pöhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda
olulisi väärkajastamisi.

Audit hOlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnàitajate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tOendusmateijali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende
protseduuride hulk ja sisu sOltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne vOib sisaldada pettustest vOl vigadest tulenevaid
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vOtab audiitor nende
riskihinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
oiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hOlmab ka kasutatud arvestuspOhimOtete asjakohasuse,
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pOhjendatuse ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tOendusmaterjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba iw 6; registrikood: 10142876

T: 614 i8oo, F: 6141900, www.pwc.ee
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Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne köigis olulistes osades öiglaselt
AS SEB Pankja selle tütarettevötete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 fling nende sellel
kuupäeval lôppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskölas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu poolt.

AS PricewaterhouseCoopers

Ago Vilu Stan Nahkor
Vandeaudiitor, litsents nr 325 Vandeaudiitor, litsents nr 508

10. marts 2014

2 (2)
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AS SEB PANK 
Asukohaga: Tornimäe 2, Tallinn 

JUHATUSE OTSUS NR 25 
 

 
 
 
Tallinn,                       10.märts 2014 
 
2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine 
 
 
 

1. Teha ainuaktsionärile ettepanek jätta 2013.a. majandusaasta kasum summas 
60,663,204 EUR (kuuskümmend miljonit kuussada kuuskümmend kolm tuhat 
kakssada neli eurot) välja jaotamata. 

 
2. Esitada käesolev otsus AS-i SEB Pank nõukogule läbivaatamiseks.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Riho Unt 
Juhatuse esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS SEB Pank, Aastaaruanne 2013

Noukogu al]kirjad konsolideeritud aastaaruandele

Juhatus on koostanud AS-i SEB Pank tegevusaruande ning raamatupidarnise aastaamande
31. detsembril 2013.a. löppenud majandusaasta kohta.

AS-i SEB Pank noukogu on juhatuse poolt esitatud 2013. majandusaasta aruande, mis
koosneb tegevusamandest ja raarnatupidamise aastaantandest, juhatuse ettepaneku kasumi
jaotamise kohta fling söltumatu audiitori apiande läbi vaadanud ja ainuaktsionärile
esitamiseks heaks kiitnud. /
Majandusaasta aruandele on alla kirj1it d k k nOukogu liikrned:

“
“ TSIL 2014

“2” t4%T1L 2014

___

i,1&ThL 2014

2—_c

IL

LI)ve/ s

2014

2014
‘ *‘\ Tony Kylberg
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