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Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia.  

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, 

joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen 

ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme 

sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään 

tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pank-

kitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liitty-

viä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta 

ja konttoreita noin 1 000 toimipaikassa. Markkina-arvolla 

mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia fi-

nanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. 

Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsin-

gissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. 
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Nordea Pankki Suomi-konserni 
 
Toimintakertomuksen viisivuotiskatsaus 
 
Tuloslaskelma 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Rahoituskate 1 258 1 355 1 182 1 218 1 812

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 295 309 289 225 215

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 1 217 937 979 1 325 770

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 18 9 6 4 -4

Muut tuotot 36 34 43 53 29

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 824 2 644 2 499 2 825 2 822
     

Hallintokulut:     

Henkilöstökulut -567 -592 -553 -599 -537

Muut kulut -447 -457 -479 -432 -397

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista  
hyödykkeistä -50 -43 -41 -37 -33

Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 064 -1 092 -1 073 -1 068 -967
   

Tulos ennen arvonalentumistappioita 1 760 1 552 1 426 1 757 1 855
      

Arvonalentumistappiot luotoista, netto -144 -70 -272 -381 -133

Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden  
arvonalentumiset - - 2 - -

Liikevoitto 1 616 1 482 1 156 1 376 1 722
     

Tuloverot -430 -381 -302 -373 -389

Tilikauden tulos 1 186 1 101 854 1 003 1 333
 
 
 
Tase 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Korolliset arvopaperit 36 269 30 866 23 937 8 906 5 620

Saamiset keskuspankeilta ja luottolaitoksilta 36 827 79 350 67 751 59 037 47 447

Luotot yleisölle 100 765 99 331 73 607 65 723 68 293

Johdannaissopimukset  117 213 170 228 97 251 74 520 85 662

Muut varat 50 873 19 512 23 540 12 979 12 939

Varat yhteensä 341 947 399 287 286 086 221 165 219 961

    

Velat luottolaitoksille 74 666 76 007 60 549 44 344 37 713

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 70 212 68 260 55 459 44 526 45 279

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 48 999 49 153 39 846 39 276 31 263

Johdannaissopimukset  115 836 168 436 95 676 73 237 87 291

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 514 503 477 437 1 238

Muut velat 22 441 25 308 22 855 8 373 5 902

Oma pääoma 9 279 11 620 11 224 10 972 11 275

Velat ja oma pääoma yhteensä 341 947 399 287 286 086 221 165 219 961
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Tunnusluvut 
Konserni 
 2012 2011 2010 2009 2008

Oman pääoman tuotto, % 11,4 9,6 7,7 9,0 12,1

Kulu/tuotto-suhde, % 38 41 43 38 34

Luottotappiotaso, pistettä 14 9 41 56 22

Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat1, % 18 12,8 13,6 14,0 12,0

Vakavaraisuussuhde1, % 18,8 13,4 14,3 14,6 13,3

Ensisijaiset omat varat1, miljoonaa euroa 8 246 10 310 10 242 10 099 9 807

Riskipainotetut saamiset siirtymäsäännösten mukaan1, 
miljoonaa euroa 45 733 80 567 75 203 72 092 81 720

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)1 8 252 8 828 9 097 9 218 9 634

Henkilöstö keskimäärin 9 269 10 014 10 038 10 152 10 412

Palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa -434 -463 -433 -442 -429

Koko pääoman tuotto, % 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7

Omavaraisuusaste, % 2,7 2,9 3,9 5,0 5,1
1 Kauden lopussa 
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Käsitteet ja valuuttakurssit 
 
Vuosikertomuksessa esitetyt tiedot ovat alla olevien määritelmien mukaiset. 
 
Omat varat 
Omien varojen yhteismäärä koostuu ensisijaisista ja 
toissijaisista omista varoista. Toissijaisiin omiin 
varoihin luetaan huonommalla etuoikeudella olevat 
lainat. Omien varojen yhteismäärästä vähennetään 
kokonaan omistettujen vakuutusyhtiöiden osakkei-
den kirjanpitoarvo ja mahdollinen alijäämä arvon-
alentumisten ja odotettujen tappioiden erotuksesta.  

Ensisijaiset omat varat 
Se osuus omista varoista, johon sisältyy oma pää-
oma, mutta johon eivät sisälly ehdotettu osinko, 
laskennalliset verosaamiset ja pankkitoimintaan 
liittyvät aineettomat hyödykkeet sekä puolet odote-
tun alijäämän vähennyksestä – arvonalentumisten ja 
odotettujen tappioiden erotus. Ensisijaisiin omiin 
varoihin voidaan lukea valvontaviranomaisten lu-
valla myös tietyt lainat, joilla on huonompi etuoi-
keus kuin muilla lainoilla (ensisijaiseen pääomaan 
luettavat lainat ja hybridilainat).  

Rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja ovat ensi-
sijaiset omat varat, joista on vähennetty hybridilai-
nat. 

Odotetut tappiot (Expected losses) 
Odotetuilla tappioilla tarkoitetaan yksittäisen luoton 
tai saatavaryhmän tilastollista tappiotasoa suhdan-
nekierron aikana. 

Riskipainotetut saamiset 
Taseen saamisten ja taseen ulkopuolisten erien va-
kavaraisuussäännösten mukaan laskettu summa, 
jossa on otettu huomioon luotto- ja markkinariskit 
ja konserniyhtiöiden operatiiviset riskit. Summaan 
ei sisällytetä omista varoista vähennettyjen osak-
keiden kirjanpitoarvoa eikä aineettomia hyödykkei-
tä. 

Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat 
Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettui-
hin saamisiin prosentteina. Ydinvakavaraisuussuh-
de tarkoittaa rajoituksettomien ensisijaisten omien 
varojen suhdetta riskipainotettuihin saamisiin pro-
sentteina. 

Vakavaraisuussuhde 
Omien varojen yhteismäärä suhteessa riskipainotet-
tuihin saamisiin prosentteina. 

Oman pääoman tuotto (ROE) 
Tilikauden tulos ennen määräysvallattomien omis-
tajien osuutta prosentteina keskimääräisestä omasta 
pääomasta vuoden aikana. Keskimääräiseen omaan 
pääomaan lasketaan tilikauden tulos ja maksamat-
tomat osingot, mutta siihen ei lasketa määräysval-
lattomien omistajien osuutta. 

Kulu/tuotto-suhde 
Liiketoiminnan kulut suhteessa liiketoiminnan tuot-
toihin prosentteina. 

Koko pääoman tuotto (ROA) 
Liikevoitto, josta on vähennetty verot, suhteessa 
keskimääräiseen taseen loppusummaan prosenttei-
na. Keskimääräinen taseen loppusumma on laskettu 
keskiarvona vuoden alun ja lopun taseiden loppu-
summista.  

Omavaraisuusaste 
Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden suh-
teessa tilinpäätöspäivän taseen loppusummaan pro-
sentteina. 
 
 
 

 
 
 

Käytetyt valuuttakurssit (vuoden lopun kurssit 31.12.2012) 
EUR 1,0000 USD 1,3194  DKK 7,4610 LVL 0,6977 
GBP 0,8161 CHF 1,2072 LTL 3,4528 SGD 1,6111 
NOK 7,3483 PLN 4,0740 SEK 8,5820 

 
 
 
Luottoluokitus, Nordea Pankki Suomi 
31.12.2012 Lyhyt Pitkä 
Moody's P-1 Aa3 
S&P A-1+ AA- 
Fitch F1+ AA- 
DBRS R-1 (high) AA 
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Nordea Pankki Suomi 
 
 
Hallituksen toimintakertomus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä toimintakertomuksessa ”Nordea Pankki Suo-
mi”, ”NPS” ja ”pankkikonserni” tarkoittavat Nordea 
Pankki Suomi Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä. Nordea 
Pankki Suomi Oyj on Nordea-konsernin emoyhtiön 
Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytär-
yhtiö. Tässä toimintakertomuksessa ”Nordea” tarkoit-
taa Nordea-konsernia. 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotipaikka on Helsinki 
ja Y-tunnus on 1680235-8. 

NPS harjoittaa pankkitoimintaa osana Nordea-
konsernia ja sen toiminta on täysin integroitu Nordea-
konsernin toimintaan. Nordean vuosikertomuksessa 
selostetaan toimintaa ja tuloksia liiketoiminta-
alueittain, ja se kattaa myös NPS-konsernin toimin-
nan. 

Konsernin juridinen rakenne  
Nordea pyrkii jatkamaan konsernin juridisen raken-
teen yksinkertaistamista, ja pohjoismaisten pankkien 
osalta tavoitteena on, että Nordea Bank AB:stä (publ) 
muodostetaan eurooppayhtiöitä koskevan asetuksen 
mukainen eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE). 
Muutoksen toteutuminen edellyttää muun muassa, 
että tarvittavat hyväksynnät saadaan viranomaisilta. 

Finanssikriisin ja uuden toimintaympäristön (New 
Normal) lopulliset vaikutukset lainsäädäntöön eivät 

ole vielä selvillä. Nordea seuraa ja analysoi tulevia 
muutoksia jatkuvasti. Muutosten ei odoteta toteutu-
van vuoden 2013 aikana. 

Tytäryhtiöt ja ulkomaiset sivukonttorit 
NPS:lla on tytäryhtiöitä Suomessa ja ulkomailla.  
Tytäryhtiöistä suurin on Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
joka vastaa Nordea-konsernin rahoitusyhtiötoimin-
nasta Suomessa. Nordea Rahoitus Suomi -konserniin 
kuuluu yksi suomalainen rahoitusyhtiö ja useita kiin-
teistöyhtiöitä sekä neljä osakkuusyritystä. Lisäksi 
Puolassa ja Baltian maissa toimii neljä tytäryhtiötä: 
Nordea Finance Polska S.A., Nordea Finance Estonia 
Ltd, Nordea Finance Latvia Ltd ja Nordea Finance 
Lithuania Ltd. 

NPS:lla on ulkomainen sivukonttori Frankfurtissa, 
Lontoossa, New Yorkissa, Riikassa, Singaporessa, 
Tallinnassa, Vilnassa ja Caymansaarilla. NPS:lla ei 
ole ulkomaisia edustustoja. 

6BKonsernirakenteen muutokset 
Nordea Pankki Suomi Oyj perusti vuoden aikana yh-
den uuden tytäryhtiön Liettuassa. 

Nordea Rahoitus Suomi Oy myi vuoden aikana yhden 
pienen kokonaan omistamansa kiinteistöyhtiön. 
Myynnillä ei ollut olennaista vaikutusta konsernin 
tulokseen. 
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Liiketoiminnan kehitys vuonna 2012 
Kansainvälinen talouskasvu hidastui edelleen vuonna 
2012. Pohjoismaiden taloudet kehittyivät edelleen 
paremmin kuin muu Eurooppa, mutta alueen sisällä 
oli eroja. Tanskan talouskehitys oli yhä Pohjoismaista 
heikoin, ja se vajosi taantumaan euroalueen mukana. 
Suomessa kasvu oli hyvin lievästi miinusmerkkistä, 
kun taas Norjassa kasvu oli edelleen melko vahvaa. 
Kasvu hidastui Ruotsissa, mutta pysyi positiivisena.   

Rahoitusmarkkinoiden kehityksen veturina olivat 
pääasiassa keskuspankkien lisätoimet. Markkinakorot 
laskivat ja ovat edelleen matalat. Osakemarkkinat 
nousivat huomattavasti, mutta Euroopan velkakriisiin 
ehdotettujen ratkaisujen toteutukseen liittyvät huolet 
eivät hälvenneet. Sijoittajien Pohjoismaiden valtion-
lainoihin kohdistama kysyntä jatkui koko vuoden 
vahvana. 

Makrotalouden haasteista huolimatta NPS:n tulos oli 
vahva myös vuonna 2012. Tuotot yhteensä kasvoivat 
7 prosenttia. Tulos ennen arvonalentumistappioita oli 
13 prosenttia ja liikevoitto 9 prosenttia korkeampi 
kuin edellisvuonna. Arvonalentumistappioiden määrä 
kasvoi, ja niiden osuus luotonannosta oli 0,14 pro-
senttia. Tulos ennen veroja oli 1 616 miljoonaa euroa 
(2011: 1 482) ja oman pääoman tuotto 11,4 prosenttia 
(9,6). 

Tuloslaskelman kommentit 
7BLiiketoiminnan tuotot 
Liiketoiminnan tuotot nousivat 2 824 miljoonaan eu-
roon (2 644) lähinnä käypään arvoon arvostettavien 
erien nettotuloksen kasvun ansiosta. 

Rahoituskate aleni 7 prosenttia 1 258 miljoonaan eu-
roon (1 355). Luotonanto kasvoi prosentin ja talletuk-
set 3 prosenttia. Keskimääräiset luottomarginaalit 
kohenivat, kun taas talletusmarginaalit kapenivat 
markkinakorkojen laskun ja talletuksista edelleen 
käydyn kilpailun seurauksena. Luotot yleisölle pysyi-
vät aiemmalla tasollaan. Niitä oli 74 miljardia euroa, 
kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huo-
mioon. Talletusvolyymit laskivat prosentin 
53 miljardiin euroon, kun takaisinostosopimuksia ei 
oteta huomioon.   

Palkkiotuotot ja -kulut laskivat nettomääräisesti 
5 prosenttia 295 miljoonaan euroon (309). Palk-
kiotuottoja kertyi 741 miljoonaa euroa (703) eli 
5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvua oli lä-
hinnä säästämisen tuotteisiin ja maksuliikenteeseen 
liittyvissä palkkiotuotoissa. Palkkiokulut kasvoivat 
13 prosenttia 446 miljoonaan euroon (394) lähinnä 
tapahtuma- ja takauspalkkioiden nousun vuoksi. 

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä ke-
hittyi edelleen myönteisesti ja oli 1 217 miljoonaa 
euroa (937) eli 30 prosenttia parempi kuin edellis-
vuonna. Asiakaslähtöisen pääomamarkkinatoiminnan 
tulos oli edelleen hyvä. 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 18 miljoonaa 
euroa (9).  

Muut liiketoiminnan tuotot nousivat 36 miljoonaan 
euroon (34). 

18BLiiketoiminnan kulut 
Liiketoiminnan kuluja kertyi 1 064 miljoonaa euroa 
(1 092). Laskua edellisvuodesta oli 3 prosenttia. 

Henkilöstökulut laskivat 4 prosenttia 567 miljoonaan 
euroon (592) lähinnä henkilöstömäärän vähenemisen 
vuoksi. Henkilöstömäärä väheni edelleen vuonna 
2012 vuoden 2011 syksyllä ilmoitettujen suunnitel-
mien mukaisesti. Lisäksi NPS siirsi noin 300 tieto-
tekniikassa työskentelevää henkilöä Nordea Bank 
AB:n (publ) Suomen sivuliikkeen palvelukseen. Syy-
nä siirtoon oli konsernin päätös keskittää IT-
toiminnot Nordea Bank AB:hen. Henkilöstön määrä 
henkilötyövuosina mitattuna laski 576 henkilöllä 
vuonna 2012 ja oli vuoden lopussa 8 252. 

Muita kuluja oli 447 miljoonaa euroa (457) eli 
2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tärkein 
muiden kulujen laskuun vaikuttanut tekijä oli tieto-
tekniikkaan ja markkinointiin liittyvien kulujen sekä 
liiketoiminnan muiden kulujen lasku.  

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineetto-
mista hyödykkeistä kasvoivat 50 miljoonaan euroon 
(43).   

8BArvonalentumistappiot luotoista 
Arvonalentumistappioita kertyi nettomääräisesti 
144 miljoonaa euroa (70) eli niitä oli 0,14 prosenttia 
luotonannosta. Vuonna 2011 luku oli 0,09 prosenttia. 
Saatavaryhmäkohtaisia arvonalentumiskirjauksia pe-
ruutettiin 56 miljoonaa euroa, kun taas saatavakoh-
taisten arvonalentumiskirjausten määrä kasvoi 
64 miljoonaa euroa.  

Vuonna 2012 saatavakohtaisia arvonalentumisia kir-
jattiin 0,20 prosenttia luotonannosta, kun niitä edel-
lisvuonna oli 0,21 prosenttia. Saatavaryhmäkohtaisten 
arvonalentumisten nettomäärä oli -0,06 prosenttia 
luotonannosta, kun vastaava luku edellisvuonna oli  
-0,12 prosenttia. 

Verot 
Tuloverot olivat 430 miljoonaa euroa (381). Efektii-
vinen veroaste oli 27 prosenttia (26) eli hieman kor-
keampi kuin lakisääteinen veroaste. 
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Tulos 
Tilikauden tulos oli 1 186 miljoonaa euroa (1 101). 
Oman pääoman tuotto oli 11,4 prosenttia (9,6). 

Taseen kommentit 
11BVarat 
Varat yhteensä olivat vuoden 2012 lopussa 
342 miljardia euroa. Laskua edellisvuoden lopusta oli 
57 miljardia euroa. 

Saamiset keskuspankeilta ja luottolaitoksilta väheni-
vät 37 miljardiin euroon (79). 

Luotot yleisölle kasvoivat 2 miljardia euroa 
101 miljardiin euroon (99) pääosin käänteisten ta-
kaisinostosopimusten volyymikasvun ansiosta. Koti-
maiset asuntoluotot henkilöasiakkaille kasvoivat 
3 prosenttia.  

Yritysluotot lisääntyivät prosentin edellisvuodesta, ja 
niitä oli 63 miljardia euroa (62). Kun takaisinostoso-
pimuksia ei oteta huomioon, yritysluotot laskivat mil-
jardi euroa. Kulutusluotot pysyivät aiemmalla tasol-
laan. 

Korolliset arvopaperit lisääntyivät 5 miljardia euroa, 
ja niitä oli vuoden lopussa 36 miljardia euroa (31). 
Kasvu johtui aiempaa suuremmasta likviditeettipus-
kurista. 

Muut varat laskivat noin 22 miljardia euroa, kun joh-
dannaissopimusten tasearvot laskivat ja keskuspank-
keihin talletetut varat kasvoivat. Johdannaissopimus-
ten markkina-arvot laskivat osittain siksi, että kes-
kusvastapuoliselvitystä käytettiin aiempaa enemmän.  

12BVelat 
Velat yhteensä pienenivät 55 miljardia euroa 
333 miljardiin euroon (388). 

Velat luottolaitoksille vähenivät miljardi euroa 
75 miljardiin euroon (76).  

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle kasvoivat 
2 miljardia euroa 70 miljardiin euroon (68). Kun ta-
kaisinostosopimusten volyymikasvun vaikutusta ei 
oteta huomioon, talletukset laskivat prosentin. 

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat olivat edel-
lisvuoden tasolla, ja niitä oli 49 miljardia euroa (49). 
NPS laski liikkeeseen vakuudellisia joukkolainoja 
12 miljardilla eurolla. Muut yleiseen liikkeeseen las-
ketut velkakirjat koostuvat etupäässä lyhyistä vel-
kainstrumenteista, joiden juoksuaika on alle vuosi. 

Muut velat, joihin sisältyvät huonommalla etuoikeu-
della olevat velat, laskivat noin 55 miljardia euroa, 
mikä johtui lähinnä johdannaissopimusten tasearvo-
jen laskusta lisääntyneen keskusvastapuoliselvityksen 
käytön vuoksi. 

Oma pääoma  
Vuoden 2012 alussa oma pääoma oli yhteensä 
11 620 miljoonaa euroa. Nordea Bank AB:lle (publ) 
maksettiin osinkona 3 500 miljoonaa euroa. Tästä 
summasta 2 500 miljoonan euron maksamisesta pää-
tettiin 20. joulukuuta 2012 pidetyssä ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa. Tilikauden tulos ilman määräys-
vallattomia osuuksia oli 1 184 miljoonaa euroa. Vuo-
den 2012 lopussa oma pääoma oli 9 279 miljoonaa 
euroa. 

Tilikauden tuloksen käsittely 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 904 miljoonaa 
euroa 31. joulukuuta 2012. Tilikauden voiton osuus 
on 1 122 miljoonaa euroa. Esitetään, että 
• osinkoa jaetaan 625 miljoonaa euroa  
• minkä jälkeen jakokelpoisia varoja on 

5 279 miljoonaa euroa. 

Taseen ulkopuoliset erät  
Taseen ulkopuoliset erät muodostavat merkittävän 
osan pankkikonsernin liiketoimintaa. Niihin kuuluu 
esimerkiksi takauksia, rembursseja ja luottolupauksia. 
Luottolupauksia ja käyttämättömiä luottolimiittejä oli 
vuoden 2012 lopussa 16,0 miljardia euroa (18,0). 
Takauksia, käyttämättömiä rembursseja ja muita ta-
seen ulkopuolisia sitoumuksia oli 17,1 miljardia eu-
roa (19,8). Summa ei sisällä johdannaissopimusten 
nimellisarvoja.  

Johdannaissopimusten nimellisarvo pieneni 
6 697 miljardiin euroon (6 992) osittain siksi, että 
keskusvastapuoliselvitystä käytettiin aiempaa enem-
män. 

Vakavaraisuus  
Konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 
18,8 prosenttia (13,4). Ensisijaisten omien varojen 
osuus riskipainotetuista saamisista oli 18,0 prosenttia 
(12,8). Riskipainotettuja saamisia oli 46 miljardia 
euroa (81).   

Nordea Pankki Suomi Oyj hankki emoyhtiöltään 
Nordea Bank AB:lta (publ) 21. joulukuuta 2012 tiet-
tyjä vastuita kattavan takauksen. Takaus kattaa 
41 miljardia euroa yritysten luottoja, takauksia, rem-
bursseja ja luottolupauksia. Lisäksi takaus kattaa 31. 
joulukuuta 2012 alkaen 6 miljardia euroa johdannais-
sopimuksia. Takauksen kattamien johdannaissopi-
musten enimmäismäärä on 10 miljardia euroa. Taka-
us vähensi riskipainotettuja saamisia 16,5 miljardia 
euroa, ja Nordea Bank AB:lle maksettiin ylimääräi-
nen osinko. 

Takauksesta maksetaan palkkiokuluja, kun taas taka-
uksen kattamiin vastuisiin liittyvät tappiot siirretään 
Nordea Bank AB:lle. Takaus on hinnoiteltu arm's 
length -periaatteen mukaisesti. 
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Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta 
Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta on rahoi-
tuspalvelualalla toimiville yhtiöille keskeisimpiä me-
nestykseen vaikuttavia tekijöitä. Koko organisaation 
riskitietoisuuden ylläpito on sisällytetty Nordean lii-
ketoimintastrategioihin. Nordeassa on vahvistettu 
tarkat riskien sekä likviditeetin ja pääoman hallintaa 
koskevat periaatteet. Näihin sisältyvät myös eri riski-
tyyppejä, vakavaraisuutta ja pääomarakennetta kos-
kevat periaatteet ja ohjeet. 

Hallintaperiaatteet ja valvonta 
Hallitus ja hallituksen luottovaliokunta 
Hallitus vastaa konsernin riskilimiiteistä ja niiden 
seurannasta sekä vakavaraisuussuhteita koskevien 
tavoitteiden asettamisesta. Riskiä mitataan ja siitä 
raportoidaan hallituksen vahvistamien konsernin yh-
teisten periaatteiden mukaisesti. Hallitus vastaa myös 
luotto-, markkina-, likviditeetti-, liiketoiminta- ja 
henkivakuutusriskien ja operatiivisten riskien hallin-
nasta sekä vakavaraisuuden hallintaprosessista (Inter-
nal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP). 
Näitä koskevat periaatteet tarkistetaan vähintään ker-
ran vuodessa. 

Nordean hallitus hyväksyy luotto-ohjeet, joihin sisäl-
tyvät kaikkien organisaation sisäisten luottoryhmien 
päätösvaltuudet. Päätösvaltuudet vaihtelevat lähinnä 
limiittien koon ja asiakkaan luottoluokituksen perus-
teella. Nordean hallitus asettaa myös konsernin 
markkina- ja likviditeettiriskilimiitit.  

Hallituksen riskivaliokunta avustaa hallitusta sen val-
voessa riskien hallintaa ja seurantaa, riskienhallinnan 
periaatteita sekä konsernin toimintaan liittyviä hallin-
tamenetelmiä ja -prosesseja. 

Konsernijohtaja ja konsernin johtoryhmä 
Konsernijohtajalla on kokonaisvastuu riskien, likvidi-
teetin ja pääoman hallinnan periaatteiden ja tehok-
kaan valvonnan kehittämisestä ja ylläpitämisestä.  

Konsernijohtaja päättää konsernin johtoryhmässä 
rakenteellisen korkoriskin (SIIR) hallintaa koskevista 
tavoitteista. 

Konsernijohtaja ja konsernin johtoryhmä seuraavat 
säännöllisesti riskiraportteja ja ovat perustaneet seu-
raavat työryhmät riskien, likviditeetin ja pääoman 
hallintaa varten:  

• Asset ja Liability Committee (ALCO), jonka 
puheenjohtajana toimii konsernin talousjohtaja, 
valmistelee konsernin taloudellista toimintaa, 
riskejä ja pääoman hallintaa koskevat esitykset 
konsernijohtajan päätettäväksi konsernin johto-
ryhmässä.

 

• Riskienhallintakomitea, jonka puheenjohtajana 
toimii konsernin riskienhallintajohtaja, valvoo 
riskien hallintaa ja seurantaa Nordeassa koko 
konsernin tasolla ja arvioi näihin riskeihin liitty-
vien periaatteiden, valvontamenetelmien ja pro-
sessien riittävyyden. Riskienhallintakomitea 
päättää myös hallituksen päätösten rajoissa 
markkina- ja likviditeettiriskilimiittien kohden-
tamisesta konsernin varainhallinnan ja Market-
sin riskiä ottaville yksiköille. Limiitit vahviste-
taan liiketoimintastrategioiden mukaisesti, ja ne 
arvioidaan uudelleen vähintään kerran vuodessa. 
Yksiköiden johtajat kohdentavat vahvistetut li-
miitit omassa yksikössään. He voivat myös vah-
vistaa tarvittaessa alalimiittejä ja käyttää muita 
riskin vähentämismenetelmiä kuten tappiorajoja. 
Riskienhallintakomitea on perustanut alakomi-
teoita avustamaan riskienhallinnassa ja päätök-
senteossa tietyillä osa-alueilla. Alakomiteoiden 
kokousten pöytäkirjat jaetaan riskienhallintako-
mitean jäsenille. 

• Konsernin johtoryhmän luottovaliokunnan 
(GEM CC) ja konsernijohdon luottovaliokunnan 
(ECC) puheenjohtajana toimii konsernin ris-
kienhallintajohtaja. Vähittäispankin luottoryh-
män (GCCR) ja suurasiakkaat ja pääomamark-
kinat -liiketoiminta-alueen luottoryhmän 
(GCCW) puheenjohtajana toimii konsernin luot-
tojohtaja. Nämä luottovaliokunnat ja -ryhmät 
päättävät asiakkaiden merkittävistä luottoriski-
limiiteistä ja konsernin toimialastrategioista. 
Luottoriskilimiitit määritetään yksittäisille asi-
akkaille tai asiakaskonserneille. Lisäksi määrite-
tään limiitit eri toimialoille. 

Konsernin riskienhallintajohtaja ja konsernin 
talousjohtaja  
Kaksi yksikköä, konsernin riskienhallinta sekä kon-
sernin tuki- ja palvelutoiminnot, vastaa konsernin 
riskien, pääoman, likviditeetin ja taseen hallinnasta. 
Konsernin riskienhallintajohtajan johtama konsernin 
riskienhallinta vastaa riskienhallintaa koskevista peri-
aatteista ja prosesseista sekä vakavaraisuutta koske-
vista periaatteista. Konsernin talousjohtajan johtama 
konsernin tuki- ja palvelutoiminnot taas vastaa pää-
oman hallintaa koskevista periaatteista, omien varo-
jen rakenteesta sekä likviditeettiriskin hallinnasta. 
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Liiketoiminta-alueet ja konsernitoiminnot ovat ensisi-
jaisesti vastuussa omaan toimintaansa liittyvien riski-
en hallinnasta (mukaan lukien niiden tunnistus, val-
vonta ja niistä raportointi) sovittujen rajojen ja peri-
aatteiden mukaisesti. 

Riskinottohalukkuus  
Riskinottohalukkuus tarkoittaa Nordeassa sitä riskita-
soa ja -tyyppiä, jotka pankki on valmis hyväksymään 
voidakseen toteuttaa ilmoittamaansa strategiaa osak-
keenomistajien puolesta, ja sitä rajoittavat osakkeen-
omistajien, velkojien, sääntelijöiden ja muiden sidos-
ryhmien näkemykset. 

Nordean hallituksella on päävastuu konsernin yleises-
tä riskinottohalukkuudesta ja sen hallintaan sovellet-
tavien periaatteiden määrittelystä. Hallituksen riski-
valiokunta avustaa hallitusta näillä vastuualueilla 
arvioimalla riskiprofiilin kehitystä suhteessa riskinot-
tohalukkuuteen ja antamalla suosituksia konsernin 
riskinottohalukkuuden muutoksista. 

Nordean riskinottohalukkuutta koskevat periaatteet 
perustuvat yksityiskohtaisiin ylhäältä alaspäin annet-
tuihin päätöksiin riskinottohalukkuudesta, joilla var-
mistetaan, että konsernin tärkeimmät riskit otetaan 
kattavasti huomioon. Nämä päätökset määrittävät 
yhdessä Nordean riskinottoa sisältävän toiminnan 

rajat ja auttavat tunnistamaan osa-alueet, jotka voivat 
lisätä riskinottoa. Hallitus hyväksyy päätökset, ja ne 
määrittelevät riskiraportoinnin uuden rakenteen pe-
rustan. Lisäksi riskinottohalukkuutta koskevat peri-
aatteet tukevat johdon päätöksiä, kuten suunnittelua 
ja tavoitteen asettelua.  

Periaatteissa otetaan huomioon Nordean liiketoimin-
nan tärkeimmät riskit, joita ovat luottoriski, markki-
nariski, operatiivinen riski, vakavaraisuus, complian-
ce-riski ja likviditeettiriski. 

Lisätietoja riskinottohalukkuutta koskevista periaat-
teista annetaan Capital and Risk management Report 
-raportissa (Pilari III -raportti). 

Seuranta ja raportointi  
Valvonta perustuu tehtävien eriyttämiseen sekä sii-
hen, että seuranta on riippumatonta. Markkina- ja 
likviditeettiriskiä seurataan ja niistä raportoidaan päi-
vittäin. Luottoriskiä ja operatiivista riskiä seurataan ja 
niistä raportoidaan kuukausittain ja neljännesvuosit-
tain. 

Riskeistä ja riskipainotettujen saamisten kehityksestä 
raportoidaan konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle 
säännöllisesti. Konsernin sisäinen tarkastus arvioi 
riskien ja pääoman hallintaa koskevat prosessit vuo-
tuisen tilintarkastussuunnitelman mukaisesti. 
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Riskienhallinta  

Luottoriskin hallinta 
Konsernin riskienhallinta vastaa luottoprosessia ja 
luottoriskin hallintaa koskevista periaatteista ja oh-
jeistuksista. Konsernin riskienhallinta vastaa luot-
tosalkun laadun ja luottoprosessin valvonnasta ja seu-
rannasta. Jokainen yksikkö on ensisijaisesti vastuussa 
omaan toimintaansa liittyvien luottoriskien hallinnas-
ta (mukaan lukien niiden tunnistus, valvonta ja niistä 
raportointi) sovittujen rajojen ja periaatteiden mukai-
sesti. 

Asianomaiset päätöksentekotahot organisaation eri 
tasoilla hyväksyvät vastuualueensa luottoriskilimiitit 
hallituksen vahvistamien toimintavaltuuksien rajois-
sa. Asiakkaan luokitus ja luoton määrä määräävät 
sen, millä tasolla päätös tehdään. Luottoriskistä vas-
taa asiakasvastuullinen yksikkö. Asiakkaille vahviste-
taan konsernin ohjeiden mukainen asiakasluokitus 
luottoriskin mittaamiseksi. 

Luottoriskin määritelmä ja tunnistus  
Luottoriski toteutuu, jos sopimuskumppani jättää 
täyttämättä velvoitteensa eikä vakuus kata Nordean 
saatavia. Suurin osa luottoriskeistä syntyy luotonan-
nosta, mutta luottoriski voi syntyä myös takauksista 
tai dokumenttimaksuista. Luottoriskeihin luetaan li-
säksi johdannaisten vastapuoliriski, maiden välisistä 
rahasiirroista syntyvä maariski sekä selvitysriski. 
Luottosalkun jakaumaa seurataan, riskienhallintaa 
parannetaan ja tiettyjä toimialoja koskevat yhteiset 
strategiat määritellään toimialaohjeistuksilla ja 
-periaatteilla, joissa määritellään vaatimukset ja ylära-
jat. 

Yksittäiset ja ryhmäkohtaiset arvonalentumistestit  
Nordea arvioi jatkuvasti luottosalkkunsa laatua etsi-
mällä merkkejä saamisten mahdollisista arvonalen-
tumisista ja pyrkii niiden vähentämiseen. Luottokel-
poisuudeltaan heikkoja luottoja ja saamisia, joiden 
arvo on alentunut, seurataan jatkuvasti ja vähintään 
neljännesvuosittain arvioidaan tarve kirjata 
arvonalennus niiden sen hetkisen tilanteen, asiakkaan 
liiketoimintanäkymien ja velanhoitokyvyn 
perusteella. 

 

 

 
 
 
Luottopäätösprosessi 
 

Nordea - hallitus / hallituksen riskivaliokunta
Periaatteet/seuranta/ohjeet/riskirajat

Konsernin johtoryhmän luottovaliokunta/konsernijohdon luottovaliokunta

Paikalliset konsernin luottoryhmät, Vähittäispankki

Alue
Päätöksentekijät

Luotto-
ryhmä, 

pankit ja 
kehittyvät 
markkinat

Luotto-
ryhmä, 

Shipping, 
Of fshore and 
Oil Services

Konsernin luottoryhmä, Vähittäispankki

Paikalliset 
luottoryhmät, 
suurasiakas

palvelut

Henkilökohtaiset valtuudet

Konttori
Päätöksentekijät

Konsernin luottoryhmä, Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat

Luotto-
ryhmä, 

konserni-
toiminnot ja 

muut 
liiketoiminnot

Nordea Venäjä

Maa-/liiketoimintokohtaiset luottoryhmät
Tanska, Suomi, Norja, 

Ruotsi, Puola ja Baltian maat

Luottoryhmä,
kansainväliset 

toiminnot

Konsernin 
varain-
hallinnan 
luottoryhmä*

Luotto-
ryhmä, 

rahastot, 
investointi-

pankit ja 
yhteisöt

 
*Tekee päätöksiä ja kohdentaa varoja konsernijohdon luottovaliokunnan hyväksymissä rajoissa 
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Vastuun arvoa alennetaan, jos objektiiviset havainnot, 
kuten tappiotapahtumat tai muut todennettavissa ole-
vat tiedot, viittaavat siihen, ettei asiakkaan tuleva 
kassavirta riitä vastuun täysimääräiseen takaisinmak-
suun, vaikka vakuudet otettaisiin huomioon. Arvol-
taan alentunut vastuu määritellään ongelmavastuuksi. 
Arvonalennuksen määrä on arvioitu tappio, joka 
muodostuu maksamatta olevan vastuun kirjanpitoar-
von ja tulevien rahavirtojen nykyarvon, johon sisältyy 
pantatun vakuuden arvo, erotuksesta. Saamiset, joi-
den arvo on alentunut, voivat olla järjestämättömiä 
saamisia tai muita saamisia. Luokittelu järjestämät-
tömäksi saamiseksi tapahtuu, kun asiakkaan jokin 
vastuu on ollut erääntyneenä yli 90 päivää. Nämä 
raportoidaan joko ongelmavastuina tai terveinä vas-
tuina tappioriskin mukaan.  

Kaikille merkittäville asiakkaille tehtävien yksittäis-
ten arvonalentumistestien lisäksi tehdään ryhmäkoh-
taisia arvonalentumistestejä. Tällaiset saatavaryhmä-
kohtaiset testit kattavat ne asiakkaat, joiden luottojen 
arvon ei ole todettu alentuneen yksittäisissä arvon- 
alentumistesteissä. Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset 
perustuvat luottosalkkuun sisältyvien asiakkaiden 
luokitusten muutoksiin ja johdon arvioihin. Ryhmä-
kohtaisissa arvonalentumistesteissä otetaan huomioon 
asiakkaiden luokituksen nousut ja laskut sekä uudet 
asiakkaat ja salkusta poistuneet asiakkaat. Myös asi-
akkaiden maksukyvyn muutokset vaikuttavat laskel-
maan. Ryhmäkohtaisia arvonalentumistestejä tehdään 
jokaisessa juridisessa yksikössä neljännesvuosittain. 
Tämä kaksiportainen testausmenettely perustuu sii-
hen, että tekemällä sekä yksittäisiä että ryhmäkohtai-
sia arvonalentumistestejä voidaan varmistaa, että 

kaikki kuhunkin tilinpäätöspäivään mennessä synty-
neet tappiot on otettu huomioon.  

Lisätietoja luottoriskistä on tilinpäätöksen liitteessä 
46. 

Luottosalkku  
Luottoriskiä mitataan, seurataan ja jaotellaan eri ta-
voin. Taseen luotonanto muodostaa suurimman osan 
luottosalkusta sekä perustan saamisille, joiden arvo 
on alentunut, ja luottotappioille. Luotonantoon liitty-
vän luottoriskin määrä on asiakkailta ja muilta vasta-
puolilta olevien taseeseen kirjattavien saamisten eli 
keskuspankeille, luottolaitoksille ja yleisölle annettu-
jen luottojen ja mahdollisten taseen ulkopuolisten 
saamisten taseeseen kirjatuilla arvonalentumisilla 
vähennetty nettomäärä. Luottoriskin määrään laske-
taan mukaan myös johdannaisten ja arvopaperiva-
kuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvien transaktioi-
den vastapuoliriskin määrä. 

NPS:n luotonanto kasvoi prosentin 101 miljardiin 
euroon (99) vuonna 2012. Yrityksille annetut luotot 
kasvoivat prosentin ja henkilöasiakkaille annetut luo-
tot 3 prosenttia. Taseen ulkopuoliset vastuut mukaan 
lukien NPS:n luottoriskin määrä oli vuoden 2012 
lopussa 254 miljardia euroa (296). Yrityksille annet-
tujen luottojen osuus luotoista yleisölle oli 
62 prosenttia (63) ja henkilöasiakkaille annettujen 
luottojen osuus 37 prosenttia (37). Saamiset luottolai-
toksilta laskivat 37 miljardiin euroon (79). Saamiset 
luottolaitoksilta ovat lähinnä pankkienvälisiä talletuk-
sia. 

 

 

 

 
 
 
Luottoriskit, luotot ja muut saamiset  
(lukuun ottamatta käteisiä varoja, keskuspankkitalletuksia ja selvitysriskiä)  
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Luottolaitokset 36 827 79 350 42 272 84 697
     
Yleisö 100 765 99 331 94 313 93 097
- josta yritykset 62 618 62 176 58 830 58 544
- josta henkilöasiakkaat 37 348 36 334 34 684 33 732
- josta julkinen sektori 799 821 799 821

Luotot yhteensä 137 592 178 681 136 585 177 794
    
Taseen ulkopuolisten erien luottoriski  29 873 33 745 27 192 31 108
Vastapuoliriski1 42 470 44 306 42 470 44 306
Korolliset arvopaperit2 44 347 39 212 44 347 39 212

Pankkitoiminnan luottoriskit yhteensä 254 282 295 944 250 594 292 420
1 Nettoutussopimusten ja vakuuksien jälkeen, sisältää nykyisen markkina-arvon ja mahdolliset tulevat riskit. 
2 Sisältää myös valtion velkasitoumukset sekä korolliset arvopaperit, jotka on annettu takaisinostosopimusten vakuudeksi 
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Yrityksille annetut luotot  
Yrityksille annettuja luottoja oli vuoden 2012 lo-
pussa 63 miljardia euroa (62). Kasvua oli prosentti. 
Kiinteistötoiminta on edelleen NPS:n luottosalkun 
suurin toimiala, ja sille myönnettyjen luottojen mää-
rä oli 9,6 miljardia euroa (9,7). Suhteellisen suurten 
ja taloudellisesti vakavaraisten yhtiöiden osuus kiin-
teistösalkusta on suuri. 

Yritysvastuiden luottoriski on hyvin hajautettu, mi-
kä käy ilmi, kun asiaa tarkastellaan lainojen koon 
mukaan. Noin 80 prosenttia (79) yrityksille anne-
tuista lainoista on suuruudeltaan enintään 
50 miljoonaa euroa asiakasta kohden. 

Luottoriskin vähentäminen on olennainen osa luot-
topäätösprosessia. Jokaisen luottopäätöksen ja luot-
totilanteen uudelleen arvioinnin yhteydessä tarkiste-
taan vakuuksien arvostus sekä kovenanttien riittä-
vyys ja muut riskin vähentämiskeinot.  

Vakuuden panttaus on pääasiallinen luottoriskin 
vähentämiskeino. Yritysvastuissa keskeisiä vakuus-
tyyppejä ovat kiinteistökiinnitykset, yrityskiinnityk-
set ja leasing-kohteet. Taloudelliselta asemaltaan 
heikkojen asiakkaiden vakuuskattavuus on suurem-
pi kuin taloudelliselta asemaltaan vahvojen asiak-
kaiden. Suuriin vastuisiin liittyvää keskittymisriskiä 
hallitaan pääasiassa syndikoitujen lainojen avulla. 
Luottoriskinvaihtosopimuksia on käytetty luottoris-
kin vähentämiseen vähäisessä määrin.  

Luottosopimusten kovenantit eivät korvaa vakuuk-
sia, mutta niillä täydennetään sekä vakuudellisia että 
vakuudettomia vastuita. Useimpiin huomattavan 

kokoisiin ja monimutkaisiin vastuisiin sisältyy tar-
koitukseen sopivia kovenantteja. Rahoitussopimus-
ten kovenanttien tarkoitus on reagoida heikkoihin 
hälytyssignaaleihin, ja niitä seurataan huolellisesti. 

Henkilöasiakkaille annetut luotot  
Luotonanto henkilöasiakkaille kasvoi 3 prosenttia 
37 miljardiin euroon vuonna 2012 (36). Asunto-
luotot kasvoivat 3 prosenttia 30 miljardiin euroon, 
kun taas kulutusluottojen määrä pysyi aiemmalla 
tasollaan ja oli 7 miljardia euroa. Asuntoluottojen 
osuus kaikista henkilöasiakkaille annetuista luotois-
ta pysyi ennallaan ja oli 80 prosenttia (80). 

Maantieteellinen jakauma  
Kun luotot yleisölle jaotellaan luotonsaajan kotipai-
kan mukaan, Pohjoismaiden osuudeksi tulee 
72 prosenttia (74). Suurin osa muualle kuin Poh-
joismaihin ja Baltian maihin annetuista luotoista on 
annettu muihin EU-maihin. Baltian maissa asiak-
kaille annettujen luottojen määrä oli 8,4 miljardia 
euroa vuoden 2012 lopussa (8,3). 

Luokitus- ja pisteytys (scoring) -jakaumat  
Yksi tapa arvioida luottosalkun laatua on esittää 
vastuiden jakautuminen riskiluokkiin eri vastuu-
ryhmissä, joita ovat yritys-, yhteisö- ja vähittäisvas-
tuut. Vähittäisvastuisiin sisältyvät henkilöasiakas- ja 
pienyritysvastuut. Noin 88 prosenttia (79) yritysvas-
tuista luokiteltiin luokkaan 4- tai sitä korkeampaan 
luokkaan. Yhteisövastuista 93 prosenttia (94) luoki-
teltiin luokkaan 5- tai sitä korkeampaan luokkaan. 
Noin 91 prosenttia (87) vähittäisvastuista on pistey-
tetty luokkaan C- tai sitä korkeampaan luokkaan. 
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Luotot yleisölle maittain ja toimialoittain sekä saamiset luottolaitoksilta 
 

Konserni      

31.12.2012, miljoonaa euroa Suomi Baltia Puola
Yhteensä 

2012 
Yhteensä 

2011

Energia (öljy, kaasu yms.) 980 92 1 071 1 019

Metalliteollisuus ja kaivostoiminta 339 14 353 533

Paperi- ja metsäteollisuustuotteet 806 44 850 1 024

Muu perusteollisuus (rakennusaineteollisuus yms.) 1 739 386 2 125 2 201

Teollisuustuotantohyödykkeet 514 15 529 586

Teollisuuden kaupalliset palvelut jne. 1 444 256 1 700 1 740

Rakennustoiminta ja -suunnittelu 814 274 1 088 1 145

Shipping ja offshore 4 050 1 4 051 4 410

Kuljetus 728 598 1 326 1 312

Kestokulutustavarat (autot, kodinkoneet yms.) 846 80 926 945

Viestintä ja vapaa-aika 558 100 658 714

Vähittäiskauppa 2 224 554 2 778 3 038

Päivittäistavarat (elintarvikkeet, maataloustuotteet yms.) 1 641 374 2 015 2 009

Terveydenhuolto ja lääketeollisuus 302 61 363 386

Rahoituslaitokset 798 172 970 1 368

Kiinteistötoiminta 8 192 1 428 9 619 9 683

IT-ohjelmistot, -laitteistot ja -palvelut 381 11 391 374

Tietoliikennelaitteistot 90 1 91 111

Tietoliikenneoperaattorit 549 6 555 428

Yhdyskuntapalvelut (jakelu ja tuotanto) 1 073 540 1 613 1 454

Muut 29 152 279 115 29 546 27 694

Yritysluotot yhteensä 57 219 5 284 115 62 618 62 176

Henkilöasiakkaat, asuntoluotot 26 886 3 067 29 953 29 128

Henkilöasiakkaat, kulutusluotot 7 395 7 395 7 206

Julkinen sektori 768 31 799 821

Luotot yleisölle yhteensä 92 268 8 382 115 100 765 99 331

Saamiset luottolaitoksilta 36 827 36 827 79 350

Luotot yhteensä 129 095 8 382 115 137 592 178 681
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Luotot yleisölle maittain ja toimialoittain sekä saamiset luottolaitoksilta 
 

Emoyhtiö  

31.12.2012, miljoonaa euroa Suomi Baltia Puola
Yhteensä 

2012 
Yhteensä 

2011

Energia (öljy, kaasu yms.) 977 87 1 065 949

Metalliteollisuus ja kaivostoiminta 286 4 291 465

Paperi- ja metsäteollisuustuotteet 702 25 727 894

Muu perusteollisuus (rakennusaineteollisuus yms.) 1 375 201 1 577 1 723

Teollisuustuotantohyödykkeet 383 11 393 441

Teollisuuden kaupalliset palvelut jne. 1 084 111 1 196 1 244

Rakennustoiminta ja -suunnittelu 572 225 796 845

Shipping ja offshore 4 043 0 4 044 4 403

Kuljetus 304 366 670 666

Kestokulutustavarat (autot, kodinkoneet yms.) 779 66 846 868

Viestintä ja vapaa-aika 466 86 552 608

Vähittäiskauppa 1 890 450 2 340 2 617

Päivittäistavarat (elintarvikkeet, maataloustuotteet yms.) 1 406 284 1 690 1 718

Terveydenhuolto ja lääketeollisuus 230 50 280 305

Rahoituslaitokset 777 168 944 1 342

Kiinteistötoiminta 8 157 1 417 9 574 9 645

IT-ohjelmistot, -laitteistot ja -palvelut 267 4 271 251

Tietoliikennelaitteistot 88 0 88 109

Tietoliikenneoperaattorit 546 3 549 422

Yhdyskuntapalvelut (jakelu ja tuotanto) 1 029 523 1 551 1 405

Muut 29 166 221 29 387 27 624

Yritysluotot yhteensä 54 527 4 303 - 58 830 58 544

Henkilöasiakkaat, asuntoluotot 27 104 2 849 29 953 29 127

Henkilöasiakkaat, kulutusluotot 4 731 4 731 4 605

Julkinen sektori 776 23 799  821

Luotot yleisölle yhteensä 87 138 7 175 - 94 313  93 097

Saamiset luottolaitoksilta 42 272 42 272 84 697

Luotot yhteensä 129 410 7 175 - 136 585 177 794
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Saamiset, joiden arvo on alentunut  
Arvoltaan alentuneiden saamisten bruttomäärä kas-
voi 27 prosenttia 1 498 miljoonasta eurosta 1 904 
miljoonaan euroon, eli niitä oli 1,38 prosenttia luo-
toista yhteensä (0,83). Bruttomääräisistä saamisista, 
joiden arvo on alentunut, 50 prosenttia on järjestä-
mättömiä luottoja (51) ja 50 prosenttia muita luotto-
ja (49). Nettomääräisiä saamisia, joiden arvo on 
alentunut, oli saatavakohtaisten arvonalentumiskir-
jausten jälkeen 1 247 miljoonaa euroa (922) eli 
0,90 prosenttia luotoista yhteensä (0,51). Saatava-
kohtaisesti arvostetuista saamisista taseeseen kirja-
tut arvonalentumiset kasvoivat 657 miljoonaan eu-
roon (576). Saatavaryhmäkohtaisesti arvostetuista 
saamisista taseeseen kirjatut arvonalentumiset laski-
vat 178 miljoonaan euroon (236). Taseeseen kirjat-
tujen arvonalentumisten osuus bruttomääräisistä 
saamisista, joiden arvo on alentunut, oli 
44 prosenttia (54). Arvoltaan alentuneet saamiset 
kasvoivat eniten shipping- ja offshore-toiminnassa 
sekä kiinteistötoiminnassa. 

Yritysasiakkaiden erääntyneet luotot (6 päivää tai 
enemmän), joita ei luokitella arvoltaan alentuneiksi, 
kasvoivat 316 miljoonaan euroon (205). Henkilö-
asiakkaiden erääntyneiden luottojen volyymi piene-
ni 405 miljoonaan euroon vuonna 2012 (480). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saamiset, joiden arvo on alentunut ja suhdeluvut1 
 
      Konserni   Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Saamiset, joiden arvo on alen-
tunut, brutto 1 904 1 498 1 641 1 280
- josta muut kuin järjestämät-
tömät 947 729 771 611
- josta järjestämättömät 957 769 870 669
Saamiset, joiden arvo on alen-
tunut / luotot yhteensä,  
pistettä2 138 83 119 72

Taseeseen kirjatut arvonalentu-
miset / luotot yhteensä, pistettä 60 45 54 40

Luottotappiovaraukset / ongel-
maluotot, brutto3, % 44 54 45 56
1 Ei sisällä taseen ulkopuolisia eriä. 
2 Arvonalentumiset yhteensä/saamiset joiden arvo on alentunut (ennen ar-
vonalentumisia) 
3 Arvonalentumiset yhteensä/saamiset, joiden arvo on alentunut 

Nettomääräiset arvonalentumistappiot  
Arvonalentumistappioiden määrä nousi 
144 miljoonaan euroon (70) vuonna 2012 eli ar-
vonalentumistappioiden nettomäärä oli 
0,14 prosenttia luotonannosta (0,09). Arvonalentu-
mistappioista 135 miljoonaa euroa (35) liittyy yri-
tysasiakkaisiin ja 9 miljoonaa euroa (35) henkilöasi-
akkaisiin. Eniten arvonalentumiskirjauksia tehtiin 
shipping- ja offshore-alan yrityksille annetuista luo-
toista. 

Baltian maat 
Baltian maissa arvoltaan alentuneita saamisia oli 
vuoden 2012 lopussa bruttomääräisesti 
509 miljoonaa euroa eli 6,07 prosenttia luotoista 
yhteensä. Vuoden 2011 lopussa näitä saamisia oli 
497 miljoonaa euroa eli 5,96 prosenttia luotoista 
yhteensä. Baltian maihin kohdistuvia taseeseen kir-
jattuja arvonalentumisia oli vuoden 2012 lopussa 
191 miljoonaa euroa (252), eli taseeseen kirjattujen 
arvonalentumisten osuus bruttomääräisistä saamisis-
ta, joiden arvo on alentunut, oli 38 prosenttia (51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettomääräiset arvonalentumistappiot ja luottotappiotasot 

 
 Konserni Emoyhtiö 
Osuus luotonannosta, pistettä 2012 2011 2012 2011

Arvonalentumistappiot,  
miljoonaa euroa 144 70 125 46

Luottotappiotaso1 14 9 13 7

- josta saatavakohtaiset 20 21 20 19

- josta saatavaryhmäkohtaiset -6 -12 -6 -12

Luottotappiotaso, 
Vähittäispankki 5 6 3 4

Luottotappiotaso, Shipping, 
Offshore & Oil Services 7 2 8 3

Luottotappiotaso, 
Baltian maat 0 1 0 2
1 Arvonalentumistappioiden osuus vuoden alun luotonannosta 
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Luotot, joiden arvo on alentunut ja arvonalentumiset, maittain ja toimialoittain, luotot yleisölle sekä saamiset luottolaitoksilta 
 
Konserni 

31.12.2012, miljoonaa euroa Suomi Baltia Puola
Arvon- 

alentumiset 

Arvon-
alentumiset/ 

luotot,
 joiden arvo 

on alentunut, 
%

Energia (öljy, kaasu yms.) 0 - 0 

Metalliteollisuus ja kaivostoiminta 1 - 1 82

Paperi- ja metsäteollisuustuotteet 2 0 2 

Muu perusteollisuus (rakennusaineteollisuus yms.) 143 16 104 65

Teollisuustuotantohyödykkeet 13 0 33 

Teollisuuden kaupalliset palvelut jne. 141 20 90 56

Rakennustoiminta ja –suunnittelu 41 10 20 39

Shipping ja offshore 329 0 75 23

Kuljetus 22 0 6 25

Kestokulutustavarat (autot, kodinkoneet yms.) 28 1 15 50

Viestintä ja vapaa-aika 47 2 26 53

Vähittäiskauppa 140 22 81 50

Päivittäistavarat (elintarvikkeet, maataloustuotteet yms.) 18 11 16 54

Terveydenhuolto ja lääketeollisuus 13 0 5 38

Rahoituslaitokset 16 0 14 83

Kiinteistötoiminta 17 217 77 33

IT-ohjelmistot, -laitteistot ja –palvelut 46 0 20 44

Tietoliikennelaitteistot 5 - 5 99

Tietoliikenneoperaattorit 0 - 1 

Yhdyskuntapalvelut (jakelu ja tuotanto) 1 - 1 

Muut 33 17 1 36 71

Yritysluotot yhteensä 1 055 316 1 627 46

Henkilöasiakkaat, asuntoluotot 119 155 75 27

Henkilöasiakkaat, kulutusluotot 196 38 108 46

Julkinen sektori - - - 

Luottolaitokset 24 - 25 100

Yhteensä luotot, joiden arvo on alentunut 1 394 509 1 1 904 

Arvonalentumiset 644 191 0 835  

Arvonalentumiset/Ongelmaluotot, % 46 38 40 44  
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Luotot, joiden arvo on alentunut ja arvonalentumiset, maittain ja toimialoittain, luotot yleisölle sekä saamiset luottolaitoksilta 
 
Emoyhtiö 

31.12.2012, miljoonaa euroa Suomi Baltia Puola
Arvon- 

alentumiset 

Arvon-
alentumiset/ 

luotot,
 joiden arvo 

on alentunut, 
%

Energia (öljy, kaasu yms.) 0 - 0 

Metalliteollisuus ja kaivostoiminta 1 - 1 119

Paperi- ja metsäteollisuustuotteet 1 0 2 

Muu perusteollisuus (rakennusaineteollisuus yms.) 124 16 99 71

Teollisuustuotantohyödykkeet 7 0 33 

Teollisuuden kaupalliset palvelut jne. 131 20 89 59

Rakennustoiminta ja -suunnittelu 34 10 19 42

Shipping ja offshore 329 0 75 23

Kuljetus 8 0 4 45

Kestokulutustavarat (autot, kodinkoneet yms.) 25 1 14 54

Viestintä ja vapaa-aika 38 2 24 61

Vähittäiskauppa 126 22 80 54

Päivittäistavarat (elintarvikkeet, maataloustuotteet yms.) 15 11 16 61

Terveydenhuolto ja lääketeollisuus 6 0 3 44

Rahoituslaitokset 16 0 14 85

Kiinteistötoiminta 16 217 77 33

IT-ohjelmistot, -laitteistot ja –palvelut 38 0 20 52

Tietoliikennelaitteistot 5 - 5 103

Tietoliikenneoperaattorit 0 - 1 

Yhdyskuntapalvelut (jakelu ja tuotanto) 0 - 1 

Muut 9 0 17 

Yritysluotot yhteensä 931 298 - 593 48

Henkilöasiakkaat, asuntoluotot 119 155 75 27

Henkilöasiakkaat, kulutusluotot 76 38 47 41

Julkinen sektori - - - 

Luottolaitokset 24 - 25 100

Yhteensä luotot, joiden arvo on alentunut 1 150 491 - 1 641 

Arvonalentumiset 559 181 - 740 

Arvonalentumiset/Ongelmaluotot, % 49 37 - 45  
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Vastapuoliriski  
Vastapuoliriski realisoituu, kun valuutta-, korko-, 
hyödyke-, osake- tai luottojohdannaissopimuksessa 
Nordean vastapuolesta tulee maksukyvytön ennen 
eräpäivää ja Nordealla on saaminen vastapuolelta. 
Selvitystä edeltävä riski ("pahin mahdollinen ske-
naario") oli vuoden 2012 lopussa 42,5 miljardia 
euroa. Tästä nykyisten vastuiden nettomäärä (net-
toutuksen ja vakuuksien jälkeen) oli 10,7 miljardia 
euroa. Selvitystä edeltävästä riskistä 47 prosenttia ja 
vastuiden nykyisestä nettomäärästä 16 prosenttia 
kohdistui finanssipalveluyrityksiin. 

Markkinariski 
Markkinariski tarkoittaa Nordean omistuksiin ja 
järjestelyihin liittyvää tappioriskiä, joka johtuu 
markkinahintojen ja markkina-arvoon vaikuttavien 
parametrien muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat 
esimerkiksi korkojen, korkoerojen, valuuttakurssi-
en, osakekurssien, hyödykehintojen ja optioiden 
volatiliteetin muutokset. 

Suurin osa Nordea-konsernin markkinariskistä liit-
tyy Marketsiin ja konsernin varainhallintaan. Mar-
kets vastaa asiakaslähtöisestä trading-toiminnasta, ja 
konsernin varainhallinta vastaa varainhankinnasta, 
taseriskien hallinnasta, likviditeettisalkuista, pantti- 
ja vakuussalkuista sekä Nordean omista sijoituksis-
ta. Konsernin muun pankkitoiminnan markkinariskit 
siirretään konsernin varainhallinnalle, joka hallitsee 
riskejä. 

Markkinariskin mittaus 
VaR-luku lasketaan Nordeassa käyttäen historiallis-
ta simulointia. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen 
salkku arvostetaan uudelleen markkinahintojen ja 
parametrien 500 edellisen kaupankäyntipäivän ai-
kana havaittujen päivittäisten muutosten perusteella. 
Tulokseksi saadaan empiirisiin tietoihin perustuva 
499 tuoton jakauma. VaR-luku lasketaan tästä ja-
kaumasta käyttäen odotettuun alijäämään perustu-
vaa menetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että VaR-
luku perustuu jakauman huonoimpien tulosten kes-
kiarvoon. Yhden päivän VaR-luku muunnetaan tä-
män jälkeen kymmenen päivän luvuksi soveltaen 
"ajan neliöjuuri" -oletusta. Kymmenen päivän VaR-
lukua käytetään markkinariskin rajaamiseen ja mit-
taamiseen kaikilla tasoilla sekä kaupankäyntisalkus-
sa että rahoitustaseessa. 

VaR-luku lasketaan erikseen korko-, luottomargi-
naali-, valuuttakurssi- ja osakeriskeille. VaR-
menetelmällä laskettu kokonaisriski kattaa kaikki 
nämä riskiluokat, ja laskennassa otetaan huomioon 
eri riskiluokkien välinen hajautus. VaR-luvut sisäl-
tävät sekä lineaariset positiot että optiot. Malli on 
kalibroitu siten, että tuloksena on 99 prosentin VaR-
luku. Tämä tarkoittaa sitä, että kymmenen päivän 
VaR-luku voidaan tulkita tappioksi, joka ylittyy 
tilastollisesti yhtenä sadasta kymmenen päivän kau-
pankäyntijaksosta.  

On tärkeää huomata, että vaikka VaR-mallista pyri-
tään kaikin tavoin tekemään mahdollisimman realis-
tinen, kaikki VaR-mallit perustuvat oletuksiin ja 
arvioihin, joilla on huomattava vaikutus tuloksiksi 
saataviin riskilukuihin. 
 
 
 
 

 
 
Markkinariski 

Konserni 

Miljoonaa euroa Mittausmenetelmä 31.12.2012 Vuoden ylin Vuoden alin
Vuoden 

 keskiarvo 31.12.2011

Kokonaisriski VaR 22,3 53,3 10,4 31,1 30,4
- Korkoriski VaR 12,6 49,4 10,7 28,5 27,8

- Osakeriski VaR 2,3 2,4 0,2 0,8 0,6
- Luottomarginaaliriski VaR 11,2 14,2 5,1 8,8 5,4
- Valuuttariski VaR 13,1 17 2,9 7,3 4,4
Hajautusvaikutus VaR 44 % 65 % 14 % 33 % 21 %
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Vaikka historiallisen simulaation etuna on riippu-
mattomuus tietystä tuottojakaumaa koskevasta ole-
tuksesta, on huomattava, että laskennassa käytettä-
vät markkinoiden muuttujien historialliset arvot 
eivät välttämättä anna luotettavaa kuvaa muuttujien 
tulevasta kehityksestä. Myös käytettävän ajanjakson 
valinta on tärkeää. Vaikka pitkän ajanjakson käyttö 
saattaisi parantaa mallin ennustuskykyä ja vähentää 
suhdannekierron vaikutusta, lyhyt ajanjakso lisää 
mallin kykyä reagoida äkillisiin muutoksiin rahoi-
tusmarkkinoiden volatiliteetissa. Historiatietojen 
ajanjaksoksi on valittu 500 päivää, koska tavoittee-
na on löytää VaR-laskennassa tasapaino pitkän ja 
lyhyen ajanjakson käyttöön liittyvien hyvien ja 
huonojen puolien välille. 
 
Markkinariskianalyysi 
NPS-konsernin markkinariski esitetään edellisellä 
sivulla olevassa taulukossa, ja se sisältää sekä kau-
pankäyntisalkun että rahoitustaseen. VaR-
menetelmällä laskettu kokonaisriski oli vuoden 
2012 lopussa 22 miljoonaa euroa (30). Korkoriskin, 
osakeriskin, luottomarginaaliriskin ja valuuttakurs-
siriskin välillä on siten huomattava hajautusvaiku-
tus, koska kokonaisriski on pienempi kuin näiden 
neljän riskin yhteissumma. Hyödykeriski oli vähäi-
nen. 

Pääomarahastosijoitusten käypä arvo oli vuoden 
2012 lopussa 6 miljoonaa euroa (8). 
 
 
 
VaR-menetelmällä lasketut valuuttapositiot1 
 

Konserni  
Miljoonaa euroa 2012 2011 

DKK 1 666 236 
NOK 143 -14 

CHF -128 -33 
USD 49 102 
SEK -30 -3 
Muut 8 -39 

1 Taulukossa esitetyt valuuttapositiot liittyvät rahoitustaseessa ja 
kaupankäyntisalkussa oleviin rahoitusinstrumentteihin. Rahoitus-
johdannaiset sisältyvät lukuihin deltavasta-arvoltaan. Esimerkiksi 
tytäryhtiöihin ja osakkuusyrityksiin tehtyihin sijoituksiin tai ulkomaan 
valuutan määräisiin tuottoihin ja kuluihin liittyvä rakenteellinen va-
luuttariski ei sisälly lukuihin. 
 
 

Rakenteellinen korkoriski 
Rakenteellisella korkoriskillä (SIIR) mitataan Nor-
dealle kertyvän rahoituskatteen muutosta seuraavien 
12 kuukauden aikana kaikkien korkojen liikahtaessa 
yhden prosenttiyksikön verran. 

Rakenteellinen korkoriski kuvastaa riskiä, joka syn-
tyy tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien uudel-
leenhinnoittelujaksojen, volyymien ja viitekorkojen 
välisistä epätasapainoista. 

Rakenteellisen korkoriskin hallinta perustuu Norde-
assa periaatepäätöksiin, joiden pohjalta syntyvät 
erilaiset rakenteellisen korkoriskin hallintamenetel-
mät ja organisaation toimintatavat. 

Periaatepäätöksissä painotetaan taloudellisen raken-
teen optimointia, riskinoton tasapainottamista ja 
luotettavaa tuloskasvua sekä rakenteellisen korko-
riskin kaikkien olennaisten lähteiden tunnistamista, 
äärimmäisten markkinaolosuhteiden vaikutusten 
testausta ja riittävää tiedottamista. 

Konsernin varainhallinta vastaa rakenteellisen kor-
koriskin operatiivisesta hallinnasta. 

Rakenteellisen korkoriskin mittausmenetelmät 
Rakenteellista korkoriskiä mitataan Nordeassa dy-
naamisilla simulaatioilla, joissa lasketaan useita 
rahoituskatetta koskevia skenaarioita ja verrataan 
niitä toisiinsa. Käytössä on useita korkoskenaarioita, 
mutta perustapauksessa rakenteellista korkoriskiä 
mitataan markkinakorkotason yhden prosenttiyksi-
kön muutoksen vaikutuksena rahoituskatteeseen 12 
kuukauden ajanjaksolla. Taseen oletetaan pysyvän 
vakaana. Laskennassa otetaan kuitenkin huomioon 
asiakaskäyttäytymisen pääpiirteet ja Nordean omia 
korkoja koskeva päätöksentekoprosessi. 

Rakenteellisen korkoriskin analysointi 
Nousevien korkojen rakenteellinen korkoriski oli 
vuoden 2012 lopussa 121 miljoonaa euroa (70). 
Laskevien markkinakorkojen rakenteellinen korko-
riski oli -75 miljoonaa euroa (-88). Esitettyjen luku-
jen mukaan rahoituskate kasvaa, jos korot nousevat, 
ja pienenee, jos korot laskevat. Rakenteellisen kor-
koriskin laskentaa kehitettiin vuoden 2012 aikana. 
Tämä selittää rakenteellisen korkoriskin suuren 
muutoksen, koska vuoden 2011 lukuja ei ole oikais-
tu. 
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Operatiivinen riski 
Operatiivinen riski tarkoittaa riskiä, joka aiheutuu 
sisäisten prosessien tai järjestelmien puutteellisuu-
desta tai virheellisestä toiminnasta tai ulkoisista 
tekijöistä ja joka toteutuessaan aiheuttaa suoraan tai 
epäsuorasti tappioita tai vahingoittaa mainetta. 

Operatiivisia riskejä ovat muun muassa compliance-
riskit eli riskit siitä, ettei liiketoiminnassa noudateta 
lainsäädännön ja säännösten vaatimuksia, markki-
nanormeja ja liiketoiminnan etiikkaa. Johto vastaa 
operatiivisten riskien hallinnasta. Näiden riskien 
hallitsemiseksi pyritään luomaan yhteiset standardit 
ja vakaa riskienhallinnan kulttuuri, joiden tavoittee-
na on noudattaa parhaalla tavalla markkinanormeja 
ja eettisiä normeja kaikessa liiketoiminnassa. Nor-
dean operatiivisten riskien hallinta perustuu pääasi-
assa kolmeen puolustuslinjaan. Ensimmäinen puo-
lustuslinja on liiketoimintaorganisaatio, johon sisäl-
tyy Risk and Compliance Officereiden verkosto. 
Risk and Compliance Officerit varmistavat, että 
konsernin operatiivisia riskejä ja compliance-riskejä 
hallitaan liiketoimintaorganisaatiossa tehokkaasti. 
Tämän vuoksi heidät on sijoitettu ensimmäiseen 
puolustuslinjaan, vaikka he suorittavat toisen puo-
lustuslinjan tehtäviä. Näiden riskien hallitsemiseksi 
konsernin operatiiviset riskit ja compliance -

yksikkö, joka on toinen puolustuslinja, on määritel-
lyt yhteiset standardit (konsernin toimintaohjeet, 
prosessit ja raportointi). 

Aktiivisen riskienhallinnan tärkein prosessi on vuo-
tuinen riskien ja valvonnan itsearviointi, jossa pai-
notetaan tärkeimpiä riskejä ja jolla varmistetaan 
konsernin toimintaohjeissa määriteltyjen vaatimus-
ten noudattaminen. Tärkeimmät riskit tunnistetaan 
sekä ylhäältä alaspäin, kun toimintojen johto osallis-
tuu prosessiin, että alhaalta ylöspäin, kun hyödynne-
tään valvontakysymysten tuloksia ja olemassa ole-
vaa tietoa prosesseista, kuten häiriöiden raportoin-
nista, laatu- ja riskianalyyseista ja tuotehyväksyn-
nöistä. Tämä prosessi toteutetaan samanaikaisesti 
kuin vuotuinen suunnitteluprosessi, jotta varmistu-
taan siitä, että prosessi tuottaa riittävästi tietoa kon-
sernin toimintojen kohdistamista varten. Riskien ja 
valvonnan itsearvioinnin lisäksi Nordeassa on 
vuonna 2012 otettu käyttöön konsernin laajuinen 
skenaarioanalyysi, jossa painotetaan äärimmäisiä 
operatiivisia riskejä. 

Konsernin sisäinen tarkastus, joka on kolmas puo-
lustuslinja, toimii hallituksen varmistajana riskien-
hallinnan, valvonnan ja hyvän hallinnon prosesseis-
sa. 
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Likviditeettiriski 
 

Hallintaperiaatteet ja valvonta  
Konsernin varainhallinta vastaa Nordean likviditeet-
tistrategian toteuttamisesta, Nordean likviditeetin 
hallinnasta sekä konsernin hallituksen ja riskienhal-
lintakomitean päättämien konsernitason limiittien 
noudattamisesta. Lisäksi konsernin varainhallinta 
laatii konsernin likviditeettiriskin hallintaa koskevat 
periaatteet ja ohjeistukset sekä likviditeettiriskin 
hinnoittelun periaatteet. 

Hallitus määrittelee likviditeettiriskiä koskevan ris-
kinottohalukkuuden asettamalla rajat käytossä ole-
ville likviditeettiriskimittareille. Tärkein mittari on 
selviytymisjakso (survival horizon), joka määritte-
lee riskinottohalukkuuden asettamalla yhteisökoh-
taisten ja markkinoiden laajuisten stressiskenaarioi-
den vähimmäisselviytymisjaksoksi kuukauden, kun 
käytetään vain vähäisiä riskinvähentämismenetel-
miä. 

Likviditeettiriskin hallinta 
Nordeassa likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että 
Nordea pystyy suoriutumaan maksuvalmiutta kos-
kevista velvoitteistaan vain maksamalla tavanomais-
ta suuremmat kulut tai ei lainkaan pysty suoriutu-
maan velvoitteistaan niiden erääntyessä. Likviditee-
tin hallinta ja likviditeettistrategia perustuvat Nor-
deassa periaatepäätöksiin, joiden pohjalta syntyvät 
erilaiset likviditeettiriskin hallintamenetelmät, limii-
tit ja organisaation toimintatavat. 

Nordean likviditeetin hallinta kuvastaa konsernin 
konservatiivista asennetta likviditeettiriskiin. Nor-
dea pyrkii hankkimaan rahoitusta eri lähteistä sekä 
luomaan ja ylläpitämään suhteita sijoittajiin pääs-
täkseen markkinoille. Laaja ja hajautettu rahoitus-
pohja näkyy vahvana läsnäolona konsernin neljällä 
kotimarkkina-alueella, joilla konsernilla on vahva ja 
vakaa vähittäisasiakaskunta ja monia erilaisia rahoi-
tusohjelmia. Rahoitusohjelmista osa on lyhytaikai-
sia (US Commercial Papers, European Commercial 
Papers, Commercial Papers, Certificates of De-
posits) ja osa pitkäaikaisia (Covered Bonds, Euro-
pean Medium Term Notes, Medium Term Notes), ja 
rahoitusta hankitaan eri valuuttoina. 

Nordean likviditeettiriskin hallinta sisältää jatku-
vuussuunnitelman ja stressitestauksen. Stressites-
teillä arvioidaan poikkeuksellisten mutta mahdollis-
ten tapahtumien vaikutukset pankin likviditeettiti-
lanteeseen. Stressitestaukseen sisältyy myös selviy-
tymisjakso (survival horizon) -niminen riskimittari. 
Selviytymisjakso-riskimittari olettaa sekä pankkia 
koskevan että markkinoiden laajuisen stressin toteu-
tumista (yhdistetty skenaario).

 

Likviditeettiriskin mittausmenetelmät 
Likviditeettiriskin hallinta kattaa sekä lyhyen aika-
välin likviditeettiriskin että pitkän aikavälin raken-
teellisen likviditeettiriskin. Lyhyen aikavälin rahoi-
tuspositioiden hallitsemiseksi Nordeassa mitataan 
avoimeen rahoituspositioon liittyvää riskiä. Se ku-
vastaa odotettua maksuvalmiuden enimmäistarvetta 
seuraavien 30 päivän aikana. Mittauksessa otetaan 
huomioon rahavirrat sekä taseeseen kuuluvista että 
taseen ulkopuolisista eristä. Avoimeen rahoitusposi-
tioon liittyvää riskiä mitataan ja rajataan kussakin 
valuutassa erikseen. Lisäksi hallitus mittaa ja rajaa 
riskiä kaikille valuutoille yhteensä. 

Nordean ylläpitämän likviditeettipuskurin avulla 
voidaan varmistaa kiireellinen rahoitus silloin kun 
tavanomaisista lähteistä ei saada riittävästi varoja. 
Hallitus määrittää likviditeettipuskurin vähimmäis-
määrän. Puskuri koostuu konsernin varainhallinnan 
omistamista keskuspankkirahoitukseen kelpaavista 
likvideistä arvopapereista, joilla on korkea luokitus 
ja joita voidaan helposti myydä tai käyttää rahoituk-
sen vakuutena. 

Vuonna 2011 esiteltiin Basel-säännösten mukaista 
maksuvalmiusvaatimusta (liquidity coverage ratio) 
muistuttava selviytymisjakso-riskimittari. Selviyty-
misjaksoa laskettaessa otetaan huomioon likvidi-
teettipuskurista ja avoimeen rahoituspositioon liit-
tyvästä riskistä syntyvät rahavirrat mutta myös mui-
ta likviditeettiriskiin liittyviä mallinnettuja rahavir-
toja. Selviytymisjakso määrittää konsernin likvidi-
teettiriskiä koskevan lyhyen aikavälin riskinottoha-
lukkuuden ja ilmaisee 30 päivän kuluttua jäljellä 
olevan ylimääräisen likviditeetin, jos markkinoilta 
saatava rahoitus ei ole käytettävissä. Hallitus on 
määritellyt rajan 30 päivän vähimmäisselviytymis-
jaksolle, kun markkinoilta saatava rahoitus ei ole 
käytettävissä.  

Rakenteellista likviditeettiriskiä mitataan pysyvien 
velkojen ja pysyvien varojen välisenä erona. Eroa 
käytetään myös rakenteellisen likviditeettiriskin 
rajaamiseen. Mittauksesta ja rajauksesta vastaa hal-
litus. Pysyvät velat koostuvat pääasiassa yleisön 
talletuksista, pankkitalletuksista ja joukkolainoista, 
joiden jäljellä oleva laina-aika on yli 12 kuukautta, 
sekä omasta pääomasta. Pysyvät varat puolestaan 
koostuvat etupäässä yleisön lainoista, muista lai-
noista, joiden jäljellä oleva laina-aika on yli 
12 kuukautta, sekä sitovasti myönnetyistä luottoli-
miiteistä. Konsernijohtaja on konsernin johtoryh-
mässä asettanut tavoitteeksi, että pysyvän rahoituk-
sen nettomäärän on oltava positiivinen. Tämä tar-
koittaa sitä, että pysyvät varat on rahoitettava pysy-
villä veloilla. 
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Likviditeettiriskin analysointi 
Lyhyen aikavälin likviditeettiriski pysyi kohtuulli-
sella tasolla koko vuoden 2012 ajan. Keskimääräi-
nen avoin rahoituspositio eli 30 seuraavan päivän 
aikana odotettu likviditeettitarve oli -2,2 miljardia 
euroa (-6,6). 

NPS:ssa likviditeettipuskurin koko vaihteli vuoden 
2012 aikana 12,5 miljardista eurosta 15,9 miljardiin 
euroon (10,6–14,9). Keskimäärin puskurin koko oli 
14,5 miljardia euroa (13,4). Puskuri on erittäin lik-
vidi, sillä se koostuu ainoastaan konsernin varain-
hallinnan omistamista keskuspankkirahoitukseen

oikeuttavista arvopapereista. Selviytymisjaksoa 
varten vaadittu puskuri vaihteli vuoden 2012 aikana 
+0,0 miljardista eurosta 19,1 miljardiin euroon (0,2–
14,0) ja oli keskimäärin 8,1 miljardia euroa. Tavoit-
teena on säilyttää pysyvien velkojen ja pysyvien 
varojen välinen ero aina positiivisena. Tämä tavoite 
saavutettiin reilusti vuonna 2012. Pysyvien velkojen 
ja pysyvien varojen välinen vuotuinen ero oli kes-
kimäärin 20,9 miljardia euroa (3,3). Pysyvien velko-
jen ja pysyvien varojen välisen eron laskentatapaa 
muutettiin vuonna 2012, joten vuoden 2011 luku ei 
ole suoraan vertailukelpoinen, sillä sitä ei ole oikais-
tu. 

 
Rahavirta-analyysi 
 
Konserni 

31.12.2012, miljoonaa euroa 
Vaadittaessa
 maksettavat

Maks. 
3 kuukautta

3-12 
kuukautta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä

Korkoa tuottavat varat 33 325 63 458 25 197 66 363 38 406 226 748

Korkoa tuottamattomat varat - - - - 130 005 130 005

Rahoitusvarat yhteensä 33 325 63 458 25 197 66 363 168 411 356 753
   

Korolliset velat 47 433 94 051 26 955 22 238 6 302 196 979

Korottomat velat - - - - 147 551 147 551

Rahoitusvelat yhteensä 47 433 94 051 26 955 22 238 153 853 344 530
   

Johdannaissopimukset, tulevat rahavirrat - 502 103 185 362 373 663 167 094 1 228 221

Johdannaissopimukset, lähtevät rahavirrat - -522 227 -184 337 -365 728 -166 886 -1 239 177

Nettoriski - -20 124 1 025 7 934 209 -10 956
   

Riski -14 108 -50 717 -733 52 059 14 766 1 267

Kumulatiivinen riski -14 108 -64 825 -65 558 -13 499 1 267  
   
   

31.12.2011, miljoonaa euroa 
Vaadittaessa
 maksettavat

Maks.
3 kuukautta

3-12 
kuukautta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä

Korkoa tuottavat varat 17 847 87 935 32 286 57 985 40 235 236 287

Korkoa tuottamattomat varat - - - - 181 395 181 395

Rahoitusvarat yhteensä 17 847 87 935 32 286 57 985 221 629 417 682
    

Korolliset velat 45 823 110 494 22 142 14 258 3 104 195 821

Korottomat velat - - - - 205 371 205 371

Rahoitusvelat yhteensä 45 823 110 494 22 142 14 258 208 475 401 192
    

Johdannaissopimukset, tulevat rahavirrat - 502 005 171 084 231 774 76 910 981 773

Johdannaissopimukset, lähtevät rahavirrat - -513 716 -169 442 -225 287 -76 080 -984 524

Nettoriski - -11 710 1 642 6 487 830 -2 751
           

Riski -27 975 -34 269 11 786 50 214 13 984 13 739

Kumulatiivinen riski -27 975 -62 244 -50 459 -245 13 739   

       
Taulukko perustuu taseeseen kirjattavista rahoitusinstrumenteista tehtyjen sopimusten eräpäiviin. Johdannaisten odotetut tulevat ja lähtevät 
rahavirrat ilmoitetaan sekä johdannaisvaroista että -veloista, koska johdannaisia hallitaan nettoutusperiaatteella. Taseeseen kirjattavien inst-
rumenttien ja johdannaisinstrumenttien lisäksi Nordealla on 15 956 miljoonaa euroa (17 949) luottolupauksia, jotka saatetaan käyttää milloin 
tahansa. 
 
Lisäksi NPS on antanut 14 628 miljoonaa euroa (17 025) takauksia, jotka voivat tulevaisuudessa tuottaa lähteviä rahavirtoja, jos tietyt tapah-
tumat toteutuvat. 
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Rahavirta-analyysi 
 
Emoyhtiö 

31.12.2012, miljoonaa euroa 
Vaadittaessa
 maksettavat

Maks.
3 kuukautta

3-12
 kuukautta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä

Korkoa tuottavat varat 30 627 66 552 24 928 64 526 37 265 223 898
Korkoa tuottamattomat varat - - - - 129 952 129 952

Rahoitusvarat yhteensä 30 627 66 552 24 928 64 526 167 217 353 850
   
Korolliset velat 47 450 93 946 26 928 22 209 6 298 196 831
Korottomat velat - - - - 146 598 146 598

Rahoitusvelat yhteensä 47 450 93 946 26 928 22 209 152 896 343 429
   
Johdannaissopimukset, tulevat rahavirrat - 502 101 185 362 373 661 167 090 1 228 214
Johdannaissopimukset, lähtevät rahavirrat - -522 224 -184 337 -365 718 -166 875 -1 239 153

Nettoriski - -20 123 1 025 7 944 215 -10 939

    

Riski -16 822 -47 517 -975 50 261 14 535 -519

Kumulatiivinen riski -16 822 -64 339 -65 314 -15 054 -519   
   
   

31.12.2011, miljoonaa euroa 
Vaadittaessa
 maksettavat

Maks.
3 kuukautta

3-12
 kuukautta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä

Korkoa tuottavat varat 17 880 88 660 31 935 56 833 40 027 235 335

Korkoa tuottamattomat varat - - - - 181 383 181 383

Rahoitusvarat yhteensä 17 880 88 660 31 935 56 833 221 410 416 718
       

Korolliset velat 45 832 110 076 22 436 14 241 3 153 195 738

Korottomat velat - - - - 204 549 204 549

Rahoitusvelat yhteensä 45 832 110 076 22 436 14 241 207 702 400 287
       

Johdannaissopimukset, tulevat rahavirrat - 501 943 171 069 231 756 76 901 981 669

Johdannaissopimukset, lähtevät rahavirrat - -513 658 -169 429 -225 282 -76 080 -984 449

Nettoriski - -11 715 1 640 6 474 821 -2 780
              

Riski -27 952 -33 131 11 139 49 066 14 529 13 651

Kumulatiivinen riski -27 952 -61 083 -49 944 -878 13 651   
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Pääoman hallinta 
Nordeassa pyritään käyttämään pääomaa tehokkaas-
ti, joten taseen eri omaisuus- ja velkaeriä sekä riski-
luokkia hallitaan aktiivisesti. Tavoitteena on paran-
taa osakkeenomistajien tuottoa, mutta säilyttää sa-
malla konservatiivinen pääomarakenne.35B 

Pääoman hallinta konsernissa 
Hallitus päättää Nordean vakavaraisuussuhteita ja 
pääoman määrää koskevista tavoitteista. Konsernin 
johtoryhmässä konsernijohtaja päättää pääoman 
hallinnan periaatteista. Asset ja Liability Committee 
(ALCO) sekä riskienhallintakomitea arvioivat sään-
nöllisesti Nordean kykyä saavuttaa tavoitteet ja täyt-
tää vähimmäispääomavaateet.  

Tässä kohdassa kuvatut pääomavaateet ja omat va-
rat noudattavat vakavaraisuusdirektiivien säännök-
siä, eivät kirjanpitostandardeja. Lisätietoja annetaan 
liitteessä 39. 

Pääomavaateiden vähimmäismäärä 
Riskipainotetut saamiset lasketaan vakavaraisuusdi-
rektiivien vaatimusten mukaisesti. Vuoden 2012 
loppuun mennessä NPS:ssa sovellettiin sisäisten 
luottoluokitusten menetelmiä 39 prosenttiin vastuis-
ta (61 prosenttia alkuperäisten vastuiden määrästä). 
Lisäksi NPS:ssa alettiin vuoden aikana soveltaa 
sisäisten luokitusten perusmenetelmää Baltian mai-
den ja ulkomaan yksiköiden yritys- ja yhteisöasiak-
kaiden luottosalkkuihin. 

NPS:lla on lupa käyttää omia sisäisiä Value-at-
Risk-malleja (VaR) suurimpaan osaan kaupankäyn-
tisalkkua laskettaessa markkinariskin pääomavaa-
detta. Operatiivisen riskin laskemisessa käytetään 
standardimenetelmää. 

Vakavaraisuuden hallinta 
Nordean vakavaraisuuden hallintaprosessin (Inter-
nal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) 
mukaiset sisäiset pääomavaateet perustuvat pää-
omavaateiden vähimmäismäärään ja sisäisesti tun-
nistettuihin riskeihin. Sisäiset pääomavaateet ovat 
käytännössä yhdistelmä vakavaraisuusdirektiiveissä 
määritellyistä riskeistä ja pilari 2:een sisältyvissä 
määrällisissä malleissa määritellyistä riskeistä. Näi-
hin sisältyvät seuraavat pääriskityypit: luottoriski, 
markkinariski, operatiivinen riski, liiketoimintariski 
ja henkivakuutusriski. Lisäksi taloudellisen pää-
oman laskentamallilla lasketaan rahoitustaseen kor-
koriski, Nordean sisäisiin etuuspohjaisiin eläkejär-
jestelyihin liittyvä riski, kiinteistöihin liittyvä riski 
ja keskittymisriski. 

Eri riskityyppien riskipääoman laskennan lisäksi 
Nordeassa tehdään laaja stressitesti, jonka tarkoituk-
sena on analysoida maailmanlaajuisten ja paikallis-
ten sokkiskenaarioiden vaikutuksia. Stressitestien 
tulokset ja mahdolliset johdon toimenpiteet otetaan 
huomioon Nordean sisäisissä pääomavaateissa ta-
loudellisen stressitilanteen puskureina. Sisäinen 

pääomavaade on tärkeä osa Nordean vakavaraisuus-
suhdetavoitteiden määrittelyä. 

Lisäksi Nordean ICAAP:ssa kuvataan Nordean 
olennaisten riskien hallintaa, riskien vähentämistä ja 
mittaamista sekä arvioidaan sisäisen pääoman riittä-
vyyttä määrittelemällä pankin riskiä kuvaavat sisäi-
set pääomavaateet. 

Sääntelyn vaatimat puskurit otetaan käyttöön CRD 
IV -direktiivin voimaantulon myötä. Tämä saattaa 
johtaa sisäistä pääomavaadetta suurempiin pääoma-
vaateisiin. Jos säännösten mukainen pääomavaade 
on suurempi kuin sisäinen pääomavaade, Nordea 
kerää ylimääräistä pääomaa, jotta säännösten mu-
kaiset vaateet voidaan täyttää riittävällä marginaalil-
la. 

Riskipainotettu tulos  
Riskipainotettu tulos (Economic Profit, EP) on yksi 
Nordean taloudellisista tunnusluvuista. Riskipaino-
tettu tulos saadaan vähentämällä riskisopeutetusta 
tuloksesta oman pääoman kustannukset. Ris-
kisopeutettua tulosta ja riskipainotettua tulosta käy-
tetään suoritusarvioinnissa ja osakkeenomistajan 
saaman kokonaistuoton määrittämisessä. Riskipai-
notettu tulos ohjaa ja tukee Nordean operatiivista 
päätöksentekoprosessia sijoituspäätöksissä ja asia-
kassuhteisiin liittyvässä päätöksenteossa. Riskipai-
notetun tuloksen mallissa painotetaan sekä kasvua 
että tuottoa. Riskipainotetun tuloksen laskennassa 
otetaan huomioon taloudellinen pääoma ja odotetut 
tappiot.39B 

Odotetut tappiot (EL) 
Odotetuilla tappioilla (expected losses) tarkoitetaan 
yksittäisen luoton tai saatavaryhmän tilastollista 
tappiotasoa suhdannekierron aikana.  

Vaikka odotettujen tappioiden määrä on vakaampi 
mittari kuin todellisten tappioiden määrä, se vaihte-
lee taloudellisen suhdanteen mukaan. Tähän vaikut-
tavat muutokset maksukyvyttömyystodennäköisyy-
dessä (PD-dimensio) ja vakuuskattavuudessa (LGD-
dimensio).40 

Omat varat 
Omilla varoilla tarkoitetaan ensisijaisten ja toissi-
jaisten omien varojen summaa, josta on tehty vä-
hennykset omista varoista.  

Ensisijaiset omat varat koostuvat maksetusta osake-
pääomasta, oman pääoman rahastoista ja niihin ver-
rattavista eristä sekä rajoitetusta määrästä hybridi-
lainoja (eivät saa olla määräaikaisia). NPS ei ole 
laskenut liikkeeseen hybridilainoja, eikä niitä tällä 
hetkellä sisälly NPS:n omiin varoihin. Ensisijaisiin 
omiin varoihin voidaan sisällyttää lisäksi ehdotetul-
la osingonjaolla vähennetyt voitot. Liikearvo ja las-
kennalliset verosaamiset vähennetään ensisijaisista 
omista varoista.  
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Toissijaisia omia varoja ovat ikuiset ja eräpäivälliset 
oman pääoman ehtoiset lainat. Toissijaiset omat 
varat eivät saa olla suuremmat kuin ensisijaiset 
omat varat. Eräpäivällisten oman pääoman ehtoisten 
lainojen määrä ei saa olla suurempi kuin puolet en-
sisijaisista omista varoista. Rajoitukset koskevat 
vähennysten jälkeisiä määriä eli määriä, joista on 
vähennetty sijoitukset vakuutusyhtiöihin ja sijoituk-
set muihin rahoituslaitoksiin. 

Lisätietoja 
Liite 39 Vakavaraisuus ja Pilari III -raportti 
Lisätietoja vakavaraisuudesta annetaan liitteessä 39 
Vakavaraisuus. Yksityiskohtaisempaa lisätietoa 
riskien ja pääoman hallinnasta annetaan Pilari III:n 
tiedoissa, jotka on laadittu vakavaraisuusdirektiivin 
Basel II -säännösten mukaisesti. Pilari III:n tiedot 
ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com. 
 

 
 

 
 
 
 
Vakavaraisuussuhdeluvut 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
 2012 2011 2012 2011

Rajoituksettomat omat varat, riskipainotetut saamiset ennen  
siirtymäsäännöksiä, % 18,0 12,8 19,1 13,1

Rajoituksettomat omat varat, riskipainotetut saamiset  
siirtymäsäännösten mukaan, % 18,0 12,8 19,1 13,1
Ensisijaiset omat varat ennen siirtymäsäännöksiä, % 18,0 12,8 19,1 13,1
Ensisijaiset omat varat siirtymäsäännösten mukaan, % 18,0 12,8 19,1 13,1
Vakavaraisuussuhde ennen siirtymäsäännöksiä, % 18,8 13,4 20,0 13,8
Vakavaraisuussuhde siirtymäsäännösten mukaan, % 18,8 13,4 20,0 13,8

Omat varat yhteensä/ pääomavaade yhteensä siirtymäsäännösten  
mukaan, % 235,2 167,6 250,5 172,6
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Henkilöstöhallinto 
Nordea ja sen henkilöstö kasvavat yhdessä 

Nordeassa ihmiset – etenkin henkilöstö – asetetaan etu-
sijalle. Kun henkilöstö kasvaa, myös Nordea kasvaa. 
Henkilöstön osaaminen ja vahva panos antavat konser-
nille etumatkaa ja tekevät Nordeasta erinomaisen. 

Henkilöstöstrategia 
Nordean henkilöstöstrategia perustuu liiketoimintavisi-
oon ja -strategiaan sekä konsernin arvoihin. Henkilös-
töstrategian mukaan Nordea voi saavuttaa tavoitteensa 
vain jos henkilöstö saavuttaa omansa. Siksi Nordea 
tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä ja sa-
maan aikaan kannustaa elämään tasapainoista elämää. 
Tiimityö on olennainen osa työskentelyä Nordeassa. 
"Yksi Nordean joukkue" -arvon mukaisesti henkilöstö 
voi saavuttaa sekä omat kunnianhimoiset tavoitteensa 
että Nordean kunnianhimoiset tavoitteet ja nauttia sa-
malla työskentelystä erittäin tuloksellisessa tiimissä. 

Painopisteenä arvot ja johtamistapa 
Arvot ja johtamistapa ovat voimakkaimmin tuloksiin ja 
yrityskulttuurin luomiseen vaikuttavat tekijät. Vahvan 
eurooppalaisen pankin luomiseen tarvitaan erinomaisia 
johtajia. Erinomainen johtaminen tarkoittaa Nordeassa 
kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä tavoittelemaan 
konsernin visiota sekä kykyä koota oikea tiimi, joka saa 
asioita aikaan. Hyvät johtajat ovat sitoutuneita ja pyrki-
vät itsensä lisäksi auttamaan työtovereitaan kehitty-
mään. Muiden kykyjen kehittäminen, heidän potentiaa-
linsa hyödyntäminen ja rakentavan palautteen antami-
nen ovat esimiehen olennaisia ominaisuuksia. 

Mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa 
Avoin vuoropuhelu henkilöstön keskuudessa on Norde-
assa etusijalla. Ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, 
kun heitä kuunnellaan. Myös säännöllinen palaute on 
jatkuvan kehittymisen kannalta tärkeää. Avoimen kult-
tuurin mahdollistavat henkilöstön ilmapiiritutkimus 
sekä suoritusarviointi ja kehityskeskustelu. Alaisen ja 
esimiehen välinen suoritusarviointi ja kehityskeskustelu 
on olennainen väline kasvussa sekä suoritukseen ja 
edistymiseen perustuvan kulttuurin rakentamisessa. 

Nordea pyrkii tarjoamaan henkilöstölle paljon mahdol-
lisuuksia kehittyä konsernin sisällä. Esimies ja alainen 
vastaavat kehittymisestä yhdessä. Nordea tarjoaa yhte-
näisiä johtamisen ja henkilöstön koulutuksia koko kon-
sernissa. 

On ratkaisevan tärkeää, että henkilöstöä autetaan suo-
riutumaan kaikkien kykyjensä mukaisesti, koska henki-
löstön osaaminen ja vahva panos antavat konsernille 
etumatkaa ja tekevät Nordeasta erinomaisen. 

Monien mahdollisuuksien yhtiö 
Liikkuvuus on tärkeää kehitettäessä osaamista. Konser-
nin avoimista tehtävistä ilmoitetaan sisäisesti, ja niihin 
pyritään löytämään hakijoita konsernin sisältä. Tehtäviä 
vaihdetaan useimmiten maan sisällä tai Pohjoismaiden 
välillä, mutta myös mahdollisuutta työskennellä yli 
rajojen ja eri arvoketjuissa arvostetaan henkilöstön kes-
kuudessa. Tätä mahdollisuutta arvostavat etenkin Gra-
duate-ohjelman osallistujat. 

Voittopalkkiojärjestelmä 
Voittopalkkiojärjestelmällä pyritään tehostamaan arvon 
luomista asiakkaille ja osakkeenomistajille. Nordean 
koko henkilöstö kuuluu voittopalkkiojärjestelmään. 
Palkkio maksetaan Nordean pitkän aikavälin tavoittei-
den toteutumisen perusteella. Vuodelta 2012 henkilöstö 
saa enintään 3 200 euron voittopalkkion, josta 
2 600 euroa perustuu ennalta määriteltyyn oman pää-
oman tuottoon ja 600 euroa asiakastyytyväisyyteen. 

Yrityksen yhteiskuntavastuu 
Integrointi osaksi ydinliiketoimintaa jatkui 

Vuonna 2012 jatkettiin yhteiskunnallisen vastuun integ-
rointia osaksi ydinliiketoimintaa yhteiskunnallista vas-
tuuta koskevan pitkän aikavälin strategisen tavoitteen 
mukaisesti. Kyseessä on jatkuva prosessi, johon sisäl-
tyy ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liitty-
vien näkökohtien huomioon ottaminen kaikessa, mitä 
Nordeassa tehdään. 

Finanssikriisi on osoittanut, kuinka tärkeitä vahvat ja 
vakaat pankit ovat yhteiskunnan menestyksen kannalta. 
Nordean ensisijainen vastuu on pysyä vahvana ja va-
kaana, jotta se voi auttaa yksittäisiä henkilöasiakkaita, 
perheitä, yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan tavoitteen-
sa. Kaikkien sidosryhmien on voitava luottaa Nordeaan 
pitkällä aikavälillä. Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa 
tätä. 

Vuonna 2012 vahvistettiin compliance-toimintaa, kehi-
tettiin luottopäätösprosessia, laajennettiin positiivista 
analyysia hyödyntävien sijoitustuotteiden tarjontaa ja 
jatkettiin ekologisen jalanjäljen pienentämistä. Lisäksi 
käyttöön otettiin uudet kestävän toiminnan periaatteet 
ja ilmoituskanava (whistle blowing). 

Lisätietoja annetaan Nordean yhteiskunnallista vastuuta 
koskevassa raportissa, joka on saatavilla osoitteessa 
www.nordea.com/csr. 

Oikeudenkäynnit 
NPS on osallisena joissakin normaalia liiketoimintaan-
sa koskevissa oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa. 
Useimmat näistä koskevat suhteellisen pieniä raha-
summia. Millään niistä ei tällä hetkellä arvioida olevan 
olennaista kielteistä vaikutusta konserniin tai sen talou-
delliseen asemaan.  



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   28

Hyvä hallintotapa 
Vuoden 2012 vuosikertomukseen on liitetty NPS:n sel-
vitys hyvästä hallintotavasta, joka sisältää raportin ti-
linpäätökseen liittyvien sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestelmien tärkeimmistä ominaisuuksista. 
Tilintarkastajat eivät ole tarkistaneet hyvää hallintota-
paa koskevaa raporttia. 

Nordean osakkeet  
Nordea Pankki Suomi Oyj ei omista omia osakkeitaan. 
Nordea Pankki Suomi on ostanut ja myynyt vuoden 
aikana emoyhtiönsä Nordea Bank AB:n (publ) osakkei-
ta. Tehdyt kaupat on esitetty liitteessä 47. 

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 
Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut sellaisia 
tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilinpäätöksen 
arvioimiseen. 

Näkymät vuonna 2013 
Makrotaloudellinen tilanne oli haastava vuonna 2012. 
Siitä huolimatta Nordean vakavaraisuus vahvistui, tuo-
tot nousivat, kulut pysyivät aiemmalla tasollaan ja lii-
kevoitto kasvoi. Näin on luotu perusta tulevaisuuden 
pankkitoimintamallille. Se pohjautuu asiakkaiden tyy-
tyväisyyteen pitkällä aikavälillä, vakaaseen kannatta-
vuuteen ja vankkoihin pääomapuskureihin. 
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Nordea Pankki Suomi -konserni ja Nordea Pankki Suomi Oyj 
 
 
Tuloslaskelma 
  Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa Liite 2012 2011 2012 2011

Liiketoiminnan tuotot      
Korkotuotot 3 2 337 2 647 2 110 2 427
Korkokulut 3 -1 079 -1 292 -1 076 -1 289

Rahoituskate 3 1 258 1 355 1 034 1 138

Palkkiotuotot 4 741 703 700 662
Palkkiokulut 4 -446 -394 -439 -387

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 4 295 309 261 275

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 5 1 217 937 1 208 939
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 20 18 9 - -
Osingot 6 - - 99 62
Muut liiketoiminnan tuotot 7 36 34 32 38

Liiketoiminnan tuotot yhteensä   2 824 2 644 2 634 2 452

Liiketoiminnan kulut      
Hallintokulut:      
    Henkilöstökulut 8 -567 -592 -520 -546
    Muut kulut 9 -447 -457 -444 -458
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista  
hyödykkeistä 10,21,22 -50 -43 -38 -25

Liiketoiminnan kulut yhteensä   -1 064 -1 092 -1 002 -1 029

Tulos ennen arvonalentumistappioita  1 760 1 552 1 632 1 423
      

Arvonalentumistappiot luotoista, netto 11 -144 -70 -125 -46
Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden  
arvonalentumiset    - - - 4

Liikevoitto  1 616 1 482 1 507 1 381

Tuloverot 12 -430 -381 -385 -341

Tilikauden tulos   1 186 1 101 1 122 1 040

Josta:      
Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus  1 184 1 099 1 122 1 040
Määräysvallattomien omistajien osuus   2 2 - -

Yhteensä   1 186 1 101 1 122 1 040
     
Laaja tuloslaskelma     
  Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa   2012 2011 2012 2011

Tilikauden tulos  1 186 1 101 1 122 1 040
Erät, jotka voidaan luokitella myöhemmin uudelleen tuloslaskelmaan   
Muuntoerot kauden aikana  -6 6 - -
Myytävissä olevat sijoitukset1:    
- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden aikana  24 -7 24 -7
- Verot arvostusvoitoista/-tappioista tilikauden aikana  -7 2 -7 2
Rahavirran suojauserät:    
- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden aikana  -46 - -46 -
- Arvostusvoitoista/-tappioista maksetut verot tilikauden aikana  11 - 11 -
Muut laajan tuloslaskelman erät, verojen jälkeen  -24 1 -18 -5

Laajan tuloslaskelman mukainen tulos   1 162 1 102 1 104 1 035

Josta:      
Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus  1 160 1 100 1 104 1 035
Määräysvallattomien omistajien osuus  2 2 - -

Yhteensä   1 162 1 102 1 104 1 035
1 Arvostusvoitot/-tappiot, jotka liittyvät suoraan tuloslaskelmaan kirjattuihin suojaaviin eriin, joihin sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa.  
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Tase 
  Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa Liite 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Varat   
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 286 30 004 286
Saamiset keskuspankeilta 13 809 31 276 809 31 276
Saamiset luottolaitoksilta 13 36 018 48 074 41 463 53 421
Luotot yleisölle 13 100 765 99 331 94 313 93 097
Korolliset arvopaperit 14 36 269 30 866 36 269 30 866
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 15 8 078 8 346 8 078 8 346
Osakkeet ja osuudet 16 838 1 312 835 1 309
Johdannaissopimukset  17 117 213 170 228 117 213 170 228
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset 18 124 138 124 138
Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet 19 0 - 373 370
Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet 20 79 79 34 34
Aineettomat hyödykkeet 21 108 106 106 103
Aineelliset hyödykkeet 22, 23 96 124 59 69
Sijoituskiinteistöt 24 104 71 10 10
Laskennalliset verosaamiset 12 16 16 13 12
Verosaamiset 12 1 132 - 131
Eläke-etuusvarat 33 136 120 130 113
Muut varat 25 10 320 8 078 10 278 8 056
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 26 969 704 777 524

Varat yhteensä  341 947 399 287 340 888 398 389
     
Velat   
Velat luottolaitoksille 27 74 666 76 007 74 553 75 919
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 28 70 212 68 260 70 224 68 265
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 29 48 999 49 153 48 999 49 153
Johdannaissopimukset  17 115 836 168 436 115 836 168 436
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset 18 637 195 637 195
Verovelat 12 4 0 4 0
Muut velat 30 20 690 24 128 20 475 23 990
Siirtovelat ja saadut ennakot 31 946 810 744 615
Laskennalliset verovelat 12 58 53 - -
Varaukset 32 83 97 79 94
Eläke-etuusvelat 33 23 25 23 25
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 34 514 503 514 503

Velat yhteensä  332 668 387 667 332 088 387 195

Oma pääoma   
Määräysvallattomien omistajien osuudet  4 5 - -

Osakepääoma 2 319 2 319 2 319 2 319
Ylikurssirahasto 599 599 599 599
Muut rahastot 2 826 2 844 2 826 2 844
Kertyneet voittovarat  3 531 5 853 3 056 5 432

Oma pääoma yhteensä  9 279 11 620 8 800 11 194

Velat ja oma pääoma yhteensä  341 947 399 287 340 888 398 389

Omien velkojen vakuudeksi annettu omaisuus 35 39 244 35 016 39 244 35 016
Muu vakuudeksi annettu omaisuus 36 - - - -
Vastuusitoumukset 37 16 419 19 041 16 723 19 348
Luottolupaukset 38 15 956 17 949 13 275 15 006
Muut sitoumukset  38 633 776 260 492
 
Muut liitteet 
Liite 1 Tilinpäätösperiaatteet Liite 43 Varojen ja velkojen maturiteettijakauma 
Liite 2 Segmenttiraportointi Liite 44 Lähipiiriliiketoimet 
Liite 39 Vakavaraisuus Liite 45 Fuusiot, hankinnat, myynnit ja purut 
Liite 40 Rahoitusinstrumenttien luokittelu Liite 46 Luottoriskiä koskevat tiedot 
Liite 41 Varojen ja velkojen käypä arvo Liite 47 Nordean osakkeet 
Liite 42 Siirretyt varat ja hankitut vakuudet 
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Oma pääoman muutokset 
Konserni 

 Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajille kuuluva osuus 
   Muut rahastot  

Miljoonaa euroa 
Osake- 

pääoma1 
Ylikurssi-

rahasto

Raha-
virran

suojaus-
erät

Myytävissä 
olevat 

sijoitukset
Muut 

rahastot
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

Määräys-
vallat-
tomien

omistajien 
osuudet

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2012 2 319 599 - -4 2 848 5 853 11 615 5 11 620
Tilikauden tulos - - - - - 1 184 1 184 2 1 186

Muuntoerot kauden aikana2 - - - - - -6 -6 - -6
Myytävissä olevat sijoitukset:    -

- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden
 aikana - - - 24 - - 24 - 24

- Verot arvostusvoitoista/-tappioista  
tilikauden aikana - - - -7 - - -7 - -7
Rahavirran suojauserät:    

- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden 
 aikana - - -46 - - - -46 - -46

- Verot arvostusvoitoista/-tappioista  
tilikauden aikana - - 11 - - - 11 - 11

Muut laajan tuloslaskelman erät,  
verojen jälkeen - - -35 17 - -6 -24 - -24

Laajan tuloslaskelman mukainen  
tulos - - -35 17 - 1 178 1 160 2 1 162
Osakeperusteiset maksut3 - - - - - 2 2 - 2
Vuodelta 2011 maksetut osingot - - - - - -3 500 -3 500 - -3 500
Muut muutokset - - - - 0 -2 -2 -3 -5

Oma pääoma 31.12.2012 2 319 599 -35 13 2 848 3 531 9 275 4 9 279

    
Oma pääoma 1.1.2011 2 319 599 - 1 2 848 5 451 11 218 6 11 224
Tilikauden tulos - - - - - 1 099 1 099 2 1 101

Muuntoerot kauden aikana - - - - 0 6 6 - 6
Myytävissä olevat sijoitukset:    

- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden  
aikana - - - -7 - - -7 - -7

- Verot arvostusvoitoista/-tappioista  
tilikauden aikana - - - 2 - - 2 - 2

Muut laajan tuloslaskelman erät,  
verojen jälkeen - - - -5 - 6 1 - 1

Laajan tuloslaskelman mukainen  
tulos - - - -5 - 1 105 1 100 2 1 102
Osakeperusteiset maksut4 - - - - - 2 2 - 2
Vuodelta 2010 maksetut osingot - - - - - -700 -700 - -700
Muut muutokset - - - - 0 -5 -5 -3 -8

Oma pääoma 31.12.2011 2 319 599 - -4 2 848 5 853 11 615 5 11 620
1 Rekisteröityjä osakkeita oli 1 030,8 miljoonaa kappaletta (31.12.2011: 1 030,8 miljoonaa). Nordea Bank AB (publ) omistaa kaikki Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeet. Osak-
keiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,25 euroa kappale. Yhtiöjärjestyksen mukaan pankin vähimmäispääoma on 850 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 3 400 miljoonaa 
euroa. 
2 Liittyy pääasiassa Nordea Pankki Suomen ulkomaisiin sivukonttoreihin. 
3 Liittyy pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin (LTIP 2007, LTIP 2008, LTIP 2009, LTIP 2010, LTIP 2011 ja LTIP 2012), katso myös liite 8. 
4 Liittyy pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin (LTIP 2007, LTIP 2008, LTIP 2009, LTIP 2010 ja LTIP 2011), katso myös liite 8. 
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Oma pääoman muutokset  jatk. 
Emoyhtiö  
  Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajille kuuluva osuus     
    Muut rahastot  

Miljoonaa euroa 
Osake- 

pääoma1 
Ylikurssi-

rahasto

Raha-
virran

suojaus-
erät

Myytävissä 
olevat 

sijoitukset
Muut

 rahastot
Kertyneet 

voittovarat  Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2012 2 319 599 - -4 2 848 5 432 11 194
Tilikauden tulos - - - - - 1 122 1 122

Myytävissä olevat sijoitukset:   

- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden  
aikana - - - 24 - - 24

- Verot arvostusvoitoista/-tappioista  
tilikauden aikana - - - -7 - - -7
Rahavirran suojauserät:   
- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden 
 Aikana - - -46 - - - -46

- Verot arvostusvoitoista/-tappioista  
tilikauden aikana - - 11 - - - 11

Muut laajan tuloslaskelman erät,  
verojen jälkeen - - -35 17 - - -18

Laajan tuloslaskelman mukainen  
tulos - - -35 17 - 1 122 1 104
Osakeperusteiset maksut2 - - - - - 2 2
Vuodelta 2011 maksetut osingot - - - - - -3 500 -3 500
Muut muutokset - - - - - - -

Oma pääoma 31.12.2012 2 319 599 -35 13 2 848 3 056 8 800

   
Oma pääoma 1.1.2011 2 319 599 - 1 2 848 5 091 10 858
Tilikauden tulos - - - - - 1 040 1 040

Myytävissä olevat sijoitukset:   

- Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden 
aikana - - - -7 - - -7

- Verot arvostusvoitoista/-tappioista  
tilikauden aikana - - - 2 - - 2

Muut laajan tuloslaskelman erät,  
verojen jälkeen - - - -5 - - -5

Laajan tuloslaskelman mukainen  
tulos    - -5 - 1 040 1 035
Osakeperusteiset maksut3 - - - - - 1 1
Vuodelta 2010 maksetut osingot - - - - - -700 -700

Oma pääoma 31.12.2011 2 319 599 - -4 2 848 5 432 11 194
1 Rekisteröityjä osakkeita oli 1 030,8 miljoonaa kappaletta (31.12.2011: 1 030,8 miljoonaa). Nordea Bank AB (publ) omistaa kaikki Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeet. Osak-
keiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,25 euroa kappale. Yhtiöjärjestyksen mukaan pankin vähimmäispääoma on 850 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 3 400 miljoonaa 
euroa. 
2 Liittyy pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin (LTIP 2007, LTIP 2008, LTIP 2009, LTIP 2010, LTIP 2011 ja LTIP 2012), katso myös liite 8. 
3 Liittyy pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin (LTIP 2007, LTIP 2008, LTIP 2009, LTIP 2010 ja LTIP 2011), katso myös liite 8. 

 
Oman pääoman eristä on esitetty kuvaus liitteessä 1 Tilinpäätösperiaatteet 
 
Tilikauden aikana ei ole tehty päätöksiä Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien optio-oikeuksien tai vaihtovelka-
kirjalainojen liikkeellelaskusta. Vuoden 2012 lopussa pankilla ei ollut voimassa olevia valtuutuksia omien osakkeiden ostoon eikä osakeanteihin, 
optio-oikeuksien tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun. 
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Rahavirtalaskelma 
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Liiketoiminta     
Liikevoitto 1 616 1 482 1 507 1 381
Oikaisut kassavirtaan sisältymättömistä eristä -1 771 -386 -1 789 -424
Maksetut tuloverot -286 -422 -247 -387

Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoimintaan kuuluvien  
saamisten ja velkojen muutosta -441 674 -529 570
     
Liiketoimintaan kuuluvien saamisten muutos     
Muutos saamisissa luottolaitoksilta 27 468 -1 402 27 587 -1 809
Muutos luotonannossa -1 507 -25 736 -1 350 -25 271
Muutos korollisissa arvopapereissa -5 741 -9 339 -5 741 -9 339
Muutos vakuudeksi annetuissa rahoitusinstrumenteissa 267 -3 042 268 -3 042
Muutos osakkeissa 469 -237 468 -233
Muutos johdannaisissa, netto 2 644 -240 2 644 -243
Muutos sijoituskiinteistöomaisuudessa -33 -40 0 -8
Muutos muissa varoissa -2 242 483 -2 223 485
   
Liiketoimintaan kuuluvien velkojen muutos   
Muutos veloissa luottolaitoksille -757 15 397 -1 366 15 426
Muutos yleisön talletuksissa ja muissa veloissa yleisölle 1 859 12 625 1 959 12 713
Muutos liikkeeseen lasketuissa arvopapereissa 172 9 307 -155 9 307
Muutos muissa veloissa -3 438 2 019 -3 514 2 014

Liiketoiminnan rahavirta 18 720 469 18 048 570
     
Investoinnit     
Liiketoimintojen hankinnat 0 0 -2 -17
Liiketoimintojen osakkeiden myynnit - - - 0
Osakkuusyhtiöiltä saadut osingot 19 2 - 0
Osakkuusyritysosakkeiden hankinnat - -10 - -15
Osakkuusyritysosakkeiden myynnit - 0 - 0
Aineellisten hyödykkeiden hankinnat -34 -45 -29 -33
Aineellisten hyödykkeiden myynnit 15 21 2 0
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -28 -33 -27 -32
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 0 -1 0
Eräpäivään saakka pidettävien arvopapereiden hankinnat/myynnit 344 3 226 391 3 227
Muiden pysyvien vastaavien hankinnat/myynnit 17 19 17 19

Investointien rahavirta 333 3 180 351 3 149
     
Rahoitustoiminta     

Liikkeeseen lasketut lainat, joilla on huonompi etuoikeus kuin  
muilla veloilla - 19 - 19

Takaisin maksetut lainat, joilla on huonompi etuoikeus kuin  
muilla veloilla -3 - -3 -
Maksetut osingot -3 500 -700 -3 500 -700
Muut muutokset -23 -11 -15 -4

Rahoitustoiminnan rahavirta -3 526 -692 -3 518 -685

Kauden rahavirta 15 527 2 957 14 881 3 034
     
Rahavarat kauden alussa 17 981 14 947 17 966 14 932
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 649 -77 - -
Rahavarat kauden lopussa 32 859 17 981 32 847 17 966

Muutos 15 527 2 957 14 881 3 034
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Rahavirtalaskelma  jatk. 
Lisätiedot rahavirtalaskelmasta 
Rahavirtalaskelma on laadittu IAS 7 -standardin mukaan ja siinä esitetään käteisten varojen ja niihin rinnastettujen varojen rahavirrat tilikauden 
aikana. Nordea Pankki Suomi Oyj:n rahavirtalaskelmassa on noudatettu liiketoiminnan rahavirtojen epäsuoraa esittämistapaa, jossa tilikauden 
tulosta oikaistaan muiden kuin maksuperusteisten tapahtumien vaikutuksella (esim. poistot ja arvonalentumistappiot luotoista). Rahavirrat luoki-
tellaan liiketoiminnan, investointien ja rahoitustoiminnan rahavirtoihin. 
 
Liiketoiminta 
Liiketoiminnalla tarkoitetaan pääasiallista tuloa tuottavaa toimintaa. Rahavirta muodostuu pääsääntöisesti liikevoitosta, jota oikaistaan rahavirtoi-
hin kuulumattomilla erillä ja maksetuilla tuloveroilla. Rahavirtoihin kuulumattomien erien oikaisuihin sisältyvät erät: 
     
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Poistot 43 43 31 25
Arvonalentumiset 7 - 7 -4
Arvonalentumistappiot luotoista 171 97 134 60
Realisoitumattomat voitot/tappiot -2 293 -689 -2 293 -691
Myyntivoitot/-tappiot, netto -3 -1 0 2
Siirtyvien erien ja varausten muutokset -148 -23 -144 -23
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -6 5 - 6
Muut erät 458 182 476 201
Yhteensä -1 771 -386 -1 789 -424
    
Liiketoimintaan kuuluvien saamisten ja velkojen muutoksiin sisältyvät erät ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvia varoja ja velkoja kuten 
luottoja, talletuksia ja liikkeeseen laskettuja velkainstrumentteja. Johdannaissopimusten muutokset esitetään nettona. 
 
Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyvät saadut korkotuotot ja maksetut korkokulut:  
     
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Saadut korkotuotot 2 486 2 483 2 266 2 262
Maksetut korkokulut -1 090 -1 137 -1 087 -1 134
     
     
Käteiset ja niihin rinnastettavat varat     
Seuraavat erät sisältyvät käteisiin varoihin:     
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 286 30 004 286
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 2 855 17 695 2 843 17 680
 32 859 17 981 32 847 17 966
 
Käteiset varat sisältävät käteiset maksuvälineet ja ulkomaiset setelit. Saamisiin keskuspankeilta sisältyvät keskuspankeissa ja julkisen viranomai-
sen ylläpitämissä postisiirtojärjestelmissä olevat tilit, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 
- keskuspankin tai postisiirtojärjestelmän kotipaikka on maassa, jossa yhtiöllä on toimipaikka 
- tilillä olevat varat ovat milloin tahansa käytettävissä. 
 
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta sisältävät käteiset varat lukuun ottamatta joukkolainoja ja muita korollisia arvopapereita. 
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1.  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
NPS:n tilinpäätös on laadittu EU-komission hyväksy-
mien kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien  
(International Financial Reporting Standards) ja kan-
sainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean 
(International Financial Reporting Interpretations 
Committee, IFRIC) kyseisistä standardeista antamien 
tulkintojen mukaisesti. Lisäksi tilinpäätökseen on so-
vellettu tiettyjä täydentäviä säännöksiä, jotka sisälty-
vät Suomen kirjanpitolakiin, Suomen luottolaitostoi-
minnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnan määrä-
yksiin ja ohjeisiin sekä valtiovarainministeriön luotto-
laitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 
antamaan päätökseen. 

Edellä mainittujen standardien, suositusten ja lakien 
mukaiset tiedot sisältyvät tilinpäätöksen liitteisiin, 
riskien, likviditeetin ja pääoman hallintaa käsittele-
vään toimintakertomuksen osioon sekä muihin tilin-
päätöksen kohtiin. 

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 28. helmikuuta 2013. 
Lopullisesti tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yh-
tiökokouksessa 11. maaliskuuta 2013. 

2.  Muutokset tilinpäätösperiaatteissa ja 
esitystavassa 
Tilinpäätösperiaatteet ja esitystapa ovat olennaisilta 
osiltaan samat kuin vuoden 2011 vuosikertomuksessa 
lukuun ottamatta palkkiotuottojen kirjaamista erään 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto (liite 4) sekä arvoltaan 
alentuneiden luottojen määritelmää erässä Luottosalk-
ku ja siihen liittyvät arvonalentumiset (liite 13). 

 
Nämä muutokset on kuvattu tarkemmin jäljempänä.  

Lisäksi saamiset keskuspankeilta on erotettu saamisis-
ta luottolaitoksilta, jotta taseeseen kirjattujen varojen 
luonteesta ja ominaisuuksista annetaan aiempaa olen-
naisempia tietoja. Saamiset keskuspankeilta raportoi-
daan uudessa tase-erässä. Vertailuluvut on oikaistu 
vastaavasti. 

Lisäksi tase-erät Valtion velkasitoumukset ja Korolli-
set arvopaperit on yhdistetty, ja ne raportoidaan nyt 
erässä Korolliset arvopaperit. Vertailuluvut on oikais-
tu vastaavasti. Jäljempänä kerrotaan myös muista 
IFRS-standardeissa vuonna 2012 tapahtuneista muu-
toksista, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Nor-
deaan. 

Arvoltaan alentuneiden luottojen määritelmä 
Arvoltaan alentuneiden luottojen määritelmää on 
muutettu. Ne sisältävät nyt kaikki luotot, joista on 
tunnistetun tappiotapahtuman seurauksena kirjattu 
arvonalentuminen joko saatavakohtaisesti (yksinään 
merkittävät luotot) tai saatavaryhmäkohtaisesti (luotot, 
jotka eivät ole yksinään merkittäviä).  

Tämä arvoltaan alentuneiden luottojen määritelmä 
antaa aiempaa tarkempaa tietoa luotoista, joiden arvo 
todella on alentunut.  

Tämä muutos ei vaikuta tuloslaskelmaan ja taseeseen. 
Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti, ja ne esitetään 
alla olevassa taulukossa. 

 

 
31.12.2011 31.12.2011 

 Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa Uusi kirjaamistapa 
Vanha 

kirjaamistapa Uusi kirjaamistapa 
Vanha 

kirjaamistapa 

Luotot, joiden arvo on alentunut 1 498 1 922 1 280 1 751 
- Muut kuin järjestämättömät 729 1 075 611 1 018 
- Järjestämättömät 769 847 669 733 
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Palkkiotuottojen kirjaaminen 
Palkkiotuottojen kirjaamista erään Palkkiotuotot ja -
kulut, netto on muutettu. Samankaltaiset palkkiotuot-
tolajit yhdisteltiin siten, että arvopaperien liikkeeseen-
laskuista, corporate finance -toiminnasta ja liikkee-
seenlaskupalveluista saadut palkkiotuotot kirjataan 
uudelleen nimettyihin eriin Arvopaperivälitys, arvo-
paperien liikkeeseenlaskut ja corporate finance -
toiminta sekä Säilytys- ja liikkeeseenlaskupalvelut, 
kun ne aiemmin kirjattiin eriin Maksuliikenne ja Muut 
palkkiotuotot. Tämä kirjaamistapa kuvaa aiempaa 
paremmin tuloslaskelmaan kirjattuja palkkiotuottola-
jeja. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti, ja ne esite-
tään alla olevassa taulukossa. 
Konserni 
          2011 

Miljoonaa euroa 
Uusi  

kirjaamistapa 
Vanha 

kirjaamistapa 
Arvopaperivälitys, arvopape-
rien liikkeeseenlaskut ja  
corporate finance -toiminta 73 25 
Säilytys- ja liikkeeseenlasku-
palvelut 26 21 
Muut palkkiotuotot 31 84 

 
Emoyhtiö 
          2011 

Miljoonaa euroa 
Uusi  

kirjaamistapa 
Vanha 

kirjaamistapa 
Arvopaperivälitys, arvopape-
rien liikkeeseenlaskut ja  
corporate finance -toiminta 73 25 
Säilytys- ja liikkeeseenlasku-
palvelut 26 21 
Muut palkkiotuotot 29 82 

 
Muut vuonna 2012 käyttöön otetut IFRS-standardien 
muutokset 
IASB on muuttanut IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen 
(muun laajan tuloksen erien esittäminen), IFRS 7 Ra-
hoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
(rahoitusvarojen siirrot) ja IAS 12 Tuloverot (kohde-
etuuden takaisinsaanti) -standardeja. Muutokset otet-
tiin käyttöön Nordeassa 1. tammikuuta 2012 alkaen.  
IAS 1 -standardiin tehdyt muutokset ovat muuttaneet 
Nordean muun laajan tuloksen esittämistapaa siten, 
että erät, jotka voidaan myöhemmin luokitella uudel-
leen voitoiksi tai tappioiksi, erotetaan eristä, joita ei 
voida luokitella uudelleen. Nordea ei esitä IFRS 7 -
standardin muutosten vuoksi aiempaa enempää tietoja, 
sillä Nordealla ei ole siirrettyjä varoja, joihin liittyisi 
jatkuva kytkös. IAS 12 -standardin muutoksilla ei ole 
ollut merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen tai Norde-
an vakavaraisuuteen. 

3.  IFRS-standardien muutokset, jotka eivät ole 
vielä käytössä Nordeassa 
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (Vaihe 1) 
IASB julkaisi vuonna 2009 uuden rahoitusinstrument-
teja koskevan standardin, jossa esitetään rahoitusvaro-
ja koskevia vaatimuksia. Rahoitusvelkoja koskevat 
vaatimukset lisättiin standardiin vuonna 2010. Stan-
dardi on ensimmäinen vaihe prosessissa, jolla on tar-

koitus korvata IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaami-
nen ja luokittelu -standardi. Ensimmäinen vaihe kattaa 
rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelun. Uusi standar-
di tulee voimaan 1. tammikuuta 2015 alkaen, mutta 
sen saa ottaa käyttöön jo tätä aiemmin. EU-komissio 
ei ole vielä suositellut tämän standardin käyttöönottoa. 

Alustava arvio on, että uusi standardi vaikuttaa tilin-
päätökseen, koska käytettävien luokkien määrä vähe-
nee eli rahoitusinstrumenttien esittämistapa ja niistä 
esitettävät tiedot muuttuvat. Toisaalta uudella standar-
dilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Nordean 
tuloslaskelmaan ja taseeseen, koska erilaiset arvosta-
mistavat säilyvät. Uuden standardin ei odoteta aiheut-
tavan merkittäviä uudelleenluokituksia käypään ar-
voon arvostettavien erien ja jaksotettuun hankinta-
menoon arvostettavien erien välillä eikä vaikuttavan 
merkittävästi vakavaraisuuteen, mutta tämä riippuu 
luonnollisesti siirtymävaiheessa Nordean taseeseen 
sisältyvistä rahoitusinstrumenteista. Lisäksi on odotet-
tavissa, että standardiin tehdään muutoksia ennen kuin 
se tulee voimaan.  

Koska EU-komissio ei ole vielä suositellut standardin 
käyttöönottoa ja koska siihen todennäköisesti tehdään 
vielä muutoksia ennen voimaantulopäivää, standardin 
vaikutuksia tilinpäätökseen ensimmäisellä tilikaudella, 
jolla sitä sovelletaan, tai sen jälkeisillä tilikausilla ei 
ole vielä kokonaisuudessaan tutkittu. 

IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, 
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista 
muissa yhteisöissä, IAS 27 Erillistilinpäätös ja IAS 28 
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin 
IASB on julkaissut kolme uutta konsernitilinpäätök-
seen liittyvää standardia (IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 
12) ja muuttanut IAS 27 ja IAS 28 -standardeja. Uudet 
standardit ja muutokset tulevat voimaan 1. tammikuu-
ta 2013 alkaen, mutta ne saa ottaa käyttöön jo tätä 
aiemmin. EU-komissio on suositellut standardien ja 
muutosten käyttöönottoa vuonna 2012. IFRS-
standardeista poiketen EU-komissio vaatii, että stan-
dardeja sovelletaan tilinpäätöksiin 1. tammikuuta 2014 
alkaen. Nordeassa nämä standardit otetaan käyttöön 1. 
tammikuuta 2014. 

Uusi määräysvallan määritelmä saattaa aiheuttaa sen, 
että Nordean on yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen 
lisää yhtiöitä (mukaan lukien niin kutsutut struktu-
roidut yhteisöt, Structured Entities, tai erillisyhtiöt, 
Special Purpose Entities). Nordean tämänhetkinen 
arvio on, että uusia Nordean tuloslaskelmaan, tasee-
seen tai omaan pääomaan merkittävästi vaikuttavia 
yhtiöitä ei tarvitse yhdistellä konsernitilinpäätökseen, 
joskin joihinkin sijoitusrahastoihin liittyy edelleen 
jonkin verran epävarmuutta. Jos rahastot on yhdistel-
tävä konsernitilinpäätökseen, sillä ei ole vaikutusta 
tuloslaskelmaan, mutta sillä on vaikutusta Nordean 
taseeseen, ja jos kyseiset rahastot omistavat Nordean 
osakkeita, jotka on eliminoitava Nordea-konsernissa, 
sillä on vaikutusta omaan pääomaan. Lisäksi uudet 



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   37

standardit laajentavat vaatimuksia esitettävistä tiedois-
ta. Tämä vaikuttaa tietoihin, jotka esitetään Nordean 
konsernitilinpäätökseen yhdisteltävistä yhtiöistä ja 
yhtiöistä, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen. 
Muuten uusilla standardeilla ja muutoksilla ei odoteta 
olevan merkittävää vaikutusta Nordean tuloslaskel-
maan tai taseeseen. Uusilla standardeilla ja muutoksil-
la ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta vakavarai-
suuteen. 

Standardien ja muutosten vaikutuksia tilinpäätökseen 
ensimmäisellä tilikaudella, jolla niitä sovelletaan, ja 
sen jälkeisillä tilikausilla ei ole vielä kokonaisuudes-
saan tutkittu. 

IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 
IASB on julkaissut IFRS 13 Käyvän arvon määrittä-
minen -standardin. Se tulee voimaan 1. tammikuuta 
2013 alkaen, mutta sen saa ottaa käyttöön jo tätä ai-
emmin. EU-komissio on suositellut tämän standardin 
käyttöönottoa vuonna 2012. Nordeassa standardi ote-
taan käyttöön 1. tammikuuta 2013. 

IFRS 13 -standardissa selvennetään käyvän arvon 
määrittämistä, mutta vaatimuksia siitä, mitkä erät on 
arvostettava käypään arvoon, ei ole muutettu.  Lisäksi 
IFRS 13 -standardissa vaaditaan, että käyvän arvon 
määrittämisestä on annettava lisätietoja. 

Uudella standardilla ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta tuloslaskelmaan tai taseeseen. Toisaalta 
standardi vaikuttaa esittämistapaan, koska uudessa 
standardissa vaaditaan aiempaa laajempien tietojen 
esittämistä käyvän arvon määrittämisestä. Tämä kos-
kee erityisesti käyvän arvon hierarkian tasoa 3.  

Uudella standardilla ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta vakavaraisuuteen. 

IAS 19 Työsuhde-etuudet 
IASB on muuttanut IAS 19 -standardia. Se tulee voi-
maan 1. tammikuuta 2013 alkaen, mutta sen saa ottaa 
käyttöön jo tätä aiemmin. EU-komissio on suositellut 
tämän muutoksen käyttöönottoa vuonna 2012. Norde-
assa muutos otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2013. 

Muutettu standardi vaikuttaa tilinpäätökseen ensim-
mäisellä tilikaudella, jolla sitä sovelletaan, sekä sitä 
seuraavilla tilikausilla. Muutos koskee pääasiassa 
etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Muutetun IAS 19  
-standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot 
/tappiot kirjataan välittömästi omaan pääomaan laajan 
tuloslaskelman kautta. Tämän vuoksi oma pääoma 
vaihtelee enemmän kuin nykyisellä putkimenetelmäl-
lä. Näin ollen vakuutusmatemaattisia voittoja/tappioita 
ei kirjata tulosvaikutteisesti. Nykyisen IAS 19-stan-
dardin mukaan putken ulkopuolelle jäävät vakuutus-
matemaattiset voitot/tappiot jaksotetaan tulosvaikut-
teisesti. 

Lisäksi muutetun IAS 19 -standardin mukaan eläkejär-
jestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus kirjataan 
käyttäen korkona eläkevastuuta mitattaessa käytettyä 
diskonttauskorkoa. Tämä kasvattaa tuloslaskelmaan 
kirjattavia eläkekuluja, sillä Nordean tuotto-odotus on 
tällä hetkellä suurempi kuin diskonttauskorko. Toteu-
tuneen ja odotetun tuoton välinen ero on osa vakuu-
tusmatemaattisia voittoja/tappioita, jotka kirjataan 
välittömästi omaan pääomaan laajan tuloslaskelman 
kautta kierrättämättä niitä tuloslaskelman kautta. 

NPS:n kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset tappiot 
olivat 82 miljoonaa euroa ennen tuloveroja 31. joulu-
kuuta 2012. Tämä vaikuttaa siirtymävaiheessa nega-
tiivisesti omaan pääomaan. Vaikutus on 62 miljoonaa 
euroa tuloverojen jälkeen. Jos standardi olisi ollut 
käytössä 31. joulukuuta 2012, NPS:n rajoituksettomat 
ensisijaiset omat varat olisivat vähentyneet 41 miljoo-
naa euroa, kun otetaan huomioon myös laskennallisten 
verosaamisten muutosten vaikutus. Tappioiden ei odo-
teta vaikuttavan merkittävästi tuloslaskelmaan. Katso 
lisätietoja liitteestä 33 ”Eläke-etuusvastuut”. 

IAS 32 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot ja esittämistapa 
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettä-
vät tiedot ja esitystapa -standardia on muutettu. Muu-
tos liittyy rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutukseen. 
Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa nettoutusperus-
teita vaan antaa lisäohjeita nykyisten perusteiden so-
veltamiseen.  

Uusi standardi tulee voimaan 1. tammikuuta 2014 
alkaen, mutta sen saa ottaa käyttöön jo tätä aiemmin. 
EU-komissio on suositellut näiden muutosten käyt-
töönottoa vuonna 2012. Nordeassa muutos otetaan 
käyttöön 1. tammikuuta 2013. Alustava arvio on, että 
muutetulla standardilla ei ole merkittävää vaikutusta 
tilinpäätökseen tai vakavaraisuuteen. 

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot 
Myös IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot -standardia on muutettu. Muutoksen 
myötä rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutuksesta on 
esitettävä aiempaa enemmän tietoja.  

Standardi tulee voimaan 1. tammikuuta 2013, mutta 
sen saa ottaa käyttöön jo tätä aiemmin. EU-komissio 
on suositellut näiden muutosten käyttöönottoa vuonna 
2012. Nordeassa muutos otetaan käyttöön 1. tammi-
kuuta 2013. 

Muutettu standardi ei vaikuta tuloslaskelmaan lukuun 
ottamatta esittämistapaa eikä vakavaraisuuteen. 
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4.  Kriittinen arviointi ja arvioiden 
epävarmuustekijät 
Tilinpäätöksen laatiminen yleisesti hyväksyttyjen ti-
linpäätösperiaatteiden mukaan edellyttää tietyissä yh-
teyksissä arvioiden ja oletusten käyttöä.  Myöhemmin 
toteutuvat luvut saattavat poiketa jossain määrin arvi-
oiduista. Tässä kohdassa kuvataan: 

• raportointikauden lopussa vallitsevat arvioiden 
epävarmuustekijät, joihin liittyy merkittävä riski 
siitä, että varojen ja velkojen kirjanpitoarvoa jou-
dutaan olennaisesti oikaisemaan seuraavan tili-
kauden aikana ja  

• tilinpäätösperiaatteiden soveltamisessa käytetyt 
arviot (lukuun ottamatta arvioita, jotka sisältävät 
oletuksia), joilla on merkittävin vaikutus tilinpää-
tökseen kirjattaviin lukuihin. 

Kriittiset arviot ja epävarmuustekijät liittyvät erityi-
sesti seuraaviin seikkoihin: 

• tiettyjen rahoitusinstrumenttien käyvän arvon 
määrittäminen 

• arvonalentumistestit 
- liikearvo 
- luotot yleisölle / saamiset luottolaitoksilta 

• rahavirtojen suojauksen tehokkuuden mittaus 
• henkilöstön eläkevastuiden ja eläkejärjestelyihin 

kuuluvien varojen vakuutusmatemaattinen lasken-
ta 

• sijoituskiinteistöjen arvostus 
• vuokrasopimusten luokittelu 
• ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat 
• laskennallisten verosaamisten arvostus 
• oikeusprosesseihin liittyvät vaateet. 
 

Tiettyjen rahoitusinstrumenttien käyvän arvon 
määrittäminen  
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämistä 
koskevista tilinpäätösperiaatteista kerrotaan kohdassa 
11 ”Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämi-
nen” ja liitteessä 41 ”Varojen ja velkojen käypä arvo”. 
OTC-johdannaisten ja sellaisten muiden rahoitusinst-
rumenttien käyvän arvon määrittämisessä, joiden osal-
ta ei ole saatavilla markkinoilla annettua noteerausta 
eikä äskettäin noteerattua markkinahintaa, noudate-
taan kriittistä arviointia, jolla on merkittävä vaikutus 
tilinpäätökseen kirjattaviin lukuihin. Kriittinen arvi-
ointi koskee seuraavia seikkoja: 

• arvostusmenetelmän valinta 
• päätös siitä, milloin kurssinoteeraus ei anna oike-

aa kuvaa käyvästä arvosta (mukaan lukien päätös 
siitä, milloin markkinat ovat toimivat)  

• käyvän arvon oikaisu, jolla otetaan huomioon 
luotto-, mallintamis- ja likviditeettiriskit sekä 
muut riskit 

• päätös siitä, mitkä markkinaparametrit ovat to-
dennettavissa. 

 

Sellaisten rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrit-
tämiseen, joiden osalta ei ole saatavilla markkinoilla 
annettua noteerausta eikä äskettäin noteerattua mark-
kinahintaa, liittyy myös paljon arvioiden epävarmuus-
tekijöitä. Nämä epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa 
päätöksiin, joita johto tekee seuraavissa asioissa: 

• tarkoituksenmukaisen diskonttauskoron valinta 
kullekin instrumentille 

• instrumenteista saatavien tulevien rahavirtojen 
odotettu ajankohta. 

Näissä tapauksissa päätökset pohjautuvat Nordean 
tilinpäätös- ja arvostusperiaatteiden mukaiseen amma-
tilliseen arvioon. Oikeiden toimintatapojen varmista-
miseksi Nordea on perustanut konsernin arvostusva-
liokunnan (Group Valuation Committee), joka arvioi 
jatkuvasti kriittisiä päätöksiä, joilla katsotaan olevan 
merkittävää vaikutusta käyvän arvon määrittämiseen. 

Tietoja sellaisten rahoitusinstrumenttien käypään ar-
voon liittyvästä herkkyysanalyysista, joiden arvostuk-
sessa käytetään merkittäviä ei-todennettavissa olevia 
parametrejä, annetaan liitteessä 41 ”Varojen ja velko-
jen käypä arvo”. 

Liikearvon arvonalentumistestit 
Liikearvoa koskevista tilinpäätösperiaatteista kerro-
taan kohdassa 15 ”Aineettomat hyödykkeet”. Liittees-
sä 21 ”Aineettomat hyödykkeet” luetellaan ne rahavir-
taa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa. 

Tulevien odotettujen rahavirtojen laskennassa käytet-
tävät diskonttauskorot perustuvat pitkäaikaiseen riskit-
tömään korkoon, johon lisätään riskipreemio (verojen 
jälkeen). Riskipreemio perustuu asianomaisten maiden 
yleisistä riskipreemioista Nordean ulkopuolella saata-
villa oleviin tietoihin. 

Lisätietoja parametrien muutoksiin liittyvästä herk-
kyydestä annetaan liitteessä 21 ”Aineettomat hyödyk-
keet”. 

Arvonalentumistestit, luotot yleisölle / saamiset 
luottolaitoksilta 
Luottojen arvonalentumistestejä koskevista tilinpää-
tösperiaatteista kerrotaan kohdassa 13 ”Luotot yleisöl-
le/saamiset luottolaitoksilta”. 

Johdon on tehtävä kriittisiä arvioita ja päätöksiä sekä 
saatavakohtaisesti että saatavaryhmäkohtaisesti arvos-
tettujen saamisten arvonalentumisten laskennassa. 
NPS:n luotonanto ennen arvonalentumisia oli vuoden 
lopussa yhteensä 102 miljardia euroa (100). Lisätieto-
ja on liitteessä 13 ”Luottosalkku ja siihen liittyvät 
arvonalentumiset”. 
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Eniten arviointia vaatii saatavaryhmäkohtaisten ar-
vonalentumisten laskenta. Saatavaryhmäkohtaisesti 
arvostettujen lainojen arvostuksessa on tehtävä arvioi-
ta tunnistettaessa tapahtumat ja/tai todennettavissa 
olevat tiedot, jotka osoittavat, että ryhmään sisältyvien 
lainojen arvo on alentunut. Nordea seuraa salkkuaan 
luokitusten muutosten kautta, ja tappiotapahtuma on 
tapahtuma, jonka perusteella luokitusta lasketaan. 
Myös lainaryhmään kuuluvilta asiakkailta saatavien 
tulevien rahavirtojen nykyarvon määrittämiseen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Tähän sisältyvät asiakkaan mak-
sukyvyttömyystodennäköisyydestä ja asiakkaan mak-
sukyvyttömyydestä odotettavasta tappiosta saatavien 
historiatietojen käyttö ja kokemukset, jotka on saatu 
sovellettaessa historiatietoihin perustuvia oletuksia 
nykytilanteeseen. 

Rahavirtojen suojauksen tehokkuuden mittaus 
Rahavirtojen suojausta koskevista tilinpäätösperiaat-
teista kerrotaan kohdassa 9 ”Suojauslaskenta”. 

Tärkeä rahavirtojen suojauslaskentaan liittyvä päätös 
on tehokkuuden mittaustavan valinta. 

Nordeassa sovelletussa rahavirtojen suojauslaskennas-
sa käytettävät suojausinstrumentit ovat pääasiassa 
koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, jotka kirjataan 
aina käypään arvoon. Valuuttakomponentti määritel-
lään valuuttariskin rahavirtasuojaukseksi ja korko-
komponentti korkoriskin käyvän arvon suojaukseksi. 
Näiden rahavirtasuojausten tehokkuuden mittaukseen 
käytetään hypoteettista johdannaismenetelmää, jossa 
suojatusta sopimuksesta (valuuttakomponentti) odotet-
tujen tulevien rahavirtojen kumulatiivisen muutoksen 
nykyarvon tilalla käytetään täydellisen hypoteettisen 
vaihtosopimuksen muutosta. Kriittistä arviointia tarvi-
taan täydellisen hypoteettisen vaihtosopimuksen omi-
naisuuksien määrittelyyn. 

Henkilöstön eläkevastuiden ja eläkejärjestelyihin kuuluvien 
varojen vakuutusmatemaattinen laskenta 
Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevista 
tilinpäätösperiaatteista kerrotaan kohdassa 19 ”Työ-
suhde-etuudet”.  

Konsernin ulkopuoliset vakuutusmatemaatikot laske-
vat merkittävimpien eläkejärjestelyjen eläkevelvoitteet 
käyttäen väestörakenteen muutoksiin liittyviä oletuk-
sia. Nämä laskelmat perustuvat useisiin vakuutusma-
temaattisiin ja taloudellisiin parametreihin. 

Diskonttauskoron arviointiin liittyy epävarmuutta sii-
tä, ovatko yrityslainojen markkinat tarpeeksi toimivat 
ja korkealaatuiset. Toinen epävarmuustekijä liittyy 
tuottokäyrien määrittämiseen asianomaisille juoksu-
ajoille. Suomessa diskonttauskorko määritetään yritys-
lainojen markkinatuoton perusteella. Muut parametrit, 
kuten palkankorotuksia ja inflaatiota koskevat oletuk-
set, määritellään niitä koskevien pitkän aikavälin odo-
tusten mukaan, ja myös niihin liittyy arvioiden epä-
varmuustekijöitä. Näiden parametrien määrittely vuo-
den lopussa on esitetty liitteessä 33 ”Eläke-

etuusvastuut”. Liitteessä on kuvattu myös diskont-
tauskoron muutoksen vaikutus laskelmiin. 

Eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus 
arvioidaan varojen koostumuksen perusteella käyttäen 
eri omaisuuslajien pitkän aikavälin tuotto-odotuksia. 
Joukkolainoissa tämä perustuu diskonttauskorkoon, 
kun taas osakkeisiin ja kiinteistöihin lisätään riski-
preemio. Molempiin liittyy arvioiden epävarmuusteki-
jöitä. Tuotto-odotukset on esitetty liitteessä 33 ”Eläke-
etuusvastuut”. 

Sijoituskiinteistöjen arvostus 
Sijoituskiinteistöjä koskevista tilinpäätösperiaatteista 
kerrotaan kohdassa 17 ”Sijoituskiinteistöt”. 

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon. Koska 
sijoituskiinteistöillä ei yleensä ole toimivia markkinoi-
ta, niiden käyvät arvot arvioidaan diskontattujen kas-
savirtamallien perusteella. Mallit perustuvat arvioihin 
tulevista vuokrista, käyttöasteesta, toiminta- ja ylläpi-
tokuluista, tuottovaatimuksista ja koroista. 

Sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvot olivat vuoden 
lopussa 104 miljoonaa euroa (71). Lisätietoja näissä 
malleissa käytetyistä luvuista ja parametreistä anne-
taan liitteessä 24 ”Sijoituskiinteistöt”. 

Vuokrasopimusten luokittelu 
Vuokrasopimuksia koskevista tilinpäätösperiaatteista 
kerrotaan kohdassa 14 ”Leasing”.  

Vuokrasopimusten luokittelu vaatii kriittistä arvioin-
tia. Vuokrasopimus luokitellaan rahoitusleasingsopi-
mukseksi, jos sillä siirretään merkittävä osa omistus-
oikeuteen liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. Vuokraso-
pimus luokitellaan muuksi vuokrasopimukseksi, jos 
sillä ei siirretä merkittävää osaa omistusoikeuteen 
liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. 

Nordean Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa myymät, 
keskeisillä paikoilla sijaitsevat liikekiinteistöt on 
vuokrattu takaisin pankin käyttöön. Vuokrasopimus-
ten voimassaoloaika oli aluksi 3–25 vuotta, ja sopi-
muksiin liittyy optio sopimuksen uusimisesta. Omis-
tusoikeus ei sopimuksen mukaan siirry vuokralleotta-
jalle vuokra-ajan päätyttyä eikä tälle myöskään koidu 
taloudellista hyötyä vuokratun omaisuuden arvonnou-
susta. Lisäksi vuokra-aika ei kata suurinta osaa vuok-
ratun omaisuuden taloudellisesta kokonaisvaiku-
tusajasta. Tämän vuoksi nämä vuokrasopimukset on 
luokiteltu muiksi vuokrasopimuksiksi. Tämä on kriit-
tinen arvio, jolla on merkittävä vaikutus tilinpäätök-
sessä esitettäviin kirjanpitoarvoihin.  

Lisätietoja vuokrasopimuksista annetaan liitteessä 14 
”Leasing”. 

Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat 
Ulkomaan rahan määräisiä saamisia ja velkoja koske-
vista tilinpäätösperiaatteista kerrotaan kohdassa 8 
”Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat”. 
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Laskennallisten verosaamisten arvostus 
Laskennallisten verosaamisten kirjaamista koskevista 
tilinpäätösperiaatteista kerrotaan kohdassa 18 ”Verot” 
ja liitteessä 12 ”Verot”. 

Laskennallisten verosaamisten arvostukseen vaikutta-
vat johdon arvio Nordean kannattavuudesta tulevai-
suudessa sekä johdon arvio tulevaisuudessa kertyvän 
verotettavan tuloksen ja nykyisten verotettavien väli-
aikaisten erojen tulevien peruutusten riittävyydestä. 
Arviot päivitetään ja tarkistetaan jokaisena tilinpää-
töspäivänä, ja niitä muutetaan tarvittaessa vastaamaan 
nykytilannetta.  

Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvo oli vuo-
den lopussa 16 miljoonaa euroa (16). 

Oikeusprosesseihin liittyvät vaateet 
Nordea on osallisena joissakin normaalia liiketoimin-
taansa koskevissa oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa. 
Useimmat näistä koskevat suhteellisen pieniä ra-
hasummia. Millään niistä ei tällä hetkellä arvioida 
olevan olennaista kielteistä vaikutusta Nordeaan tai 
sen taloudelliseen asemaan. Katso myös liite 32 ”Va-
raukset” ja liite 37 ”Vastuusitoumukset”. 

5.  Konsernitilinpäätöksen periaatteet 
Konsernitilinpäätöksen sisältämät yhtiöt 
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n ja sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. 
Määräysvalta toteutuu yleensä silloin, kun emoyhtiöllä 
on suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta yli 50 prosentin 
osuus yhtiön äänivallasta tai kun sillä on muutoin toi-
mivalta yhtiössä. 

Kaikki konserniyhtiöt yhdistellään konsernitilinpää-
tökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankin-
tamenomenetelmässä hankintaa pidetään tapahtumana, 
jossa emoyhtiö hankkii epäsuorasti tytäryhtiön varat ja 
ottaa vastattavakseen tytäryhtiön velat ja vastuu-
sitoumukset. Konsernin hankintameno määritetään 
hankintamenon allokoinnin analyysillä. Tällöin liike-
toimintojen yhdistämisen hankintamenoon luetaan 
hankinta-ajankohdan yhteenlasketut käypään arvoon 
arvostetut varat, jotka hankkijaosapuoli on luovuttanut 
hankittujen nettovarojen vastineeksi, velat, jotka sille 
ovat hankittujen nettovarojen vastineeksi syntyneet tai 
jotka se on hankittujen nettovarojen vastineeksi otta-
nut vastattavakseen, ja hankittujen nettovarojen vasti-
neeksi liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset 
instrumentit. Yhdistämisestä välittömästi johtuvat 
menot kirjataan kuluksi.  

NPS kirjaa hankitut yksilöitävissä olevat varat ja vas-
tattavaksi otetut velat hankintapäivänä niiden hankin-
tapäivän käypään arvoon. 

NPS arvostaa jokaisen liiketoimintojen yhdistämisen 
yhteydessä määräysvallattomien omistajien osuuden 
hankitussa liiketoiminnossa joko käypään arvoon tai 
sen suhteelliseen osuuteen hankituista yksilöitävissä 
olevista nettovaroista. 

Kun liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä siirre-
tyn vastikkeen ja määräysvallattomien omistajien 
osuudesta kirjatun summan yhteismäärä ylittää yksi-
löitävissä olevien varojen, velkojen ja vastuusitoumus-
ten käypien arvojen nettomäärän, ylimenevä osa kirja-
taan liikearvoksi. Jos erotus on negatiivinen, se kirja-
taan välittömästi tuloslaskelmaan. 

Määräysvallattomien omistajien osuudet omasta pää-
omasta ja nettotuotoista esitetään erikseen taseessa, 
tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa.  

Konsernin sisäiset erät eliminoidaan konsernitilinpää-
töksessä.  

Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä 
päivästä lukien, jolloin määräysvalta siirtyy NPS:lle 
eikä yhdistelyä enää tehdä siitä päivästä lukien, jolloin 
määräysvalta lakkaa.  

Tytäryhtiöiden tilinpäätökset oikaistaan konsernin 
soveltamien IFRS-periaatteiden mukaisiksi. 

Sijoitukset osakkuusyrityksiin  
Osakkuusyritykset, joissa konsernin ääniosuus on 20–
50 prosenttia ja/tai joissa konsernilla on merkittävä 
vaikutusvalta, yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. 
Merkittävä vaikutusvalta tarkoittaa valtaa osallistua 
sijoituskohteen taloutta ja toimintaa koskevien päätös-
ten tekoon mutta ei näitä koskevaa määräysvaltaa. 
Nordean pääomasijoitustoiminnaksi luokiteltavat si-
joitukset arvostetaan käypään arvoon IAS 28:n ja IAS 
39:n säännösten mukaisesti. Lisätietoja pääoma-
osuusmenetelmästä annetaan kohdassa 6 ”Tuottojen ja 
niiden arvonalentumisten kirjaaminen”. 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta kirjataan tuloslas-
kelmaan verojen jälkeen, joten siihen liittyvät verot 
eivät sisälly Nordean tuloslaskelman erään Tuloverot.  

Nordean ja sen osakkuusyritysten välisiä sisäisiä ta-
pahtumia ei eliminoida tuloslaskelmassa. Nordean ja 
sen osakkuusyritysten välisiin tapahtumiin ei sisälly 
omaisuuserien myyntejä. 
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Arvoperistamista varten perustetut erillisyhtiöt (SPE-
yhtiöt, special purpose entities) 
SPE-yhtiö on yhtiö, joka on perustettu kapeaa ja tar-
koin määriteltyä tarkoitusta varten. Oikeudelliset jär-
jestelyt asettavat usein tiukkoja rajoituksia johdon 
päätösvallalle SPE-yhtiön juoksevaan toimintaan liit-
tyvissä asioissa. 

SPE-yhtiöiden varoja ja velkoja, joihin Nordealla ei 
ole määräysvaltaa, ei yhdistellä konsernitilinpäätök-
seen. Määrittääkseen, onko Nordealla määräysvalta 
SPE:ssä vai ei, Nordean on arvioitava riskejä ja etuja 
sekä mahdollisuutta tehdä kyseistä SPE:tä koskevia 
operatiivisia päätöksiä. Kun NPS:ssä arvioidaan tar-
vetta yhdistellä SPE konsernitilinpäätökseen, otetaan 
huomioon useita tekijöitä. Niitä ovat muun muassa se, 
hoidetaanko SPE:n toimintaa pääasiassa NPS:n puo-
lesta vai onko päätösvalta pääasiassa NPS:llä, kenellä 
on oikeudet saada suurin osa hyödyistä ja kuka vastaa 
useimmista jäännös- ja omistusriskeistä. Kaikki sellai-
set SPE:t yhdistellään konsernitilinpäätökseen, joiden 
riskeistä ja eduista NPS on pitänyt itsellään suurim-
man osan. Niitä SPE-yhtiöitä, joihin liittyviä merkittä-
viä riskejä tai etuja NPS:llä ei ole, ei yhdistellä kon-
sernitilinpäätökseen.  

Nordea on perustanut useita SPE-yhtiöitä antaakseen 
asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa SPE-yhtiöiden 
sijoittamiin varoihin. Toiset SPE:t sijoittavat siirtokel-
poisiin rahoitusinstrumentteihin, kuten osakkeisiin ja 
joukkolainoihin (sijoitusrahastot). Toiset SPE:t sijoit-
tavat strukturoituihin luottotuotteisiin tai hankkivat 
varoja Nordean asiakkailta. Nordea on yleensä sal-
kunhoitaja, ja se päättää sijoituksista ja muista hallin-
nollisista asioista yksin. Nordea perii tyypillisesti pal-
velumaksun tai välityspalkkion SPE:n perustamisesta 
tai toimimisesta salkunhoitajana, säilytysyhteisönä tai 
muuna asiamiehenä. Tällä ei ole sellaista taloudellista 
merkitystä, joka vaatisi yhdistelemistä konsernitilin-
päätökseen. Joissakin SPE-yhtiöissä Nordea on myös 
järjestänyt huomattavan osan rahoituksesta rahasto-
osuuksien, lainojen tai luottositoumusten muodossa. 
Näillä SPE-yhtiöillä on Nordealle taloudellista merki-
tystä, ja Nordea on pitänyt itsellään suurimman osan 
niiden riskeistä ja hyödyistä. Siksi tällaiset SPE:t yh-
distellään konsernitilinpäätökseen. Liitteessä 19 ”Si-
joitukset tytäryhtiöihin” esitetään NPS-konsernin tär-
keimmät tytäryhtiöt konsernitilinpäätökseen yhdistel-
lyt SPE:t mukaan lukien. 

Ulkomaisten yksiköiden tilinpäätöserien muuntaminen 
Emoyhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:n raportointiva-
luutta on euro, ja konsernitilinpäätös laaditaan euroi-
na. Ulkomaisten yksiköiden tilinpäätöserät muunne-
taan yksiköiden toimintavaluutasta euroiksi tapahtu-
mapäivän kurssiin. Ulkomaisten yksiköiden tase-erät 

muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin ja tuloslaskel-
man sekä laajan tuloslaskelman erät vuoden keskimää-
räiseen kurssiin. Muuntoerot esitetään laajassa tulos-
laskelmassa ja ne kirjataan omaan pääoman erään Va-
luuttakurssierot. 

Konserniyhtiöiden hankinnasta syntyvä liikearvo ja 
hankintaan liittyvät käyvän arvon oikaisut käsitellään 
paikallisena valuuttana olevina erinä ja ne muunnetaan 
euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 

6.  Tuottojen ja niiden arvonalentumisten 
kirjaaminen 
Rahoituskate 
Korkotuotot ja -kulut lasketaan ja kirjataan efektiivi-
sen koron mukaan tai tarpeen vaatiessa sellaisen las-
kentatavan mukaan, jonka tuloksen voidaan katsoa 
olevan riittävän lähellä efektiivisen koron mukaan 
laskettua summaa. Efektiivinen korko sisältää palkki-
ot, joiden katsotaan olevan olennainen osa rahoitus-
instrumentin efektiivistä korkoa (yleensä palkkioita, 
jotka on saatu korvauksena riskistä). Efektiivinen kor-
ko on sama kuin korko, jolla diskontataan sopimuksiin 
perustuvat rahavirrat rahoitusvaran tai -velan kirjanpi-
toarvoon.  

Rahoitusinstrumenteista kertyvät korkotuotot ja -kulut 
luokitellaan jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun 
ottamatta erään Rahoituskate. 

Kaikkiin Marketsin käypään arvoon arvostettaviin 
tase-eriin liittyvät korkotuotot ja korkokulut kirjataan 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä. Myös Marketsin toiminnan rahoi-
tuksen nettomäärän korot kirjataan tähän erään. 

Valuutanvaihtosopimusten korkokomponentit, koron-
vaihtosopimuksista maksetut ja niistä saadut korot 
sekä kertyneissä koroissa tapahtuneet muutokset kirja-
taan erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista 
eristä lukuun ottamatta suojaustarkoituksessa käytet-
täviä johdannaisia (mukaan lukien Nordean varain-
hankinnan suojaustoimenpiteet), jotka kirjataan erään 
Rahoituskate. 

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 
Nordea saa palkkiotuottoja erilaisista asiakkaille tar-
joamistaan palveluista. Palkkioihin sovellettava las-
kentatapa riippuu siitä, mistä palkkioita peritään. 
Palkkiotuotot kirjataan tuotoksi joko palvelun suorit-
tamishetkellä tai merkittävän toimenpiteen suorittami-
sen yhteydessä. Annetuista palveluista saadut palkkiot 
kirjataan sille tilikaudelle, jolla palvelu on suoritettu. 
Luottojen järjestämisestä saadut syndikointipalkkiot ja 
muut tietyistä toimenpiteistä saadut palkkiot kirjataan 
tuotoksi, kun toimenpide on suoritettu, eli silloin kun 
syndikointi on saatettu loppuun. 
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Palkkiokulut ovat yleensä tapahtumakohtaisia, ja ne 
kirjataan sille ajanjaksolle, jolla palvelu on vastaan-
otettu.  

Annetuista takaussitoumuksista saadut tuotot ja ostet-
tujen takaussitoumusten kulut, mukaan lukien valtioi-
den takausjärjestelmiin liittyvät maksut, jaksotetaan 
sitoumusten voimassaoloajalle ja kirjataan palk-
kiotuotoiksi ja palkkiokuluiksi. 

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 
Toteutuneet ja toteutumattomat voitot ja tappiot rahoi-
tusinstrumenteista, jotka arvostetaan käypään arvoon 
tuloslaskelman kautta, kirjataan erään Nettotulos käy-
pään arvoon arvostettavista eristä.  

Toteutuneet ja toteutumattomat voitot ja tappiot liitty-
vät seuraaviin eriin: 
• Osakkeet/osuudet ja muut osakesidonnaiset inst-

rumentit 
• Korolliset arvopaperit ja muut korkosidonnaiset 

instrumentit 
• Muut rahoitusinstrumentit, mukaan lukien luotto-

johdannaiset ja hyödykeinstrumentit/ 
-johdannaiset 

• Voitot/tappiot valuuttakurssimuutoksista 
• Sijoituskiinteistöt, mukaan lukien toteutuneet ja 

toteutumattomat tuotot, esimerkiksi voitot ja tap-
piot uudelleenarvostuksesta. Tähän erään sisälty-
vät myös luovutuksista aiheutuneet voitot ja tap-
piot sekä kiinteistöjen juoksevat tuotot, jotka syn-
tyvät sijoituskiinteistöjen omistamisesta. 

 
Kaikkiin Marketsin tase-eriin liittyvät korkotuotot ja 
korkokulut (mukaan lukien toiminnan rahoituksen 
nettomäärä) kirjataan tuloslaskelman erään Nettotulos 
käypään arvoon arvostettavista eristä. 

Myös rahavirtojen suojausten ja nettosijoitusten suo-
jausten tehoton osa sekä myytävissä oleviksi rahoitus-
varoiksi luokitelluista rahoitusinstrumenteista toteutu-
neet voitot ja tappiot kirjataan erään Nettotulos käy-
pään arvoon arvostettavista eristä.  

Tähän erään sisältyvät myös jaksotettuun hankinta-
menoon arvostetuista rahoitusinstrumenteista kerty-
neet toteutuneet voitot ja tappiot, kuten saadut korko-
hyvitykset ja liikkeeseen laskettujen omien velkojen 
takaisinostoista kertyneet toteutuneet voitot/tappiot. 

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä sisäl-
tää myös tappiot vastapuoliriskistä, joka liittyy ryh-
mään ”Rahoitusvarat, jotka on määritetty kirjattavaksi 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti” sisältyviin instru-
mentteihin, sekä arvonalentumiset instrumenteista, 
jotka luokitellaan myytävissä oleviksi rahoitusvaroik-
si. Arvonalentumistappiot muihin ryhmiin kuuluvista 

instrumenteista kirjataan erään Arvonalentumistappiot 
luotoista, netto tai erään Pysyviin vastaaviin kuuluvien 
arvopapereiden arvonalentumiset (katso myös kohdat 
”Arvonalentumistappiot luotoista, netto” ja ”Pysyviin 
vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumi-
set” jäljempänä). 

Saadut osingot kirjataan tuloslaskelman erään Nettotu-
los käypään arvoon arvostettavista eristä ja luokitel-
laan liitteessä erään Osakkeet ja osuudet ja muut osa-
kesidonnaiset erät. Tuotot kirjataan sille ajanjaksolle, 
jolla oikeus maksuun on syntynyt. 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta vastaa muutosta 
NPS:n osuudessa osakkuusyrityksen nettovaroista 
hankinnan jälkeen. NPS:n osuus osakkuusyritysten 
muista laajan tuloksen eristä kirjataan NPS:n muihin 
laajan tuloksen eriin. Osuus osakkuusyritysten tulok-
sesta kirjataan tuloslaskelmaan kohdan 5 ”Konserniti-
linpäätöksen periaatteet” mukaisesti verojen jälkeen, 
joten siihen liittyvät verot eivät sisälly NPS:n tulos-
laskelman erään Tuloverot. 

Hankintahetken käyvät arvot kohdistetaan osak-
kuusyrityksen yksilöitävissä oleviin varoihin, velkoi-
hin ja vastuusitoumuksiin. Jos NPS:n osuus hankittu-
jen yksilöitävissä olevien nettovarojen käyvästä arvos-
ta on pienempi tai suurempi kuin hankintahinta, erotus 
on liikearvoa tai konsernireserviä. Liikearvo sisältyy 
osakkuusyrityksen kirjanpitoarvoon. Osakkuusyrityk-
seen tehty sijoitus kasvaa/pienenee myöhemmin vas-
taavasti kuin NPS:n osuus osakkuusyrityksen nettova-
roissa hankinnan jälkeen tapahtuvasta muutoksesta ja 
pienenee saatujen osinkojen ja arvonalentumisten 
kautta. Arvonalentuminen voidaan peruuttaa myö-
hemmällä tilikaudella. 

Muutos Nordean osuudessa nettovaroista perustuu 
yleensä osakkuusyritysten kuukausittaiseen raportoin-
tiin. Joidenkin sellaisten osakkuusyritysten osalta, 
jotka eivät ole yksinään merkittäviä, muutos Nordean 
osuudessa nettovaroista perustuu osakkuusyritysten 
ulkoiseen raportointiin, ja se vaikuttaa Nordean tilin-
päätökseen sillä tilikaudella, jolla tiedot ovat saatavil-
la. Osakkuusyritysten raportointi muokataan tarvitta-
essa Nordean tilinpäätösperiaatteiden mukaiseksi. 

Muut liiketoiminnan tuotot 
Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten osakkeiden sekä 
aineellisten hyödykkeiden myynnistä saadut netto-
voitot ja muut liiketoiminnan tuotot, jotka eivät liity 
mihinkään muuhun tuloslaskelman erään, kirjataan 
yleensä silloin, kun on todennäköistä, että liiketoimes-
ta saatavat hyödyt tulevat Nordealle ja kun merkittävät 
riskit ja edut on siirretty ostajalle (yleensä silloin, kun 
liiketoimi on saatu päätökseen). 
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Arvonalentumistappiot luotoista, netto 
Arvonalentumistappiot luotoiksi ja muiksi saamisiksi 
luokitelluista (ks. kohta 12 ”Rahoitusinstrumentit”) 
rahoitusvaroista tase-erissä Saamiset keskuspankeilta, 
Saamiset luottolaitoksilta ja Luotot yleisölle kirjataan 
erään Arvonalentumistappiot luotoista, netto. Samaan 
erään kirjataan myös tappiot takaussitoumuksista. 
Tappiot kirjataan nettomääräisinä, eli niistä on vähen-
netty vakuuden arvo ja muut luottoriskiä pienentävät 
tekijät. Luottojen arvonalentumistestejä koskevista 
tilinpäätösperiaatteista kerrotaan kohdassa 13 ”Luotot 
yleisölle saamiset luottolaitoksilta”. 

Vastapuoliin liittyvät tappiot instrumenteista, jotka 
sisältyvät ryhmään ”Rahoitusvarat, jotka on määritetty 
kirjattavaksi käypään arvoon tulosvaikutteisesti” (mu-
kaan lukien luottojohdannaiset mutta pois lukien edel-
lä kuvatun mukaiset käypään arvoon arvostettavat 
luotot), sekä sellaisten rahoitusvarojen arvonalentumi-
set, jotka luokitellaan myytävissä oleviksi rahoitusva-
roiksi, kirjataan erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä. 

Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden 
arvonalentumiset 
Arvonalentumiset, jotka liittyvät lainoiksi ja muiksi 
saamisiksi tai eräpäivään asti pidettäviksi sijoituksiksi 
luokiteltuihin, korollisiin arvopapereihin tehtyihin 
sijoituksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyihin sijoituk-
siin, kirjataan tuloslaskelman erään Pysyviin vastaa-
viin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset. Lai-
noiksi ja muiksi saamisiksi tai eräpäivään asti pidettä-
viksi sijoituksiksi luokiteltujen rahoitusvarojen ar-
vonalentumisia koskevat periaatteet esitetään kohdas-
sa 12 ”Rahoitusinstrumentit” ja kohdassa 13 ”Luotot 
yleisölle/saamiset luottolaitoksilta”.  

Osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvon alentu-
minen arvioidaan vuosittain. Jos todettavissa olevat 
merkit (tappiotapahtumat) viittaavat siihen, että osak-
kuusyritykseen tehdyn sijoituksen arvo on alentunut, 
tehdään arvonalentumistesti. Sen tarkoituksena on 
todeta, onko arvon alentumisesta objektiivista näyttöä. 
Osakkuusyritykseen tehdyn sijoituksen kirjanpitoar-
voa verrataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään 
(käyttöarvo tai sitä korkeampi käypä arvo, josta on 
vähennetty myyntikulut) ja tarvittaessa kirjanpitoarvoa 
pienennetään niin, että se vastaa kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää.  

Arvonalentumistappiot peruutetaan, jos kerrytettävissä 
oleva rahamäärä kasvaa. Kirjanpitoarvoa kasvatetaan 
tällöin vastaamaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää. 
Kirjaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin se kir-
janpitoarvo, joka sijoituksella olisi, jos arvonalentu-
mistappiota ei olisi kirjattu. 

7.  Rahoitusinstrumenttien kirjaaminen taseeseen 
ja taseesta pois kirjaaminen 
Johdannaissopimukset, noteeratut arvopaperit ja va-
luuttakauppaan liittyvät spot-tapahtumat kirjataan 

taseeseen ja pois taseesta (luokitellaan kaupantekopäi-
vän ja selvityspäivän välillä taseessa uudelleen erään 
”Muut varat” tai erään ”Muut velat”) kaupantekopäi-
vänä. Muut rahoitusinstrumentit kirjataan taseeseen 
selvityspäivänä. 

Rahoitusvarat, joita ei kirjata kaupankäyntipäivän 
arvoon, kirjataan pois taseesta, kun oikeudet rahoitus-
instrumentin rahavirtoihin raukeavat tai siirtyvät toi-
selle osapuolelle. Oikeudet rahavirtoihin raukeavat tai 
siirtyvät tavallisesti silloin, kun vastapuoli on esimer-
kiksi maksanut lainan takaisin Nordealle (selvityspäi-
vänä). 

Joissakin tapauksissa Nordea on osapuolena tapahtu-
massa, jossa se siirtää taseeseen kirjattuja varoja mutta 
pitää itsellään kaikki tai osan siirrettyihin varoihin 
liittyvistä riskeistä ja eduista. Jos kaikki riskit ja edut 
tai huomattava osa niistä jää Nordealle, siirrettyjä va-
roja ei kirjata pois taseesta. Jos Nordean vastapuoli 
voi myydä siirretyt varat tai asettaa ne uudelleen va-
kuudeksi, varat luokitellaan uudelleen taseen erään 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit. Esimerkkejä 
tapahtumista, joissa Nordea pitää itsellään kaikki tai 
osan siirrettyihin varoihin liittyvistä riskeistä ja eduis-
ta, ovat arvopaperien lainaussopimukset ja takaisinos-
tosopimukset. 

Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun velka päät-
tyy. Tällöin on tavallisesti kysymys siitä, että Nordea 
maksaa talletuksen takaisin vastapuolelle (selvityspäi-
vänä). Rahoitusvelat, jotka kirjataan taseeseen kau-
pankäyntipäivän arvoon, luokitellaan yleensä kaupan-
käyntipäivänä uudelleen tase-erään ”Muut velat”. 

Lisätietoja kerrotaan kohdan 12 ”Rahoitusinstrumen-
tit” alakohdissa ”Arvopaperien lainaussopimukset” ja 
”Takaisinostosopimukset ja käänteiset takaisinostoso-
pimukset” sekä liitteessä 42 ”Siirretyt varat ja hankitut 
vakuudet”. 

8.  Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat 
Kunkin yksikön toimintavaluutta määräytyy sen ta-
loudellisen ympäristön valuutan perusteella, jossa 
yksikkö toimii. Ulkomaan valuutaksi katsotaan kaikki 
muut valuutat kuin yksikön toimintavaluutta. Ulko-
maan rahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtu-
mapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräiset varat ja 
velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Sellaisten tapahtumien selvityksestä syntyneet valuut-
takurssierot, joiden valuuttakurssi on selvityspäivänä 
eri kuin tapahtumapäivänä, sekä selvittämättömien 
valuuttamääräisten rahavarojen ja -velkojen toteutu-
mattomat valuuttakurssierot kirjataan tuloslaskelman 
erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä. 
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9.  Suojauslaskenta 
Nordea soveltaa IAS 39:n suojauslaskentaa koskevia 
säännöksiä EU:n carve out -version mukaisesti. EU:n 
carve out -versiossa hyväksytyn makrosuojauksen 
mukaisesti johdannaisryhmää (tai sen osia) voidaan 
tarkastella yhdistelmänä ja ne voidaan yhdessä määrit-
tää suojausinstrumentiksi. Lisäksi carve out -versio 
poistaa joitakin ydintalletusten suojaukseen ja 
alisuojausstrategioihin liittyvän käyvän arvon suoja-
uksen rajoituksia.  

Nordea käyttää suojauslaskentaa, jotta suojattavan 
erän ja suojaavien instrumenttien käyvän arvon muu-
toksia käsitellään tilinpäätöksessä symmetrisesti ja 
jotta se voi suojautua tulevien rahavirtojen ja ulkomai-
siin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten arvon vaihte-
lulta. 

Suojauslaskentamalleja on kolme: 
• käyvän arvo suojaus  
• rahavirtojen suojaus  
• ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten 

suojaus. 
 
NPS:ssa sovelletaan tällä hetkellä käyvän arvon suo-
jauslaskentaa ja rahavirtojen suojauslaskentaa. 

Käyvän arvon suojaus 
Käyvän arvon suojauslaskentamallia sovelletaan joh-
dannaissopimuksiin, joilla suojaudutaan tietylle riskil-
le alttiina olevien taseeseen kirjattujen varojen tai vel-
kojen käyvän arvon muutoksilta. Nordean tilinpäätök-
seen sisältyvien varojen ja velkojen käyvän arvon 
muutoksiin liittyvä riski syntyy pääosin kiinteäkorkoi-
sista lainoista, arvopapereista ja talletuksista, joihin 
liittyy korkoriski. Johdannaissopimuksen ja suojatun 
erän käyvän arvon muutokset, jotka aiheutuvat suojau-
tumisen kohteena olevista riskeistä, kirjataan erikseen 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä. Jos suojaus on tehokas, arvonmuu-
tokset neutraloivat toisensa, jolloin niillä ei ole juuri 
mitään nettovaikutusta. Johdannaissopimuksella suo-
jatun erän käyvän arvon muutokset, jotka aiheutuvat 
suojautumisen kohteena olevista riskeistä, näkyvät 
suojatun erän kirjanpitoarvon oikaisussa, joka myös 
kirjataan tuloslaskelmaan. Jaksotettuun hankinta-
menoon arvostettavien korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset esitetään erikseen tase-erässä 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset. 

Nordea soveltaa käyvän arvon suojauslaskentamallia 
pääasiassa salkkukohtaisesti. Suojauksen tehottomuus 
kirjataan tuloslaskelman erään Nettotulos käypään 
arvoon arvostettavista eristä. 

Suojatut erät 
Käyvän arvon suojauksen mukaan suojattu erä voi olla 
kirjattu yksittäinen omaisuus- tai velkaerä tai kirjaa-
maton sitoumus tai sellaisen osa. Suojattu erä voi olla 
myös ominaisuuksiltaan samankaltaisten omaisuus- tai 

velkaerien tai sitoumusten ryhmä. Nordean suojattui-
hin eriin kuuluu sekä yksittäisiä omaisuus- ja velka-
eriä että omaisuus- ja/tai velkaeristä koostuvia salkku-
ja. 

Suojaavat instrumentit 
Nordea käyttää suojausinstrumentteina ensisijaisesti 
koronvaihtosopimuksia ja valuutanvaihtosopimuksia, 
jotka arvostetaan aina käypään arvoon. Käteisinstru-
mentteja käytetään suojaavina instrumentteina vain, 
kun suojaudutaan valuuttariskiltä. 

Rahavirtojen suojaus 
Rahavirtojen suojauslaskentamallia voidaan soveltaa 
suojauksiin, joilla suojaudutaan vaihtuvakorkoisten 
instrumenttien tulevien koronmaksujen vaihteluilta tai 
valuuttariskeiltä. Suojaavan instrumentin tehokkaaksi 
määritellystä osasta kertyvä voitto tai tappio kirjataan 
muuhun laajaan tulokseen ja kertyneet voitot tai tap-
piot kirjataan oman pääoman rahavirran suojausrahas-
toon. Suojaavan instrumentin tehottomasta osasta ker-
tyvä voitto tai tappio kirjataan pois omasta pääomasta 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä. 

Suojaavista instrumenteista kertyvät voitot ja tappiot, 
jotka kirjataan oman pääoman rahavirran suojausra-
hastoon muun laajan tuloksen kautta, kirjataan pois 
omasta pääomasta tuloslaskelmaan samalla tilikaudel-
la kuin suojattu erä vaikuttaa tuloslaskelmaan, yleensä 
tilikaudella jolla korkotuotto tai korkokulu kirjataan. 

Suojatut erät 
Rahavirran suojauksessa suojatut erät voivat olla erit-
täin todennäköisiä vaihtuvien korkojen rahavirtoja, 
jotka kertyvät kirjatuista varoista tai veloista tai tule-
vista varoista tai veloista. Rahavirtojen suojauksia 
käytetään Nordeassa, kun suojaudutaan tuleviin ulko-
maan valuutan määräisiin koronmaksuihin ja pääoman 
takaisinmaksuihin liittyvältä valuuttariskiltä. 

Suojaavat instrumentit 
Nordea käyttää suojausinstrumentteina ensisijaisesti 
koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, jotka arvostetaan 
aina käypään arvoon ja joissa valuuttakomponentti 
määritetään rahavirtaan liittyvän valuuttariskin suoja-
ukseksi ja korkokomponentti korkoriskin käyvän ar-
von suojaukseksi. 

Suojauksen tehokkuus 
Suojauslaskentaa voidaan käyttää vain, jos suojaus on 
hyvin tehokas. Suojausta pidetään hyvin tehokkaana, 
jos suojaussopimusta tehtäessä ja koko sen juoksuai-
kana voidaan olettaa, että suojatun erän käyvän arvon 
muutokset neutraloituvat suojatun riskin osalta olen-
naisilta osin suojaavan erän arvon muutoksilla. Suoja-
uksen tehokkuuden tulee olla 80–125 prosenttia. Ar-
vioidessaan suojauksen tehokkuutta takautuvasti Nor-
dea määrittelee suojaavan erän käyvän arvon muutok-
sen ja vertaa sitä suojatun erän käyvän arvon muutok-
seen. Suojauksen tehokkuutta mitataan kumulatiivi-
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sesti. Rahavirtasuojausten tehokkuuden mittaukseen 
käytetään hypoteettista johdannaismenetelmää, jossa 
suojatusta sopimuksesta (valuuttakomponentti) odotet-
tujen tulevien rahavirtojen kumulatiivisen muutoksen 
nykyarvon tilalla käytetään täydellisen hypoteettisen 
vaihtosopimuksen muutosta. 

Jos suhdeluku ei ole tehokkuusvaatimuksen mukainen, 
suojauslaskenta lopetetaan. Käyvän arvon suojauksis-
sa suojaava instrumentti luokitellaan uudelleen kau-
pankäyntitarkoituksessa pidettäväksi johdannaissopi-
mukseksi ja suojatun erän käyvän arvon muutos siihen 
asti, kun suojaus päättyy, jaksotetaan tasasuuruisina 
erinä tuloslaskelmaan suojatun erän jäljellä olevan 
juoksuajan kuluessa. 

Rahavirran suojauksissa suojaavan instrumentin reali-
soitumaton arvon muutos siitä hetkestä, kun suojaus 
viimeksi todettiin tehokkaaksi, kirjataan tuloslaskel-
maan. Suojaavaan instrumenttiin liittyvä kumulatiivi-
nen voitto tai tappio, joka on kirjattu oman pääoman 
rahavirran suojausrahastoon muun laajan tuloksen 
kautta kaudelta, jolloin suojaus oli tehokas, luokitel-
laan pois omasta pääomasta ja kirjataan tuloslaskel-
man erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista 
eristä, jos odotetun tapahtuman ei enää odoteta toteu-
tuvan. Jos odotettu tapahtuma ei enää ole erittäin to-
dennäköinen mutta sen odotetaan edelleen toteutuvan, 
suojaavaan erään liittyvä kumulatiivinen voitto tai 
tappio, joka on kirjattu muuhun laajaan tulokseen 
kaudelta, jolloin suojaus oli tehokas, sisältyy edelleen 
muuhun laajaan tulokseen, kunnes tapahtuma toteutuu 
tai sen ei enää odoteta toteutuvan. 

10.  Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon 
määrittäminen 
Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavaksi mää-
ritellyt rahoitusvarat ja -velat (mukaan lukien johdan-
naissopimukset) kirjataan käypään arvoon taseeseen. 
Käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman 
erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä. 

Käypä arvo määritetään arvoksi, johon omaisuuserä 
voitaisiin vaihtaa tai joka velasta voitaisiin suorittaa 
asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, toisistaan 
riippumattomien osapuolten välisessä kaupassa.  

Paras käyvän arvon määritys saadaan, jos omaisuus- 
tai velkaerä noteerataan julkisesti toimivilla markki-
noilla. Tällaista noteerausta käytetään rahoitusvarojen 
ja -velkojen arvostuksessa aina kun se on saatavilla. 
Omaisuus- tai velkaerän toimivina markkinoina pide-
tään markkinoita, joilla omaisuus- tai velkaerällä käy-
dään kauppaa riittävän usein ja riittävän paljon, jotta 

noteeraus on jatkuvasti saatavilla. Likviditeettiä ja 
volyymeja koskevat absoluuttiset tasot, joiden perus-
teella markkinoiden katsotaan olevan toimivat, vaihte-
levat instrumenttilajeittain. Joissakin lajeissa hinnan-
vaihtelu on vähäistä myös sellaisilla lajiin sisältyvillä 
instrumenteilla, joilla käydään laajasti kauppaa. Täl-
laiseen lajiin kuuluviin instrumentteihin sovellettavat 
likviditeettivaatimukset ovat lievempiä ja vastaavasti 
käyvän arvon määritykseen hyväksyttävien hintojen 
aikaraja on pidempi. 

Markkinoiden toimivuutta tai toimimattomuutta arvi-
oidaan jatkuvasti. Kaupankäyntitiheyttä ja -volyymeja 
seurataan päivittäin. 

Nordea käyttää pääsääntöisesti julkisia noteerauksia 
määrittäessään seuraavien tase-erien käypää arvoa: 
• korolliset arvopaperit 
• osakkeet ja osuudet (noteeratut) 
• johdannaissopimukset (noteeratut). 
 

Jos rahoitusinstrumentin noteeraus ei anna oikeaa ku-
vaa säännöllisestä markkinahinnasta tai jos noteeraus-
ta ei saada, käypä arvo määritetään tarkoituksenmu-
kaista arvostusmenetelmää käyttäen. Arvostusmene-
telmän riittävyyttä seurataan säännöllisesti. Myös sitä, 
käytetäänkö noteerauksia vai teoreettisia hintoja, arvi-
oidaan säännöllisesti. 

Arvostusmenetelmiä on monenlaisia, aina yksinkertai-
sesta diskontatun rahavirran analyysistä monimutkai-
siin optiohinnoittelumalleihin. Arvostusmenetelmät 
suunnitellaan siten, että markkinahintoja ja -kursseja 
käytetään aina kun mahdollista, mutta arvostuksessa 
voidaan käyttää hyväksi myös malliparametreja, jotka 
eivät ole todennettavissa. Arvostusmenetelmän riittä-
vyys arvioidaan tutkimalla, kuinka hyvin se vastaa 
markkinahintoja. Tämä tehdään vertaamalla laskennan 
tuloksena saatuja hintoja asianomaisiin viitetietoihin, 
esimerkiksi pörssinoteerauksiin, vastapuolen tekemiin 
arvostuksiin tai konsensuspalvelujen tuottamiin hinta-
tietoihin. 

Nordea käyttää pääsääntöisesti arvostusmenetelmiä 
määrittäessään seuraavien tase-erien käypää arvoa: 

• korolliset arvopaperit (kun saatavilla ei ole toi-
mivilla markkinoilla annettua noteerausta) 

• osakkeet ja osuudet (kun saatavilla ei ole toimi-
villa markkinoilla annettua noteerausta) 

• johdannaissopimukset (OTC-johdannaiset). 
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Kun rahoitusinstrumentin käypä arvo määritetään ar-
vostusmenetelmällä, tutkitaan, perustuvatko arvos-
tusmallissa käytetyt muuttuvat tekijät pääosin toden-
nettavissa oleviin markkinatapahtumiin. Nordea pitää 
todennettavissa oleviin markkinatapahtumiin perustu-
vana tietona tietoa, joka saadaan yleisesti saatavilla 
olevista ulkopuolisista lähteistä, jos tällaisen tiedon 
voidaan katsoa edustavan realistista markkina-arvoa. 
Jos tiedoilla, jotka eivät ole todennettavissa, on mer-
kittävä vaikutus arvostukseen, instrumenttia ei voida 
alun perin kirjata arvostusmenetelmällä arvioituun 
käypään arvoon, ja kaikki ensimmäisen päivän tuotot 
jaksotetaan tulosvaikutteisesti instrumentin voimassa-
oloajalle. Aktivoidut ensimmäisen päivän tuotot siirre-
tään tuloslaskelmaan, jos tiedoista, jotka eivät ole to-
dennettavissa, tulee todennettavissa olevia tietoja. 

Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eritellään liittees-
sä 41 ”Varojen ja velkojen käypä arvo” sen perusteel-
la, perustuvatko ne: 
• saman instrumentin noteeraukseen toimivilla 

markkinoilla (taso 1)  
• todennettavia markkina-arvoja käyttävään arvos-

tusmenetelmään (taso 2)  
• ei-todennettavia markkina-arvoja käyttävään ar-

vostusmenetelmään (taso 3). 
 

Nordean käyttämät arvostusmallit noudattavat hyväk-
syttyjä rahoitusinstrumenttien hinnoitteluun sovellet-
tavia taloudellisia metodeja. Niissä otetaan huomioon 
tekijät, joiden perusteella markkinoiden osapuolet 
määrittelevät hinnan. 

Mallinnettujen riskien hallintakomitea (Model Risk 
Management Committee) hyväksyy uudet arvostus-
mallit, ja kaikkia malleja arvioidaan säännöllisesti. 

Lisätietoja liitteessä 41 ”Varojen ja velkojen käypä 
arvo”. 

11.  Käteiset ja niihin rinnastettavat varat 
Käteisiin ja niihin rinnastettaviin varoihin luetaan kes-
kuspankkeihin talletetut varat, jotka täyttävät seuraa-
vat ehdot: 
• keskuspankin kotipaikka on maassa, jossa Norde-

alla on pankkitoimilupa 
• tilillä olevat varat ovat milloin tahansa käytettä-

vissä. 
 
Käteiset ja niihin rinnastettavat varat ovat rahoitusinst-
rumentteja, jotka luokitellaan lainoiksi ja muiksi saa-
misiksi, ks. kohta 12 ”Rahoitusinstrumentit”. 

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 
luetaan myös käteisiin ja niihin rinnastettaviin varoi-
hin rahavirtalaskelmassa, kuten myös vaadittaessa 
maksettavat saamiset keskuspankeilta.  

12. Rahoitusinstrumentit 
Rahoitusinstrumenttien luokittelu 
Kaikki rahoitusinstrumentit on luokiteltu seuraaviin 
ryhmiin: 
Rahoitusvarat: 
• käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvarat 
- kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoi-

tusvarat 
- rahoitusvarat, jotka on määritetty kirjattavaksi 

alun perin käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
(käypään arvoon arvostamismahdollisuus) 

• lainat ja muut saamiset 
• eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 
• myytävissä olevat rahoitusvarat. 
 

Rahoitusvelat: 
• käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat 
- kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoi-

tusvelat 
- rahoitusvelat, jotka on määritetty kirjattavaksi 

alun perin käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
(käypään arvoon arvostamismahdollisuus) 

• muut rahoitusvelat. 
 

Kaikki rahoitusvarat ja -velat arvostetaan alun perin 
käypään arvoon. Kunkin rahoitusinstrumentin myö-
hempi arvostus taseessa ja se, miten instrumentin käy-
vän arvon muutokset kirjataan tilinpäätökseen, mää-
räytyvät luokittelun perusteella. Nordean taseeseen 
sisältyvien rahoitusinstrumenttien luokittelu on esitet-
ty liitteessä 40 ”Rahoitusinstrumenttien luokittelu”. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat, jotka kirjataan 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvarat ja -velat arvostetaan transaktiokuluilla vähen-
nettyyn käypään arvoon. Kaikki käyvän arvon muu-
tokset kirjataan suoraan tuloslaskelman erään Nettotu-
los käypään arvoon arvostettavista eristä. 

Luokkaan sisältyy kaksi ryhmää: kaupankäyntitarkoi-
tuksessa pidettävät rahoitusvarat ja -velat sekä rahoi-
tusvarat ja -velat, jotka on määritetty kirjattavaksi 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti (käypään arvoon 
arvostamismahdollisuus). 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroi-
hin ja -velkoihin sisältyy enimmäkseen johdannaisso-
pimuksia, joita pidetään kaupankäyntitarkoituksessa, 
korollisia arvopapereita sekä Marketsin ja konsernin 
varainhallinnan hallussa olevia osakkeita. Niihin sisäl-
tyy myös kaupankäyntivelkoja kuten lyhyeksi myytyjä 
positioita. 

Suurin osa ryhmään ”Rahoitusvarat/-velat, jotka on 
määritetty kirjattavaksi käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti” sisältyvistä rahoitusvaroista ja -veloista on tiet-
tyjä muita varoja ja velkoja, korollisia arvopapereita ja 
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osakkeita. Nordea soveltaa käypään arvoon arvosta-
mismahdollisuutta myös tiettyihin Marketsin toimin-
taan liittyviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Luokitus 
johtuu siitä, että Markets hallinnoi ja arvostaa rahoi-
tusvaransa ja -velkansa käypään arvoon. Suurin osa 
Marketsin rahoitusvaroista ja -veloista luokitellaan 
näin ollen ryhmään Rahoitusvarat/-velat, jotka on 
määritetty kirjattavaksi käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti. 

Lainat ja muut saamiset 
Lainat ja muut saamiset ovat noteeraamattomia rahoi-
tusvaroja, joihin liittyy määrätty tai määrättävissä ole-
va maksuaika. Näitä varoja ja niiden arvon alentumis-
ta kuvataan tarkemmin kohdassa 13 ”Luotot yleisöl-
le/saamiset luottolaitoksilta”. 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 
Rahoitusvarat, jotka Nordea on päättänyt luokitella 
eräpäivään asti pidettäviksi, ovat muita kuin johdan-
naissopimuksia, joihin liittyy määrätty tai määrättävis-
sä oleva maksuaika ja kiinteä juoksuaika ja jotka Nor-
dealla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. 
Eräpäivään asti pidettäviksi luokitellut rahoitusvarat 
kirjataan alun perin taseeseen hankintamenoon. Trans-
aktiokulut sisältyvät kirjaukseen. Alkuperäisen kirja-
uksen jälkeen tähän luokkaan kuuluvat instrumentit 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Tällöin 
hankintamenon ja lunastusarvon välinen erotus jakso-
tetaan tuloslaskelmaan jäljellä olevan juoksuajan ku-
luessa efektiivisen koron menetelmää käyttäen. 

Jos suurempi kuin vähäinen osa eräpäivään asti pidet-
tävistä sijoituksista myydään tai siirretään, kyseistä 
luokkaa ei voi enää käyttää, paitsi jos myynti tai siirto 
tapahtuu lähellä eräpäivää, kun käytännössä koko al-
kuperäinen pääoma on jo kerätty, tai jos myynti tai 
siirto johtuu yksittäisestä kertaluonteisesta tapahtu-
masta, johon Nordea ei voi vaikuttaa.  

Nordea arvioi jokaisena raportointipäivänä, onko sijoi-
tuksen arvonalentumisesta objektiivista näyttöä. Jos 
näyttöä on, sijoituksesta kirjataan arvonalentumistap-
pio. Tappion määrä saadaan vähentämällä kirjanpito-
arvosta arvioitujen tulevien rahavirtojen nykyarvo. 
Tappio kirjataan tuloslaskelman erään Pysyviin vas-
taaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset. 
Lisätietoja arvonalentumisen objektiivisen näytön 
tunnistuksesta ja mittauksesta on kohdassa 13 ”Luotot 
yleisölle saamiset luottolaitoksilta”. Samoja periaattei-
ta sovelletaan myös eräpäivään asti pidettäviksi sijoi-
tuksiksi luokiteltaviin korollisiin arvopapereihin. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat  
Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokitellut rahoi-
tusinstrumentit arvostetaan käypään arvoon. Käyvän 
arvon muutokset, lukuun ottamatta korkoa ja valuutta-
kurssimuutosten sekä arvonalentumistappioiden vai-
kutusta, kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahas-
toon muun laajan tuloksen kautta. Korot kirjataan tu-
loslaskelman erään Korkotuotot ja valuuttakurssimuu-

tosten vaikutukset ja arvonalentumistappiot tuloslas-
kelman erään Nettotulos käypään arvoon arvostetta-
vista eristä. 

Kun myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokiteltuja 
instrumentteja myydään, muuhun laajaan tulokseen 
sisältyvään käyvän arvon rahastoon (liittyy myytävis-
sä oleviin sijoituksiin) kirjattu kertynyt käyvän arvon 
muutos kirjataan pois omasta pääomasta ja kirjataan 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat arvioidaan vähintään 
kerran vuodessa, jotta voidaan määritellä, onko tarvet-
ta kirjata arvonalentumistappio. Jos arvonalentumises-
ta on objektiivista näyttöä, muuhun laajaan tulokseen 
kirjattu kertynyt tappio kirjataan pois omasta pää-
omasta ja kirjataan tuloslaskelman erään Nettotulos 
käypään arvoon arvostettavista eristä. Omasta pää-
omasta pois kirjatun kertyneen tappion määrä on 
omaisuuserän hankintamenon ja nykyisen käyvän ar-
von erotus. Objektiivisena näyttönä osakesijoitusten 
arvon alentumisesta pidetään pitkään kestänyttä tai 
merkittävää käyvän arvon laskua hankintamenoon 
verrattuna. Velkainstrumentin arvon alentumista kos-
keva objektiivinen näyttö puolestaan liittyy tappiota-
pahtumaan, kuten liikkeeseenlaskijan taloudellisiin 
vaikeuksiin. 

Muut rahoitusvelat 
Rahoitusvelat, joita ei luokitella tulosvaikutteisesti 
käypään arvoon kirjattaviksi rahoitusveloiksi, arvoste-
taan jaksotettuun hankintamenoon. Muista rahoitusve-
loista maksetut korot kirjataan tuloslaskelman korko-
kuluihin. 

Hybridit rahoitusinstrumentit (yhdistetyt instrumentit) 
Hybridit rahoitusinstrumentit (yhdistetyt instrumentit) 
ovat sopimuksia, joissa on pääsopimus ja siihen liitty-
vä johdannaissopimus. Tällaiset sopimukset liittyvät 
yleensä strukturoitujen velkainstrumenttien liikkee-
seenlaskuun (esimerkiksi sijoitusobligaatiot). 

Konsernin varainhallinnan liikkeeseen laskemien si-
joitusobligaatioiden katsotaan olevan osa varainhan-
kintaa. Nollakuponkilainat arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. Tällaisiin instrumentteihin liittyvät 
johdannaissopimukset erotetaan pääsopimuksesta ja 
arvostetaan itsenäisinä johdannaisssopimuksina käy-
pään arvoon, jos johdannaissopimuksen tyyppi ja sii-
hen liittyvät riskit eivät liity suoraan pääsopimuksen 
tyyppiin ja riskeihin ja jos johdannaissopimus täyttää 
johdannaissopimuksen määritelmän. Tällaisten joh-
dannaissopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä. 

Marketsin osana kaupankäyntisalkkuaan liikkeeseen 
laskemat sijoitusobligaatiot luokitellaan kaupankäynti-
tarkoituksessa pidettäviksi, ja koko yhdistetty instru-
mentti (pääsopimus ja siihen liittyvä johdannaissopi-
mus) arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 
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Käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman 
erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä. 

Arvopapereiden lainaussopimukset 
Lainaksiotto- ja lainaksiantosopimukset tehdään 
yleensä vakuuspohjaisesti. Jos omaisuuserään liittyviä 
riskejä tai tuottoja ei siirretä, lainaksi annettuja tai 
lainaksi otettuja arvopapereita ei kirjata taseeseen eikä 
pois taseesta. Jos vastapuolella on oikeus myydä arvo-
paperit tai antaa ne uudelleen vakuudeksi, arvopaperit 
kirjataan taseen erään Vakuudeksi annetut rahoitus-
instrumentit. 

Lainaksi annetut arvopaperit raportoidaan myös erässä 
Omien velkojen vakuudeksi annettu omaisuus.  

Vastapuolelle annettavat käteisvakuudet (lainaksi ote-
tut arvopaperit) kirjataan taseeseen saamisina keskus-
pankeilta tai luottolaitoksilta tai luottoina yleisölle. 
Vastapuolilta saadut käteisvakuudet (lainaksi annetut 
arvopaperit) kirjataan taseen erään Velat luottolaitok-
sille tai Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle. 

Takaisinostosopimukset ja käänteiset takaisinosto-
sopimukset 
Takaisinostosopimusten perusteella luovutettuja arvo-
papereita ja käänteisten takaisinostosopimusten perus-
teella saatuja arvopapereita ei kirjata pois taseesta tai 
taseeseen. Jos vastapuolella on oikeus myydä arvopa-
perit tai antaa ne uudelleen vakuudeksi, arvopaperit 
kirjataan taseen erään Vakuudeksi annetut rahoitus-
instrumentit. 

Takaisinostosopimusten perusteella luovutetut arvo-
paperit raportoidaan myös erässä Omien velkojen va-
kuudeksi annettu omaisuus.  

Takaisinostosopimusten perusteella saadut käteisvarat 
kirjataan taseen erään Velat luottolaitoksille tai Ylei-
sön talletukset ja muut velat yleisölle. Käänteisten 
takaisinostosopimusten perusteella luovutetut käteis-
varat kirjataan taseeseen saamisina keskuspankeilta tai 
luottolaitoksilta tai luottoina yleisölle. 

Lisäksi käänteisten takaisinostosopimusten perusteella 
saatujen arvopapereiden myynti kirjataan kaupankäyn-
tivelaksi (lyhyeksi myynti). 

Johdannaissopimukset 
Kaikki johdannaissopimukset kirjataan taseeseen ja 
arvostetaan käypään arvoon. Johdannaiset, joiden 
käypä arvo on positiivinen (mahdollinen kertynyt kor-
ko mukaan lukien), kirjataan taseen varoihin erään 
Johdannaissopimukset. Johdannaiset, joiden käypä 
arvo on negatiivinen (mahdollinen kertynyt korko 
mukaan lukien), kirjataan taseen velkoihin erään Joh-
dannaissopimukset. 

Toteutuneet ja toteutumattomat voitot ja tappiot joh-
dannaissopimuksista kirjataan tuloslaskelman erään 
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä. 

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus 
Taseeseen kirjatut rahoitusvarat ja -velat nettoutetaan, 
jos siihen on laillinen oikeus, jos ne ovat tavanomaista 
liiketoimintaa tai jos ne johtuvat konkurssista ja jos 
tarkoituksena on selvittää kaupat nettomääräisesti tai 
toteuttaa omaisuuserän myynti ja velkaerän kuittaus 
samanaikaisesti. Tämä tapahtuu yleensä keskusvasta-
puoliselvityksen kautta Nordean tekemien sopimusten 
perusteella. 

13.  Luotot yleisölle/saamiset luottolaitoksilta 
Luotoiksi ja muiksi saamisiksi luokiteltavat rahoitus-
instrumentit, jotka kirjataan taseessa luotoiksi yleisölle 
ja saamisiksi luottolaitoksilta (mukaan lukien saamiset 
keskuspankeilta), arvostetaan jaksotettuun hankinta-
menoon (ks. myös kohta 7 ”Rahoitusinstrumenttien 
kirjaaminen taseeseen ja taseesta pois kirjaaminen” 
sekä liite 40 ”Rahoitusinstrumenttien luokittelu”).  

Nordea seuraa luottojen arvoa hallituksen toimintaker-
tomuksen kohdassa ”Riskien, likviditeetin ja pääoman 
hallinta” kerrotulla tavalla. Saatavakohtaisesti tai saa-
tavaryhmäkohtaisesti arvostetut saamiset määritellään 
saamisiksi, joiden arvo on alentunut, jos niiden arvon 
alentumisesta on objektiivista näyttöä. 

Myös luotoiksi ja muiksi saamisiksi sekä eräpäivään 
asti pidettäviksi sijoituksiksi luokiteltavat korolliset 
arvopaperit arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, 
ja jäljempänä esitetty kuvaus koskee myös näiden 
varojen arvon alentumisen tunnistusta ja mittausta. 
Mahdolliset arvonalentumistappiot, jotka liittyvät luo-
toiksi ja muiksi saamisiksi sekä eräpäivään asti pidet-
täviksi sijoituksiksi luokiteltuihin korollisiin arvopa-
pereihin, kirjataan tuloslaskelman erään Pysyviin vas-
taaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset. 

Saatavakohtaisesti arvostettuihin luottoihin sovellettava 
arvonalentumistesti 
Nordea testaa kaikkien lainojen arvon alentumista 
lainakohtaisesti. Arvonalentumistestin tarkoituksena 
on todeta, onko lainan arvo alentunut. Tunnistamis-
prosessin ensimmäisessä vaiheessa Nordea seuraa, 
onko todettavissa merkkejä arvon alentumisesta ja 
voidaanko niitä pitää objektiivisena näyttönä arvon 
alentumisesta. Lisätietoja tappiotapahtumien tunnis-
tamisesta annetaan hallituksen toimintakertomuksen 
kohdassa ”Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta”. 

Lainat, joiden arvo ei yksinään ole alentunut, siirre-
tään riskiominaisuuksiltaan samankaltaisten luottojen 
ryhmään, jolle tehdään saatavaryhmäkohtainen ar-
vonalentumistesti. 

Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettuihin luottoihin 
sovellettava arvonalentumistesti 
Lainoille, joiden arvo ei yksinään ole alentunut, teh-
dään saatavaryhmäkohtainen arvonalentumistesti.  

Lainat ryhmitellään samankaltaisten luottoriskiomi-
naisuuksien perusteella. Nämä ominaisuudet kertovat 
velallisen kyvystä maksaa kaikki velat sopimusehtojen 
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mukaisesti. Nordea seuraa lainasalkkuaan luotonan-
toon liittyvässä päätöksentekoprosessissa sekä vuosi-
katsausprosessissa, jota täydentää neljännesvuosittai-
nen luottoriskin arviointiprosessi. Näissä prosesseissa 
Nordea tunnistaa tappiotapahtumat, jotka osoittavat 
saatavaryhmässä toteutuneet tappiot. Tappiotapahtuma 
on tapahtuma, jonka tuloksena on odotettujen tulevien 
rahavirtojen heikkeneminen. Vain ne tappiotapahtu-
mat, jotka ovat toteutuneet raportointipäivään mennes-
sä, otetaan huomioon saatavaryhmän arvioinnissa. 

Ryhmäkohtaisessa arviointiprosessissa arvioidaan, 
pitääkö toteutuneen tappiotapahtuman perusteella kir-
jata arvonalentuminen, jos tappiotapahtumaa ei ole 
vielä tunnistettu yksittäisen vastuun tasolla. Tätä tap-
piotapahtuman toteutumispäivän ja sen yksittäisen 
tunnistamisen päivän välistä ajanjaksoa kutsutaan 
”syntymisjaksoksi” (emergence period). Arvonalen-
tuminen on ryhmäkohtainen, kunnes tappiot on tunnis-
tettu yksittäisen vastuun tasolla. Tappion tunnistus 
tapahtuu maksuhäiriön tai muiden merkkien perusteel-
la. 

Yritysasiakkaisiin ja vastapuolina oleviin pankkeihin 
liittyvän luottoriskin arvioinnissa Nordea käyttää ny-
kyistä luokitusjärjestelmää. Arvioidessaan luokitus-
kohtaista maksuhäiriöriskiä Nordea käyttää historiatie-
toja maksukyvyttömyystodennäköisyydestä. Nämä 
lainat luokitellaan ja ryhmitellään pääasiassa toimialan 
ja/tai tietyistä makroparametreista (esim. riippuvai-
suus öljyn hinnasta) aiheutuvan herkkyyden perusteel-
la.  

Henkilöasiakkaita ja pieniä yritysasiakkaita seurataan 
pisteytysmallien avulla. Pisteytysmallit perustuvat 
pääosin historiatietoihin (esim. tietoihin maksuhäiri-
öistä ja tappioista) ja johdon kokemuksen perusteella 
tekemään arviointiin. Luokitus- ja pisteytysmalleja 
kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksen 
kohdassa ”Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta”. 

Ryhmäkohtainen arvonalentumistesti tehdään nettou-
tusperiaatteella, eli kun luokitettujen sitoumusten luo-
kituksia nostetaan rahavirran kasvuennusteen perus-
teella ja toisten luokitettujen sitoumusten luokituksia 
lasketaan rahavirran laskuennusteen perusteella, luoki-
tusten nostot ja laskut nettoutetaan. Nettoutus tehdään 
vain sellaisissa riskiominaisuuksiltaan samankaltaisis-
sa ryhmissä, joihin kuuluvien asiakkaiden tulevien 
rahavirtojen Nordea arvioi olevan riittämättömiä lai-
nojen täysimääräiseen hoitoon. 

Arvonalentumistappio 
Jos lainan kirjanpitoarvo on suurempi kuin arvioitujen 
rahavirtojen nettomääräinen nykyarvo (alkuperäisellä 
efektiivisellä korolla diskontattuna), mukaan lukien 
vakuuksien käypä arvo ja muut luottoriskiä pienentä-
vät tekijät, erotus on arvonalentumistappio. 

Arvoltaan alentuneeksi saatavakohtaisesti tunnistet-
tuihin yksinään merkittäviin lainoihin liittyvät ar-
vonalentumistappiot kirjataan saatavakohtaisesti. 

Arvonalentumistappiot, jotka liittyvät sellaisiin arvol-
taan alentuneeksi saatavakohtaisesti tunnistettuihin 
lainoihin, jotka eivät ole yksinään merkittäviä, ja lai-
noihin, joita ei ole saatavakohtaisesti tunnistettu arvol-
taan alentuneeksi, kirjataan käyttäen salkkuperusteista 
rahavirtaennustetta.  

Jos arvonalentumistappiota ei pidetä lopullisena, se 
kirjataan varaukseksi. Varaukset osoittavat kertynei-
den arvonalentumistappioiden määrän. Luottoriskin ja 
kertyneiden arvonalentumistappioiden muutokset kir-
jataan varausten muutokseksi ja arvonalentumistappi-
oiksi tuloslaskelmaan (ks. myös kohta 6 ”Tuottojen ja 
arvonalentumisten kirjaaminen”). 

Jos arvonalentumistappiota pidetään lopullisena, se 
kirjataan toteutuneeksi luottotappioksi. Luoton arvo ja 
siihen liittyvä arvonalentuminen kirjataan pois tasees-
ta. Arvonalentumistappiota pidetään lopullisena, jos 
velallinen on haettu konkurssiin ja pesänhoitaja on 
todennut konkurssimenettelyn taloudellisen tuloksen, 
jos Nordea antaa saamisensa anteeksi joko lakisäätei-
sessä tai vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä tai jos 
Nordea jostakin muusta syystä pitää epätodennäköise-
nä, että saaminen maksetaan takaisin. 

Diskonttauskorko 
Arvonalentumisen arvioinnissa käytetty diskonttaus-
korko on yksittäisen asiakkaan tai asiakasryhmän luot-
tojen alkuperäinen efektiivinen korko. Tarpeen vaati-
essa diskonttauskorko voi perustua laskentatapaan, 
jonka tuloksen voidaan katsoa olevan riittävän lähellä 
efektiivisen koron mukaan laskettua arvonalentumista. 

Uudelleenjärjestellyt luotot 
Tässä yhteydessä uudelleenjärjestelty luotto määritel-
lään luotoksi, jossa Nordea on tehnyt velalliselle 
myönnytyksiä velallisen heikentyneen taloudellisen 
tilanteen vuoksi ja jossa myönnytys on johtanut Nor-
dealle aiheutuneeseen arvonalentumistappioon. Uudel-
leenjärjestelyn jälkeen lainaa ei yleensä enää pidetä 
saamisena, jonka arvo on alentunut, jos se täyttää uu-
det ehdot. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä tehtyjä 
myönnytyksiä pidetään lopullisina tappioina, ellei 
Nordea saa arvonalentumistappioita takaisin. Tällöin 
maksu kirjataan toteutuneen arvonalentumistappion 
palautuksena. 

Saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus 
Luottojen uudelleenjärjestelyssä velkoja saattaa kuita-
ta velallisen lainan maksetuksi ottamalla haltuunsa 
lainojen vakuudeksi annettua omaisuutta tai velallisen 
liikkeeseen laskemia osakkeita tai muuta omaisuutta. 
Saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus kirjataan 
samaan tase-erään kuin muut Nordean omistamat sa-
mankaltaiset varat. Esimerkiksi haltuun otettu kiinteis-
tö, joka ei tule Nordean omaan käyttöön, kirjataan 
samaan erään muiden sijoituskiinteistöjen kanssa. 

Kaiken saamisen turvaamiseksi hankitun omaisuuden 
alkuperäinen kirjaus tehdään käypään arvoon, ja lai-
nan kirjanpitoarvon ja saamisen turvaamiseksi hanki-
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tun omaisuuden käyvän arvon välinen mahdollinen 
erotus kirjataan erään Arvonalentumistappiot luotois-
ta, netto. Omaisuuserän käypä arvo kirjauspäivänä on 
sen hankintameno tai jaksotettu hankintameno. Saami-
sen turvaamiseksi hankittu omaisuus arvostetaan al-
kuperäisen kirjauksen jälkeen kuhunkin omaisuusla-
jiin sovellettavia arvostusperiaatteita noudattaen. Si-
joituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon. Haltuun 
otetut rahoitusvarat luokitellaan yleensä myytävissä 
oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
taviksi rahoitusvaroiksi (käypään arvoon arvostamis-
mahdollisuus) (ks. kohta 12 ”Rahoitusinstrumentit”) ja 
kirjataan käypään arvoon. Myytävissä oleviksi rahoi-
tusvaroiksi luokiteltujen varojen käyvän arvon muu-
tokset kirjataan muuhun laajaan tulokseen. Tulosvai-
kutteisesti käypään arvoon kirjattavaksi määriteltyjen 
rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä.  

Kaikki haltuun otettujen varojen alkuperäisen kirjauk-
sen jälkeiset arvon muutokset esitetään tuloslaskel-
massa asianomaisten varojen esitystapaa koskevia 
konsernin periaatteita noudattaen. Haltuun otettujen 
varojen alkuperäisen kirjauksen jälkeen tehty varojen 
arvostus ei siksi vaikuta tuloslaskelman erään Ar-
vonalentumistappiot luotoista, netto. 

14.  Leasing 
NPS vuokralleantajana 
Rahoitusleasingsopimukset 
Nordean leasingtoiminta on pääasiassa rahoitusleasin-
giä. Rahoitusleasing merkitään luotonannoksi vuokral-
leottajalle taseen erään Luotot yleisölle leasingsopi-
mukseen tehdyn nettoinvestoinnin määräisenä. Lea-
singmaksut, joista on vähennetty palvelukulut, käsitel-
lään pääoman takaisinmaksuna ja korkotuottona. 
Tuottojen kohdentaminen perustuu malliin, joka ku-
vastaa jatkuvaa jaksottaista rahoitusleasingsopimuk-
sen jäljellä olevaa tuottoa. 

Muut vuokrasopimukset 
Muiden vuokrasopimusten kohteet on kirjattu taseen 
omaisuuslajin perusteella, yleensä aineellisiin hyö-
dykkeisiin. Vuokratuotot kirjataan tuotoiksi tasasuu-
ruisina erinä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana ja 
luokitellaan rahoituskatteeksi. Poistot leasingomai-
suudesta lasketaan Nordean samankaltaiseen omaisuu-
teen soveltamien poistoperiaatteiden mukaan ja kirja-
taan tuloslaskelmaan poistoiksi ja arvonalentumisiksi 
aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä. 

NPS vuokralleottajana 
Rahoitusleasingsopimukset 
NPS:llä ei ole rahoitusleasingsopimuksiksi luokitelta-
via leasingsopimuksia. 

Muut vuokrasopimukset 
Muita vuokrasopimuksia ei kirjata NPS:n taseeseen. 
Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokramaksut 
kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikana, ellei jokin 
muu systemaattinen tapa anna parempaa kuvaa käyttä-
jän etujen ajoittumisesta. Alkuperäisten vuokrasopi-
musten pituus on yleensä 3–25 vuotta. 

Muut vuokrasopimukset koskevat pääasiassa normaa-
liin liiketoimintaan liittyviä toimitiloja sekä laitteita. 

Nordean Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa myymät, 
keskeisillä paikoilla sijaitsevat liikekiinteistöt on 
vuokrattu takaisin pankin käyttöön. Vuokrasopimus-
ten voimassaoloaika oli aluksi 3–25 vuotta, ja sopi-
muksiin liittyy optio sopimuksen uusimisesta. Omis-
tusoikeus ei sopimuksen mukaan siirry vuokralleotta-
jalle vuokra-ajan päätyttyä eikä tälle myöskään koidu 
taloudellista hyötyä vuokratun omaisuuden arvonnou-
susta. Lisäksi vuokra-aika ei kata suurinta osaa vuok-
ratun omaisuuden taloudellisesta kokonaisvaiku-
tusajasta. Tämän vuoksi leasingsopimukset on luoki-
teltu muiksi vuokrasopimuksiksi. Kyseisten kiinteistö-
jen vuokrakulut kirjataan Nordean taloudellisen hyö-
dyn ajoituksen perusteella. Käytäntö muistuttaa tavan-
omaista vuokrausjärjestelyä paremmin kuin tasasuu-
ruisina erinä kirjaaminen. 

Kytketyt vuokrasopimukset 
Sopimuksiin voi sisältyä omaisuuden käyttöoikeus 
yhtä tai useampaa maksua vastaan, vaikka sopimus ei 
juridisesti olisikaan leasingsopimus. Mahdollisuuksien 
mukaan tällainen omaisuus erotetaan sopimuksesta ja 
sitä käsitellään leasingomaisuutena. 

15.  Aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat hyödykkeet ovat tunnistettavissa olevaa 
omaisuutta, joka ei ole fyysisessä muodossa. Tällainen 
omaisuus on NPS:n valvottavissa, joten NPS:lla on 
oikeus näihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyviin 
tuleviin taloudellisiin hyötyihin. NPS:n aineettomat 
hyödykkeet ovat pääasiassa liikearvoa, tietoteknistä 
kehitystyötä, ohjelmistoja ja asiakkaisiin liittyviä ai-
neettomia hyödykkeitä. 

Liikearvo 
Liikearvo on se arvo, jolla Nordean osuus hankitun 
tytäryhtiön/osakkuusyrityksen nettomääräisestä tun-
nistettavissa olevasta omaisuudesta käyvin arvoin ylit-
tää hankintamenon. Tytäryhtiöiden hankintaan liittyvä 
liikearvo sisältyy erään Aineettomat hyödykkeet. 
Osakkuusyritysten hankintaan liittyvää liikearvoa ei 
kirjata erillisenä omaisuuseränä, vaan se sisältyy erään 
Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet. Liikearvon 
määrää testataan vuosittain tai useammin, jos tapah-
tumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat liikearvon 
arvonalentumiseen. Liikearvo merkitään taseeseen 
hankintamenoon, josta on vähennetty kertyneet ar-
vonalentumistappiot. Liikearvoon liittyviä arvonalen-
tumistappioita ei voida peruuttaa myöhemmillä tili-
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kausilla. Osakkuusyrityksiin liittyvälle liikearvolle ei 
tehdä erillistä arvonalentumistestiä, mutta se sisältyy 
osakkuusyrityksen kokonaiskirjanpitoarvoon. Osak-
kuusyritysten arvonalentumistestauksen periaatteista 
kerrotaan kohdassa 6 ”Tuottojen ja niiden arvonalen-
tumisten kirjaaminen”. 

Tietotekninen kehitystyö/Ohjelmistot 
Atk-ohjelmien ylläpitoon ja huoltoon liittyvät kulut 
kirjataan suoraan kuluiksi. Atk-ohjelmien kehittämis-
kulut kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin, jos on ky-
se merkittävistä hankinnoista, joiden taloudellinen 
vaikutusaika on vähintään kolme vuotta ja joiden odo-
tetaan tuovan taloudellista hyötyä. Näihin kuluihin 
sisältyy ohjelmistojen kehittämiseen liittyviä henkilös-
tökuluja ja hyödykkeen käyttöönottovalmisteluihin 
suoraan liittyviä yleiskuluja. Ohjelmistoihin sisältyy 
myös hankittuja ohjelmistolisenssejä, jotka eivät liity 
aineellisen hyödykkeen toimintaan. 

Poistot lasketaan tasapoistoina ohjelmiston taloudelli-
selle vaikutusajalle, joka on yleensä 3–10 vuotta. 

Asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet 
Kun yhdistetään liiketoimintoja, osa hankintahinnasta 
kohdistetaan yleensä asiakkaisiin liittyviin aineetto-
miin hyödykkeisiin, jos hyödyke on tunnistettavissa ja 
Nordean hallinnassa. Aineeton hyödyke on tunnistet-
tavissa, jos se on saatu sopimukseen tai lakiin perus-
tuvan oikeuden perusteella tai jos se voidaan erottaa 
kokonaisuudesta ja myydä, siirtää, lisensoida, vuokra-
ta tai vaihtaa. Hankintameno jaksotetaan hyödykkeen 
taloudelliselle vaikutusajalle, joka on yleensä yli 10 
vuotta. 

Arvonalentuminen 
Liikearvosta ei tehdä poistoja. Sille tehdään kuitenkin 
vuosittain arvonalentumistesti riippumatta siitä, onko 
arvonalentumisesta mitään merkkejä. Arvonalentumis-
testi tehdään tarvittaessa useammin, jos arvonalentu-
misesta havaitaan merkkejä. Arvonalentuminen on 
kirjanpitoarvon ja takaisin saatavan summan erotus.  

Kaikkia aineettomia hyödykkeitä, joille on määritetty 
taloudellinen vaikutusaika, tarkastellaan kunakin tilin-
päätöspäivänä siltä varalta, että niissä todetaan ar-
vonalentumisen merkkejä. Jos tällaisia merkkejä tode-
taan, tehdään analyysi, jotta voidaan arvioida, onko 
aineettoman hyödykkeen kirjanpitoarvo oikea. 

Käypä arvo on nettomääräinen myyntihinta tai sitä 
korkeampi omaisuuden tai rahavirtaa tuottavan yksi-
kön käyttöarvo. Rahavirtaa tuottavalla yksiköllä tar-
koitetaan pienintä tunnistettavissa olevaa omaisuus-
ryhmää, joka tuottaa muusta omaisuudesta pääosin 
riippumatonta rahavirtaa. Liikearvon osalta rahavirtaa 
tuottavia yksikköjä ovat toimintasegmentit. Käyttöar-
vo on omaisuudesta tai rahavirtaa tuottavasta yksikös-
tä odotettujen tulevien rahavirtojen nykyarvo. Raha-
virta määritellään omaisuuden tai rahavirtaa tuottavan 
yksikön nykyhetken tilanteen mukaan, ja se diskonta-
taan korolla, joka perustuu pitkän aikavälin riskittö-

mään korkoon riskipreemiolla lisättynä (verojen jäl-
keen). Jos käypä arvo on kirjanpitoarvoa alempi, kirja-
taan arvonalentumistappio. Lisätietoja arvonalentu-
mistestauksesta on liitteessä 21 ”Aineettomat hyödyk-
keet”. 

16.  Aineelliset hyödykkeet 
Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat omassa käytössä 
olevat kiinteistöt, vuokrakohteiden parannustyöt, tieto-
tekniset laitteet, kalustot ja muut laitteet. Aineelliset 
hyödykkeet kirjataan hankintamenoon, josta on vä-
hennetty kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot. 
Aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon sisältyy 
hankintahinta ja mahdolliset kustannukset, jotka ai-
heutuvat hyödykkeen saattamisesta sellaiseen kun-
toon, että sitä voidaan käyttää sille määriteltyyn käyt-
tötarkoitukseen. Kun aineellisen hyödykkeen osilla on 
erilainen taloudellinen vaikutusaika, ne kirjataan eri 
hyödykkeinä. 

Aineelliset hyödykkeet poistetaan tasapoistoina hyö-
dykkeiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kulu-
essa. Eri hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan 
arviot tarkistetaan vuosittain. Tämänhetkiset arviot 
ovat seuraavat: 
• Rakennukset: 30–75 vuotta 
• Koneet ja kalusto: 3–5 vuotta 
• Vuokrattavan hyödykkeen parannustyöt: Raken-

nuksiin liittyvien muutostöiden osalta 10 vuotta 
tai sitä lyhyempi jäljellä oleva vuokra-aika. Uusi-
en rakennusten osalta omistettuihin kiinteistöihin 
sovellettavat periaatteet tai sitä lyhyempi jäljellä 
oleva vuokra-aika. Vuokrakiinteistöihin asennet-
tavat kiintokalusteet poistetaan 10–20 vuoden ku-
luessa tai sitä lyhyemmän jäljellä olevan vuokra-
ajan kuluessa. 

 
Nordea arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko ai-
neellisten hyödykkeiden arvonalentumisista havaitta-
vissa merkkejä. Jos merkkejä havaitaan, arvioidaan 
hyödykkeen käypä arvo ja siitä kirjataan tarvittaessa 
arvonalentuminen. 

Arvonalentumistappiot peruutetaan, jos kerrytettävissä 
oleva rahamäärä kasvaa. Kirjanpitoarvoa kasvatetaan 
tällöin vastaamaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää. 
Kirjaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin se kir-
janpitoarvo, joka hyödykkeellä olisi, jos arvonalentu-
mistappiota ei olisi kirjattu. 

17.  Sijoituskiinteistöt 
Sijoituskiinteistöt ovat pääosin kiinteistöjä, joiden 
omistuksen tarkoitus on saada vuokratuloja ja/tai kas-
vattaa omaisuuden arvoa. Nordeassa sijoituskiinteis-
töihin käytetään alkuperäisen kirjauksen jälkeen käy-
vän arvon arvostusmallia. Paras osoitus käyvästä ar-
vosta on yleensä vastaavanlaisen, samassa paikassa 
sijaitsevan ja samassa kunnossa olevan kiinteistön 
toimivilla markkinoilla muodostunut arvo. Tällainen 
arvo on kuitenkin harvoin saatavilla, joten yleensä 
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käytetään luotettaviin tulevien rahavirtojen arvioihin 
perustuvia diskontattuja rahavirtaennusteita.  

Nettomääräiset vuokratuotot, voitot ja tappiot sekä 
käyvän arvon oikaisut kirjataan suoraan tuloslaskel-
man erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista 
eristä. 

18.  Verot 
Tuloverot sisältävät tuloslaskelmassa tilikauden verot 
ja laskennallisen verovelan muutoksen. Tuloverot 
kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi kun on kyse verovai-
kutuksesta, joka liittyy muuhun laajaan tulokseen tai 
suoraan omaan pääomaan kirjattavaan tapahtumaan. 
Tällöin verovaikutus kirjataan muuhun laajaan tulok-
seen tai omaan pääomaan.  

Tilikauden verolla tarkoitetaan vuoden aikana kerty-
neistä verotettavista tuloista perittäväksi odotettujen 
verojen määrää ja aiempina vuosina maksettuihin ve-
roihin tehtyjä oikaisuja. Se lasketaan niiden veropro-
senttien mukaisesti, jotka ovat voimassa tai jotka ovat 
käytännössä voimassa raportointipäivänä. 

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan käyttä-
en taselähtöistä menetelmää, ja ne koskevat kaikkia 
väliaikaisia eroja varojen ja velkojen verotusarvojen ja 
niiden kirjanpitoarvojen välillä. Käyttämättömistä 
verotuksellisista tappioista ja väliaikaisista eroista 
kirjataan laskennallinen vero. Laskennallista veroa ei 
kirjata sellaiseen tapahtumaan liittyvistä varojen tai 
velkojen alkuperäisistä kirjauksista johtuvista väliai-
kaisista eroista, jossa ei yhdistetä liiketoimintoja ja 
joka ei vaikuta tilinpäätökseen eikä verotettavaan tu-
lokseen. Laskennallista veroa ei myöskään kirjata ty-
täryhtiöihin ja osakkuusyrityksiin tehtyihin sijoituksiin 
liittyvistä eroista siltä osin kuin on todennäköistä, ett-
eivät ne kumoudu lähitulevaisuudessa. Lisäksi lasken-
nallista veroa ei kirjata liikearvon alkuperäisestä kirja-
uksesta johtuvista verotettavista väliaikaisista eroista. 

Laskennallinen vero arvostetaan niiden veroprosentti-
en mukaan, joita odotetaan sovellettavan väliaikaisiin 
eroihin niiden realisoituessa, niiden lakien mukaisesti, 
jotka ovat voimassa tai jotka ovat käytännössä voi-
massa raportointipäivänä. Laskennallisia verosaamisia 
ja -velkoja ei diskontata. Laskennallisina verosaamisi-
na kirjataan ainoastaan se määrä, jonka arvioidaan 
vastaavan tulevaisuudessa kertyvää verotettavaa tulos-
ta, jota vastaan väliaikaiset erot ja tulevaisuudessa 
käytettävät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. 
Laskennallisia verosaamisia arvioidaan jokaisena ra-
portointipäivänä, ja niitä vähennetään, kunnes ei ole 
enää todennäköistä, että saamiseen liittyvä verohyöty 
toteutuisi.  

Tilikauden verosaamiset ja -velat netotetaan silloin, 
kun se on lain mukaan sallittu.  Laskennalliset ve-
rosaamiset ja -velat netotetaan yleensä, jos on olemas-
sa laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus netottaa 
tilikauden verosaamiset ja -velat. 

19.  Työsuhde-etuudet 
Kaikki suoritetuista palveluista Nordean henkilöstölle 
annetut korvaukset ovat työsuhde-etuuksia. Lyhytai-
kaiset etuudet maksetaan kahdentoista kuukauden 
kuluessa sen raportointijakson päättymisestä, jona 
palvelut on suoritettu. Työsuhteen päättymisen jälkei-
set etuudet ovat etuuksia, jotka maksetaan työsuhteen 
päättymisen jälkeen. Nordeassa ainoa työsuhteen päät-
tymisen jälkeinen etuus on eläke. Irtisanomisen yh-
teydessä suoritettavia etuuksia syntyy tavallisesti sil-
loin, jos työsuhde irtisanotaan ennen normaalia eläke-
ikää tai jos työntekijä vastaanottaa vapaaehtoisen tu-
kipaketin. 

Lyhytaikaiset etuudet 
Lyhytaikaiset etuudet koostuvat pääasiassa kiinteistä 
palkoista ja tulosperusteisista palkkioista. Sekä kiinte-
ät palkat että tulosperusteiset palkkiot kirjataan kuluk-
si sillä tilikaudella, jona henkilöstö on suorittanut pal-
veluja Nordealle. Lisäksi Nordealla on käytössä osa-
keperusteisia kannustinohjelmia, joita kuvataan tar-
kemmin kohdassa 22 ”Osakeperusteiset kannustinoh-
jelmat”.  

Lisätietoja on liitteessä 8 ”Henkilöstökulut”. 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 
Eläkejärjestelyt 
Nordeaan kuuluvilla yhtiöillä on erilaisia eläkejärjes-
telyjä, jotka voivat olla joko etuuspohjaisia tai maksu-
pohjaisia järjestelyjä. Järjestelyt perustuvat niiden 
maiden käytäntöihin ja olosuhteisiin, joissa yhtiöillä 
on toimintaa. Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä on käy-
tössä pääasiassa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. 
Merkittävimmät etuuspohjaiset järjestelyt on katettu 
eläkekassojen ja -säätiöiden varoilla. Jos tiettyyn elä-
kejärjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo on pie-
nempi kuin etuuspohjaisesta järjestelystä johtuva vas-
tuu, nettosumma kirjataan taseeseen velaksi (eläke-
etuusvelat) sen jälkeen kun se on oikaistu kirjaamat-
tomilla vakuutusmatemaattisilla voitoilla/tappioilla. 
Jos käypä arvo on suurempi, nettosumma kirjataan 
taseeseen varoiksi (eläke-etuusvarat). Kattamattomat 
eläkejärjestelyt kirjataan eläke-etuusveloiksi. 

Osa suomalaisista eläkejärjestelyistä perustuu maksu-
pohjaisiin järjestelyihin, joissa NPS:lla ei ole eläke-
vastuuta. Nordea maksaa kannatusmaksuja myös jul-
kisiin eläkejärjestelmiin. 

Eläkekulut 
Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat velvoit-
teet kirjataan kuluksi, kun henkilöstön katsotaan suo-
rittaneen maksua vastaavat palvelut. Nordean etuus-
pohjaisten eläkejärjestelyjen nettovelvoitteet lasketaan 
erikseen jokaiselle järjestelylle arvioimalla henkilös-
tön tulevien etuuksien määrä, jonka henkilöstö on 
ansainnut työsuorituksellaan kuluvalla tilikaudella ja 
aikaisemmilla tilikausilla. Nämä etuudet diskontataan 
niiden nykyisen arvon määrittämiseksi. Kaikki kir-
jaamattomat takautuviin työsuorituksiin perustuvat 
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menot ja eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käyvät 
arvot vähennetään ja kirjaamattomat vakuutusmate-
maattiset voitot/tappiot oikaistaan. Etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä johtuvien velvoitteiden nykyarvo ja 
niihin liittyvät kulut arvioidaan vuosittain tehtävien, 
vakuutusmatemaattisiin ja taloudellisiin oletuksiin 
perustuvien vakuutusmatemaattisten laskelmien perus-
teella (lisätietoja liitteessä 33 ”Eläke-etuusvastuut”).  

Kun määritetään velvoitteiden nykyarvoa ja eläkejär-
jestelyyn kuuluvien varojen käypää arvoa, vakuutus-
matemaattisten oletusten ja kokemukseen perustuvien 
vaikutusten muutokset voivat synnyttää vakuutusma-
temaattisia voittoja ja -tappioita (toteutuneita lukuja 
verrataan oletuksiin). Vakuutusmatemaattisia voittoja 
ja tappioita ei kirjata heti tuloslaskelmaan. Vain jos 
kumulatiivisen kirjaamattoman vakuutusmatemaatti-
sen voiton tai tappion nettomäärä ylittää putken, joka 
vastaa 10:tä prosenttia etuuspohjaisesta järjestelystä 
johtuvan velvoitteen nykyarvosta tai sitä suuremmasta 
järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta, yli 
menevä tai alle jäävä osa kirjataan tuloslaskelmaan 
järjestelyn piiriin kuuluvan henkilöstön keskimääräi-
sen odotetun jäljellä olevan työssäoloajan kuluessa. 
Muussa tapauksessa vakuutusmatemaattisia voittoja ja 
tappioita ei kirjata.  

Kun laskelma osoittaa eläkesaamista Nordeaan kuulu-
valle yhtiölle, kirjattavien varojen määrä voi olla enin-
tään kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten tappioi-
den, kirjaamattomien takautuvaan työsuoritukseen 
perustuvien menojen ja eläkejärjestelystä johtuvien 
tulevien palautusten tai tulevien, eläkejärjestelyyn 
maksettavien kannatusmaksujen vähennysten nykyar-
von nettomäärä. 

Sosiaaliturvakulut lasketaan ja kirjataan eläkejärjeste-
lykohtaisen kirjatun nettomääräisen yli- tai alijäämän 
perusteella, ja ne sisältyvät tase-erään Eläke-
etuusvelat tai Eläke-etuusvarat. 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen diskonttauskorko 
Diskonttauskorko määritetään yritysten liikkeeseen 
laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen 
markkinatuoton perusteella, missä kyseisille joukko-
velkakirjalainoille on toimivat markkinat. Kiinteistö-
vakuudelliset joukkovelkakirjalainat on tässä yhtey-
dessä määritetty yritysten joukkovelkakirjalainoiksi. 
Niissä maissa, joista nämä markkinat puuttuvat, dis-
konttauskorkona käytetään valtion joukkovelkakirja-
lainojen tuottoja. Suomessa diskonttauskorko määrite-
tään yritysten joukkovelkakirjalainojen markkina-
tuoton perusteella. 

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 
Kuten edellä on mainittu, irtisanomisen yhteydessä 
suoritettavia etuuksia syntyy tavallisesti silloin, jos 
työsuhde irtisanotaan ennen normaalia eläkeikää tai 

jos työntekijä vastaanottaa vapaaehtoisen tukipaketin. 
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavia etuuksia ei 
synny, jos työntekijän on jatkettava työntekoa ja irti-
sanomisen yhteydessä suoritettavien etuuksien voi-
daan katsoa olevan tavanomainen korvaus tällaisesta 
työstä.  

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet kirja-
taan kuluksi, kun Nordealle syntyy maksuvelvoite. 
Velvoite syntyy, kun on olemassa virallinen suunni-
telma, joka koskee tiettyä organisaatiotasoa, ja kun 
Nordealla ei ole realistista mahdollista peruuttaa sitä. 
Tämä tapahtuu tavallisesti silloin, kun suunnitelma on 
kerrottu kohderyhmälle tai sen edustajille.  

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet voivat 
olla lyhytaikaisia etuuksia, esimerkiksi jokin kuukau-
sipalkan kerrannainen, tai työsuhteen päättymisen 
jälkeisiä etuuksia esimerkiksi ennenaikaisen eläkkeel-
le jäämisen muodossa. Liitteessä 8 ”Henkilöstökulut” 
lyhytaikaiset etuudet luokitellaan palkoiksi ja palkki-
oiksi ja työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet elä-
kekuluiksi. 

20.  Oma pääoma 
Määräysvallattomien omistajien osuudet 
Määräysvallattomien omistajien osuudet kattavat sen 
osan konserniyhtiöiden nettomääräisestä omaisuudes-
ta, jota Nordea Pankki Suomi Oyj ei omista suoraan 
tai välillisesti. 

NPS arvostaa jokaisen liiketoimintojen yhdistämisen 
yhteydessä määräysvallattomien omistajien osuuden 
hankitussa liiketoiminnossa joko käypään arvoon tai 
sen suhteelliseen osuuteen hankituista yksilöitävissä 
olevista nettovaroista. 

Ylikurssirahasto 
Ylikurssirahastoon on kirjattu NPS:n osakeannissa 
jaettujen osakkeiden merkintähinnan ja nimellisarvon 
erotus. Osakeannin yhteydessä perityt transaktiokulut 
on vähennetty. 

Muut rahastot 
Muut rahastot muodostuvat verojen jälkeisistä tuotois-
ta ja kuluista, jotka on kirjattu omaan pääomaan muun 
laajan tuloksen kautta IFRS:n mukaisesti. Näihin ra-
hastoihin sisältyy rahavirran suojausrahastoja, myytä-
vissä oleviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyviä 
käyvän arvon rahastoja sekä valuuttakurssierojen ra-
hasto. 
Kertyneet voittovarat 
Kertyneet voittovarat sisältää edellisten vuosien jaka-
mattomien voittovarojen lisäksi verottomista varauk-
sista omaan pääomaan kirjattavan osuuden. Kansallis-
ten säännösten mukaiset verottomat varaukset kirja-
taan paikallisesti voimassaolevien veroasteiden mu-
kaisten laskennallisten verovelkojen vähentämisen 
jälkeen. 
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Myös jakamattomat hankintapäivän jälkeiset NPS:n 
osuudet osakkuusyritysten voittovaroista kirjataan 
kertyneisiin voittovaroihin. 

Omat osakkeet 
NPS ei omista omia osakkeitaan. 

21.  Takaussitoumukset ja luottolupaukset 
Annetuista takaussitoumuksista ja luottolupauksista 
saadut palkkiot kirjataan taseeseen saatuina ennakkoi-
na. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen sitoumukset ja 
peruuttamattomat luottolupaukset kirjataan taseen 
varauksiin saadun palkkion suuruisena vähennettynä 
jaksotuksella tai sitä suuremman, vastuun suorittami-
seksi maksettavan summan suuruisena. Jälkimmäinen 
lasketaan nykyisen vastuun maksamiseen vaadittavien 
kulujen diskontattuna parhaana arviona. Muutokset 
kirjataan tuloslaskelman erään Arvonalentumistappiot 
luotoista, netto.  

Takaussitoumuksista saadut palkkiot jaksotetaan ta-
kausajalle kohdan 6 ”Tuottojen ja arvonalentumisten 
kirjaaminen” mukaisesti ja kirjataan tuloslaskelmaan 
palkkiotuottoina. Luottolupauksista saadut palkkiot 
jaksotetaan yleensä luottolupauksen voimassaoloajal-
le. Takaussitoumukset kirjataan taseen ulkopuoliseen 
erään Vastuusitoumukset ja peruuttamattomat luotto-
lupaukset erään Luottolupaukset. 

22.  Osakeperusteiset kannustinohjelmat 
Osakkeina maksettavat ohjelmat 
Nordea on vuosina 2007–2012 ottanut vuosittain käyt-
töön pitkäaikaisen kannustinohjelman (LTIP). Ohjel-
miin osallistuvalle henkilöstölle myönnetään osakkei-
na maksettavia osakeperusteisia etuuksia eli oikeuksia 
saada osakkeita ilmaiseksi tai hankkia Nordean osak-
keita huomattavasti antopäivän osakekurssia edulli-
semmalla hinnalla. Tällaisten oikeuksien arvo kirja-
taan kuluksi. Kirjaus perustuu arvioon kunkin oikeu-
den käyvästä arvosta antopäivänä. Oikeuksien käypien 
arvojen yhteismäärä perustuu konsernin arvioon nii-
den oikeuksien määrästä, jotka osallistujat saavat tule-
vaisuudessa käyttöönsä. Näiden oikeuksien määrä 
arvioidaan jokaisena raportointipäivänä. Käypien ar-
vojen yhteismäärä kirjataan kuluksi tasasuuruisina 
erinä sitouttamisjakson kuluessa. Sitouttamisjakso 
tarkoittaa jaksoa, jonka ajan henkilöstön on pysyttävä 
Nordean palveluksessa saadakseen ohjelman mukaiset 
oikeudet. D-oikeuksien / II-sarjan tulosperusteisten 
osakkeiden markkinaperusteiset ehdot huomioidaan 
oikaisemalla alkuperäistä myöntämispäivän käyvän 
arvon määrityksen toteutumistodennäköisyyttä. Mark-
kinaperusteilla ei oikaista oikeuden arvioidun ja todel-
lisen syntymisajankohdan välistä eroa (true-up).  

Lisätietoja on liitteessä 8 ”Henkilöstökulut”. 

Käteisvaroina maksettavat ohjelmat 
Nordean on lykättävä tulosperusteisten palkkioiden 
maksua pohjoismaisten finanssivalvontaviranomaisten 
säännösten ja yleisten ohjeiden mukaisesti. Lykätyt 
summat indeksoidaan jossain määrin käyttäen Norde-
an osakkeen kokonaistuottoa, ja nämä ”ohjelmat” ovat 
IFRS:n mukaisia käteisvaroina maksettavia osakepe-
rusteisia ohjelmia. Ohjelmat ovat käytössä täysimää-
räisesti, kun tulosperusteisten palkkioiden alkuperäistä 
kirjausta lykätään ja velvoitteen käypää arvoa arvioi-
daan uudelleen jatkuvasti. Uudelleenarvostukset kirja-
taan yhdessä niihin liittyvien sosiaalikulujen kanssa 
tuloslaskelman erään Nettotulos käypään arvoon ar-
vostettavista eristä.  

Lisätietoja on liitteessä 8 ”Henkilöstökulut”. 

23.  Lähipiiriä koskevat tapahtumat 
Nordea määrittelee lähipiiriin kuuluvat osapuolet seu-
raavasti: 
• osakkeenomistajat, joilla on merkittävä 

vaikutusvalta 
• konserniyhtiöt 
• osakkuusyritykset 
• avainhenkilöt yhtiön johdossa 
• muut lähipiiriin kuuluvat. 
 

Kaikki lähipiiriä koskevat tapahtumat toteutetaan 
arm's length -periaatteen mukaisesti. 

Osakkeenomistajat, joilla on merkittävä vaikutusvalta 
Osakkeenomistajilla, joilla on merkittävä vaikutusval-
ta, tarkoitetaan osakkeenomistajia, joilla on valtaa 
osallistua NPS:n taloutta ja toimintaa koskevien pää-
tösten tekoon mutta ei näitä koskevaa määräysvaltaa. 
Nordealla ja sen konserniyhtiöillä katsotaan olevan 
tällainen valta. 

Konserniyhtiöt 
Konserniyhtiöt määritellään kohdassa 5 ”Konserniti-
linpäätöksen periaatteet”. Lisätietoja NPS-konserniin 
kuuluvista yhtiöistä on liitteessä 19 ”Sijoitukset tytär-
yhtiöihin”. 

Konsernin sisäiset tapahtumat eri juridisten yksiköi-
den välillä hinnoitellaan arm’s length -periaatteen ja 
OECD:n siirtohinnoittelua koskevien säännösten mu-
kaisesti. Tapahtumat eliminoidaan konsernitilinpää-
töksessä. 

Osakkuusyritykset 
Osakkuusyritykset määritellään kohdassa 5 ”Konser-
nitilinpäätöksen periaatteet”.  

Lisätietoja NPS-konsernin osakkuusyrityksistä on 
liitteessä 20 ”Sijoitukset osakkuusyrityksiin”. 
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Avainhenkilöt yhtiön johdossa 
Avainhenkilöt yhtiön johdossa ovat: 
• Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank 

AB:n (publ) hallitusten jäsenet 
• konsernijohtaja 
• konsernin johtoryhmä (GEM). 
 

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkitsemisesta ja 
eläkkeistä sekä muista heihin liittyvistä liiketoimista 
kerrotaan liitteessä 8 ”Henkilöstökulut”. 

Muut lähipiiriin kuuluvat 
Muita lähipiiriin kuuluvia ovat johtoon kuuluvien 
avainhenkilöiden perheenjäsenet. Muihin lähipiiriin 
kuuluviksi katsotaan myös yhtiöt, joissa Nordea-
konsernin johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä on mer-
kittävä vaikutusvalta, sekä yhtiöt, joissa näiden avain-
henkilöiden perheenjäsenillä on merkittävä vaikutus-
valta. Myös NPS:n eläkekassa ja eläkesäätiö kuuluvat 
NPS:n lähipiiriin. 

Tietoja liiketoimista NPS:n ja muiden lähipiiriin kuu-
luvien välillä annetaan liitteessä 44 ”Lähipiiriliiketoi-
met”. 
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Liite 2  Segmenttiraportointi 

Toimintasegmentit 
 
Konserni 
 
Toimintasegmenttien tuloksen laskenta 
Laskentaperiaatteet ja toimintasegmenttien väliset allokoinnit vastaavat IFRS 8 -standardin vaatimusten mukaisesti ylimmälle operatiiviselle 
päätöksentekijälle raportoituja tietoja. NPS:ssa konsernin johtoryhmä on määritelty ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi. Liiketoi-
minta-alueraportointiin verrattuna suurin ero on se, että ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle annetut tiedot kootaan ennusteissa käy-
tettävien valuuttakurssien perusteella. 
 
Segmentointiperusteiden muutokset 
Nordean organisaation perustana on kolme liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. 
Edellä mainittujen lisäksi organisaatioon kuuluu yksikkö, jonka nimi on konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Kolmeen liiketoiminta-
alueeseen sekä konsernitoimintoihin ja muihin liiketoimintoihin kuuluvat erilliset yksiköt on määritelty toimintasegmenteiksi. Myös konser-
nin tuki- ja palvelutoiminnot on määritelty toimintasegmentiksi. 
 
Toimintasegmenttikohtaiset taloudelliset tulokset esitetään kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat vähittäispankki sekä suurasiakkaat ja 
pääomamarkkinat. Lisäksi esitetään konsernin tuki- ja palvelutoiminnot -toimintasegmentin tulokset. Muut toimintasegmentit, jotka eivät 
ylitä IFRS 8 -standardissa mainittuja rajoja, sisältyvät erään Muut toimintasegmentit. Konsernitoiminnot ja eliminoinnit sekä se osa tulokses-
ta, jota ei kohdisteta kokonaisuudessaan jollekin toimintasegmentille, esitetään erillisessä täsmäytystaulukossa. 
 
Raportoitavat toimintasegmentit 
Vähittäispankki harjoittaa täyden palvelun pankkitoimintaa ja tarjoaa laajan tuotevalikoiman. Se on Nordean suurin liiketoiminta-alue, ja se 
palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita Pohjoismaiden markkinoilla (Vähittäispankki, Pohjoismaat) sekä Puolassa ja Baltian maissa (Vähittäis-
pankki, Puola ja Baltia). Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue tarjoaa pankkipalveluja ja muita rahoitusratkaisuja suurille 
pohjoismaisille ja kansainvälisille yrityksille, yhteisöille ja julkisyhteisöille. Suuryrityspalvelut on asiakaslähtöinen organisaatio, joka palve-
lee suurimpia maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä. Toiminto vastaa myös Nordean rahoitusalalla toimivista asiakkaista ja tarjoaa heille 
yksittäisiä tuotteita, kuten rahastoja ja osaketuotteita sekä varojen hajautukseen ja rahastojen myyntiin liittyviä konsulttipalveluja. Shipping, 
Oil Services & International -toiminto vastaa Nordean shipping- ja öljyalalla toimivista asiakkaista ja tarjoaa heille räätälöityjä ratkaisuja ja 
syndikoituihin lainoihin liittyviä palveluja. Pääomamarkkinatoiminnan kohdistamattomat erät sisältää sen osan pääomamarkkinatoiminnan 
tuloksesta, jota ei kohdisteta liiketoiminta-alueille. Konsernin tuki- ja palvelutoimintojen tärkein tavoite on huolehtia konsernin varainhan-
kinnasta ja tukea NPS-konsernin johtoa ja hallintaa. Konsernin tuki- ja palvelutoimintojen tuotot koostuvat pääasiallisesti konsernin varain-
hallinnan tuotoista. 
 

Vähittäispankki 
Suurasiakkaat ja  

pääomamarkkinat 
Konsernin tuki- ja palvelu-

toiminnot 
Tuloslaskelma, miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Rahoituskate 790 849 338 323 106 166 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 579 514 -93 -68 -7 -4 

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista 
eristä, netto 92 99 1 163 864 12 3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 8 - - - - 
Muut tuotot 10 10 1 2 2 2 

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1 487 1 480 1 409 1 121 113 167 

Henkilöstökulut -314 -326 -143 -135 -28 -52 
Muut kulut -509 -521 -40 -45 0 2 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -15 -12 -9 -5 0 0 
Liiketoiminnan kulut yhteensä -838 -859 -192 -185 -28 -50 
   
Arvonalentumistappiot luotoista -75 -111 -88 -10 26 44 
Liikevoitto 574 510 1 129 926 111 161 

Tuloverot - - - - - - 
Tulos 574 510 1 129 926 111 161 

Tase, miljoonaa euroa             

Luotot yleisölle 51 238 50 679 42 978 42 456 -13 -72 

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 38 418 37 408 31 535 29 315 270 1 139 
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Liite 2  Segmenttiraportointi, jatk. 

Toimintasegmentit 
 
Konserni 

Toimintasegmentit  
yhteensä Täsmäytys Konserni yhteensä 

Tuloslaskelma, miljoonaa euroa     2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Rahoituskate 1 234 1 338 24 17 1 258 1 355 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 479 442 -184 -133 295 309 
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostet-
tavista eristä, netto 1 267 966 -50 -29 1 217 937 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 8 2 1 18 9 
Muut tuotot     13 14 23 20 36 34 

Liiketoiminnan tuotot yhteensä     3 009 2 768 -185 -124 2 824 2 644 

Henkilöstökulut -485 -513 -82 -79 -567 -592 
Muut kulut -549 -564 102 107 -447 -457 
Poistot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä     -24 -17 -26 -26 -50 -43 
Liiketoiminnan kulut yhteensä     -1 058 -1 094 -6 2 -1 064 -1 092 

Arvonalentumistappiot luotoista     -137 -77 -7 7 -144 -70 
Liikevoitto     1 814 1 597 -198 -115 1 616 1 482 

Tuloverot     - - -430 -381 -430 -381 
Tulos     1 814 1 597 -628 -496 1 186 1 101 

Tase, miljoonaa euroa                 
Luotot yleisölle    94 203 93 063 6 562 6 267 100 765 99 331 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle     70 223 67 862 -11 398 70 212 68 260 

Vähittäispankki -liiketoiminta-alueen erittely 
 

Pohjoismaat1 
Puola ja 

Baltia1 Muut2 Vähittäispankki 
Tuloslaskelma, miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Rahoituskate 630 699 160 150 0 0 790 849 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 531 469 45 43 2 2 579 514 
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostet-
tavista eristä, netto 89 96 5 4 -1 -1 92 99 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - - - - 16 8 16 8 
Muut tuotot 25 4 2 5 -18 1 10 10 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1 275 1 268 212 202 -1 10 1 487 1 480 

Henkilöstökulut -250 -258 -25 -27 -39 -41 -314 -326 
Muut kulut -494 -512 -54 -54 40 45 -509 -521 
Poistot aineellisista ja aineettomista  
hyödykkeistä -5 -3 -2 -3 -8 -6 -15 -12 
Liiketoiminnan kulut yhteensä -749 -773 -81 -84 -7 -2 -838 -859 

Arvonalentumistappiot luotoista -46 -57 -29 -54 - - -75 -111 
Liikevoitto 480 438 102 64 -8 8 574 510 

Tuloverot - - - - - - - - 
Tulos 480 438 102 64 -8 8 574 510 
 

Tase, miljoonaa euroa 
Luotot yleisölle 44 056 43 335 7 182 7 344 - - 51 238 50 679 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 35 217 34 935 3 201 2 445 - 28 38 418 37 408 
1 Vähittäispankki, Pohjoismaat sisältää Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin pankkitoiminnan, ja Vähittäispankki Puola ja Baltia sisältää Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan 
pankkitoiminnan. 
2 Vähittäispankki, muut sisältää Vähittäispankki-liiketoiminta-alueen tukitoiminnot: kehittäminen ja projektit, jakelu, segmentit, tuotteet ja tietotekniikka. 
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Liite 2  Segmenttiraportointi, jatk. 

Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen erittely 
   

Suurasiakkaat 
Shipping, Offshore 

& Oil Services 
Tuloslaskelma, miljoonaa euroa     2012 2011 2012 2011 
Rahoituskate 200 205 131 111 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 185 176 18 32 
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä, netto 113 106 18 10 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - - - - 
Muut tuotot 0 0 - - 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     498 487 167 153 
     
Henkilöstökulut -6 -6 -9 -7 
Muut kulut -121 -122 -16 -13 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä - - 0 0 
Liiketoiminnan kulut yhteensä     -127 -128 -25 -20 

    
Arvonalentumistappiot luotoista -14 10 -74 -21 
Liikevoitto     357 369 68 112 

    
Tuloverot - - - - 
Tulos     357 369 68 112 

    
Tase, miljoonaa euroa     
Luotot yleisölle     8 785 9 308 558 686 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle     6 276 6 544 157 153 
 
    
 Pääomamarkkina-

toiminnon  
kohdistamattomat  

erät 

Suurasiakkaat ja  
pääomamarkkinat, 

muut3 
Suurasiakkaat ja 

pääomamarkkinat 
Tuloslaskelma, miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Rahoituskate 7 5 0 2 338 323 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto -350 -327 55 51 -93 -68 
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä, netto 1 032 749 0 0 1 163 864 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - - - - 0 - 
Muut tuotot 1 0 0 2 1 2 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 690 427 55 55 1 409 1 121 

Henkilöstökulut -77 -68 -51 -54 -143 -135 
Muut kulut 42 36 55 54 -40 -45 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 0 0 -8 -5 -9 -5 
Liiketoiminnan kulut yhteensä -35 -32 -4 -5 -192 -185 

Arvonalentumistappiot luotoista - - 0 0 -88 -10 
Liikevoitto 655 395 51 50 1 129 926 

Tuloverot - - - - - - 
Tulos 655 395 51 50 1 129 926 

Tase, miljoonaa euroa     
Luotot yleisölle 26 716 25 440 6 918 7 023 42 978 42 456 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 16 891 14 582 8 210 8 035 31 535 29 315 
3 Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat, muut sisältää ulkomaan yksiköt, Transaction Products -tukitoiminnon sekä Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-
alueeseen kuuluvat tietotekniikan tukitoiminnot. 
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Liite 2  Segmenttiraportointi, jatk. 

Toimintasegmenttien täsmäytys 

Liiketoiminnan  
tuotot 

 
Liikevoitto 

 
Luotot yleisölle 

Yleisön talletukset 
 ja muut velat yleisölle 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Toimintasegmentit yhteensä 3 009 2 768 1 814 1 597 94 203 93 063 70 223 67 862 
Konsernin yhteiset toiminnot1 -174 -111 -198 -115 6 562 6 420 -11 500 
Eliminoinnit -11 -13 - - - -152 - -102 
Yhteensä 2 824 2 644 1 616 1 482 100 765 99 331 70 212 68 260 
1 Konsernin riskienhallinta, konsernin sisäinen tarkastus, konserni-identiteetti ja –viestintä, konsernin henkilöstöhallinto, konsernin hallitus ja konsernin johtoryhmä 
 
 
 
Konserni 
 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä tuoteryhmittäin 

Miljoonaa euroa         2012   2011 
Pankkituotteet 2 008 1 733 
Pääomamarkkinatuotteet 786 886 
Säästämisen ja varainhoidon tuotteet 25 20 
Henki- ja eläkevakuutustuotteet 5 5 
Muut 0 - 
Yhteensä         2 824   2 644 
 
Pankkituotteet-tuoteryhmä koostuu kolmesta tuotevastuullisesta toiminnosta. Tilituotteet-toiminto vastaa tilipohjaisten tuotteiden kehittämi-
sestä ja toimittamisesta. Näitä tuotteita ovat muun muassa luotot, talletukset, kortit ja verkkopankkipalvelut. Transaction Products -toiminto 
tarjoaa ja kehittää kassanhallintaan sekä kaupan ja projektien rahoitukseen liittyviä palveluja. Nordea Finance -toiminto vastaa kohdevakuu-
dellisesta rahoituksesta, kuten leasingistä, osamaksukaupasta ja factoringistä sekä myyjäyhteistyörahoituksesta. Pääomamarkkinatuotteet 
sisältää rahoitusinstrumentit, jotka ovat saatavilla rahoitusmarkkinoilta, mukaan lukien valuutat, hyödykkeet, osakkeet ja joukkolainat. Se 
sisältää myös tällaisten rahoitusinstrumenttien järjestelyt. Säästämisen tuotteet ja varallisuudenhoito -ryhmä sisältää sijoitusrahastot, täyden 
valtakirjan salkunhoidon, sijoitusneuvonnan, osakekaupankäynnin ja eläketilit. Sijoitusrahasto on tuotekokonaisuus, jonka puitteissa rahasto-
yhtiö sijoittaa osakkeisiin, joukkolainoihin, johdannaisiin tai muihin vakiotuotteisiin rahaston osuudenomistajien puolesta. Täyden valtakir-
jan salkunhoito tarkoittaa palvelua, jossa Nordea hoitaa asiakkaan sijoitussalkkua tämän puolesta. Sijoitusneuvonta tarkoittaa palvelua, jota 
tarjotaan asiakkaiden sijoituspäätösten tueksi. Nordean henki- ja eläkevakuutus tarjoaa henki- ja eläkevakuutustuotteita ja -palveluja. 
 
 
Konserni 
 
Maantieteellinen jakauma 

Tuotot yhteensä Varat 
Miljoonaa euroa       2012 2011 2012 2011 

Ruotsi 65 142 7 575 12 237 
Suomi 1 562 1 442 106 206 129 640 
Norja 146 405 8 763 9 919 
Tanska 528 326 139 460 178 776 
Baltian maat 210 27 10 145 1 005 
Puola 7 2 116 90 
Muut 306 300 69 682 67 620 
Yhteensä       2 824 2 644 341 947 399 287 
 
NPS:n pääasiallinen maantieteellinen markkina-alue kattaa Pohjoismaat, Baltian maat ja Puolan. Tuotot ja varat jaetaan alueittain toimintojen 
sijainnin mukaan. Liikearvo kohdistetaan eri maihin hankittujen yksiköiden liiketoiminnan sijainnin perusteella. 
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Liite 3  Korkotuotot ja korkokulut 

 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Korkotuotot     
Saamisista luottolaitoksilta 224 390 286 474
Luotoista yleisölle 1 857 2 011 1 560 1 695
Korollisista arvopapereista 177 181 177 181
Muut korkotuotot 79 65 87 77

Korkotuotot yhteensä 2 337 2 647 2 110 2 427
     
Korkokulut     
Veloista luottolaitoksille -455 -434 -452 -432
Yleisön talletuksista ja muista veloista yleisölle -329 -440 -329 -439
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -464 -330 -464 -330
Veloista, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla -27 -25 -27 -25
Muut korkokulut1 196 -63 196 -63

Korkokulut yhteensä -1 079 -1 292 -1 076 -1 289

Rahoituskate 1 258 1 355 1 034 1 138
1 Nettomääräiset korkotuotot johdannaisista, jotka arvostetaan käypään arvoon ja jotka liittyvät Nordean varainhankintaan, voivat sekä vähentää että lisätä muita korkoku-
luja, lisätietoja liitteessä 1. 

   
Korkotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta tulosvaikutteisesti käypään arvoon, olivat 2 180 miljoonaa euroa (2 518) konsernissa ja 1 954 
miljoonaa euroa (2 297) emoyhtiössä. Korkokulut rahoitusveloista, joita ei arvosteta tulosvaikutteisesti käypään arvoon, olivat -1 275 mil-
joonaa euroa (-1 229) konsernissa ja -1 272 miljoonaa euroa (-1 226) emoyhtiössä.  
 
Arvoltaan alentuneista saamisista kertyneiden korkojen osuus korkotuotoista oli hyvin vähäinen. 
 
 
Rahoituskate   
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Korkotuotot 2 241 2 546 2 110 2 427
Leasing-tuotot1 96 101 - -
Korkokulut -1 079 -1 292 -1 076 -1 289

Yhteensä 1 258 1 355 1 034 1 138
1 Josta ehdolliset leasing-tuotot 24 miljoonaa euroa (27). Nordeassa ehdollisia leasing-tuottoja kertyy vaihtuvista koroista (pl. kiinteä marginaali). Jos ehdolliset leasing-
tuotot vähenevät, niitä kompensoivat pienentyvät varainhankinnan kustannukset. 
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Liite 4  Palkkiotuotot ja –kulut, netto 

 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Varallisuudenhoito 52 52 52 52
Henkivakuutus 6 5 6 5
Arvopaperivälitys, arvopaperien liikkeeseenlaskut ja corporate finance -toiminta 75 73 76 73
Säilytys- ja liikkeeseenlaskupalvelut  33 26 33 26
Talletukset 7 6 7 6

Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät palkkiotuotot yhteensä 173 162 174 162
Maksuliikenne 196 187 197 188
Kortit 97 87 67 57

Maksuliikenteeseen ja kortteihin liittyvät palkkiotuotot yhteensä 293 274 264 245
Luotonanto 88 90 76 79
Takaukset ja dokumenttimaksut 146 146 145 147

Luotonantoon liittyvät palkkiotuotot yhteensä 234 236 221 226
Muut palkkiotuotot 41 31 41 29

Palkkiotuotot 741 703 700 662
     
Säästäminen ja sijoittaminen -323 -302 -323 -302
Maksuliikenne -10 -10 -7 -7
Kortit -55 -47 -53 -45
Muut palkkiokulut -58 -35 -56 -33

Palkkiokulut -446 -394 -439 -387
Palkkiotuotot ja –kulut, netto 295 309 261 275
 
Sellaisista rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tuloslaskelman kautta, saadut palkkiotuotot olivat 95 miljoonaa euroa 
(94) konsernissa ja 83 miljoonaa euroa (85) emoyhtiössä. Näitä tuottoja ei oteta huomioon efektiivistä korkoa määritettäessä. 
 
Sellaisista notariaattipalveluista, joiden tuloksena konsernin haltuun tulee tai konserni sijoittaa varoja asiakkaan puolesta, saadut palk-
kiotuotot olivat konsernissa 134 miljoonaa euroa (129) ja emoyhtiössä 134 miljoonaa euroa (129). Näitä tuottoja ei oteta huomioon efektii-
vistä korkoa määritettäessä. 
 



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   62

Liite 5  Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 

 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Osakkeet ja osuudet ja muut osakesidonnaiset erät 264 78 263 74
Korolliset arvopaperit ja muut korkosidonnaiset erät 520 726 519 726
Muut rahoitusinstrumentit 297 42 297 42
Valuuttakurssimuutokset 140 93 132 98
Sijoituskiinteistöt -4 -2 -3 -1
Yhteensä 1 217 937 1 208 939

    
Voitot/tappiot rahoitusinstrumenteista luokittain, netto     
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0 - 0 -
Rahoitusvarat, jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti 153 -35 153 -34
Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt rahoitusvarat1 937 899 935 894
Rahoitusvarat suojauslaskennasta 2 -3 2 -3
- joista voitot/tappiot suojausinstrumenteista, netto 392 196 392 196
- joista voitot/tappiot suojatuista eristä, netto -390 -199 -390 -199
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat2 2 1 2 1
Valuuttakurssimuutokset (pl. valuuttasuojaukset) 127 77 119 82
Muut erät -4 -2 -3 -1

Yhteensä 1 217 937 1 208 939
1 IAS 39:n mukaiset jaksotetut ensimmäisen päivän voitot olivat 5 miljoonaa euroa (-5) sekä konsernissa että emoyhtiössä. 
2 Josta 2 miljoonaa euroa liittyy luotoiksi ja muiksi saamisiksi luokiteltuihin instrumentteihin. 
 
 
 
 
Liite 6  Osingot 

 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet - - 80 60
Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet - - 19 2

Yhteensä - - 99 62
 
 
 
 
Liite 7  Muut liiketoiminnan tuotot 

 Konserni  Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Osakkeiden ja osuuksien myynnit - - - -
Kiinteistötoiminnan tuotot 2 -1 2 3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 3 2 0 0
Muut tuotot 31 33 30 35

Yhteensä 36 34 32 38
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Liite 8  Henkilöstökulut 
 

Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Palkat ja palkkiot -434 -463 -400 -428 
Eläkekulut (erittely alla) -56 -61 -50 -55 
Sosiaaliturvamaksut -31 -36 -28 -33 
Voittopalkkiojärjestelmä1 -20 -5 -19 -5 
Muut henkilöstökulut -26 -27 -23 -25 

Yhteensä -567 -592 -520 -546 
1 Erään Voittopalkkiojärjestelmä kirjattiin vuonna 2012 konsernissa 20 miljoonaa euroa (5) ja emoyhtiössä 19 miljoonaa euroa (5). Kirjaukset sisältävät uuden 18 miljoonan 
euron kirjauksen konsernissa (8) ja 17 miljoonan euron (8) kirjauksen emoyhtiössä sekä aiempiin vuosiin kohdistuvan 2 miljoonan euron (3) kulukirjauksen konsernissa ja 
2 miljoonan euron (3) kulukirjauksen emoyhtiössä. 
 
 Konserni Emoyhtiö 
  2012 2011 2012 2011 

Eläkekulut 
Etuuspohjaiset eläkejärjestelmät (liite 33) 9 7 9 7 
Maksuperusteiset eläkejärjestelmät -65 -68 -59 -62 

Yhteensä -56 -61 -50 -55 

Palkitsemista koskevien tietojen julkistaminen pohjoismaisten pankkivalvontaviranomaisten ja yleisten määräysten mukaan  
(mukaan lukien Finanssivalvonnan valvottavatiedote 62/501/2010)  
Näiden säännösten mukaiset kvalitatiiviset tiedot esitetään hallituksen toimintakertomuksen erillisessä palkitsemista koskevassa osassa. 
Kvantitatiiviset tiedot puolestaan julkaistaan erillisessä raportissa Nordean kotisivuilla (www.nordea.com) viikkoa ennen varsinaista yhtiö-
kokousta 14. maaliskuuta 2013. 
 
Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen maksetut palkkiot 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat Nordea Bank AB:n (publ) konsernin johtoryhmän jäseniä lukuun 
ottamatta yhtä ulkopuolista jäsentä, Carl-Johan Granvikia. Ulkopuolisen jäsenen kuukausipalkkio oli 1 250 euroa, yhteensä 6 250 euroa 
vuodelta 2012. Vuonna 2012 Nordea Bank AB (publ) maksoi edellä mainittujen muiden hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat, palk-
kiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut. Nordea Bank AB (publ) laskutti nämä palkkakustannukset Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä osana 
Head Office Allocation -kuluja. 
  
Edellä mainittujen muiden hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkatiedot, rahalainat sekä eläkesitoumuksia koskevat tiedot on esitetty 
Nordea Bank AB:n (publ) vuosikertomuksessa. 
  
Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtajan sijaiselle on maksettu palkkaa 0 miljoonaa euroa vuonna 2012. Toimitusjohtajan sijaisen eläke-
vastuu vuoden 2012 lopussa oli 3 miljoonaa euroa ja etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut olivat 2 miljoonaa euroa. 

Miljoonaa euroa     2012 2011 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n antamat rahalainat         
Hallituksen jäsenille ja varajäsenille     0 - 
Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen     0 0 
          
Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen myönnettyjen luottojen ehdoista on päätetty hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Takaukset ja muut taseen ulkopuoliset sitoumukset 
Toimi- ja valvontaelinten jäsenten tai tilintarkastajien hyväksi ei ole myönnetty takauksia tai muita taseen ulkopuolisia sitoumuksia. 
 
Toimi- ja hallintoelinten jäsenet eivät omista Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeita tai sen liikkeeseenlaskemia optio-oikeuksia tai vaihto-
velkakirjalainoja. 
 
Luotot johtoon kuuluville avainhenkilöille 
Liitteen 1 kohdassa 23 määritellyille johtoon kuuluville avainhenkilöille annettuja luottoja oli konsernissa 2 miljoonaa euroa (1) ja emoyhti-
össä 2 miljoonaa euroa (1). Konserni sai näistä luotoista korkotuottoja 0 miljoonaa euroa (0) ja emoyhtiö 0 miljoonaa euroa (0). 
 
Nordean palveluksessa oleville johtoon kuuluville avainhenkilöille annettujen luottojen ehdoista on päätetty hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden perheenjäsenille ja niille johtoon kuuluville avainhenkilöille, jotka eivät ole Nordean palve-
luksessa, annettaviin lainoihin sovelletaan tavanomaisia markkinaehtoja. Suomessa henkilöstön luotoista maksama korko vastaa Nordean 
rahoituskustannusta, johon lisätään 0,10 prosenttiyksikön marginaali 400 000 euroon saakka ja 0,30 prosenttiyksikön marginaali 400 000 
euroa ylittävältä osuudelta. 
 
Konserni ei ole pantannut varallisuutta tai antanut muuta vakuutta tai vastuusitoumusta johtoon kuuluvien avainhenkilöiden puolesta. 
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Liite 8  Henkilöstökulut, jatk. 

Pitkäaikaiset kannustinohjelmat 
 
Konserni 2012 

Ehdolliset oikeudet LTIP 2012       
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Annetut       210 430 502 999 210 430 
Käyttämättä jääneet       -2 569 -5 138 -2 569 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa       207 861 497 861 207 861 
- joista käytettävissä       -   -  - 
              
Emoyhtiö         2012   

Ehdolliset oikeudet LTIP 2012       
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Annetut       205 353 489 792 205 353 
Käyttämättä jääneet       -2 569 -5 138 -2 569 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa       202 784 484 654 202 784 
- joista käytettävissä       -   -  - 

Konserni 2012 2011 

Ehdolliset oikeudet LTIP 2011 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 154 236 308 472 154 236 - - - 
Annetut1 5 481 10 962 5 481 154 236 308 472 154 236 
Siirrot vuoden aikana -6 347 -12 694 -6 347 - - - 
Käyttämättä jääneet -3 839 -7 678 -3 839 - - - 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa 149 531 299 062 149 531 154 236 308 472 154 236 
- joista käytettävissä - - - - - - 

Emoyhtiö 2012 2011 

Ehdolliset oikeudet LTIP 2011 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 150 845 301 690 150 845 - - - 
Annetut1 5 352 10 704 5 352 150 845 301 690 150 845 
Siirrot vuoden aikana -6 347 -12 694 -6 347 - - - 
Käyttämättä jääneet -3 839 -7 678 -3 839 - - - 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa 146 011 292 022 146 011 150 845 301 690 150 845 
- joista käytettävissä - - - - - - 
 
Konserni            2012                              2011 

Ehdolliset oikeudet LTIP 2010 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 162 974 325 948 162 974 173 195 346 390 173 195 
Siirrot vuoden aikana -3 057 -6 114 -3 057 -7 220 -14 440 -7 220 
Käyttämättä jääneet -6 789 -13 578 -6 789 -3 001 -6 002 -3 001 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa 153 128 306 256 153 128 162 974 325 948 162 974 

- joista käytettävissä - - - - - - 

Emoyhtiö            2012                              2011 

Ehdolliset oikeudet LTIP 2010 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 160 554 321 108 160 554 170 775 341 550 170 775 
Siirrot vuoden aikana -3 057 -6 114 -3 057 -7 220 -14 440 -7 220 
Käyttämättä jääneet -6 789 -13 578 -6 789 -3 001 -6 002 -3 001 
Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa 150 708 301 416 150 708 160 554 321 108 160 554 
- joista käytettävissä - - - - - - 
1 LTIP 2011 -ohjelmassa vuonna 2012 annetut oikeudet ovat korvausta vuonna 2012 Nordean osakkeelle maksetusta osingosta. 
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Konserni 2012 2011 

Oikeudet  LTIP 2009 A-oikeudet 
B - C-

oikeudet D-oikeudet A-oikeudet 
B - C-

oikeudet D-oikeudet 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 74 943 71 432 24 360 266 195 266 195 106 478 
Käyttämättä jääneet -7 359 -7 359 -7 359 - - - 
Käytetyt2 -46 056 -48 756 -16 380 -191 252 -194 763 -82 118 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa 21 528 15 317 621 74 943 71 432 24 360 

- joista käytettävissä 21 528 15 317 621 74 943 71 432 24 360 

Emoyhtiö 2012 2011 

Oikeudet LTIP 2009 A-oikeudet 
B - C-

oikeudet D-oikeudet 
A-

oikeudet 
B - C-

oikeudet 
D-

oikeudet 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 70 614 67 103 22 628 261 866 261 866 104 746 
Käyttämättä jääneet -7 359 -7 359 -7 359 - - - 
Käytetyt2 -41 727 -44 427 -14 648 -191 252 -194 763 -82 118 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa 21 528 15 317 621 70 614 67 103 22 628 

- joista käytettävissä 21 528 15 317 621 70 614 67 103 22 628 

Konserni 2012 2011 

Oikeudet LTIP 2008 A-oikeudet 
B - C-

oikeudet D-oikeudet 
A-

oikeudet 
B - C-

oikeudet 
D-

oikeudet 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 2 720 3 311 2 454 12 765 13 496 8 834 
Siirrot vuoden aikana 3 326 3 325 3 544 - - - 
Käyttämättä jääneet -2 335 -2 335 -2 335 - - - 
Käytetyt2 -3 711 -4 301 -3 663 -10 045 -10 185 -6 380 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa - - - 2 720 3 311 2 454 

- joista käytettävissä - - - 2 720 3 311 2 454 

Emoyhtiö 2012 2011 

Oikeudet LTIP 2008 A-oikeudet 
B - C-

oikeudet D-oikeudet 
A-

oikeudet 
B - C-

oikeudet 
D-

oikeudet 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden alussa 2 720 3 311 2 454 11 389 12 120 8 834 
Siirrot vuoden aikana 3 326 3 325 3 544 - - - 
Käyttämättä jääneet -2 335 -2 335 -2 335 - - - 
Käytetyt2 -3 711 -4 301 -3 663 -8 669 -8 809 -6 380 

Liikkeessä olevat oikeudet vuoden lopussa - - - 2 720 3 311 2 454 

- joista käytettävissä - - - 2 720 3 311 2 454 
2 Painotettu keskimääräinen osakekurssi oli vuoden 2012 aikana 6,88 euroa (7,45).  
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Edellytyksenä pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin osallistumiselle on, että osallistujista tulee osakkeenomistajia, kun he tekevät sijoituksen 
Nordean osakkeisiin. 
 
          LTIP 2012   

        
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II 

Kantaosakkeiden lkm/oikeus       1,00 1,00 1,00 
Merkintähinta, euroa       - - - 
Antopäivä       13.5.2012 13.5.2012 13.5.2012 
Sitouttamisjakso, kuukautta       36 36 36 
Sopimuksen voimassaoloaika, kuukautta       36 36 36 

Ensimmäinen merkintäpäivä       

huhti-
toukokuu 

2015 

huhti-
toukokuu 

2015 

huhti-
toukokuu 

2015 
Käypä arvo antopäivänä, euroa       6,55 6,55 2,37 

LTIP 2011 LTIP 2010 

  
Matching-

osake 

Tulos-
perusteinen 

osake I 

Tulos-
perusteinen 

osake II A-oikeudet 
B-C-

oikeudet D-oikeudet 

Kantaosakkeiden lkm/oikeus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Merkintähinta, euroa - - - - - - 
Antopäivä 13.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 13.5.2010 13.5.2010 13.5.2010 
Sitouttamisjakso, kuukautta 36 36 36 36 36 36 
Sopimuksen voimassaoloaika, kuukautta 36 36 36 36 36 36 

Ensimmäinen merkintäpäivä 

huhti-
toukokuu 

2014 

huhti-
toukokuu 

2014 

huhti-
toukokuu 

2014 

huhti-
toukokuu 

2013 

huhti-
toukokuu 

2013 

huhti-
toukokuu 

2013 
Käypä arvo antopäivänä, euroa 7,901 7,901 2,861 6,75 6,75 2,45 
1 Käypä arvo on laskettu uudelleen sitouttamisjakson aikana jaetun osingon vuoksi. Osallistujat saavat osingon korvauksena lisää matching-osakkeita ja tulosperusteisia 
osakkeita. 

LTIP 2009 LTIP 20082 

  A-oikeudet 
B-C-

oikeudet D-oikeudet A-oikeudet 
B-C-

oikeudet D-oikeudet 

Kantaosakkeiden lkm/oikeus 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 
Merkintähinta, euroa 0,51 0,12 0,12 1,75 0,98 0,98 
Antopäivä 14.5.2009 14.5.2009 14.5.2009 13.5.2008 13.5.2008 13.5.2008 
Sitouttamisjakso, kuukautta 24 24 24 24 24 24 
Sopimuksen voimassaoloaika, kuukautta 48 48 48 48 48 48 
Ensimmäinen merkintäpäivä 29.4.2011 29.4.2011 29.4.2011 29.4.2010 29.4.2010 29.4.2010 

Käypä arvo antopäivänä, euroa 4,66 5,01 1,75 7,53 8,45 4,14 
2 Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12. maaliskuuta 2009 päätetyn osakeannin vuoksi tietyt LTIP 2008 -ohjelman parametrit oli laskettava uudelleen ohjelmista tehtyjen 
sopimusten mukaisesti. Uudelleen laskennan tarkoituksena oli asettaa osallistujat samaan taloudelliseen asemaan kuin juuri ennen osakeantia. 
 
Ehdot ja vaatimukset 
Jokaista LTIP-ohjelmien mukaisesti sijoitettua osaketta kohti osallistuja sai ehdollisen A-merkintäoikeuden/matching-osakkeen hankkia tai 
saada tulevana ajankohtana kantaosakkeita edellyttäen, että osallistuja pysyy Nordea-konsernin palveluksessa. Lisäksi hän sai ehdolliset B- 
D-merkintäoikeudet / I- ja II-sarjan tulosperusteiset osakkeet, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan tai saamaan lisää kantaosakkeita edellyttä-
en, että tietyt taloudelliset tavoitteet saavutetaan. B- ja C-oikeuksia sekä I-sarjan tulosperusteisia osakkeita koskevat tavoitteet liittyvät ris-
kisopeutetun osakekohtaisen tuloksen (risk-adjusted profit per share, RAPPS) kasvuun. Mikäli raportoitu osakekohtainen tulos (earnings per 
share, EPS) on ennalta määriteltyä tasoa alempi, osallistujat eivät voi käyttää B- tai C-merkintäoikeuksiaan tai I-sarjan tulosperusteisia osak-
keita. D-merkintäoikeuksien ja II-sarjan tulosperusteisten osakkeiden käyttöön oikeuttava tavoite liittyy markkinoihin, ja siinä tavoitellaan 
osakkeen kokonaistuoton (total shareholder return, TSR) kasvua vertailuryhmän osakkeiden kokonaistuottoihin verrattuna. 
 
Kun merkintäoikeuksien käyttöön oikeuttavat tavoitteet eivät täyty kokonaan, ne oikeudet, joita ei voi enää käyttää, raportoidaan edellä ole-
vissa taulukoissa rivillä "Käyttämättä jääneet". Riviin sisältyvät myös ne oikeudet, jotka ovat jääneet käyttämättä osallistujan lähdettyä Nor-
dean palveluksesta. 
 
Kantaosakkeiden hankintahinta oikaistaan osingoilla (soveltuvin osin). Hankintahinta ei kuitenkaan koskaan voi olla pienempi kuin ennak-
koon määritelty hinta. Myös yhdestä oikeudesta saatavan voiton enimmäismäärä on rajattu. 
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  LTIP 2012 LTIP 2011 LTIP 2010 
Sitouttamisehto /Matching  
osake/Tulosperusteinen osake I 
ja II 

Nordea-konsernin palveluksessa 
tietyin poikkeuksin kolmen 

vuoden sitouttamisjakson ajan. 
 

Nordea-konsernin palveluksessa 
tietyin poikkeuksin kolmen 

vuoden sitouttamisjakson ajan. 

Nordea-konsernin palveluksessa 
tietyin poikkeuksin kolmen 

vuoden sitouttamisjakson ajan. 

Tulostavoite /Tulosperusteinen 
osake I 

Keskimääräinen taloudellisen 
pääoman riskisopeutettu tuotto 
(RAROCAR) vuosina 2012- 

2014. Täydet merkintäoikeudet 
saavutetaan, jos RAROCAR on 

17 prosenttia. 
 

RAPPS:n kertyvä vuotuinen 
kasvuprosentti (Compound 

Annual Growth Rate, CAGR) 
vuodesta 2010 lähtien (lasken-
nan perusvuosi) vuoden 2013 

loppuun saakka. Täydet 
merkintäoikeudet saavutetaan, 

jos CAGR on vähintään 
10 prosenttia. 

RAPPS:n kertyvä vuotuinen 
kasvuprosentti (Compound 

Annual Growth Rate, CAGR) 
vuodesta 2009 lähtien (lasken-
nan perusvuosi) vuoden 2012 

loppuun saakka. Täydet merkin-
täoikeudet saavutetaan, jos 

CAGR on vähintään 
9 prosenttia. 

Osakekohtaista tulosta koskeva 
tavoite /Tulosperusteinen osake I 

- Vuosien 2011-2013 keskimää-
räinen raportoitu osakekohtai-
nen tulos vähintään 0,26 euroa. 

Vuosien 2010-2012 keskimää-
räinen raportoitu osakekohtai-
nen tulos vähintään 0,26 euroa. 

Tulostavoitteet/ Tulosperusteinen 
osake II 

Taloudellisen pääoman riski-
sopeutettu tuotto (RAROCAR) 
vuosina 2012-2014 ja sijoitus 
vertailuryhmässä P/B-luvulla 
mitattuna. Täydet merkintäoi-

keudet saavutetaan, jos RARO-
CAR on 14 prosenttia ja Norde-

an P/B-luku on sijoilla 1-5. 
 

Osakkeen kokonaistuotto 
vuosina 2011-2013 suhteessa 
vertailuryhmään. Täydet mer-
kintäoikeudet saavutetaan, jos 
Nordea on vertailuryhmässä 

sijalla 1-5. 

Osakkeen kokonaistuotto vuo-
sina 2010-2012 suhteessa ver-

tailuryhmään. Täydet merkintä-
oikeudet saavutetaan, jos Nor-

dea on vertailuryhmässä  
sijalla 1-5. 

Enimmäismäärä Jaettujen osakkeiden markkina-
arvo ei saa olla suurempi kuin 

osanottajan vuosipalkka vuoden 
2011 lopussa. 

Jaettujen osakkeiden markkina-
arvo ei saa olla suurempi kuin 

osanottajan vuosipalkka vuoden 
2010 lopussa. 

Jaettujen osakkeiden markkina-
arvo ei saa olla suurempi kuin 

osanottajan vuosipalkka vuoden 
2009 lopussa. 

Merkintähinnan oikaisut Matching-osakkeiden ja tulos-
perusteisten osakkeiden luku-

määrää oikaistaan Nordean 
osakkeelle sitouttamisjakson 
aikana maksetuilla osingoilla 

olettaen, että kaikilla osingoilla 
hankittaisiin välittömästi lisää 

Nordean osakkeita. 
 

Matching-osakkeiden ja tulos-
perusteisten osakkeiden luku-

määrää oikaistaan Nordean 
osakkeelle sitouttamisjakson 
aikana maksetuilla osingoilla 

olettaen, että kaikilla osingoilla 
hankittaisiin välittömästi lisää 

Nordean osakkeita. 
 

- 

 
 

LTIP 20091 LTIP 20081 
Sitouttamisehto, A-D -oikeudet Nordea-konsernin palveluksessa tietyin poikkeuk-

sin kahden vuoden sitouttamisjakson ajan. 
Nordea-konsernin palveluksessa tietyin poikkeuk-

sin kahden vuoden sitouttamisjakson ajan. 

Tulostavoite B-oikeudet RAPPS:n kasvu vuonna 2009 vuodesta 2008. 
Täydet merkintäoikeudet saavutettiin, jos RAPPS 

kasvoi 8 prosenttia tai enemmän. 

RAPPS:n kasvu vuonna 2008 vuodesta 2007. 
Täydet merkintäoikeudet saavutettiin, jos RAPPS 

kasvoi 12 prosenttia tai enemmän. 

Osakekohtaista tulosta koskeva 
tavoite, B-oikeudet 

Vuoden 2009 raportoitu osakekohtainen tulos 
vähintään 0,26 euroa. 

Vuoden 2008 raportoitu osakekohtainen tulos 
vähintään 0,80 euroa. 

Tulostavoite, C-oikeudet RAPPS:n kasvu vuonna 2010 vuodesta 2009. 
Täydet merkintäoikeudet saavutettiin, jos RAPPS 

kasvoi 8 prosenttia tai enemmän. 

RAPPS:n kasvu vuonna 2009 vuodesta 2008. 
Täydet merkintäoikeudet saavutettiin, jos RAPPS 

kasvoi 12 prosenttia tai enemmän. 

Osakekohtaista tulosta koskeva 
tavoite, C-oikeudet 

Vuoden 2010 raportoitu osakekohtainen tulos 
vähintään 0,26 euroa. 

Vuoden 2009 raportoitu osakekohtainen tulos 
vähintään 0,52 euroa. 

Tulostavoitteet, D-oikeudet Osakkeen kokonaistuotto vuosina 2009-2010 
suhteessa vertailuryhmään. Täydet merkintäoi-

keudet saavutettiin, jos Nordea on vertailu-
ryhmän paras. 

Osakkeen kokonaistuotto vuosina 2008-2009 
suhteessa vertailuryhmään. Täydet merkintäoi-

keudet saavutettiin, jos Nordea oli vertailu-
ryhmän paras. 

Enimmäismäärä Kustakin A-D-oikeudesta saatava voitto on rajattu 
9,59 euroon. 

Kustakin A-D-oikeudesta saatava voitto on rajattu 
21,87 euroon. 

Merkintähinnan oikaisut Merkintähintaa oikaistaan merkintäaikana jaetuil-
la osingoilla. Merkintähinta ei voi kuitenkaan olla 

vähemmän kuin 0,10 euroa. 

Merkintähintaa oikaistaan merkintäaikana jaetuil-
la osingoilla. Merkintähinta ei voi kuitenkaan olla 

vähemmän kuin 0,10 euroa. 

1 Vuoden 2009 osakeannin taloudellisten vaikutusten vuoksi on oikaistu seuraavia parametrejä: vuosien 2008 ja 2009 RAPPS, jota käytetään LTIP 2008- (C-oikeudet) ja 
LTIP 2009 (B- ja C-oikeudet) -ohjelmissa, osakekohtaista tulosta koskeva tavoite LTIP 2008 (C-oikeudet) ja LTIP 2009 (B- ja C-oikeudet) -ohjelmissa sekä enimmäismäärä 
LTIP 2009- ja LTIP 2008 -ohjelmissa. 
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Liite 8  Henkilöstökulut, jatk. 
Käyvän arvon laskelmat 
Käypä arvo lasketaan yleisesti hyväksytyillä arvostusmalleilla, joissa käytetään seuraavia muuttujia:  
 
  LTIP 2012 LTIP 2011 LTIP 2010 LTIP 2009 LTIP 2008 
Painotettu keskimääräinen osakekurssi, euro 6,70 8,39 6,88 5,79 11,08 
Käyttöoikeuden voimassaoloaika, vuotta 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 
Odotettujen osinkojen vähennys Ei Ei Ei Kyllä Kyllä 
Riskitön korko, % - - - 1,84 3,83 
Odotettu volatiliteetti, % - - - 29 21 
 
Odotettu volatiliteetti perustuu historiallisiin arvoihin. Koska merkintähinta (0 euroa LTIP 2010-, LTIP 2011- ja LTIP 2012-ohjelmassa) on 
antopäivänä huomattavasti osakekurssia edullisempi, arvo ei ole kovin herkkä odotetun volatiliteetin ja riskittömän koron suhteen. Käyvän 
arvon laskelmat perustuvat myös merkintäoikeuksien arvioituun aikaiseen käyttöön ohjelmien oikeuksien käyttöaikoina (ei koske LTIP 
2010-, LTIP 2011- ja LTIP 2012-ohjelmaa). 
 
D-merkintäoikeuksien ja II-sarjan tulosperusteisten osakkeiden arvo lasketaan markkinaolosuhteiden perusteella ja osakkeen kokonaistuottoa 
ja P/B-lukua koskevien tavoitteiden täyttyminen on otettu huomioon laskettaessa käyttöoikeuden käypää arvoa antohetkellä. Osakkeen koko-
naistuottoa ja P/B-lukua koskevien tavoitteiden vaikutuksen laskennassa on oletettu, että kaikki mahdolliset tulokset ovat yhtä mahdollisia. 
Myös jokaisen ohjelman enimmäismäärät on otettu huomioon laskettaessa käyttöoikeuden käypää arvoa antohetkellä. Käyvän arvon oikaisu 
on noin 2-3 prosenttia painotetusta keskimääräisestä osakekurssista. 
 
Osakkeina maksettavien osakeperusteisten ohjelmien kulut1 
 
Konserni 
Miljoonaa euroa LTIP 2012 LTIP 2011 LTIP 2010 LTIP 2009 LTIP 2008 
Koko ohjelman odotetut kulut  -3,1 -2,9 -2,1 -3,1 -1,8 
Koko ohjelman enimmäiskulut  -5,3 -4,0 -3,5 -3,1 -1,8 
Kulut yhteensä vuonna 2012 -0,7 -0,9 -0,3 - - 
Kulut yhteensä vuonna 2011 - -0,6 -0,8 -0,5 - 

          
Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa LTIP 2012 LTIP 2011 LTIP 2010 LTIP 2009 LTIP 2008 
Koko ohjelman odotetut kulut  -3,0 -2,9 -2,1 -3,0 -1,8 
Koko ohjelman enimmäiskulut  -5,1 -3,9 -3,5 -3,0 -1,8 
Kulut yhteensä vuonna 2012 -0,6 -0,9 -0,3 - - 
Kulut yhteensä vuonna 2011 - -0,5 -0,7 -0,5 - 
1 Lukuihin ei sisälly sosiaalikuluja 
 
Laskettaessa LTIP 2010-, LTIP 2011- ja LTIP 2012-ohjelman odotettuja kuluja ja enimmäiskuluja henkilöstön vuotuiseksi vaihtuvuudeksi 
arvioitiin 5 prosenttia. Odotetut kulut kirjataan 36 kuukauden sitouttamisjakson aikana (LTIP 2010, LTIP 2011 ja LTIP 2012) ja 24 kuukau-
den sitouttamisjakson aikana (LTIP 2009 ja 2008). 
 
Lykätyt osakkeen kokonaistuottoon sidotut palkkiot 
Nordeassa lykätään sellaisten osakesidonnaisten palkkioiden maksua, jotka muodostavat osan tietyille henkilöstön jäsenille maksettavista 
tulosperusteisista palkkioista. Palkkiot ovat sidoksissa Nordean osakkeen kokonaistuottoon, ja ne maksetaan henkilöstölle joko kertasumma-
na kolmen vuoden lykkäysjakson jälkeen tai tasasuuruisina erinä 3 - 5 vuoden aikana. Vuodesta 2011 lähtien Nordea on myös asettanut 
käyttörajoituksia, jotka koskevat tietyille henkilöstön jäsenille maksettavien tulosperusteisten palkkioiden osan muodostavia osakkeen koko-
naistuottoon sidottuja palkkioita. 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään ainoastaan Nordean osakkeen kokonaistuottoon sidotut lykätyt palkkiot. Nordeassa on käytössä myös 
muiden kuin osakkeen kokonaistuottoon sidottujen palkkioiden lykkäyksiä, joita ei esitetä alla olevassa taulukossa. Lisätietoja kaikista lykä-
tyistä palkkioista annetaan erillisessä palkitsemista koskevassa raportissa, joka on julkaistu Nordean verkkosivuilla osoitteessa 
www.nordea.com.  

  Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Lykätyt osakkeen kokonaistuottoon sidotut palkkiot vuoden alussa 1 380 1 083 1 380 1 083 
Kertyneet lykätyt/rajoitetut osakkeen kokonaistuottoon sidotut  
palkkiot vuoden aikana 1 634 1 098 1 634 1 098 
Osakkeen kokonaistuoton indeksointi vuoden aikana 573 -444 573 -444 
Maksut vuoden aikana2 -287 -361 -287 -361 
Kurssierot -6 4 -6 4 
Lykätyt osakkeen kokonaistuottoon sidotut palkkiot vuoden 
lopussa1 3 294 1 380 3 294 1 380 
1 Josta 1 184 miljoonaa euroa on henkilöstön käytettävissä vuonna 2013. Koska tulosperusteisten palkkioiden kohdentamisesta ei tehdä lopullista päätöstä kuluvan vuo-
den aikana, vuoden aikana lykättyjen palkkioiden määrä liittyy edellisenä vuonna ansaittuihin tulossidonnaisiin palkkioihin. 
 2 Käyttämättä jättämisen vuoksi ei ole tehty oikaisuja vuonna 2012. 
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Liite 8  Henkilöstökulut, jatk. 

Henkilöstömäärä (keskimäärin) 
 Konserni Emoyhtiö 
  2012 2011 2012 2011 
Kokopäivätoiminen henkilöstö 8 731 9 366 7 967 8 610 
Osa-aikainen henkilöstö 538 648 485 588 

Yhteensä 9 269 10 014 8 452 9 198 

Henkilötyövuotta kauden lopussa 8 252 8 828 7 516 8 093 
 
 
 
 
Liite 9  Muut kulut 

 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Tietotekniikkakulut1 -150 -160 -170 -182
Markkinointi- ja edustuskulut -31 -36 -28 -32
Posti-, kuljetus-, puhelin- ja muut hallintokulut -46 -50 -39 -43
Vuokrakulut ja muut kiinteistökulut -92 -91 -91 -90
Muut kulut2 -128 -120 -116 -111

Yhteensä -447 -457 -444 -458
1 NPS ulkoisti IT-toimintonsa Nordea Bank AB:lle maaliskuussa 2012. 
2 Sisältää tilintarkastajien palkkiot.  
 
Tilintarkastajien palkkiot 
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

KPMG     
Tilintarkastuspalkkiot -1 -1 -1 -1
Tilintarkastukseen liittyvät muut palkkiot 0 0 0 0
Veroneuvonta 0 0 0 0
Muut palkkiot 0 0 0 0

Yhteensä -1 -1 -1 -2
 
 
 
 
Liite 10  Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 

Poistot 
 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (liite 22)     
Laitteet -24 -30 -14 -14
Rakennukset 0 0 0 0
     
Aineettomat hyödykkeet (liite 21)     
Liikearvo - - - -
Aktivoitu atk-ohjelmistokehitys -16 -9 -15 -9
Muut aineettomat hyödykkeet -3 -4 -2 -2

Yhteensä -43 -43 -31 -25
   
Arvonalentumistappiot     
  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (liite 22)     
Muut aineelliset hyödykkeet -1 - -1 -
  
Aineettomat hyödykkeet (liite 21)  
Muut aineettomat hyödykkeet -6 - -6 -

Yhteensä -7 - -7 -

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -50 -43 -38 -25
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Liite 11  Arvonalentumistappiot 

 Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Tyypeittäin, netto     
Saamiset luottolaitoksilta 0 0 0 0
- josta arvonalentumiset 0 0 0 0
- josta arvonalentumisten peruutukset 0 0 0 0
Luotot yleisölle -158 -69 -139 -45
- josta arvonalentumiset -264 -211 -241 -190
- josta toteutuneet luottotappiot -159 -166 -124 -126
- josta toteutuneiden luottotappioiden kattamiseen käytetyt arvonalentumiset 92 109 82 96
- josta arvonalentumisten peruutukset 146 172 135 161
- josta palautukset aikaisemmin toteutuneista luottotappioista 27 27 9 14
Taseen ulkopuoliset erät1 14 -1 14 -1
- josta arvonalentumiset -5 -6 -5 -6
- josta arvonalentumisten peruutukset 19 5 19 5

Yhteensä -144 -70 -125 -46

     
Erittely     
Taseeseen kirjattujen arvonalentumisten muutokset -104 -40 -93 -30
- josta luotot, saatavakohtaisesti arvostetut2 -176 -120 -166 -106
- josta luotot, saatavaryhmäkohtaisesti arvostetut2 58 81 59 77
- josta taseen ulkopuoliset erät, saatavakohtaisesti arvostetut1 16 -6 16 -6
- josta taseen ulkopuoliset erät, saatavaryhmäkohtaisesti arvostetut1 -2 5 -2 5
Suoraan tuloslaskelmaan kirjatut muutokset -40 -30 -32 -16
- josta toteutuneet luottotappiot, saatavakohtaisesti arvostetut -67 -57 -41 -30

- josta palautukset aikaisemmin toteutuneista luottotappioista,  
saatavakohtaisesti arvostetut 27 27 9 14

Yhteensä -144 -70 -125 -46
1 Sisältyy liitteen 32 Varaukset eriin Maariskit, taseen ulkopuoliset erät sekä Saatavakohtaisesti arvostetut taseen ulkopuoliset erät. 
2 Sisältyy liitteeseen 13 Luottosalkku ja siihen sisältyvät arvonalentumiset 
    
Tunnusluvut     
 Konserni Emoyhtiö 
  2012 2011 2012 2011

Arvonalentumistappioiden osuus luottokannasta3, pistettä 14 9 14 7
- josta saatavakohtaiset 20 21 20 19
- josta saatavaryhmäkohtaiset -6 -12 -6 -12
3 Nettomääräiset arvonalentumistappiot (vuositasolla) / luotot yleisölle tilikauden alussa 
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Liite 12  Verot 

Tuloverot   
Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -420 -373 -381 -339
Laskennallisen verovelan muutos -10 -8 -4 -2

Yhteensä -430 -381 -385 -341

Verot ja laskennalliset verot laajassa tuloslaskelmassa   
Laskennalliset verot myytävissä olevista sijoituksista -7 2 -7 1
Laskennalliset verot rahavirran suojauseristä 24 - 11 -

Total 17 2 4 1
   

Vero konsernin tuloksesta ennen veroja eroaa laskennallisesta määrästä, joka saataisiin käyttämällä Suomessa voimassa olevaa veroastetta 
seuraavalla tavalla:  

Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Tulos ennen veroja 1 616 1 482 1 507 1 381
Vero 24,5 prosentin veroasteen mukaan (26 prosentin vuonna 2011) -396 -385 -370 -359
Osakkuusyhtiöiden tuloksen vero-osuus 0 0 - -
Muut välittömät verot 0 0 0 0
Verovapaat tuotot 10 4 25 17
Vähennyskelvottomat kulut -5 -5 -1 -1
Edellisien vuosien oikaisut -24 3 -24 3
Veroasteen muutos 0 2 0 -1

Ulkomaan toiminnoista maksetut verot, joita ei voida lukea hyväksi 
verotuksessa -15 - -15 -

Tuloverot -430 -381 -385 -341

Efektiivinen veroaste  keskimäärin 27% 26% 26% 25%

Konserni 
Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verovelat 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Laskennalliset verot: 
Tappiot 0 0 - -
Vapaaehtoiset varaukset - - - -
Luotot yleisölle 20 19 58 53
Rahoitusinstrumentit 6 1 - -
Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0
Aineelliset hyödykkeet 2 4 - -
Sijoituskiinteistöt - - - -
Eläke-etuusvarat/velat -36 -32 0 0
Ulkomaisten investointien suojaus - - - -
Pakolliset varaukset 24 24 - -

Yhteensä 16 16 58 53

- oletettu erääntymisaika yli vuosi 16 16 58 53
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Liite 12  Verot, jatk. 

Emoyhtiö 
 Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verovelat
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Laskennalliset verot: 
Tappiot - - - -
Saamiset yleisöltä 18 17 - -
Rahoitusinstrumentit 6 1 - -
Aineettomat hyödykkeet - - - -
Aineelliset hyödykkeet 3 3 - -
Sijoituskiinteistöt - - - -
Eläke-etuusvarat/velat -37 -32 - -
Pakolliset varaukset 23 23 - -

Yhteensä 13 12 - -

- oletettu erääntymisaika yli vuosi 13 12 - -

Laskennallisten verosaamisten/-velkojen muutos, netto 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Vuoden alussa -37 -37 12 12
Hankinnat ja muut 5 8 5 2
Tuloslaskelmaan kirjatut laskennalliset verovelat -10 -8 -4 -2

Vuoden lopussa -42 -37 13 12

Verosaamiset 1 132 - 131
- oletettu erääntymisaika yli vuosi - - - -
Verovelat 4 0 4 0
- oletettu erääntymisaika yli vuosi - - - -

Konsernin ja pankin tilinpäätökseen ei sisälly kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia vuosina 2012 ja 2011. 
 
Tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten hankinnoista ei ole kirjattu väliaikaisiin eroihin liittyvää laskennallista veroa.  
 
Laskennalliset verosaamiset ja -velat on netotettu, kun on laillinen oikeus netottaa tilikauden verosaamisia ja -velkoja ja kun laskennallinen 
vero liittyy samaan veroviranomaiseen. 
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Liite 13  Luottosalkku ja siihen sisältyvät arvonalentumiset 

 Yhteensä 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Luotot ja muut saamiset, joiden arvo ei ole alentunut 136 523 177 995 135 684 177 229
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo on alentunut 1 904 1 498 1 641 1 280
- joista muut kuin järjestämättömät 947 729 771 611
- joista järjestämättömät 957 769 870 669
Luotot ja muut saamiset ennen arvonalentumisia 138 427 179 493 137 325 178 509
     
Saatavakohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset -657 -576 -579 -495
- joista muut kuin järjestämättömät -407 -351 -338 -294
- joista järjestämättömät -250 -225 -241 -201
Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset -178 -236 -161 -220
Arvonalentumiset -835 -812 -740 -715
     
Luotot ja muut saamiset, kirjanpitoarvo 137 592 178 681 136 585 177 794
    
 Keskuspankit ja luottolaitokset 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Luotot ja muut saamiset, joiden arvo ei ole alentunut 36 828 79 350 42 273 84 697
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo on alentunut 24 25 24 25
- joista muut kuin järjestämättömät - - - -
- joista järjestämättömät 24 25 24 25
Luotot ja muut saamiset ennen arvonalentumisia 36 852 79 375 42 297 84 722
     
Saatavakohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset -25 -25 -25 -25
- joista muut kuin järjestämättömät - - - -
- joista järjestämättömät -25 -25 -25 -25
Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset 0 0 0 0
Arvonalentumiset -25 -25 -25 -25
     
Luotot ja muut saamiset, kirjanpitoarvo 36 827 79 350 42 272 84 697
 
 Yleisö1 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Luotot ja muut saamiset, joiden arvo ei ole alentunut 99 695 98 645 93 411 92 532
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo on alentunut 1 880 1 473 1 617 1 255
- joista muut kuin järjestämättömät 947 729 771 611
- joista järjestämättömät 933 744 846 644
Luotot ja muut saamiset ennen arvonalentumisia 101 575 100 118 95 028 93 787
     
Saatavakohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset -632 -551 -554 -470
- joista muut kuin järjestämättömät -407 -351 -338 -294
- joista järjestämättömät -225 -200 -216 -176
Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset -178 -236 -161 -220
Arvonalentumiset -810 -787 -715 -690
     
Luotot ja muut saamiset, kirjanpitoarvo 100 765 99 331 94 313 93 097
1 Rahoitusleasingsopimukset, joissa NPS on luotonantajana, sisältyvät Luottoihin yleisölle, katso liite 23. 
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Liite 13  Luottosalkku ja siihen sisältyvät arvonalentumiset, jatk. 
Arvonalentumiskirjausten täsmäytys2 Yhteensä 
 Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 

Saatava-
kohtaisesti 
arvostetut

Saatava-
ryhmä-

kohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Saatava-
kohtaisesti 
arvostetut 

Saatava-
ryhmä-

kohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Avaava tase 1.1.2012 -576 -236 -812 -495 -220 -715
Arvonalentumiset -218 -46 -264 -199 -43 -242
Peruutukset 42 104 146 33 102 135
Tulosvaikutteisesti kirjatut muutokset -176 58 -118 -166 59 -107
Luottotappioiden kattamiseksi käytetyt arvonalentumiset 92 0 92 82 0 82
Kurssimuutokset 3 0 3 0 0 0
Päättävä tase 31.12.2012 -657 -178 -835 -579 -161 -740
   
Avaava tase 1.1.2011 -565 -316 -881 -484 -296 -780
Arvonalentumiset -177 -34 -211 -155 -35 -190
Peruutukset 57 115 172 49 112 161
Tulosvaikutteisesti kirjatut muutokset -120 81 -39 -106 77 -29
Luottotappioiden kattamiseksi käytetyt arvonalentumiset 109 - 109 96 - 96
Kurssimuutokset 0 -1 -1 -1 -1 -2

Päättävä tase 31.12.2011 -576 -236 -812 -495 -220 -715
   
 Keskuspankit ja luottolaitokset 
 Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 

Saatava-
kohtaisesti 
arvostetut

Saatava-
ryhmä-

kohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Saatava-
kohtaisesti 
arvostetut 

Saatava-
ryhmä-

kohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Avaava tase 1.1.2012 -25 0 -25 -25 0 -25
Arvonalentumiset - 0 0 - 0 0
Peruutukset - 0 0 - 0 0
Tulosvaikutteisesti kirjatut muutokset - 0 0 - 0 0
Luottotappioiden kattamiseksi käytetyt arvonalentumiset - - - - - -
Kurssimuutokset - - - - - -
Päättävä tase 31.12.2012 -25 0 -25 -25 0 -25
     
Avaava tase 1.1.2011 -25 0 -25 -25 0 -25
Arvonalentumiset - 0 0 - 0 0
Peruutukset - 0 0 - 0 0
Tulosvaikutteisesti kirjatut muutokset - 0 0 - 0 0
Luottotappioiden kattamiseksi käytetyt arvonalentumiset - - - - - -
Kurssimuutokset - - - - - -
Päättävä tase 31.12.2011 -25 0 -25 -25 0 -25
  
 Yleisö 
 Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 

Saatava-
kohtaisesti 
arvostetut

Saatava-
ryhmä-

kohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Saatava-
kohtaisesti 
arvostetut 

Saatava-
ryhmä-

kohtaisesti 
arvostetut Yhteensä

Avaava tase 1.1.2012 -551 -236 -787 -470 -220 -690
Arvonalentumiset -218 -46 -264 -199 -43 -242
Peruutukset 42 104 146 33 102 135
Tulosvaikutteisesti kirjatut muutokset -176 58 -118 -166 59 -107
Luottotappioiden kattamiseksi käytetyt arvonalentumiset 92 - 92 82 - 82
Kurssimuutokset 3 0 3 0 0 0
Päättävä tase 31.12.2012 -632 -178 -810 -554 -161 -715
     
Avaava tase 1.1.2011 -540 -316 -856 -459 -296 -755
Arvonalentumiset -177 -34 -211 -155 -35 -190
Peruutukset 57 115 172 49 112 161
Tulosvaikutteisesti kirjatut muutokset -120 81 -39 -106 77 -29
Luottotappioiden kattamiseksi käytetyt arvonalentumiset 109 - 109 96 - 96
Kurssimuutokset 0 -1 -1 -1 -1 -2
Päättävä tase 31.12.2011 -551 -236 -787 -470 -220 -690
2 Katso liite 11 Arvonalentumistappiot 
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Liite 13  Luottosalkku ja siihen sisältyvät arvonalentumiset, jatk. 
Arvonalentumiset     
 Yhteensä 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Taseeseen kirjattujen erien arvonalentumiset -835 -812 -740 -715
Taseen ulkopuolisten erien arvonalentumiset -32 -47 -32 -47
Arvonalentumiset yhteensä -867 -859 -772 -762
      
 Keskuspankit ja luottolaitokset 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Taseeseen kirjattujen erien arvonalentumiset -25 -25 -25 -25
Taseen ulkopuolisten erien arvonalentumiset -9 -9 -9 -9
Arvonalentumiset yhteensä -34 -34 -34 -34
     
 Yleisö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Taseeseen kirjattujen erien arvonalentumiset -810 -787 -715 -690
Taseen ulkopuolisten erien arvonalentumiset -23 -38 -23 -38
Arvonalentumiset yhteensä -833 -825 -738 -728
     
     
Tunnusluvut  
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
  2012 2011 2012 2011

Saamiset, joiden arvo on alentunut / luotot yhteensä, brutto3, pistettä 138 83 119 72
Saamiset, joiden arvo on alentunut / luotot yhteensä, netto4, pistettä 90 51 77 44
Arvonalentumiset / luotot yhteensä5, pistettä 60 45 54 40
Saatavakohtaiset arvonalentumiset / saamiset, joiden arvo on alentunut6, % 35 38 35 39
Arvonalentumiset yhteensä / saamiset, joiden arvo on alentunut7, % 44 54 45 56
Järjestämättömät saamiset, joiden arvo ei ole alentunut8, miljoonaa euroa 127 57 52 51
3 Saatavakohtaisesti arvostetut saamiset, joiden arvo on alentunut, ennen arvonalentumisia / luotot yhteensä ennen arvonalentumisia 
4 Saatavakohtaisesti arvostetut saamiset, joiden arvo on alentunut, arvonalentumisten jälkeen / luotot yhteensä ennen arvonalentumisia 
5 Arvonalentumiset yhteensä / luotot yhteensä ennen arvonalentumisia 
6 Arvonalentumiset saatavakohtaisesti arvostetuista luotoista, joiden arvo on alentunut / saatavakohtaisesti arvostetut luotot, joiden arvo on alentunut (ennen  
  arvonalentumisia) 
7 Arvonalentumiset yhteensä / luotot, joiden arvo on alentunut (ennen arvonalentumisia) 
8 Erääntyneet saamiset, joiden arvo ei ole alentunut tulevien rahavirtojen ansiosta (sisältyvät saamisiin, joiden arvo ei ole alentunut) 
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Liite 14  Korolliset arvopaperit 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Keskuspankkirahoitukseen kelpaavat arvopaperit     
  Valtioiden liikkeeseen laskemat arvopaperit 4 267 5 165 4 267 5 165
  Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat arvopaperit 1 530 949 1 530 949
  Muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemat arvopaperit 16 908 - 16 908 -
Keskuspankkirahoitukseen kelpaamattomat arvopaperit  
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat arvopaperit 4 363 1 163 4 363 1 163
  Muiden liikkeeseen laskemat arvopaperit 17 279 31 935 17 279 31 935

Yhteensä 44 347 39 212 44 347 39 212

- joista vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit (liite 15) 8 078 8 346 8 078 8 346

Yhteensä 36 269 30 866 36 269 30 866
   
Noteeratut ja noteeraamattomat arvopaperit sisältäen vakuudeksi 
annetut rahoitusinstrumentit     
Noteeratut arvopaperit 40 919 32 524 40 919 32 525
Noteeraamattomat arvopaperit 3 428 6 688 3 428 6 688
Yhteensä 44 347 39 212 44 347 39 212
 
 
 
 
Liite 15  Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 
 

Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 
Takaisinostosopimuksissa ja arvopaperilainauksessa käytetään vakuutena muita kuin käteisvaroja. Kun vakuudensaajalla on oikeus myydä 
tai pantata omaisuus edelleen se luokitellaan taseessa erään Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit. 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Korolliset arvopaperit 8 078 8 346 8 078 8 346
Yhteensä 8 078 8 346 8 078 8 346
 
Siirretyistä varoista lisätietoja liitteessä 42. 
Käänteisistä takaisinostosopimuksista lisätietoja liitteessä 42. 
 
 
 
 
Liite 16  Osakkeet ja osuudet 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Osakkeet ja osuudet 92 77 89 75
Saamisen turvaamiseksi hankitut osakkeet ja osuudet - - - -
Rahasto-osuudet, osakesidonnaiset 614 1 219 614 1 219
Rahasto-osuudet, korkosidonnaiset 132 16 132 15
Yhteensä 838 1 312 835 1 309

- joista vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit (liite 15) - - - -

Yhteensä 838 1 312 835 1 309

Joista pitkäaikaisia omistuksia (pidetään todennäköisesti yli  
12 kuukautta) 14 20 12 20
     
Noteeratut ja noteeraamattomat osakkeet ja osuudet sisältäen  
vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit     
Noteeratut osakkeet ja osuudet 112 61 110 59
Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet 726 1 251 725 1 250
Yhteensä 838 1 312 835 1 309
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Liite 17  Johdannaissopimukset 
 Konserni Emoyhtiö 
 Käypä arvo Nimellisarvo 

yhteensä
Käypä arvo Nimellisarvo 

yhteensä31.12.2012, miljoonaa euroa Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt johdannaissopimukset      

Korkojohdannaiset       
Koronvaihtosopimukset 89 987 86 528 3 744 280 89 987 86 528 3 744 280
Termiini- ja futuurisopimukset 352 397 1 421 573 352 397 1 421 573
Optiot 12 159 12 161 458 797 12 159 12 161 458 797
Yhteensä 102 498 99 086 5 624 650 102 498 99 086 5 624 650

Osakejohdannaiset       
Osakkeenvaihtosopimukset 242 241 9 654 242 241 9 654
Termiini- ja futuurisopimukset 2 2 286 2 2 286
Optiot 425 396 11 458 425 396 11 458
Yhteensä 669 639 21 398 669 639 21 398

Valuuttajohdannaiset       
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 11 377 13 599 846 588 11 377 13 599 846 588
Termiinisopimukset 429 735 81 304 429 735 81 304
Optiot 200 213 26 288 200 213 26 288
Yhteensä 12 006 14 547 954 180 12 006 14 547 954 180

Luottojohdannaiset       
Luottoriskinvaihtosopimukset (CDS) 637 655 47 053 637 655 47 053
Tuottojenvaihtosopimukset (TRS) - - - - - -
Yhteensä 637 655 47 053 637 655 47 053

Hyödykejohdannaiset       
Vaihtosopimukset 493 434 5 694 493 434 5 694
Termiini- ja futuurisopimukset 5 26 600 5 26 600
Optiot 30 28 1 534 30 28 1 534
Muut - - - - - -
Yhteensä 528 488 7 828 528 488 7 828

Muut johdannaiset       
Optiot 10 8 254 10 8 254
Muut 23 14 57 23 14 57
Yhteensä 33 22 311 33 22 311
       
Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt 
johdannaissopimukset, yhteensä 116 371 115 437 6 655 420 116 371 115 437 6 655 420
       
 Konserni Emoyhtiö 
 Käypä arvo Nimellisarvo 

yhteensä

Käypä arvo Nimellisarvo 
yhteensä31.12.2012, miljoonaa euroa Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen 

Suojaustarkoituksessa pidetyt johdannaissopimukset     

Korkojohdannaiset       
Koronvaihtosopimukset 775 211 38 886 775 211 38 886
Yhteensä 775 211 38 886 775 211 38 886

Valuuttajohdannaiset       
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 67 188 2 569 67 188 2 569
Termiinisopimukset - - - - - 0
Yhteensä 67 188 2 569 67 188 2 569
       
Suojaustarkoituksessa pidetyt johdan-
naissopimukset, yhteensä 842 399 41 455 842 399 41 455

Johdannaiset yhteensä 117 213 115 836 6 696 875 117 213 115 836 6 696 875
 
 
Kaudet jolloin suojausten kassavirran odotetaan syntyvän ja jolloin sen odotetaan vaikuttavan tuloslaskelmaan 
 
Konserni 
EURm  <1 vuosi 1-3 vuotta 3-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta 
Kassaan maksut (Varat)  - - - - -
Kassasta maksut (Velat)  - -5 092 -4 301 -3 084 -70 
Nettorahavirta  - -5 092 -4 301 -3 084 -70 
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Liite 17  Johdannaissopimukset, jatk. 
 Konserni Emoyhtiö 
 Käypä arvo Nimellisarvo 

yhteensä
Käypä arvo Nimellisarvo 

yhteensä31.12.2011, miljoonaa euroa Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt johdannaissopimukset      

Korkojohdannaiset       
Koronvaihtosopimukset 137 368 134 905 3 784 476 137 368 134 905 3 784 476
Termiinisopimukset - 0 - - 0 -
Korkofutuurit 776 743 1 548 734 776 743 1 548 734
Optiot 11 317 11 928 532 630 11 317 11 928 532 630
Yhteensä 149 461 147 576 5 865 840 149 461 147 576 5 865 840

Osakejohdannaiset       
Osakkeenvaihtosopimukset 126 158 3 672 126 158 3 672
Termiini- ja futuurisopimukset 16 13 755 16 13 755
Optiot 431 648 12 068 431 648 12 068
Yhteensä 573 819 16 495 573 819 16 495

Valuuttajohdannaiset       
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 15 645 15 975 915 011 15 645 15 975 915 011
Termiinisopimukset 812 675 45 553 812 675 45 553
Optiot 299 254 33 275 299 254 33 275
Yhteensä 16 756 16 904 993 839 16 756 16 904 993 839

Luottojohdannaiset       
Luottoriskinvaihtosopimukset (CDS) 1 587 1 492 62 299 1 587 1 492 62 299
Tuottojenvaihtosopimukset (TRS) 99 22 450 99 22 450
Yhteensä 1 686 1 514 62 749 1 686 1 514 62 749

Hyödykejohdannaiset       
Vaihtosopimukset 1 227 1 152 13 183 1 227 1 152 13 183
Termiini- ja futuurisopimukset 79 76 1 137 79 76 1 137
Muut 69 68 2 227 69 68 2 227
Yhteensä 1 375 1 296 16 547 1 375 1 296 16 547

Muut johdannaiset       
Optiot 1 3 85 1 3 85
Muut 1 - 6 1 - 6

Yhteensä 2 3 91 2 3 91
       

Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyt 
johdannaissopimukset, yhteensä 169 853 168 112 6 955 561 169 853 168 112 6 955 561
       
 Konserni Emoyhtiö 
 Käypä arvo Nimellisarvo 

yhteensä

Käypä arvo Nimellisarvo 
yhteensä31.12.2011, miljoonaa euroa Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen 

Suojaustarkoituksessa pidetyt johdannaissopimukset     

Korkojohdannaiset       
Koronvaihtosopimukset 301 179 28 011 301 179 28 011
Yhteensä 301 179 28 011 301 179 28 011

Valuuttajohdannaiset       
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 74 145 2 185 74 145 2 185
Termiinisopimukset - - 5 908 - - 5 908

Yhteensä 74 145 8 093 74 145 8 093
       

Suojaustarkoituksessa pidetyt  
johdannaissopimukset, yhteensä 375 324 36 104 375 324 36 104
       
Johdannaiset yhteensä 170 228 168 436 6 991 665 170 228 168 436 6 991 665
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Liite 18  Korkoriskiä suojaavien erien käyvän arvon muutokset 

Varat 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Kirjanpitoarvo vuoden alussa 138 96 138 96
Muutokset vuoden aikana     
- Suojattujen erien arvonmuutokset -14 42 -14 42

Kirjanpitoarvo vuoden lopussa 124 138 124 138

     
Velat Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Kirjanpitoarvo vuoden alussa 195 -58 195 -58
Muutokset vuoden aikana  
- Suojattujen erien arvonmuutokset 442 253 442 253

Kirjanpitoarvo vuoden lopussa 637 195 637 195

     
Kirjanpitoarvo vuoden lopussa on niillä uudelleenhinnoittelujaksoilla kertynyt käyvän arvon muutos, joiden aikana suojattu erä on omaisuus- 
tai velkaerä. Kun suojattu erä on omaisuuserä, sen käyvän arvon muutos esitetään varoissa, ja kun suojattu erä on velkaerä, sen käyvän arvon 
muutos esitetään veloissa. 
 
 
 
 
 
 
Liite 19  Sijoitukset tytäryhtiöihin 
Emoyhtiö 

 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa   2012 2011

Hankinta-arvo vuoden alussa 370 353
Hankinnat vuoden aikana 3 17
Myynnit vuoden aikana - -
Valuuttakurssimuutokset   0 0

Hankinta-arvo vuoden lopussa 373 370
     
Kertyneet arvonalennustappiot vuoden alussa - -
Arvonalennustappiot vuoden aikana - -
Valuuttakurssimuutokset     - -

Kertyneet arvonalennustappiot vuoden lopussa - -
     

Yhteensä   373 370

- josta noteeratut osakkeet - -
     
Sijoituksen uskotaan olevan pitkäaikainen (pidetään todennäköisesti yli 12 kuukautta). 
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Liite 19  Sijoitukset tytäryhtiöihin, jatk. 
Erittely 
Tässä erittelyssä on esitetty kaikki suoraan omistetut konserniyhtiöt ja niiden merkittävimmät suoraan omistamat tytäryhtiöt. 
 
Konserni    

31.12.2012 
Osakkeiden 

lukumäärä

Kirjanpito-
arvo 2012 

milj. euroa

Kirjanpito-
arvo 2011 

milj. euroa
Ääniosuus  

% Kotipaikka Y-tunnus
Kotimaiset  
Luottolaitokset  
  Nordea Rahoitus Suomi Oy 1 000 000 306 306 100,0  Espoo  0112305-3
Rahoitusyhtiöt       
  Tukirahoitus Oy1 672 7 7 100,0 Espoo 0677131-6
Kiinteistöyhtiöt  
  Kiinteistö Oy Tampereen Kirkkokatu 71 280 50 50 100,0 Tampere 0819781-3
  Kiinteistö Oy Levytie 61 147 18 19 100,0 Helsinki 0818921-5
  Kiinteistö Oy Lahden Aleksanterinkatu 19-211 340 090 10 10 100,0 Lahti 0150108-5
Muut yhtiöt  
  Fidenta Oy 2 000 0 0 60,0 Espoo 0988412-1
    
Ulkomaiset  
Rahoitusyhtiöt  
  Nordea Finance Polska S.A1 19 690 000 0 0 100,0 Varsova PL5861944082
  Nordea Finance Estonia Ltd1 60 000 6 6 100,0 Tallinna EE100212426
  Nordea Finance Latvia Ltd1 1 100 4 4 100,0 Riika LV40003348054
  Nordea Finance Lithuania Ltd1 6 540 4 4 100,0 Vilna LT111667277
  Nordea Securities Holding (U.K.) Ltd  49 010 000 2 2 100,0 Lontoo 01803666
Kiinteistöyhtiöt  
  Promano Est OÜ 1 10 10 100,0 Tallinna 11681888
  Promano Lit UAB 34 528 10 10 100,0 Vilna 302423219
  SIA Promano Lat 21 084 30 30 100,0 Riika 40103235197
  SIA Realm 7 030 10 10 100,0 Riika 50103278681

Edellä luetellun lisäksi konsernitilinpäätökseen on 
yhdistelty tytäryhtiöitä, joiden taseen loppusumma 
alittaa 10 miljoonaa euroa   

Yhtiöiden 
lukumäärä 

kpl  

Osakkeiden 
kirjanpitoarvo 

milj. euroa   

Taseen 
loppusumma 

milj. euroa

Kiinteistöyhtiöt  7 11  13
Muut yritykset   9  4   85
1 Välillinen omistus Nordea Pankki Suomi Oyj:n tytäryhtiön Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kautta. 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n emoyhtiö on Nordea Bank AB (publ), jonka kotipaikka on Tukholma ja rekisterinumero 516406-0120. Nordea 
Bank AB:n (publ) vuoden 2012 vuosikertomus on saatavana Internetistä osoitteesta www.nordea.com ja Nordea-konsernin sijoittajasuhteet -
yksiköstä (Investor Relations, SE 105 71 Stockholm, Sverige) sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreista. 
 
Konserni 
 
Erityistarkoituksiin perustetut yhtiöt (Special Purpose Entities  SPE) – konsolidoidut 
 
Baltian maihin on perustettu 8 SPE:tä, joiden tarkoituksena on hankkia varoja yritysasiakkailta. Näiden varojen konsernitilinpäätökseen 
yhdistelty arvo on yhteensä 13 miljoonaa euroa (13). 
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Liite 20  Sijoitukset osakkuusyrityksiin 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Hankinta-arvo vuoden alussa 81 62 43 28
Hankinnat vuoden aikana1 - 15 - 15
Myynnit vuoden aikana - - - -
Osuus tuloksesta 18 9 - -
Saadut osingot -19 -2 - -
Uudelleenluokitusten vaikutus 1 -3 - -
Valuuttakurssimuutokset - - - -

Hankinta-arvo vuoden lopussa 81 81 43 43
     
Kertyneet arvonalennustappiot vuoden alussa -2 -1 -9 -9
Vuoden aikana peruutetut arvonalentumistappiot - - - 4
Arvonalennustappiot vuoden aikana - - - -
Arvonalennustappiot, uudelleenluokitusten vaikutus  0 -1 - -4
Valuuttakurssimuutokset 0 - - -

Kertyneet arvonalennustappiot vuoden lopussa -2 -2 -9 -9
    

Yhteensä 79 79 34 34
1Josta liiketoimintojen yhdistämisen kautta tehdyt hankinnat 0 miljoonaa euroa (15) 
- josta noteeratut osakkeet - - - -
 
Sijoituksen uskotaan olevan pitkäaikainen (pidetään todennäköisesti yli 12 kuukautta). 
 
Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi-konsernin osakkuusyritysten taseista ja tuloslaskelmista: 
 
Miljoonaa euroa     31.12.2012 31.12.2011
Taseen loppusumma  274 321
Velat yhteensä  175 247
Liiketoiminnan tuotot   84 64
Liikevoitto    33 6
 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi -konsernin osuus Nordea Pankki Suomi -konsernin osakkuusyritysten hyväksi anne-
tuista vastuusitoumuksista on 34 miljoonaa euroa (128) ja osakkuusyritysten puolesta annetuista vastuusitoumuksista 0 miljoonaa euroa (0). 
 
Konserni 

31.12.2012 Y-tunnus Kotipaikka

Kirjanpitoarvo 
2012  

milj.euroa

Kirjanpitoarvo 
2011  

milj.euroa 
Ääniosuus 

 %

Luottolaitokset 
Luottokunta 0201646-0 Helsinki - 49 -

Yhteensä - 49 

Muut 
Automatia Pankkiautomaatit Oy 0974651-1 Helsinki 8 8 33,3
Fenestra Oy1 0177676-7 Vantaa 0 0 9,9
NF Fleet Oy 2006935-5 Espoo 2 1 20,0
UAB ALD Automotive, Liettua 300156575 Vilna 1 1 25,0
ALD Automotive Eesti AS, Viro 11094435 Tallinna 1 0 25,0
ALD Automotive SIA, Latvia 50003825931 Riika 1 0 25,0
Oy Realinvest Ab 0680035-9 Helsinki 0 0 49,3
Realia Holding Oy 2106796-8 Helsinki 20 20 25,0
Securus Oy 0742429-5 Helsinki 0 0 35,2
Suomen Luotto-osuuskunta2 0201646-0 Helsinki 46 - 27,3

Yhteensä  79 30  
    

Yhteensä    79 79 
1 Nordea Pankki Suomella on hallussaan vaihtovelkakirjoja, joiden konvertoinnin jälkeen Nordea Pankki Suomella olisi yrityksessä huomattava vaikutusvalta. 
2 Entinen Luottokunta, raportoitu Luottolaitokset -kohdassa vuonna 2011. 
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Liite 20  Sijoitukset osakkuusyrityksiin, jatk. 

Emoyhtiö 

31.12.2012 Y-tunnus Kotipaikka

Kirjanpitoarvo 
2012  

milj.euroa

Kirjanpitoarvo 
2011  

milj.euroa 
Ääniosuus 

 %

Luottolaitokset 
Luottokunta 0201646-0 Helsinki - 9 -

Yhteensä - 9 

Muut 
Automatia Pankkiautomaatit Oy 0974651-1 Helsinki 5 5 33,3
Fenestra Oy1 0177676-7 Vantaa 0 0 9,9
Realia Holding Oy 2106796-8 Helsinki 20 20 25,0
Oy Realinvest Ab 0680035-9 Helsinki 0 0 49,3
Securus Oy 0742429-5 Helsinki 0 0 35,2
Suomen Luotto-osuuskunta2 0201646-0 Helsinki 9 - 27,3

Yhteensä 34 25 
      

Yhteensä    34 34 
1 Nordea Pankki Suomella on hallussaan vaihtovelkakirjoja, joiden konvertoinnin jälkeen Nordea Pankki Suomella olisi yrityksessä huomattava vaikutusvalta. 
2 Entinen Luottokunta, raportoitu Luottolaitokset -kohdassa vuonna 2011 
 

 
 
 
 
Liite 21  Aineettomat hyödykkeet 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Liikearvo yhteensä1   
Muu liikearvo - - - -

Liikearvo yhteensä - - - -
   
Muut aineettomat hyödykkeet  
Aktivoitu atk-ohjelmistokehitys 100 96 105 100

Muut aineettomat hyödykkeet  8 10 1 3

Muut aineettomat hyödykkeet  yhteensä 108 106 106 103

Yhteensä 108 106 106 103
1 Ei sisällä liikearvoa osakkuusyhtiöissä. 

  
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Liikearvo  
Hankinta-arvo vuoden alussa 0 0 - -
Hankinnat vuoden aikana - - - -
Uudelleenluokitusten vaikutus 0 - - -

Hankinta-arvo vuoden lopussa 0 0 - -
     
Kertyneet poistot vuoden alussa 0 0 - -
Suunnitelman mukaiset poistot vuoden aikana 0 0 - -

Kertyneet poistot vuoden lopussa 0 0 - -
     
Kertyneet arvonalennustappiot vuoden lopussa - - - -
          

Yhteensä - - - -
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Liite 21  Aineettomat hyödykkeet, jatk. 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
 Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Aktivoitu atk-ohjelmistokehitys  
Hankinta-arvo vuoden alussa 130 97 136 104
Hankinnat vuoden aikana 26 33 30 31
Myynnit/luovutukset vuoden aikana 0 - - -
Uudelleenluokitusten vaikutus 0 0 -3 1
Valuuttakurssimuutokset 0 0 - -

Hankinta-arvo vuoden lopussa 156 130 163 136
     
Kertyneet poistot vuoden alussa -34 -25 -36 -27
Suunnitelman mukaiset poistot vuoden aikana -16 -9 -15 -9
Myynneistä/luovutuksista vuoden aikana kertyneet poistot - - - -
Uudelleenluokitusten vaikutus 0 0 -1 0
Valuuttakurssimuutokset - - - -

Kertyneet poistot vuoden lopussa -50 -34 -52 -36
     
Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden alussa - - - -
Arvonalentumistappiot vuoden aikana -6 - -6 -

Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden lopussa -6 - -6 -
         

Yhteensä 100 96 105 100

   
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
  2012 2011 2012 2011

Muut aineettomat hyödykkeet  
Hankinta-arvo vuoden alussa 20 20 11 11
Hankinnat vuoden aikana 2 0 0 0
Myynnit/luovutukset vuoden aikana 0 0 - -
Uudelleenluokitusten vaikutus 0 - -4 -
Valuuttakurssimuutokset 0 0 - -

Hankinta-arvo vuoden lopussa 22 20 7 11
     
Kertyneet poistot vuoden alussa -10 -7 -8 -6
Suunnitelman mukaiset poistot vuoden aikana -3 -4 -2 -2
Myynneistä/luovutuksista vuoden aikana kertyneet poistot 0 1 - 0
Uudelleenluokitusten vaikutus 0 - 4 0
Valuuttakurssimuutokset 0 0 - -

Kertyneet poistot vuoden lopussa -13 -10 -6 -8
     
Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden alussa 0 0 - -
Arvonalentumistappiot vuoden aikana 0 0 - -

Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden lopussa 0 0 - -
     

Yhteensä 8 10 1 3
 
Sijoitusten uskotaan olevan pitkäaikaisia (pidetään todennäköisesti yli vuoden). 
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Liite 22  Aineelliset hyödykkeet 

 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Aineelliset hyödykkeet 96 124 59 69
- josta omassa käytössä olevat rakennukset 2 3 1 2

Yhteensä 96 124 59 69

   
Laitteet   
Hankinta-arvo vuoden alussa 263 255 177 151
Hankinnat vuoden aikana 45 54 29 34
Myynnit/luovutukset vuoden aikana -27 -40 0 -3
Uudelleenluokitusten vaikutus -38 -7 -25 -5
Valuuttakurssimuutokset 0 1 - -

Hankinta-arvo vuoden lopussa 243 263 181 177
   
Kertyneet poistot vuoden alussa -142 -134 -110 -98
Myynnit/luovutukset vuoden aikana 16 19 - -
Uudelleenluokitusten vaikutus 2 9 2 8
Suunnitelman mukaiset poistot vuoden aikana -24 -30 -14 -14
Valuuttakurssimuutokset 0 -6 0 -6

Kertyneet poistot vuoden lopussa -148 -142 -122 -110
   
Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden alussa 0 - - -
Arvonalentumistappiot vuoden aikana -1 - -1 -

Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden lopussa -1 - -1 -
          
Yhteensä 94 121 58 67

   
Maaomaisuus ja rakennukset   
Hankinta-arvo vuoden alussa 5 4 4 4
Hankinnat vuoden aikana - - - -
Myynnit/luovutukset vuoden aikana -1 - -1 -
Uudelleenluokitusten vaikutus - 1 0 0

Hankinta-arvo vuoden lopussa 4 5 3 4
   
Kertyneet poistot vuoden alussa -2 -1 -2 -2
Myynnit/luovutukset vuoden aikana - - - -
Uudelleenluokitusten vaikutus - -1 - -
Suunnitelman mukaiset poistot vuoden aikana 0 0 0 0

Kertyneet poistot vuoden lopussa -2 -2 -2 -2
  
Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden alussa - - - -
Myynnit/luovutukset vuoden aikana - - - -
Peruutetut arvonalentumistappiot vuoden aikana - - - -
Uudelleenluokitusten vaikutus - - - -
Arvonalentumistappiot vuoden aikana - - - -
Valuuttakurssimuutokset - - - -

Kertyneet arvonalentumistappiot vuoden lopussa - - - -

Yhteensä 2 3 1 2

  
Sijoitusten uskotaan olevan pitkäaikaisia (pidetään todennäköisesti yli yhden vuoden). 
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Liite 23  Leasing 

 
NPS vuokralleantajana 
 
Rahoitusleasingsopimukset 
Nordea Pankki Suomi -konserni omistaa varallisuutta, jota vuokrataan asiakkaille rahoitusleasingsopimuksilla. Rahoitusleasingsopimukset 
raportoidaan saamisena vuokralleottajalta ja ne sisältyvät erään Luotot yleisölle (katso liite 13) leasing-kohteeseen tehdyn nettosijoituksen 
arvosta. Vuokrattu omaisuus on pääosin ajoneuvoja, koneita tai muita vastaavia laitteita. 
 
Bruttoinvestointien ja tulevien leasingmaksujen vähimmäismäärien nykyarvon täsmäytys: 

Konserni 
 31.12. 31.12.
Miljoonaa euroa 2012 2011

Bruttoinvestoinnit 2 509 2 295
Kertymätön rahoitustuotto -130 -156

Nettoinvestoinnit rahoitusleasingsopimuksiin 2 379 2 139

Vuokralleantajalle kertyvä jäännösarvo, josta ei ole takuuta -81 -29

Tulevien leasingmaksujen vähimmäismäärien nykyarvo 2 298 2 110

Kertyneet varaukset sellaisten leasingmaksujen vähimmäismääristä, joita ei pystytä perimään asiakkaalta 5 7
 
Brutto- ja nettoinvestointien jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan 31.12.2012: 

Konserni 
 31.12.2012 31.12.2012

Miljoonaa euroa 
Brutto-

investoinnit 
Netto-

investoinnit

2013 780 725
2014 613 577
2015 549 528
2016 307 297
2017 166 162
Myöhemmin 94 90

Yhteensä 2 509 2 379
 
 
Muut vuokrasopimukset 
Muiden vuokrasopimusten kohteet ovat pääosin ajoneuvoja ja muita laitteita. Ne kirjataan taseessa aineellisiin hyödykkeisiin.  
 

Konserni 
31.12. 31.12.

Leasingkohteiden kirjanpitoarvo, miljoonaa euroa 2012 2011

Hankinta-arvo 44 68
Kertyneet poistot -20 -27

Kirjanpitoarvo vuoden lopussa 24 41

- josta uudelleen haltuunotettu leasingomaisuus, kirjanpitoarvo 0 0

Konserni 
31.12. 31.12.

Kirjanpitoarvo omaisuuslajien mukaan jaoteltuna, miljoonaa euroa 2012 2011

Laitteet 24 41

Kirjanpitoarvo vuoden lopussa 24 41
 
Poistot vuodelta 2012 olivat 9 miljoonaa euroa (13). 
 



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   86

Liite 23  Leasing, jatk. 

 
Ei-purettavissa olevien muiden leasingsopimusten tulevien leasingmaksujen vähimmäismäärien jakauma: 

Konserni 
31.12. 31.12.

Miljoonaa euroa 2012 2011

2013 6 3
2014 2 1
2015 1 0
2016 0 0
2017 0 -
Myöhemmin 0 -

Yhteensä 9 4
 
 
NPS vuokralleottajana 
 
Rahoitusleasingsopimukset 
Nordea Pankki Suomi -konsernilla on vain vähäinen määrä rahoitusleasingsopimuksia. Niiden arvo vuoden lopussa oli 0 miljoonaa euroa (0). 
 
Muut vuokrasopimukset 
Nordea Pankki Suomi -konserni on tehnyt muita vuokrasopimuksia liiketiloista ja toimistolaitteista.  
 
 Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Leasingkulut vuoden aikana  miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011

Leasingkulut vuoden aikana -59 -66 -72 -70
- josta vähimmäisleasingmaksut -59 -65 -72 -69
- josta muuttuvat vuokrat 0 0 - -

Alivuokralaissopimuksiin liittyvät leasingmaksut vuoden aikana - - - -
  

Tulevat vähimmäisleasingmaksut ei-purettavissa olevista muista vuokrasopimuksista ja niiden jakauma:    

  Konserni  Emoyhtiö
Miljoonaa euroa   31.12.2012  31.12.2012

2013  68  68
2014  40  40
2015  26  26
2016  23  23
2017  18  18
Myöhemmin  108   108

Yhteensä   283  283
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Liite 24  Sijoituskiinteistöt 
 
Muutokset taseessa 
 Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Kirjanpitoarvo vuoden alussa 71 32 10 4 
Hankinnat vuoden aikana 34 41 0 8 
Myynnit vuoden aikana -1 -3 0 -2 
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 0 1 - - 

Kirjanpitoarvo vuoden lopussa 104 71 10 10 
  

- sijoituksen uskotaan olevan pitkäaikainen (pidetään  
todennäköisesti yli 12 kuukautta). 96 70 10 10 

  
Tuloslaskelmaan kirjatut erät1   

  
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Vuokratuotot 1 0 1 0 
Suorat toimintakulut, joista on kertynyt vuokratuottoa -3 -1 -3 -1 
Suorat toimintakulut, joista ei ole kertynyt vuokratuottoa - - - - 
Yhteensä -2 -1 -2 -1 
1 Sisältyy yhdessä käyvän arvon muutosten kanssa erään Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä. 
 

Markkina-arvo 104 71 10 10 
 
 
 
Liite 25  Muut varat 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Saamiset arvopapereiden selvityksestä 1 109 1 069 1 109 1 069 
Annetut marginaalivakuudet 8 370 6 655 8 370 6 655 
Muut 841 354 799 332 

Yhteensä 10 320 8 078 10 278 8 056 

- joista kestoltaan yli vuoden erät  3 0 - - 
 

 

 

Liite 26  Maksetut ennakot ja siirtosaamiset 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Korkosaamiset 339 455 335 458 
Muut siirtosaamiset 617 232 435 56 
Maksetut ennakot 13 17 7 10 
Yhteensä 969 704 777 524 

- joista kestoltaan yli vuoden erät 79 82 - - 
 

 

 

Liite 27  Velat luottolaitoksille  
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Keskuspankit 2 326 7 721 2 326 7 721 
Muut pankit 44 331 55 094 44 218 55 006 
Muut luottolaitokset 28 009 13 192 28 009 13 192 
Yhteensä 74 666 76 007 74 553 75 919 
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Liite 28  Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle  

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Yleisön talletukset 53 285 53 636 53 308 53 650 
Muut velat yleisölle 16 927 14 624 16 916 14 615 

Yhteensä 70 212 68 260 70 224 68 265 

Talletuksilla tarkoitetaan sellaisia talletustileillä olevia varoja, jotka kuuluvat talletussuojarahaston piiriin. Mukaan luetaan myös talletus-
suojarajan ylittävät määrät. 
 
 
 
 
Liite 29  Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat  

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Saamistodistukset 18 726 35 557 18 726 35 557 
Yritystodistukset 9 650 - 9 650 - 
Joukkolainat1 20 623 13 596 20 623 13 596 

Yhteensä  48 999 49 153 48 999 49 153 
1Josta liikkeeseen laskettuja suomalaisia vakuudellisia joukkolainoja 12 362 miljoonaa euroa (7 250). 

 
 
 
 
Liite 30  Muut velat 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Velat arvopapereiden selvityksestä 8 028 1 428 8 028 1 428 
Lyhyeksi myydyt arvopaperit 5 151 10 732 5 151 10 732 
Ostovelat 83 47 42 10 
Saadut marginaalivakuudet 5 802 4 374 5 802 4 374 
Muut  1 626 7 547 1 452 7 446 

Yhteensä 20 690 24 128 20 475 23 990 

- joista kestoltaan yli vuoden erät  - 0 - - 
 
 
 
 
Liite 31  Siirtovelat ja saadut ennakot 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Korkovelat 345 356 345 356 
Muut siirtovelat 523 392 328 201 
Saadut ennakot 78 62 71 58 

Yhteensä 946 810 744 615 

- joista kestoltaan yli vuoden erät  81 83 - - 
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Liite 32  Varaukset 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Uudelleenjärjestelyvaraukset 33 33 33 33 
Maariskit, taseen ulkopuoliset erät 11 9 11 9 
Saatavakohtaisesti arvostetut taseen ulkopuoliset varaukset 21 38 21 38 
Verot 1 1 - - 
Muut varaukset 17 16 14 14 

Yhteensä 83 97 79 94 
 
Muutokset taseessa: 
 
Konserni 

Miljoonaa euroa Maariskit 

Taseen
ulkopuoliset 

varaukset 

Uudelleen-
järjestely-
varaukset Verot 

Muut 
 varaukset Yhteensä 

Vuoden alussa 9 38 33 1 16 97 
Uudet varaukset 2 - 16 - 1 19 
Käytetyt varaukset - -17 -16 - 0 -33 
Varausten peruutukset - - 0 - - 0 
Uudelleenluokitukset - - - - - - 
Valuuttakurssimuutokset - - - - - - 

Vuoden lopussa 11 21 33 1 17 83 

- josta todennäköisesti käytetään 1 vuoden 
kuluessa - 0 19 1 1 21 
 
Uudelleenjärjestelykuluja varten tehty varaus on 33 miljoonaa euroa, josta todennäköisesti 19 miljoonaa käytetään vuoden 2013 aikana. 
 
Maariskivaraus, 11 miljoonaa euroa, liittyy taseen ulkopuolisiin eriin. Lainoihin ja muihin saamisiin liittyvä maariskivaraus sisältyy erään 
Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset liitteessä 13. Maariskivarauksen määrä on riippuvainen liiketoiminnan 
määrästä eri maiden kanssa. 
 
Saatavakohtaisesti arvostetuista taseen ulkopuolisista eristä (mm. takaukset ja remburssit) kirjattuja arvonalentumisia oli 21 miljoonaa euroa. 
 
Muihin pakollisiin varauksiin sisältyy seuraavia varauksia: vuokravastuut 4 miljoonaa euroa (josta todennäköisesti 1 miljoonaa euroa käyte-
tään vuoden 2013 aikana), maan saastumiseen ja ympäristöriskeihin liittyvät vastuut 3 miljoonaa euroa (jota todennäköisesti ei käytetä vuo-
den 2013 aikana) ja muut varaukset 7 miljoonaa euroa (joita todennäköisesti ei käytetä vuoden 2013 aikana). 
 
Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa Maariskit 

Taseen
ulkopuoliset

varaukset 

Uudelleen-
järjestely-
varaukset 

Muut 
 varaukset Yhteensä 

Vuoden alussa 9 38 33 14 94 
Uudet varaukset 2 - 16 0 18 
Käytetyt varaukset - -17 -16 0 -33 
Varausten peruutukset - - 0 - 0 
Valuuttakurssimuutokset - - - - - 

Vuoden lopussa 11 21 33 14 79 

- josta todennäköisesti käytetään 1 vuoden kuluessa - 0 19 1 20 
 
Uudelleenjärjestelykuluja varten tehty varaus on 33 miljoonaa euroa, josta todennäköisesti 19 miljoonaa käytetään vuoden 2013 aikana. 
 
Maariskivaraus liittyy taseen ulkopuolisiin eriin. Lainoihin ja muihin saamisiin liittyvä maariskivaraus sisältyy erään Saatavaryhmäkohtai-
sesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset liitteessä 13. Maariskivarauksen määrä riippuu liiketoiminnan määrästä eri maiden kanssa. 
 
Saatavakohtaisesti arvostetuista taseen ulkopuolisista eristä (mm. takaukset ja remburssit) kirjattuja arvonalentumisia oli 21 miljoonaa euroa. 
 
Muihin pakollisiin varauksiin sisältyy seuraavia varauksia: vuokravastuut 4 miljoonaa euroa (josta todennäköisesti 1 miljoonaa euroa käyte-
tään vuoden 2013 aikana) maan saastumiseen ja ympäristöriskeihin liittyvät vastuut 3 miljoonaa euroa (jota todennäköisesti ei käytetä vuo-
den 2013 aikana) ja muut varaukset 7 miljoonaa euroa (joita todennäköisesti ei käytetä vuoden 2013 aikana). 
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Liite 33  Eläke-etuusvastuut 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa   2012 2011 2012 2011 

Eläke-etuusvastuut, netto   -112 -94 -106 -88 

Yhteensä   -112 -94 -106 -88 
 
NPS-konsernilla on erilaisia eläkejärjestelyjä, jotka luokitellaan joko maksupohjaisiksi- tai etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Suomen 
etuuspohjaisiin eläkejärjestelmiin ei enää oteta uusia jäseniä, vaan uusien työntekijöiden eläkkeet perustuvat maksupohjaisiin järjestelyihin. 
Ulkomaan sivukonttoreiden eläkejärjestelyt ovat myös pääosin maksupohjaisia. Olemassa oleviin etuuspohjaisiin eläkejärjestelmiin Lontoon 
ja New Yorkin sivukonttoreissa ei enää oteta uusia jäseniä. Maksupohjaisia eläkejärjestelyjä ei kirjata taseeseen muulloin kuin silloin, kun 
ansaittuja eläkeoikeksia ei ole vielä maksettu. 
 
Eläkesitoumusten markkina-arvo, josta on vähennetty sitoumusten katteena olevan omaisuuden arvo, kirjataan IAS 19:n mukaan taseeseen. 
Suurimmassa osassa eläkejärjestelyistä sitoumukset on katettu eläkekassojen/-säätiöiden varoilla. Tietyt eläkejärjestelyt on kirjattu suoraan 
taseeseen velkaeränä. 
 
IAS 19:n mukaiset eläkelaskelmat ja oletukset 
Ulkopuoliset vastuiden arvioitsijat laskevat tärkeimpien eläkejärjestelyjen arvot vakuutusmatemaattisten oletusten mukaan, jotka vahviste-
taan kullekin konsernin eläkejärjestelylle. 
 
Oletukset         Suomi 
2012 
Diskonttauskorko 3,5% 
Palkankorotukset 3,0% 
Inflaatio 2,0% 
Tuotto-odotus ennen veroja 4,5% 

2011 
Diskonttauskorko 4,5% 
Palkankorotukset 3,5% 
Inflaatio 2,0% 
Tuotto-odotus ennen veroja         5,5% 
 
Omaisuuden tuotto-odotus perustuu eri omaisuuslajien pitkän aikavälin tuotto-odotuksiin. Joukkolainojen osalta tuotto-odotus perustuu  
diskonttauskorkoon. Osakkeisiin ja kiinteistöihin lisätään riskipreemio.  
 
Diskonttauskorko vaikuttaa eniten eläkevastuuseen ja eläkekuluun. Jos diskonttauskorko laskee, eläkevastuu kasvaa, ja päinvastoin. Diskont-
tauskoron yhden prosenttiyksikön nousu aiheuttaa 12 prosentin laskun eläkevastuussa ja 20 prosentin laskun työsuoritukseen perustuvissa 
menoissa. Diskonttauskoron yhden prosenttiyksikön lasku aiheuttaa 14 prosentin nousun eläkevastuussa ja 16 prosentin nousun työsuorituk-
seen perustuvissa menoissa.  
 
Omaisuuslajit 
Omaisuuden kokonaistuotto vuodelta 2012 oli 13% (0) lähinnä heijastaen yleistä markkinakehitystä vuoden aikana. Vuoden lopussa eläke-
kassojen/-säätiöiden omaisuudesta 31% (20) oli osakkeita. 
 
Varojen jakauma katetuissa eläkejärjestelyissä 2012 2011 

Osakkeet       31% 20% 

Joukkolainat 56% 67% 
Kiinteistöt 12% 11% 
- josta Nordean kiinteistöt 3% 3% 
Muut varat 1% 2% 
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Liite 33  Eläke-etuusvastuut, jatk. 
Taseeseen kirjatut erät 31.12. 

Konserni Emoyhtiö 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Eläkevelvoite   863 754 839 738 
Varat 893 823 873 807 
Ylijäämä/vaje(-) 30 69 34 69 
- josta kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot (-) -82 -25 -72 -19 

Josta kirjattu taseeseen   112 94 106 88 

- josta eläke-etuusvarat 136 120 130 113 
- josta eläke-etuusvelat  23 25 23 25 
- josta määrä  joka liittyy kattamattomiin eläkejärjestelyihin 20 16 20 16 

Eläkejärjestelyjen ylijäämä tai vaje 
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä 

Miljoona euroa 2012 2011 2010 2009 2008 

Eläkevelvoite 863 754 764 774 774 
Varat 893 823 854 816 775 

Katettu määrä - ylijäämä/vaje(-) 30 69 90 42 1 

Eläkevelvoitteen muutokset 
Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa   2012 2011 2012 2011 
Eläkevelvoite 1.1.  754 764 738 746 
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 2 3 2 3 
Korkokulut 33 34 33 33 
Maksetut eläkkeet -41 -40 -41 -39 
Järjestelyn supistaminen tai velvoitteesta vapautuminen -5 0 -5 0 
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 0 0 0 0 
Vakuutusmatemaattiset voitot(-)/tappiot 117 -8 110 -6 
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 3 1 2 1 

Eläkevelvoite 31.12.   863 754 839 738 

Varat 
Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Omaisuus 1.1.   823 854 807 834 
Omaisuuden tuotto-odotus 43 44 43 43 
Maksetut eläkkeet  -41 -40 -40 -39 
Järjestelyn supistaminen tai velvoitteesta vapautuminen  -4 - -4 - 
Kannatusmaksut 9 10 9 10 
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot (-) 60 -47 57 -43 
Valuuttakurssimuutosten vaikutus    3 2 2 2 

Omaisuus 31.12.   893 823 874 807 

Eläke-etuusvarojen toteutunut tuotto   104 -2 99 0 

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä

Miljoonaa euroa 2012 2011 2010 2009 2008 

Vakuutusmatemaattisissa oletuksissa tapahtuneiden 
muutosten vaikutus1 -87 9 0 -1 -41 
Kokemukseen perustuvat oikaisut 30 -48 33 33 -92 
- josta eläkejärjestelyihin kuuluvista varoista 60 -47 25 25 -102 
- josta eläkejärjestelyihin kuuluvista veloista -30 -1 8 8 10 

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -57 -39 33 32 -133 
1 Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot vuonna 2012 johtuivat pääosin diskonttauskoron muutoksesta 



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   92

Liite 33  Eläke-etuusvastuut, jatk. 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut 
Konsernin tuloslaskelmaan henkilöstökuluina kirjattujen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvien kulujen nettomäärä oli vuoden aikana 9 
miljoonaa euroa positiivinen (7 miljoonaa positiivinen). Emoyhtiössä vastaava kulujen nettomäärä oli 9 miljoonaa euroa positiivinen (7 
miljoonaa positiivinen) vuonna 2012. 
 
Eläkekulut sisältävät kulut etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä ja maksuperusteisista eläkejärjestelmistä (katso liite 8). 

Konserni Emoyhtiö 

Tuloslaskelmaan kirjatut etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
kulut, netto, miljoonaa euroa 

  

2012 2011 2012 2011 
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 2 3 2 3 
Korkokulut 33 -33 33 -32 
Tuotto-odotus -43 -44 -43 -43 
Järjestelyn supistaminen tai velvoitteesta vapautuminen -1 0 -1 0 
Kirjatut takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 0 0 0 0 
Kirjattu vakuutusmatemaattinen voitto (-)/tappio    0 1 0 1 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut   -9 -7 -9 -7 
          

Eläkekulut olivat vuoden alun odotusten mukaiset. 
 
Konserni maksaa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin todennäköisesti 10 miljoonaa euroa ja emoyhtiö 9 miljoonaa euroa vuonna 2013. 
 
Ylin johto 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat Nordea Bank AB:n (publ) konsernin johtoryhmän jäseniä lukuun 
ottamatta yhtä ulkopuolista jäsentä, Carl-Johan Granvikia. Vuonna 2012 Nordea Bank AB (publ) maksoi edellä mainittujen muiden hallituk-
sen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut. Nordea Bank AB (publ) laskutti nämä palkkakustan-
nukset Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä osana Head Office Allocation -kuluja. 
  
Edellä mainittujen muiden hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkatiedot, rahalainat sekä eläkesitoumuksia koskevat tiedot on esitetty 
Nordea Bank AB:n (publ) vuosikertomuksessa. 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtajan sijaisen eläkevastuu oli vuoden 2012 lopussa 3 miljoonaa euroa. 
 
 
 
 
Liite 34  Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla  

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Huonommalla etuoikeudella olevat velat, joilla on eräpäivä - - - - 
Huonommalla etuoikeudella olevat velat, joilla ei ole eräpäivää 514 503 514 503 

Yhteensä 514 503 514 503 
 
Näillä veloilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla. Huonommalla etuoikeudella olevissa veloissa, joissa on eräpäivä, lainanantajalla 
on parempi etuoikeus saada maksu kuin huonommalla etuoikeudella olevissa veloissa, joilla ei ole eräpäivää. Kunkin lainatyypin kaikilla 
lainanantajilla on yhtälainen oikeus saada maksu. 
 
Konserni ja emoyhtiö 
 
Seuraavassa eritellyt kaksi lainaa muodostivat 31.12.2012 yli 10 % kaikista lainoista, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla.  
 

Liikkeeseen-
laskuvuosi Kirjanpitoarvo 

Liikkeeseenlaskija / eräpäivä Nimellisarvo milj. euroa Kuponkikorko
Nordea Pankki Suomi Oyj1 2002/eräpäivätön MGBP 300 367 6,25 % 
Nordea Pankki Suomi Oyj2 1999/eräpäivätön MJPY 10 000 88 3,41 % 
1 Voidaan lunastaa 18.7.2014 
² Voidaan lunastaa 26.2.2029 
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Liite 35  Omien velkojen vakuudeksi annetut vakuudet 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Omien velkojen vakuudeksi annetut vakuudet 
Saamistodistukset ym.1 22 426 17 650 22 426 17 650 
Luotot yleisölle 15 493 11 919 15 493 11 919 
Muut vakuudeksi annetut varat 1 325 5 447 1 325 5 447 

Yhteensä 39 244 35 016 39 244 35 016 

Yllä mainitut vakuudet liittyvät seuraaviin velkoihin ja sitoumuksiin 
Velat luottolaitoksille 1 - - - 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 12 362 7 250 12 362 7 250 
Muut velat ja sitoumukset 18 296 18 244 18 296 18 244 

Yhteensä 30 659 25 494 30 658 25 494 
1 Liittyy ainoastaan taseeseen kirjattuihin saamistodistuksiin. Takaisinostosopimusten perusteella lainattuja tai ostettuja saamistodistuksia ei kirjata taseeseen, joten ne 
eivät sisälly tähän erään. Tällaiset erät esitetään liitteessä 42 Siirretyt varat ja hankitut vakuudet. 
 
Omien velkojen vakuudeksi annettuihin vakuuksiin sisältyy takaisinmaksusopimusten ja arvopaperien lainaussopimusten vakuudeksi annet-
tuja arvopapereita. Tapahtumat toteutetaan rahoitusmarkkinatoimijoiden käyttämien vakiosopimusten mukaisesti. Näiden sopimusten vasta-
puolina on sekä luottolaitoksia että yleisö. Sopimukset ovat tyypillisesti lyhytaikaisia ja ne erääntyvät kolmen kuukauden kuluessa.  
 
Luotoista yleisölle on kirjattu 12 362 miljoonan euron (7 250) suomalaisten vakuudellisten joukkolainojen vakuudeksi 15 493 miljoonaa 
euroa (11 919). Jos yhtiöstä tulee maksukyvytön, näiden joukkolainojen haltijoilla on etuoikeus vakuudeksi kirjattuihin varoihin. Vakuudet 
on arvostettu enintään 70 prosenttiin kiinteistön markkina-arvosta. NPS on käyttänyt Realia Group Oy:tä, Newsec Oy:tä, Huoneistokeskus 
Oy:tä, Kiinteistömaailma Oy:tä ja Catella Oy:tä kaupallisten kiinteistövakuuksien arvostuksessa. 
 
 
 
 
Liite 36  Muut annetut vakuudet 
 

NPS ei ole antanut muita kuin yhtiön omien velkojen vakuudeksi annettuja vakuuksia. 
 
 
 
 
Liite 37  Vastuusitoumukset 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Takaukset 
Lainatakaukset 2 482 3 225 2 786 3 226 
Muut takaukset 12 146 13 800 12 146 14 106 

Dokumenttimaksut 1 771 1 996 1 771 1 996 
Muut vastuusitoumukset 20 20 20 20 
Yhteensä 16 419 19 041 16 723 19 348 
 
Nordea Pankki Suomi antaa tavanomaiseen liiketoimintaansa liittyen erilaisia takauksia pankin asiakkaiden puolesta. Lainatakaukset on 
annettu asiakkaille niiden muille luotto- ja eläkelaitoksille antamien sitoumusten takauksina. Muihin takauksiin sisältyy pääasiassa kaupalli-
sia takauksia kuten tarjoustakauksia, ennakkomaksutakauksia, takuuajan takauksia ja vientiin liittyviä takauksia. Vastuusitoumuksiin kuuluu 
myös käyttämättömiä peruuttamattomia tuontirembursseja ja vahvistettuja vientirembursseja. Nämä sopimukset kuuluvat pankin palveluihin 
ja tukevat asiakkaiden toimintaa. Takaukset ja remburssit ovat taseen ulkopuolisia eriä, ellei niistä ole tarpeen tehdä varausta todennäköisen 
arvonalentumistappion varalta, joka perustuu arvioon siitä, että korvausta ei tulla saamaan. 
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Liite 38  Sitoumukset 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Tulevat maksusitoumukset 7 11 7 11 
Luottolupaukset1 15 956 17 949 13 275 15 006 
Muut sitoumukset 626 765 253 481 
Yhteensä 16 589 18 725 13 535 15 498 
1 Sisältää myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit 8 565 miljoonaa euroa (9 197) konsernissa ja 8 566 miljoonaa euroa (9 198) emoyhtiössä. 
 
Käänteiset takaisinostosopimukset kirjataan taseeseen ja pois taseesta selvityspäivänä. Nordea on 31. joulukuuta 2012 allekirjoittanut 5 803 
miljoonan (10 417) euron arvoiset käänteiset takaisinostosopimukset, joita ei ole vielä selvitetty eikä siten kirjattu taseeseen. Selvityspäivänä 
nämä käänteiset takaisinostosopimukset korvaavat suurimmaksi osaksi olemassa olevat käänteiset takaisinostosopimukset, joita ei ole vielä 
31. joulukuuta 2012 kirjattu pois taseesta. Nettovaikutus taseeseen on vähäinen. Näitä instrumentteja ei ole esitetty muina sitoumuksina. 
 
 
 
Liite 39  Vakavaraisuus 

Omat varat 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Ensisijaiset omat varat 
Maksettu oma pääoma 2 319 2 319 2 319 2 319 
Ylikurssirahasto 599 599 599 599 
Oma pääoma 2 918 2 918 2 918 2 918 
Rahastot  5 195 7 602 4 782 7 240 
Vähemmistöosuus 4 5 - - 
Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto 1 184 1 099 1 122 1 040 
Rahastot yhteensä 6 383 8 706 5 904 8 280 
Ensisijaiset omat varat (ennen hybridilainoja ja vähennyksiä) 9 301 11 624 8 822 11 198 

Ehdotetut/maksetut osingot -625 -1 000 -625 -1 000 
Laskennalliset verosaamiset -16 -16 -13 -12 
Aineettomat hyödykkeet -108 -106 -106 -103 
Yli 10% omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin -1 -27 0 -4 

Ylijäämä(+)/alijäämä(-) arvonalennusten ja odotettujen tappioiden 
erotuksesta (IRB) -207 -42 -196 -29 
Muut erät, netto -98 -123 -98 -123 
Vähennykset ensisijaisista omista varoista -1 055 -1 314 -1 038 -1 271 

Ensisijaiset omat varat (vähennysten jälkeen) 8 246 10 310 7 784 9 927 

Toissijaiset omat varat 
Ikuiset lainat ja muut ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät 556 568 556 568 
Debentuurilainat - - - - 
Muut toissijaiset omat varat 13 -4 13 -4 
Toissijaiset omat varat (ennen vähennyksiä) 569 564 569 564 
Yli 10% omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin -1 -27 0 -4 

Ylijäämä(+)/alijäämä(-) arvonalennusten ja odotettujen tappioiden 
erotuksesta (IRB) -207 -42 -196 -29 
Vähennykset toissijaisista omista varoista -208 -69 -196 -33 

Toissijaiset omat varat (vähennysten jälkeen) 361 495 373 531 

Omat varat yhteensä 8 607 10 805 8 157 10 458 
 
Rajoituksettomat ensisijaiset omat varat ja ensisijaiset omat varat 
Rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja ovat hyväksyttävä oma pääoma (mukaan lukien hyväksyttävät oman pääoman rahastot) suoraan 
ensisijaisiin omiin varoihin tehtyjen säännösten mukaisten vähennysten jälkeen. Rajoituksettomiksi ensisijaisiksi omiksi varoiksi määritelty 
pääoma pystyy kattamaan tappiot erittäin hyvin toiminnan jatkuvuuden kannalta määriteltynä, ja se on mahdollisessa selvitystilassa etuoi-
keudeltaan heikoin saaminen. Ensisijaisia omia varoja ovat rajoituksettomat ensisijaiset omat varat ja hyväksyttäviin omiin varoihin ja oman 
pääoman rahastoihin verrattavat erät. Ensisijaisiin omiin varoihin voidaan lukea rajallinen määrä hybridilainoja (enintään 50 prosenttia ensi-
sijaisista omista varoista instrumenttien erityisistä ehdoista riippuen). Ensisijaisista omista varoista tehtävät pakolliset vähennykset on vähen-
nettävä myös rajoituksettomista ensisijaisista omista varoista. 
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Hyväksyttävä oma pääoma 
Maksettu osakepääoma vastaa osakkeenomistajien osakepääomaa. 
 
Hyväksyttävät oman pääoman rahastot 
Hyväksyttävät oman pääoman rahastot koostuvat pääasiassa kertyneistä voittovaroista, muista rahastoista, vähemmistöosuudesta ja tilikau-
den aikana kertyneistä tuotoista. Kertyneet voittovarat ovat edellisten vuosien voittovaroja, jotka on raportoitu tuloslaskelmassa. Muut rahas-
tot liittyvät uudelleenarvostuksiin ja valuuttakurssieroihin, joita syntyy hankinnoista ja osakkuusyrityksistä. Hyväksyttäviin oman pääoman 
rahastoihin sisältyvät myös vähemmistöosuudet konsernitilinpäätökseen kokonaan yhdisteltävissä yhtiöissä. Tilikauden voitto luetaan hyväk-
syttäviin omiin varoihin sen jälkeen, kun tilinpäätös on tarkastettu. Tappiot on kuitenkin aina otettava huomioon vähennyksenä.  
 
Hybridilainat, joihin kohdistuu rajoituksia 
Hybridilainoja eli muita huonommalla etuoikeudella olevia eräpäivättömiä velkoja voidaan lukea ensisijaisiin omiin varoihin rajoitetusti, ja 
takaisinosto voi normaalisti tapahtua aikaisintaan viisi vuotta lainan alkuperäisen liikkeeseenlaskun jälkeen. Hybridilainat voidaan maksaa 
takaisin ainoastaan Nordea Pankki Suomen hallituksen päätöksellä ja Finanssivalvonnan luvalla. Myös step-up-ehtoihin, etuoikeusjärjestyk-
seen, rajoitusten mukaisiin koronmaksuihin ja hybridilainojen osuuteen ensisijaisista omista varoista liittyy rajoituksia. 
 
Ensisijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 
 
Ehdotettu/toteutunut osinko 
Kauden tuottoja vastaavat osingot vähennetään. Ensisijaisista omista varoista vähennettävä osinko perustuu Nordea Pankki Suomen hallituk-
sen ehdotukseen, josta päätetään Nordea Pankki Suomen varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 
Laskennalliset verosaamiset   
Laskennalliset verosaamiset vähennetään ensisijaisista omista varoista paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Vähennettävä 
määrä lasketaan finanssikonserniin kuuluviin yksittäisiin yhtiöihin sovellettavien tilinpäätösstandardien perusteella. 
 
Aineettomat hyödykkeet    
Merkittävä osa vähennetyistä aineettomista hyödykkeistä on liikearvoa ja tietoteknisiin ohjelmistoihin ja tietotekniseen kehittämiseen liitty-
viä muita aineettomia hyödykkeitä. 
 
Luottolaitoksiin tehtyjen sijoitusten vähennykset   
Luottolaitosten on vähennettävä omista varoistaan osakeomistukset luottolaitoksissa, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen, sekä muut 
sijoitukset tällaisiin luottolaitoksiin. Nordea Pankki Suomessa nämä ovat pääasiassa osakkuusyrityksiä. Puolet summasta vähennetään ensi-
sijaisista omista varoista ja puolet toissijaisista omista varoista. 
 
Arvonalentumisten ja odotettujen tappioiden erotuksen alijäämä (IRB)   
Sisäisten luottoluokitusten menetelmillä (IRB) laskettujen todellisten arvonalentumisten ja odotettujen tappioiden välinen erotus oikaistaan 
Suomen lainsäädännön mukaisesti omissa varoissa. Kun odotetut tappiot ovat suuremmat kuin arvonalentumiset, erotusta kutsutaan alijää-
mäksi. Vakavaraisuusdirektiivien mukaan puolet alijäämästä vähennetään ensisijaisista omista varoista ja puolet toissijaisista omista varoista. 
Kun arvonalentumiset ovat suuremmat kuin odotetut tappiot, ylijäämä voidaan kirjata toissijaisiin omiin varoihin tiettyjä rajoituksia noudat-
taen (enintään 0,6 prosenttia sisäisten luottoluokitusten menetelmillä lasketuista riskipainotetuista saamisista). 
 
Toissijaiset omat varat 
Toissijaisten omien varojen täytyy olla etuoikeudeltaan heikompia kuin tallettajien ja pankin yleisten velkojien saatavien. Niitä ei voi kattaa 
liikkeeseenlaskijan tai vastaavan yhteisön takauksella, eikä niihin saa sisältyä muita järjestelyjä, jotka parantavat saatavien etuoikeutta juridi-
sesti tai taloudellisesti tallettajiin ja pankin muihin velkojiin verrattuna. 
 
Toissijaisiin omiin varoihin luettavat muita huonommalla etuoikeudella olevat lainat 
Toissijaiset omat varat koostuvat pääasiassa muita huonommalla etuoikeudella olevista veloista ja tietyistä vähennyksistä. Toissijaisiin omiin 
varoihin sisältyy kahdentyyppisiä muita huonommalla etuoikeudella olevia lainoja: eräpäivättömiä ja eräpäivällisiä lainoja. Toissijaisten 
omien varojen yhteismäärä ei saa olla suurempi kuin ensisijaisten omien varojen määrä, ja eräpäivällisten toissijaisiin omiin varoihin sisälty-
vien lainojen määrä ei saa olla suurempi kuin puolet ensisijaisten omien varojen määrästä. Rajat koskevat vähennysten jälkeisiä määriä. 
 
Omiin varoihin sisältyviä muita huonommalla etuoikeudella olevia velkoja koskeva perusperiaate on etuoikeusjärjestys maksuhäiriötilantees-
sa tai konkurssissa. Näissä tilanteissa muita huonommalla etuoikeudella olevan velkakirjan haltijalle maksettaisiin muiden velkojien jälkeen 
mutta ennen osakkeenomistajia. Sitä osuutta eräpäivällisen lainan liikkeessä olevasta määrästä, jonka voi lukea toissijaisiin omiin varoihin, 
vähennetään, jos jäljellä oleva juoksuaika on alle viisi vuotta.  
 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään eräpäivättömien, muita huonommalla etuoikeudella olevien, toissijaisiin omiin varoihin 
sisältyvien lainojen liikkeessä olevien määrien kirjanpitoarvot. Takaisinostopäivä tarkoittaa päivää, jolloin liikkeeseenlaskijalla on laillinen 
oikeus ostaa liikkeessä oleva laina takaisin sopimusehtojen mukaisesti. Lainat ja aikavähennysten periaatteet ovat Ruotsin lainsäädännön 
mukaiset. Taulukossa esitetyt kirjanpitoarvot voivat poiketa omat varat -sarakkeessa esitetyistä luvuista koron vaihtosopimusten ja juoksuai-
kojen perusteella tehtyjen oikaisujen vuoksi. 
 
Muut toissijaiset omat varat 
Muut toissijaiset omat varat koostuvat myytävissä oleviksi luokiteltujen osakkeiden arvostuseroihin liittyvistä oikaisuista, jotka on siirretty 
ylempiin toissijaisiin omiin varoihin. Toteutumattomat voitot myytävissä oleviksi luokitelluista osakkeista voivat säännösten mukaan sisältyä 
vain toissijaisiin omiin varoihin. Nordealla ei ole merkittäviä tällaisia omistuksia, joten ne vaikuttavat toissijaisiin omiin varoihin vain vähän. 
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Toissijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 
 
Luottolaitoksiin tehtyjen sijoitusten vähennykset 
Luottolaitosten on vähennettävä omista varoistaan osakeomistukset luottolaitoksissa, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen, sekä muut 
maksusuoritukset tällaisille luottolaitoksille. Nordea Pankki Suomessa nämä ovat pääasiassa osakkuusyrityksiä. Puolet summasta vähenne-
tään ensisijaisista omista varoista ja puolet toissijaisista omista varoista. 
  
Arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksen yli-/alijäämä (IRB) 
Sisäisten luottoluokitusten menetelmillä (IRB) laskettujen todellisten arvonalentumisten ja odotettujen tappioiden välinen erotus oikaistaan 
Suomen lainsäädännön mukaisesti omissa varoissa. Kun odotetut tappiot ovat suuremmat kuin arvonalentumiset, erotusta kutsutaan alijää-
mäksi. Vakavaraisuusdirektiivien mukaan puolet alijäämästä vähennetään ensisijaisista omista varoista ja puolet toissijaisista omista varoista. 
Kun arvonalentumiset ovat suuremmat kuin odotetut tappiot, ylijäämä voidaan kirjata toissijaisiin omiin varoihin tiettyjä rajoituksia noudat-
taen (enintään 0,6 prosenttia sisäisten luottoluokitusten menetelmillä lasketuista riskipainotetuista saamisista). 
 
Eräpäivättömät lainat 

Eräpäivättömät lainat, toissijaiset omat varat 

Liikkeeseenlaskija 

Kirjanpitoarvo, 
miljoonaa 

euroa 
Omat varat 
31.12.2012 

Liikkeeseen-
laskuvuosi Eräpäivä 

Takaisin- 
ostopäivä Step-up 

Nordea Pankki Suomi Oyj 367 468 2004 - Kesäkuu 2014 Kyllä 
Nordea Pankki Suomi Oyj 88 88 1999 - Helmikuu 2029 Kyllä 
Eräpäivättömät lainat, toissijaiset omat varat,  
yhteensä 455 556 
 
 
Omien varojen vähimmäisvaatimus ja riskipainotetut saamiset 
 
Konserni 

31.12.2012 31.12.2011 

Miljoonaa euroa 
Pääoma-

vaade 

Riski-
painotetut 

saamiset 
Pääoma-

vaade 

Riski-
painotetut 

saamiset 

Luottoriski 2 872 35 899 5 367 67 088 
Perusmenetelmä (FIRB) 1 163 14 538 2 798 34 972 
- josta yritysvastuut 408 5 103 1 838 22 972 
- josta luottolaitosvastuut 439 5 492 594 7 425 
- josta vähittäisvastuut 299 3 732 346 4 327 

- josta kiinteistövakuudelliset 184 2 299 210 2 620 
- josta muut vähittäisvastuut 115 1 433 137 1 707 

 - josta muut 17 210 20 248 
Standardimenetelmä 1 709 21 362 2 569 32 116 
- josta valtiovastuut 20 245 29 362 
- josta vähittäisvastuut 331 4 132 338 4 226 

- josta asuinkiinteistövakuudelliset 69 863 67 840 
- josta muut 262 3 269 271 3 386 

- josta muut 1 359 16 985 2 202 27 527 
 

Markkinariski 379 4 732 663 8 291 
- josta kaupankäyntivarasto, sisäinen malli 306 3 829 460 5 749 
- josta kaupankäyntivarasto, standardimenetelmä 72 903 203 2 542 
- josta muu rahoitustoiminta, standardimenetelmä - - - - 

Operatiivinen riski 408 5 101 415 5 189 
Standardimenetelmä 408 5 101 415 5 189 

Yhteensä ennen oikaisuja 3 659 45 733 6 445 80 567 

Oikaisu alarajasäännöksiin perustuen 
Pääomatarpeen lisäys alarajasäännösten mukaisesti - - - - 

Yhteensä 3 659 45 733 6 445 80 567 
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Omien varojen vähimmäisvaatimus ja riskipainotetut saamiset 
 
Emoyhtiö 

31.12.2012 31.12.2011  

Pääoma-
vaade 

Riski-
painotetut 

saamiset 
Pääoma-

vaade 

Riski-
painotetut 

saamiset Miljoonaa euroa 

Luottoriski 2 507 31 343 5 019 62 738 
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 1 054 13 175 2 676 33 452 
- josta yritysvastuut 305 3 818 1 722 21 527 
- josta luottolaitosvastuut 439 5 482 593 7 418 
- josta vähittäisvastuut 299 3 732 346 4 327 

- josta kiinteistövakuudelliset 184 2 299 210 2 620 
- josta muut vähittäisvastuut 115 1 433 137 1 707 

 - josta muut 11 142 14 180 
Standardimenetelmä 1 453 18 168 2 343 29 286 
- josta valtiovastuut 20 245 29 362 
- josta vähittäisvastuut 158 1 981 169 2 113 

- josta asuinkiinteistövakuudelliset 69 863 65 818 
- josta muut 89 1 118 104 1 294 

- josta muut 1 275 15 942 2 145 26 811 

Markkinariski 379 4 732 663 8 291 
- josta kaupankäyntivarasto, sisäinen malli 306 3 829 460 5 749 
- josta kaupankäyntivarasto, standardimenetelmä 72 903 203 2 542 
- josta muu rahoitustoiminta, standardimenetelmä - - - - 

Operatiivinen riski 370 4 630 376 4 694 
Standardimenetelmä 370 4 630 376 4 694 

Yhteensä ennen oikaisuja 3 256 40 706 6 058 75 723 

Oikaisu alarajasäännöksiin perustuen 
Pääomatarpeen lisäys alarajasäännösten mukaisesti - - - - 

Yhteensä 3 256 40 706 6 058 75 723 
 
Nordea Bank AB (publ) antoi joulukuussa 2012 Nordea Pankki Suomi Oyj:lle takauksen, jolla Nordea Bank AB (publ) takaa suurimman 
osan Nordea Pankki Suomi Oyj:n sisäisten luottoluokitusten menetelmillä lasketuista yritysvastuista. Takauksen nettovaikutus Nordea Pank-
ki Suomi Oyj:n riskipainotettuihin saamisiin oli vuoden 2012 lopussa -16,5 miljardia euroa. Nordea Pankki Suomi Oyj pystyi vähentyneiden 
riskipainotettujen saamisten vuoksi maksamaan joulukuussa 2012 Nordea Bank AB:lle (publ) ylimääräisen 2,5 miljardin euron osingon. 
 
Markkinariskin pääomavaateet, 31. joulukuuta 2012 

Kaupankäyntivarasto 
(sisäinen) 

Kaupankäyntivarasto 
(standardi) 

Miljoonaa euroa 

Riski-
painotetut 

saamiset 
Pääoma-

vaade 

Riski-
painotetut 

saamiset 
Pääoma-

vaade 

Korkoriski1 1 190 95 630 50 
Osakeriski 43 3 161 13 
Valuuttakurssiriski 279 22 - - 
Hyödykeriski - - 112 9 
Hajautusvaikutus -734 -59 - - 
Stressattu VaR 1 785 143 - - 
Erityisriskin lisäpääomavaatimus 766 61 - - 
Kaikkien riskien lisäpääomavaatimus 500 40 - - 

Yhteensä 3 829 306 903 72 
1 Sisäisen mallin lukuihin sisältyy vain yleinen korkoriski, kun taas standardimenetelmän lukuihin sisältyvät sekä yleinen että erityinen korkoriski. 
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Muu rahoitustoiminta 
(standardi) Yhteensä 

  

Riski-
painotetut 

saamiset 
Pääoma-

vaade 

Riski-
painotetut 

saamiset 
Pääoma-

vaade 

Korkoriski - - 1 820 146 
Osakeriski - - 204 16 
Valuuttakurssiriski - - 279 22 
Hyödykeriski - - 112 9 
Hajautusvaikutus - - -734 -59 
Stressattu VaR - - 1 785 143 
Erityisriskin lisäpääomavaatimus - - 766 61 
Kaikkien riskien lisäpääomavaatimus - - 500 40 

Yhteensä - - 4,732 379 

 
 
Erittely Nordea Pankki Suomi -konserniin yhdistellyistä yhtiöistä 
 

31.12.2012 
Osakkeiden 

lukumäärä 
Kirjanpitoarvo

milj.euroa Äänimäärä  % Kotipaikka Yhdistelytapa 

Nordea Pankki Suomi -konserniin sisältyvät tytäryhtiöt 

Nordea Rahoitus Suomi Oy 1 000 000 306 100 Espoo 
hankintameno

-menetelmä 

SIA Promano Lat 21 084 30 100 Riika 
hankintameno

-menetelmä 

Promano Est OÜ 1 10 100 Tallinna 
hankintameno

-menetelmä 

Promano Lit UAB  34 528 10 100 Vilna 
hankintameno

-menetelmä 

SIA Realm 7 030 10 100 Riika 
hankintameno

-menetelmä 

SIA Lidosta 2 1 100 Riika 
hankintameno

-menetelmä 

UAB Recurso 8 000 2 100 Vilna 
hankintameno

-menetelmä 
Muut yhtiöt 4 

Yhteensä    373       

Omista varoista vähennetyt yli 10 prosentin omistukset luottolaitoksissa 

NF Fleet Oy 2 20 Espoo 
Pääomaosuus

-menetelmä 

Omista varoista vähennetyt omistukset yhteensä    2     
 
Lisätietoja konsernin vakavaraisuudesta on toimintakertomuksen kappaleessa Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta. 
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Konserni Käypään arvoon  

tulosvaikutteisesti  
kirjattavat varat 

31.12.2012, miljoonaa euroa 

Luotot  
ja muut 

saamiset 

Erä-
päivään 
saakka 

pidettävät 

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettävät 

Määritetty 
arvostet-

tavaksi 
tulos- 

vaikuttei- 
sesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa tehdyt 
johdannais-
sopimukset 

Myytä-
vissä 

olevat 

Muut  
kuin 

rahoitus-
varat Yhteensä 

Varat 
Käteiset varat ja keskus-
pankkitalletukset 30 004 - - - - - - 30 004 
Saamiset keskuspankeilta  285 - 524 - - - - 809 
Saamiset luottolaitoksilta 29 184 - 6 834 - - - - 36 018 
Luotot yleisölle 74 049 - 26 716 - - - - 100 765 
Korolliset arvopaperit - 2 373 18 244 - - 15 652 - 36 269 
Vakuudeksi annetut rahoi-
tusinstrumentit - - 8 078 - - - - 8 078 
Osakkeet ja osuudet - - 818 20 - - - 838 
Johdannaissopimukset  - - 116 371 - 842 - - 117 213 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset 124 - - - - - - 124 
Osakkuusyritysten osakkeet 
ja osuudet - - - - - - 79 79 
Aineettomat hyödykkeet - - - - - - 108 108 
Aineelliset hyödykkeet - - - - - - 96 96 
Sijoituskiinteistöt - - - - - - 104 104 
Laskennalliset verosaamiset - - - - - - 16 16 
Verosaamiset - - - - - - 1 1 
Eläke-etuusvarat - - - - - - 136 136 
Muut varat 1 745 - - 8 370 - - 205 10 320 
Siirtosaamiset ja maksetut 
ennakot 353 - - - - - 616 969 
Yhteensä 135 744 2 373 177 585 8 390 842 15 652 1 361 341 947 

Konserni Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti  
kirjattavat velat 

31.12.2012, miljoonaa euroa     

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulos-

vaikut-
teisesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdannais-
sopimukset 

Muut 
rahoitus-

velat 

Muut 
 kuin 

rahoitus-
velat Yhteensä 

Velat 
Velat luottolaitoksille 17 625 - 0 57 041 - 74 666 
Yleisön talletukset ja muut 
velat yleisölle 16 892 - 0 53 320 - 70 212 
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat 8 251 - 0 40 748 - 48 999 
Johdannaissopimukset  115 437 - 399 - - 115 836 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset - - - 637 - 637 
Verovelat - - - - 4 4 
Muut velat 5 151 5 802 - 9 645 92 20 690 
Siirtovelat ja saadut ennakot - - - 422 524 946 
Laskennalliset verovelat - - - - 58 58 
Varaukset - - - - 83 83 
Eläke-etuusvelat - - - - 23 23 
Velat, joilla on huonompi 
etuoikeus kuin muilla  
veloilla - - - 514 - 514 

Yhteensä     163 356 5 802 399 162 327 784 332 668 
 



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   100

Liite 40  Rahoitusinstrumenttien luokittelu, jatk. 
 
Konserni Käypään arvoon  

tulosvaikutteisesti  
kirjattavat varat 

31.12.2011, miljoonaa euroa 

Luotot  
ja muut 

saamiset 

Erä-
päivään 
saakka 

pidettävät 

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulos- 

vaikuttei- 
sesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa tehdyt 
johdannais-
sopimukset 

Myytä-
vissä 

olevat 

Muut  
kuin 

rahoitus-
varat Yhteensä 

Varat 
Käteiset varat ja keskus-
pankkitalletukset 286 - - - - - - 286 
Saamiset keskuspankeilta 30 725 - 551 - - - - 31 276 
Saamiset luottolaitoksilta 41 974 - 6 100 - - - - 48 074 
Luotot yleisölle 73 891 - 25 440 - - - - 99 331 
Korolliset arvopaperit - 2 793 17 137 - - 10 936 - 30 866 
Vakuudeksi annetut rahoi-
tusinstrumentit - - 8 346 - - - - 8 346 
Osakkeet ja osuudet - - 1 290 22 - - - 1 312 
Johdannaissopimukset  - - 169 852 - 376 - - 170 228 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset 138 - - - - - - 138 
Osakkuusyritysten osakkeet 
ja osuudet - - - - - - 79 79 
Aineettomat hyödykkeet - - - - - - 106 106 
Aineelliset hyödykkeet - - - - - - 124 124 
Sijoituskiinteistöt - - - - - - 71 71 
Laskennalliset verosaamiset - - - - - - 16 16 
Verosaamiset - - - - - - 132 132 
Eläke-etuusvarat - - - - - - 120 120 
Muut varat 1 408 - - 6 656 - - 14 8 078 
Siirtosaamiset ja maksetut 
ennakot 462 - - 10 - - 232 704 
Yhteensä 148 884 2 793 228 716 6 688 376 10 936 894 399 287 

Konserni Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti  
kirjattavat velat 

31.12.2011, miljoonaa euroa     

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulos-

vaikut-
teisesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdannais-
sopimukset 

Muut 
rahoitus-

velat 

Muut 
 kuin 

rahoitus-
velat Yhteensä 

Velat 
Velat luottolaitoksille 14 861 9 334 - 51 812 - 76 007 
Yleisön talletukset ja muut 
velat yleisölle 14 584 - - 53 676 - 68 260 
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat 6 271 - - 42 882 - 49 153 
Johdannaissopimukset  168 112 - 324 - - 168 436 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset - - - 195 - 195 
Verovelat - - - - 0 0 
Muut velat 10 732 4 374 - 9 013 9 24 128 
Siirtovelat ja saadut ennakot - 64 - 353 393 810 
Laskennalliset verovelat - - - - 53 53 
Varaukset - - - - 97 97 
Eläke-etuusvelat - - - - 25 25 
Velat, joilla on huonompi 
etuoikeus kuin muilla veloil-
la - - - 503 - 503 

Yhteensä     214 560 13 772 324 158 434 577 387 667 
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Liite 40  Rahoitusinstrumenttien luokittelu, jatk. 
 
Emoyhtiö Käypään arvoon  

tulosvaikutteisesti  
kirjattavat varat 

31.12.2012, miljoonaa euroa 

Luotot ja 
muut 

saamiset 

Erä-
päivään 
saakka 

pidettävät 

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulosvai-

kutteisesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdannais-
sopimukset 

Myytä-
vissä 

olevat 

Muut  
kuin  

rahoitus-
varat Yhteensä 

Varat 
Käteiset varat ja keskuspank-
kitalletukset 30 004 - - - - - - 30 004 
Saamiset keskuspankeilta  285 - 524 - - - - 809 
Saamiset luottolaitoksilta 34 629 - 6 834 - - - - 41 463 
Luotot yleisölle 67 597 - 26 716 - - - - 94 313 
Korolliset arvopaperit - 2 373 18 244 - - 15 652 - 36 269 
Vakuudeksi annetut rahoitus-
instrumentit - - 8 078 - - - - 8 078 
Osakkeet ja osuudet - - 818 17 - - - 835 
Johdannaissopimukset - - 116 371 - 842 - - 117 213 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset 124 - - - - - - 124 
Tytäryhtiöosakkeet ja -
osuudet - - - - - - 373 373 
Osakkuusyritysten osakkeet 
ja osuudet - - - - - - 34 34 
Aineettomat hyödykkeet - - - - - - 106 106 
Aineelliset hyödykkeet - - - - - - 59 59 
Sijoituskiinteistöt - - - - - - 10 10 
Laskennalliset verosaamiset - - - - - - 13 13 
Verosaamiset - - - - - - - - 
Eläke-etuusvarat - - - - - - 130 130 
Muut varat 1 715 - - 8 370 - - 193 10 278 
Siirtosaamiset ja maksetut 
ennakot 342 - - - - - 435 777 
Yhteensä 134 696 2 373 177 585 8 387 842 15 652 1 353 340 888 

Emoyhtiö Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti  
kirjattavat velat 

31.12.2012, miljoonaa euroa     

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulosvai-

kutteisesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdannais-
sopimukset 

Muut 
rahoitus-

velat 

Muut  
kuin 

rahoitus-
velat Yhteensä 

Velat 
Velat luottolaitoksille 17 625 - - 56 928 - 74 553 
Yleisön talletukset ja muut 
velat yleisölle 16 892 - - 53 332 - 70 224 
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat 8 251 - - 40 748 - 48 999 
Johdannaissopimukset  115 437 - 399 - - 115 836 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset - - - 637 - 637 
Verovelat - - - - 4 4 
Muut velat 5 151 5 802 - 9 500 22 20 475 
Siirtovelat ja saadut ennakot - - - 417 327 744 
Laskennalliset verovelat - - - - - - 
Varaukset - - - - 79 79 
Eläke-etuusvelat - - - - 23 23 

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin 
muilla veloilla - - - 514 - 514 
Yhteensä     163 356 5 802 399 162 076 455 332 088 
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Liite 40  Rahoitusinstrumenttien luokittelu, jatk. 
 
Emoyhtiö Käypään arvoon  

tulosvaikutteisesti  
kirjattavat varat 

31.12.2011, miljoonaa euroa 

Luotot ja 
muut 

saamiset 

Erä-
päivään 
saakka 

pidettävät 

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa

 pidettävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulosvai-

kutteisesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdannais-
sopimukset 

Myytä-
vissä 

olevat 

Muut  
kuin  

rahoitus-
varat Yhteensä 

Varat 
Käteiset varat ja keskus-
pankkitalletukset 286 - - - - - - 286 
Saamiset keskuspankeilta  30 725 - 551 - - - - 31 276 
Saamiset luottolaitoksilta 47 321 - 6 100 - - - - 53 421 
Luotot yleisölle 67 658 - 25 439 - - - - 93 097 
Korolliset arvopaperit - 2 793 17 137 - - 10 936 - 30 866 
Vakuudeksi annetut rahoitus-
instrumentit - - 8 346 - - - - 8 346 
Osakkeet ja osuudet - - 1 289 20 - - - 1 309 
Johdannaissopimukset - - 169 852 - 376 - - 170 228 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset 138 - - - - - - 138 
Tytäryhtiöosakkeet ja -
osuudet - - - - - - 370 370 
Osakkuusyritysten osakkeet 
ja osuudet - - - - - - 34 34 
Aineettomat hyödykkeet - - - - - - 103 103 
Aineelliset hyödykkeet - - - - - - 69 69 
Sijoituskiinteistöt - - - - - - 10 10 
Laskennalliset verosaamiset - - - - - - 12 12 
Verosaamiset - - - - - - 131 131 
Eläke-etuusvarat - - - - - - 113 113 
Muut varat 1 388 - - 6 656 - - 12 8 056 
Siirtosaamiset ja maksetut 
ennakot 458 - - 10 - - 56 524 
Yhteensä 147 974 2 793 228 714 6 686 376 10 936 910 398 389 

Emoyhtiö Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti  
kirjattavat velat 

31.12.2011, miljoonaa euroa     

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa pidet-

tävät 

Määritetty 
arvostetta-

vaksi 
tulosvai-

kutteisesti 

Suojaus-
tarkoituk-

sessa 
tehdyt 

johdannais-
sopimukset 

Muut 
rahoitus-

velat 

Muut  
kuin 

rahoitus-
velat Yhteensä 

Velat 
Velat luottolaitoksille 14 861 9 334 - 51 724 - 75 919 
Yleisön talletukset ja muut 
velat yleisölle 14 584 - - 53 681 - 68 265 
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat 6 271 - - 42 882 - 49 153 
Johdannaissopimukset  168 112 - 324 - - 168 436 
Korkoriskin suojaavien erien 
käyvän arvon muutokset - - - 195 - 195 
Verovelat - - - - 0 0 
Muut velat 10 732 4 374 - 8 876 8 23 990 
Siirtovelat ja saadut ennakot - 64 - 349 202 615 
Laskennalliset verovelat - - - - - - 
Varaukset - - - - 94 94 
Eläke-etuusvelat - - - - 25 25 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin 
muilla veloilla - - - 503 - 503 
Yhteensä     214 560 13 772 324 158 210 329 387 195 
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Liite 40  Rahoitusinstrumenttien luokittelu, jatk. 
Luottoriskin muutosten aiheuttamat käypien arvojen muutokset 
Vertailuvuoden käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavat rahoitusvelat liittyvät Marketsin toimintaa varten hankittuihin varoihin. 
Nämä varat ovat yleensä niin lyhytaikaisia, ettei oman luottoriskin muutosten vaikutus ole merkittävä. 
 
Kirjanpitoarvon ja sopimuksen perusteella eräpäivänä maksettavan summan vertailu 

Konserni Emoyhtiö 

31.12.2012, miljoonaa euroa Kirjanpitoarvo 

Eräpäivänä 
maksettava 

summa Kirjanpitoarvo 

Eräpäivänä 
maksettava 

summa 

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat - - - - 

Konserni Emoyhtiö 

31.12.2011, miljoonaa euroa Kirjanpitoarvo 

Eräpäivänä 
maksettava 

summa Kirjanpitoarvo 

Eräpäivänä 
maksettava 

summa 

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat 9 334 9 334 9 334 9 334 

 
 
 
 
Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo 
Konserni 31.12.2012 31.12.2011 
Miljoonaa euroa Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
Varat 
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 30 004 286 286 
Saamiset keskuspankeilta 809 809 31 276 31 276 
Saamiset luottolaitoksilta 36 018 36 149 48 074 48 068 
Luotot yleisölle 100 765 100 858 99 331 99 446 
Korolliset arvopaperit 36 269 36 274 30 866 30 870 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 8 078 8 078 8 346 8 346 
Osakkeet ja osuudet 838 838 1 312 1 312 
Johdannaissopimukset  117 213 117 213 170 228 170 228 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset 124 124 138 138 
Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet 79 79 79 79 
Aineettomat hyödykkeet 108 108 106 106 
Aineelliset hyödykkeet 96 96 124 124 
Sijoituskiinteistöt 104 104 71 71 
Laskennalliset verosaamiset 16 16 16 16 
Verosaamiset 1 1 132 132 
Eläke-etuusvarat 136 136 120 120 
Muut varat 10 320 10 320 8 078 8 079 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 969 969 704 704 
Varat yhteensä 341 947 342 176 399 287 399 401 

Velat 
Velat luottolaitoksille 74 666 74 317 76 007 75 987 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 70 212 70 172 68 260 68 191 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 48 999 48 726 49 153 48 952 
Johdannaissopimukset  115 836 115 836 168 436 168 436 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset 637 637 195 195 
Verovelat 4 4 0 0 
Muut velat 20 690 20 690 24 128 24 128 
Siirtovelat ja saadut ennakot 946 946 810 810 
Laskennalliset verovelat 58 58 53 53 
Varaukset 83 83 97 97 
Eläke-etuusvelat 23 23 25 25 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 514 514 503 503 
Velat yhteensä 332 668 332 006 387 667 387 377 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 

Emoyhtiö 
31.12.2012 31.12.2011 

Miljoonaa euroa Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
Varat 
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 30 004 286 286 
Saamiset keskuspankeilta 809 809 31 276 31 276 
Saamiset luottolaitoksilta 41 463 41 594 53 421 53 415 
Luotot yleisölle 94 313 94 401 93 097 93 205 
Korolliset arvopaperit 36 269 36 274 30 866 30 870 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 8 078 8 078 8 346 8 346 
Osakkeet ja osuudet 835 835 1 309 1 309 
Johdannaissopimukset  117 213 117 213 170 228 170 228 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset 124 124 138 138 
Sijoitukset tytäryhtiöihin 373 373 370 370 
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet 34 34 34 34 
Aineettomat hyödykkeet 106 106 103 103 
Aineelliset hyödykkeet 59 59 69 69 
Sijoituskiinteistöt 10 10 10 10 
Laskennalliset verosaamiset 13 13 12 12 
Verosaamiset - - 131 131 
Eläke-etuusvarat 130 130 113 113 
Muut varat 10 278 10 278 8 056 8 056 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 777 777 524 524 
Varat yhteensä 340 888 341 112 398 389 398 495 

Velat 
Velat luottolaitoksille 74 553 74 204 75 919 75 899 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 70 224 70 184 68 265 68 197 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 48 999 48 726 49 153 48 952 
Johdannaissopimukset  115 836 115 836 168 436 168 436 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset 637 637 195 195 
Verovelat 4 4 - - 
Muut velat 20 475 20 475 23 990 23 990 
Siirtovelat ja saadut ennakot 744 744 615 615 
Varaukset 79 79 94 94 
Eläke-etuusvelat 23 23 25 25 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 514 514 503 503 
Velat yhteensä 332 088 331 426 387 195 386 906 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 
Varojen ja velkojen käyvän arvon arviointi 
Taseessa olevat rahoitusvarat ja rahoitusvelat arvostetaan yleensä niiden käypään arvoon lukuun ottamatta lainoja ja saamisia, yleisön talle-
tuksia ja muita velkoja yleisölle sekä liikkeeseen laskettuja arvopapereita. 
 
Lainojen ja saamisten, yleisön talletusten ja muiden yleisölle olevien velkojen sekä liikkeeseen laskettujen arvopapereiden kirjanpitoarvoa on 
oikaistu kiinteäkorkoiselle jaksolle lasketulla arvolla, ellei korkoa ole suojattu. Siten on saatu edellisillä sivuilla olevissa taulukossa esitetyt 
käyvät arvot. Kiinteäkorkoisen korkojakson arvo on laskettu asianomaisten markkinakorkojen muutosten perusteella. Käytetyt diskonttaus-
korot perustuvat kunkin korkojakson voimassa oleviin markkinakorkoihin. Suojatun korkoriskin käypä arvo sisältyy tase-erään Korkoriskin 
suojaavien erien käyvän arvon muutokset. 
 
Lyhytaikaisten rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen käypänä arvona pidetään niiden kirjanpitoarvoa. Kirjanpitoarvo on käyvän arvon kohtuul-
linen arvio, joka muodostetaan rajallisen luottoriskin ja jäljellä olevan juoksuajan lyhyyden takia. 
 
Edellisillä sivuilla olevissa taulukoissa käypänä arvona on käytetty kirjanpitoarvoa sellaisten varojen ja velkojen kohdalla, joiden käypää 
arvoa ei ole voitu arvioida. Tämä koskee eriä riveillä Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet, Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet, Aineettomat 
hyödykkeet, Aineelliset hyödykkeet ja Varaukset.  
 
Nordealla on hyvin vähän oman pääoman ehtoisia instrumentteja, jotka arvostetaan hankintamenoon. Näiden instrumenttien käyväksi arvoksi 
ilmoitetaan kirjanpitoarvo, koska niiden käypää arvoa ei voida arvioida luotettavasti. 
 
Lisätietoa sellaisten tase-erien arvostuksesta, jotka normaalisti arvostetaan käypään arvoon, on esitetty liitteessä 1. 
 
 
Ensimmäisen päivän voittojen tai tappioiden jaksotus 
Jos arvostusmenetelmässä käytetään merkittäviä tekijöitä, jotka eivät ole todennettavissa, rahoitusinstrumentti kirjataan liitteessä 1 kuvattu-
jen konsernin tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kauppahintaan ja kaupankäyntipäivän mahdollinen voitto jaksotetaan. Alla olevassa taulu-
kossa esitetään tuloslaskelmaan kirjaamaton kokonaisero tilikauden alussa ja lopussa sekä kyseisen eron muutosten täsmäytys (jaksotettujen 
ensimmäisen päivän voittojen tai tappioiden muutos). 
 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Vuoden alussa -47 -42 -47 -42 
Uusista liiketoimista syntyneet jaksotettavat tuotot/tappiot -8 -20 -8 -20 
Kirjattu tuloslaskelmaan tilikauden aikana 12 15 12 15 

Vuoden lopussa -43 -47 -43 -47 
 
Käyvän arvon määritys markkinanoteerausten tai arvostusmenetelmien perusteella 
 
Käyvän arvon määrityksillä on hierarkia. 
 
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusinstrumentit luokitellaan kolmeen IFRS-standardien käyvän arvon hierarkian mukaiseen tasoon. Hierar-
kia perustuu eri tekijöiden merkitykseen. Instrumentit luokitellaan alimmalle mahdolliselle tasolle koko instrumentin käyvän arvon määrityk-
sen kannalta merkittävän tekijän mukaan. Luokiteltaessa instrumentteja kolmeen tasoon kunkin tuotteen hinnoittelumalleja arvioidaan käy-
tettyjen markkinatietojen laskennallisten tekijöiden merkityksen mallin monimutkaisuuden ja saatavilla olevien hintatietojen kannalta mallis-
sa käytettävien tekijöiden varmentamiseksi. Vaikka mallin monimutkaisuutta arvioidaan, monimutkaisuus ei automaattisesti tarkoita tuottei-
den luokittelua tasolle 3.  
 
Käyvän arvon hierarkian taso määräytyy malliparametrien käytön ja ei-todennettavissa olevien tekijöiden määrän perusteella. Joukkolainojen 
luokittelu perustuu sisäiseen hinnoittelumenetelmään. Joukkolainoilla voi olla suora noteeraus toimivilta markkinoilta (taso 1) tai niiden 
käypä arvo voidaan laskea menetelmällä, jolla saadaan todennettavissa oleviin tekijöihin perustuva noteeraus (taso 2). Tason 3 joukkolainat 
ovat epälikvidejä. 
 
Pääomarahastosijoitusten ja listaamattomien osakkeiden arvostus on luonteeltaan epävarmempaa kuin sellaisten osakeinstrumenttien arvos-
tus, joilla käydään aktiivisesti kauppaa. Kaikkien omaisuuserien arvostuksessa painotetaan johdonmukaisuutta pitkällä aikavälillä. Menetel-
mät ovat Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n ohjeen "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines" 
mukaiset. EVCA:n ohjeita pidetään pääomarahastosijoitusalan markkinanormeina. Yhdysvaltalaisten rahastojen arvostuksessa käytetään 
samanlaisia menetelmiä.  
 
Taso 1 sisältää rahoitusvarat ja -velat, jotka on arvostettu käyttäen samanlaisen varan tai velan suoraa noteerausta toimivilla markkinoilla. 
Markkinoiden katsotaan olevan toimivat, jos omaisuuserällä käydään kauppaa niin usein ja niin suurella volyymilla, että hintatietoja on saa-
tavilla jatkuvasti. Tähän ryhmään kuuluvat pörssissä noteeratut johdannaissopimukset, pörssiosakkeet, kehittyneiden valtioiden valtionlainat 
sekä useimmat likvidit kiinnitysluottolainat ja yrityslainat, joille on saatavissa suora markkinahinta. 
 
Taso 2 sisältää rahoitusvarat ja -velat, joille ei ole saatavissa suoraa noteerausta toimivilta markkinoilta. Niiden käypä arvo arvioidaan käyt-
täen arvostusmenetelmiä tai -malleja. Arvio perustuu tilinpäätöspäivän markkinahintoihin tai -kursseihin, ja ei-todennettavissa olevien teki-
jöiden vaikutus käypään arvoon on vähäinen. Tähän ryhmään kuuluvat suurin osa NPS:n OTC-johdannaisista, takaisinmyynti- ja takaisinos-
tosopimusten perusteella ostetut/myydyt arvopaperit, lainaksi otetut ja annetut arvopaperit sekä muut instrumentit, joiden arvostusmenetel-
missä tai -malleissa käytettävät muuttujat saadaan toimivilta markkinoilta. 
 
Taso 3 sisältää rahoitusinstrumentit, joiden käypää arvoa ei saada suoraan markkinanoteerauksesta tai epäsuorasti todennettavissa oleviin 
markkinahintoihin tai -kursseihin perustuvien arvostusmenetelmien tai -mallien avulla. Tähän ryhmään kuuluvat sijoitukset listaamattomiin 
arvopapereihin, pääomarahastoihin, hedge-rahastoihin sekä OTC-johdannaisiin, joiden arvostusmenetelmässä tai -mallissa käytettävät muut-
tujat saadaan monimutkaisilta tai hiljaisilta markkinoilta, tietyt monimutkaiset tai strukturoidut rahoitusinstrumentit, kuten CLN:t ja CDO:t 
sekä epälikvidit joukkolainat. 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään käypään arvoon kirjattujen rahoitusinstrumenttien käypien arvojen määrittämisessä käytetyt arvostusmene-
telmät. 
 
Konserni 
 

Instrumentin 
noteeraus 
toimivilla 

markkinoilla 

Todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä 
arvostus-

menetelmä 

Ei-todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä  
arvostus-

menetelmä 
31.12.2012, miljoonaa euroa (Taso 1) (Taso 2) (Taso 3) Yhteensä 

Varat 
Saamiset keskuspankeilta - 524 - 524 
Saamiset luottolaitoksilta - 6 834 - 6 834 
Luotot yleisölle - 26 716 - 26 716 
Korolliset arvopaperit  14 968 18 651 277 33 896 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 7 242 836 0 8 078 
Osakkeet 311 - 527 838 
Johdannaissopimukset 42 115 241 1 930 117 213 
Muut varat - 8 370 - 8 370 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot - - - - 

Velat 
Velat luottolaitoksille - 17 625 - 17 625 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle - 16 892 - 16 892 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 8 251 - 8 251 
Johdannaissopimukset 36 114 139 1 661 115 836 
Muut velat 4 759 6 194 - 10 953 
Siirtovelat ja saadut ennakot - - - - 

 

Instrumentin 
noteeraus 
toimivilla 

markkinoilla 

Todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä 
arvostus-

menetelmä 

Ei-todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä  
arvostus-

menetelmä 
31.12.2011, miljoonaa euroa  (Taso 1) (Taso 2) (Taso 3) Yhteensä 

Varat 
Saamiset keskuspankeilta - 551 - 551 
Saamiset luottolaitoksilta - 6 100 - 6 100 
Luotot yleisölle - 25 440 - 25 440 
Korolliset arvopaperit  20 288 7 577 208 28 073 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 7 858 487 1 8 346 
Osakkeet 662 0 650 1 312 
Johdannaissopimukset 75 169 087 1 066 170 228 
Muut varat - 6 656 - 6 656 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot - 10 - 10 

Velat 
Velat luottolaitoksille - 24 195 - 24 195 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle - 14 584 - 14 584 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 6 271 - 6 271 
Johdannaissopimukset 64 167 103 1 269 168 436 
Muut velat 8 213 6 893 - 15 106 
Siirtovelat ja saadut ennakot - 64 - 64 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 
 
Emoyhtiö 

Instrumentin 
noteeraus 
toimivilla 

markkinoilla 

Todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä 
arvostus-

menetelmä 

Ei-todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä  
arvostus-

menetelmä 
31.12.2012, miljoonaa euroa  (Taso 1) (Taso 2) (Taso 3) Yhteensä 
Varat 
Saamiset keskuspankeilta - 524 - 524 
Saamiset luottolaitoksilta - 6 834 - 6 834 
Luotot yleisölle - 26 716 - 26 716 
Korolliset arvopaperit  14 968 18 651 277 33 896 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 7 242 836 0 8 078 
Osakkeet 308 - 527 835 
Johdannaissopimukset 42 115 241 1 930 117 213 
Muut varat - 8 370 - 8 370 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot - - - - 

Velat  
Velat luottolaitoksille - 17 625 - 17 625 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle - 16 892 - 16 892 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 8 251 - 8 251 
Johdannaissopimukset 36 114 139 1 661 115 836 
Muut velat 4 759 6 194 - 10 953 
Siirtovelat ja saadut ennakot - - - - 
 

Instrumentin 
noteeraus 
toimivilla 

markkinoilla 

Todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä 
arvostus-

menetelmä 

Ei-todennettavia 
markkina-arvoja 

käyttävä  
arvostus-

menetelmä 
31.12.2011, miljoonaa euroa  (Taso 1) (Taso 2) (Taso 3) Yhteensä 
Varat 
Saamiset keskuspankeilta - 551 - 551 
Saamiset luottolaitoksilta - 6 100 - 6 100 
Luotot yleisölle - 25 439 - 25 439 
Korolliset arvopaperit  20 288 7 577 208 28 073 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 7 858 487 1 8 346 
Osakkeet 659 - 650 1 309 
Johdannaissopimukset 75 169 087 1 066 170 228 
Muut varat - 6 656 - 6 656 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot - 10 - 10 

Velat  
Velat luottolaitoksille - 24 195 - 24 195 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle - 14 584 - 14 584 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 6 271 - 6 271 
Johdannaissopimukset 64 167 103 1 269 168 436 
Muut velat 8 213 6 893 - 15 106 
Siirtovelat ja saadut ennakot - 64 - 64 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 
 
Tasojen 1 ja 2 väliset siirrot 
 
NPS siirsi vuoden aikana velkakirjoja 2 982 miljoonaa euroa (1 158) käyvän arvon hierarkian tasolta 1 tasolle 2 ja 997 miljoonaa euroa (0) 
tasolta 2 tasolle 1. Käyvän arvon hierarkiaa sovelletaan käypään arvoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Siirtoja tehtiin tasolta 1 
tasolle 2, koska instrumenteilla ei enää käyty vuoden aikana aktiivisesti kauppaa ja käyvät arvot on saatu todennettavissa olevia markkina-
arvoja käyttävillä arvostusmenetelmillä. Siirtoja tasolta 2 tasolle 1 puolestaan tehtiin siksi, että instrumenteilla ryhdyttiin vuoden aikana 
jälleen käymään aktiivisesti kauppaa ja markkinoilta saatiin luotettavia noteerauksia. 
 
 
Tapahtumat tasolla 3 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään tason 3 käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen ja -velkojen alku- ja loppuarvojen täsmäytys. 
 
 
Konserni 

Tuloslaskelmaan  
vuoden aikana kirjatut  

käyvän arvon muutokset 

31.12.2012, miljoonaa euroa 1.1.2012 Toteutuneet 
Toteutu-

mattomat1  Ostot Myynnit 
Varat 
Korolliset arvopaperit 208 -6 14 91 -36 
Osakkeet 650 -27 3 145 -292 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) -203 -263 472 - - 

31.12.2012, miljoonaa euroa Selvitykset  
Siirrot 

 tasolle 3 
Siirrot 

 tasolta 3 Muuntoerot 31.12.2012 
Varat 
Korolliset arvopaperit 6 - - 0 277 
Osakkeet 0 - - 46 527 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) 263 - - 0 269 
1Liittyy tilikauden lopun varoihin ja velkoihin. 
 

Tuloslaskelmaan  
vuoden aikana kirjatut  

käyvän arvon muutokset 

31.12.2011, miljoonaa euroa 1.1.2011 Toteutuneet 
Toteutu-

mattomat1  Ostot Myynnit 
Varat 
Korolliset arvopaperit - 0 11 307 -110 
Osakkeet 923 16 -38 248 -301 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) 15 494 -200 - -4 

31.12.2011, miljoonaa euroa Selvitykset  
Siirrot 

 tasolle 3 
Siirrot 

 tasolta 3 Muuntoerot 31.12.2011 
Varat 
Korolliset arvopaperit 0 0 - - 208 
Osakkeet - - - -198 650 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) -494 -15 - 1 -203 
1Liittyy tilikauden lopun varoihin ja velkoihin. 
 
Tuloslaskelmaan vuoden aikana kirjatut käyvän arvon muutokset sisältyvät käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen (ks. liite 5). 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 
 
Emoyhtiö 

Tuloslaskelmaan  
vuoden aikana kirjatut  

käyvän arvon muutokset 

31.12.2012, miljoonaa euroa 1.1.2012 Toteutuneet 
Toteutu-

mattomat1  Ostot Myynnit 
Varat 
Korolliset arvopaperit 208 -6 14 91 -36 
Osakkeet 650 -27 3 145 -292 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) -203 -264 472 - - 

31.12.2012, miljoonaa euroa  Selvitykset 
Siirrot 

 tasolle 3 
Siirrot 

 tasolta 3 Muuntoerot 31.12.2012 
Varat 
Korolliset arvopaperit 6 - - - 277 
Osakkeet - - - 46 527 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) 264 - - - 269 
1Liittyy tilikauden lopun varoihin ja velkoihin. 
 

Tuloslaskelmaan  
vuoden aikana kirjatut  

käyvän arvon muutokset 

31.12.2011, miljoonaa euroa 1.1.2011 Toteutuneet 
Toteutu-

mattomat1  Ostot Myynnit 
Varat 
Korolliset arvopaperit - 0 11 307 -110 
Osakkeet 923 16 -38 248 -301 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) 11 494 -200 - - 

31.12.2011, miljoonaa euroa  Selvitykset 
Siirrot 

 tasolle 3 
Siirrot 

 tasolta 3 Muuntoerot 31.12.2011 
Varat 
Korolliset arvopaperit 0 0 - - 208 
Osakkeet - - - -198 650 
Johdannaissopimukset (varat ja velat netto) -494 -15 - 1 -203 
1Liittyy tilikauden lopun varoihin ja velkoihin. 
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Liite 41  Varojen ja velkojen käypä arvo, jatk. 
 
Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien herkkyys keskeisten oletusten muutoksille 
 
Taseeseen käypään arvoon merkittyjen rahoitusinstrumenttien käypään arvoon sisältyvät ne rahoitusinstrumentit, joiden käypä arvo arvioi-
daan kokonaan tai osittain ei-todennettaviin markkinahintoihin tai -kursseihin perustuvilla arvostusmenetelmillä. Arvostukseen voi liittyä 
epävarmuutta käytettäväksi valitun arvostustekniikan tai -mallin, tällaiseen malliin sisältyvien oletusten tekijöiden ei-todennettavuuden tai 
muiden arvostustekniikkaan vaikuttavien elementtien vuoksi. Epävarmuus otetaan huomioon portfolio-oikaisuilla, jotka vähennetään mallien 
tai muiden arvostustekniikoiden avulla lasketuista käyvistä arvoista (lisätietoa on liitteen 1 kohdassa 10 "Rahoitusinstrumenttien käyvän 
arvon määrittäminen"). 
 
Nämä tiedot osoittavat suhteellisen epävarmuuden mahdollisen vaikutuksen sellaisten rahoitusinstrumenttien käypään arvoon, joiden arvos-
tus perustuu tekijöihin, jotka eivät ole todennettavissa. Seuraavassa taulukossa esitetyt arviot ovat todennäköisesti suurempia kuin kyseisten 
instrumenttien käypien arvojen tosiasiallinen epävarmuus, sillä käytännössä on epätodennäköistä, että kaikki ei-todennettavissa olevat tekijät 
saavuttaisivat kohtuudella mahdollisten vaihtoehtojen ääriarvot yhtä aikaa. Tiedot eivät ole luonteeltaan ennusteita, eikä niiden perusteella 
voida arvioida käypien arvojen tulevaa kehitystä. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään instrumenttiluokittain tason 3 instrumenttien käyvän arvon herkkyys keskeisten oletusten muutoksille. Jos 
ei-todennettavissa olevan tekijän vaikutus kohdistuu eri instrumentteihin, taulukkoon on merkitty ainoastaan nettovaikutus. 
 
 

Konserni Emoyhtiö 

31.12.2012, miljoonaa euroa Kirjanpitoarvo 

Kohtuudella 
mahdollisen 

suotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus 

Kohtuudella 
mahdollisen 

epäsuotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus Kirjanpitoarvo 

Kohtuudella 
mahdollisen 

suotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus 

Kohtuudella 
mahdollisen 

epäsuotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus 

Varat 
Korolliset arvopaperit 277 23 -23 277 23 -23 
Osakkeet 527 39 -39 527 39 -39 

Johdannaissopimukset  
(varat ja velat netto) 269 20 -24 269 20 -24 
 
 

Konserni Emoyhtiö 

31.12.2011, miljoonaa euroa Kirjanpitoarvo 

Kohtuudella 
mahdollisen 

suotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus 

Kohtuudella 
mahdollisen 

epäsuotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus Kirjanpitoarvo 

Kohtuudella 
mahdollisen 

suotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus 

Kohtuudella 
mahdollisen 

epäsuotuisan 
vaihtoehtoisen 

oletuksen 
vaikutus 

Varat 
Korolliset arvopaperit 208 21 -21 208 21 -21 
Osakkeet 650 36 -36 650 36 -36 

Johdannaissopimukset  
(varat ja velat netto) -203 27 -43 -203 27 -43 
 
 
Jotta arvostustekniikkaan tai -malliin sisältyvien oletusten muutosten vaikutus tason 3 instrumenttien käypiin arvoihin voidaan laskea, on 
arvioitava herkkyys tekijöille, jotka eivät ole todennettavissa. Johdannaissalkussa tärkeimmät tekijät, jotka perustuvat hinnoittelumallien 
oletuksiin tai ei-todennettavissa oleviin markkinatekijöihin, korvataan vaihtoehtoisilla arvioilla tai oletuksilla, ja niiden vaikutus arvostuk-
seen lasketaan. Suurin osa johdannaisiin kohdistuvasta vaikutuksesta liittyy luottojohdannaisten, OTC-korkojohdannaisten ja strukturoitujen 
OTC-osakejohdannaisten erityyppisiin korrelaatioihin tai korrelaatioihin liittyviin tekijöihin. Tason 3 osakesalkkujen ja korollisten arvopape-
reiden salkkujen käypiä arvoja kasvatettiin ja pienennettiin markkinoiden kohtuullisilla muutoksilla. Markkinoiden kohtuullisina muutoksina 
pidetään 3 - 10 prosenttiyksikön muutoksia. 
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Liite 42  Siirretyt varat ja hankitut vakuudet 
 
Siirretyt varat, joita ei kirjata kokonaan pois taseesta, ja niihin liittyvät velat 
 
Kaikki siirretyt varat kirjataan yhä taseeseen, jos niiden käyvän arvon muutokset vaikuttavat edelleen Nordeaan. Tämä koskee takaisinosto-
sopimuksia ja arvopaperien lainaksiantosopimuksia. 
 
Takaisinostosopimukset ovat eräänlaisia vakuudellisia lainoja, joissa Nordea myy arvopapereita ja sopii ostavansa ne takaisin myöhemmin 
kiinteään hintaan. Arvopapereiden myynnin vastineena saatu käteinen kirjataan talletuksena (velkana). Takaisinostosopimusten mukaisesti 
toimitettuja arvopapereita ei kirjata pois taseesta.  
 
Arvopapereiden lainaksiantosopimukset ovat järjestelyjä, joissa Nordea lainaa omistamiaan arvopapereita vastapuolelle palkkiota vastaan.  
 
Sekä takaisinostosopimuksissa että arvopapereiden lainaksiantosopimuksissa arvopaperit palautetaan Nordealle, joten kaikki siirrettyjen 
instrumenttien riskit ja edut pysyvät Nordealla, vaikka ne eivät olekaan Nordean käytettävissä siirtojakson aikana. Arvopaperit ovat sopimus-
ten vastapuolella vakuutena, mutta vastapuolella ei ole takautumisoikeutta muihin Nordeassa oleviin varoihin.  
 
Taseessa edelleen ilmoitetut arvopaperit ja niitä vastaavat velat kirjataan käypään arvoon. 
 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Takaisinostosopimukset 
Korolliset arvopaperit 8 078 8 346 8 078 8 346 

Arvopaperien lainaksiantosopimukset - - - - 

Arvopaperistamiset - - - - 
Yhteensä 8 078 8 346 8 078 8 346 

Varoihin liittyvät velat 
Konserni Emoyhtiö 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Takaisinostosopimukset 
Velat luottolaitoksille 2 975 5 064 2 975 5 064 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 5 103 3 282 5 103 3 282 

Arvopaperien lainaksiantosopimukset - - - - 

Arvopaperistamiset - - - - 
Yhteensä 8 078 8 346 8 078 8 346 

Netto 0 0 0 0 
 
Hankitut vakuudet, jotka voidaan myydä tai asettaa uudelleen vakuudeksi 
NPS saa käänteisten takaisinostosopimusten ja arvopaperien lainaksiottosopimusten perusteella omistukseensa sellaisia vakuuksia, joita 
sopimusehtojen mukaisesti voidaan myydä tai asettaa uudelleen vakuudeksi. Tapahtumat toteutetaan rahoitusmarkkinatoimijoiden käyttämi-
en vakiosopimusten mukaisesti. Sopimuksissa vaaditaan yleensä lisävakuuksia, jos arvopaperien arvo laskee ennalta määritellyn rajan alle. 
Useimpien takaisinostosopimusten vakioehdoissa vakuuden vastaanottajalla on rajoittamaton oikeus myydä vakuus tai asettaa se uudelleen 
vakuudeksi. Vastaanottajan on kuitenkin toimitettava vastaavat arvopaperit tapahtuman selvityksen yhteydessä. Alla esitetään käänteisten 
takaisinostosopimusten ja arvopaperien lainaksiottosopimusten perusteella vakuudeksi saatujen arvopapereiden käyvät arvot. 
 

Konserni Emoyhtiö 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 
Käänteiset takaisinostosopimukset 
Saadut vakuudet, jotka voidaan myydä tai asettaa uudelleen vakuudeksi  33 447 31 324 33 447 31 324 
- josta myyty tai asetettu uudelleen vakuudeksi 14 855 9 661 14 855 9 661 

Arvopaperien lainaksiottosopimukset 
Saadut vakuudet, jotka voidaan myydä tai asettaa uudelleen vakuudeksi  - - - - 
- josta myyty tai asetettu uudelleen vakuudeksi - - - - 
Yhteensä 33 447 31 324 33 447 31 324 
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Liite 43  Varojen ja velkojen maturiteettijakauma 

Konserni 
 
Jäljellä oleva juoksuaika 

31.12.2012, miljoonaa euroa Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäivät-
tömät Yhteensä 

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 - - - - - 30 004 
Saamiset keskuspankeilta 283 526 - - - 809 
Saamiset luottolaitoksilta 13 2 572 14 508 2 700 15 660 578 - 36 018 
Luotot yleisölle 13 484 34 006 10 937 25 328 30 010 - 100 765 
Korolliset arvopaperit 14 - 8 943 4 051 19 990 3 285 - 36 269 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 15 - 776 3 109 3 605 588 - 8 078 
Johdannaissopimukset 17 - 5 388 5 287 32 070 74 468 - 117 213 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - 0 -1 49 76 - 124 
Varat, joilla on määrätty eräpäivä  
yhteensä 33 343 64 147 26 083 96 702 109 005 - 329 280 

Muut varat 25 - - - - - 12 667 12 667 

Varat yhteensä 33 343 64 147 26 083 96 702 109 005 12 667 341 947 

Velat luottolaitoksille 27 9 954 50 473 7 746 4 420 2 073 - 74 666 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 28 53 285 15 304 1 623 0 0 - 70 212 
 - josta talletukset 53 285 - - 0 - - 53 285 
 - josta muut velat - 15 304 1 623 0 0 - 16 927 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 29 - 17 635 11 010 16 449 3 905 - 48 999 
 - josta yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 17 635 11 010 16 449 3 905 - 48 999 
 - josta muut - - - - - - - 
Johdannaissopimukset 17 - 6 166 5 644 34 255 69 771 - 115 836 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - -1 -8 274 372 - 637 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin 
muilla veloilla 34 - - - 392 122 - 514 
Velat, joilla on määrätty eräpäivä  
yhteensä 63 239 89 577 26 015 55 790 76 243 - 310 864 

Muut velat 30 - - - - - 21 804 21 804 
Oma pääoma   - - - - - 9 279 9 279 

Velat ja oma pääoma yhteensä 63 239 89 577 26 015 55 790 76 243 31 083 341 947 
 
 
Jäljellä oleva juoksuaika 

31.12.2011, miljoonaa euroa Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäivät-
tömät Yhteensä 

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 286 - - - - - 286 
Saamiset keskuspankeilta 11 342 19 934 - - - - 31 276 
Saamiset luottolaitoksilta 13 6 353 21 911 15 105 4 278 427 - 48 074 
Luotot yleisölle 13 9 32 778 5 383 19 513 41 648 - 99 331 
Korolliset arvopaperit 14 - 6 733 5 796 16 802 1 535 - 30 866 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 15 - 719 1 891 3 995 1 741 - 8 346 
Johdannaissopimukset 17 - 9 585 7 478 38 712 114 453 - 170 228 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - 11 31 70 26 - 138 
Varat, joilla on määrätty eräpäivä  
yhteensä 17 990 91 671 35 684 83 370 159 830 - 388 545 

Muut varat 25 - - - - - 10 742 10 742 

Varat yhteensä 17 990 91 671 35 684 83 370 159 830 10 742 399 287 
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Liite 43  Varojen ja velkojen maturiteettijakauma, jatk. 

 
Jäljellä oleva juoksuaika 

31.12.2011, miljoonaa euroa Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäivät-
tömät Yhteensä 

Velat luottolaitoksille 27 8 203 58 799 8 136 74 795 - 76 007 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 28 37 608 22 805 7 199 644 4 - 68 260 
 - josta talletukset 37 608 8 429 6 952 643 4 - 53 636 
 - josta muut velat - 14 376 247 1 0 - 14 624 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 29 - 27 404 7 350 12 484 1 915 - 49 153 
 - josta yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 27 404 7 350 12 484 1 915 - 49 153 
 - josta muut - - - - - - - 
Johdannaissopimukset 17 - 8 345 7 396 41 270 111 425 - 168 436 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - 1 6 74 114 - 195 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin 
muilla veloilla 34 - - - 403 100 - 503 
Velat, joilla on määrätty eräpäivä  
yhteensä 45 811 117 354 30 087 54 949 114 353 - 362 554 

Muut velat 30 - - - - - 25 113 25 113 
Oma pääoma   - - - - - 11 620 11 620 

Velat ja oma pääoma yhteensä 45 811 117 354 30 087 54 949 114 353 36 733 399 287 
 
 
Emoyhtiö 
 

Jäljellä oleva juoksuaika 

31.12.2012, miljoonaa euroa Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäi-
vättömät Yhteensä 

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 - - - - - 30 004 
Saamiset keskuspankeilta 283 526 - - - - 809 
Saamiset luottolaitoksilta 13 2 560 18 417 3 379 16 380 727 - 41 463 
Luotot yleisölle 13 624 32 125 9 026 22 624 29 914 - 94 313 
Korolliset arvopaperit 14 - 8 943 4 051 19 990 3 285 - 36 269 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 15 - 776 3 109 3 605 588 - 8 078 
Johdannaissopimukset 17 - 5 388 5 287 32 070 74 468 - 117 213 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - 0 -1 49 76 - 124 
Varat. joilla on määrätty eräpäivä, 
yhteensä 33 471 66 175 24 851 94 718 109 058 - 328 273 

Muut varat 25 - - - - - 12 615 12 615 

Varat yhteensä 33 471 66 175 24 851 94 718 109 058 12 615 340 888 
         

 Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäi-
vättömät Yhteensä 

Velat luottolaitoksille 27 9 954 50 445 7 732 4 371 2 051 - 74 553 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 28 53 307 15 303 1 614 - - - 70 224 
 - josta talletukset 53 307 - - - - - 53 307 
 - josta muut velat - 15 303 1 614 - - - 16 917 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 29 - 17 635 11 010 16 449 3 905 - 48 999 
 - josta yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 17 635 11 010 16 449 3 905  48 999 
 - josta muut - - - - - - - 
Johdannaissopimukset 17 - 6 166 5 644 34 255 69 771 - 115 836 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - -1 -8 274 372 - 637 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin 
muilla veloilla 34 - - - 392 122 - 514 
Velat, joilla on määrätty eräpäivä, 
yhteensä 63 261 89 548 25 992 55 741 76 221 - 310 763 

Muut velat 30 - - - - - 21 325 21 325 
Oma pääoma   - - - - - 8 800 8 800 
Velat ja oma pääoma yhteensä 63 261 89 548 25 992 55 741 76 221 30 125 340 888 
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Liite 43  Varojen ja velkojen maturiteettijakauma, jatk. 

Emoyhtiö 
 

Jäljellä oleva juoksuaika 

31.12.2011, miljoonaa euroa Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäi-
vät-

tömät 
Yhteen-

sä 
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 286 - - - - - 286 
Saamiset keskuspankeilta 11 342 19 934 - - - - 31 276 
Saamiset luottolaitoksilta 13 6 338 25 312 16 228 5 088 455 - 53 421 
Luotot yleisölle 13 197 31 012 3 571 16 758 41 559 - 93 097 
Korolliset arvopaperit 14 - 6 733 5 796 16 802 1 535 - 30 866 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 15 - 719 1 891 3 995 1 741 - 8 346 
Johdannaissopimukset 17 - 9 585 7 478 38 712 114 453 - 170 228 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - 11 31 70 26 - 138 
Varat, joilla on määrätty eräpäivä, 
yhteensä 18 163 93 306 34 995 81 425 159 769 - 387 658 

Muut varat 25 - - - - - 10 731 10 731 

Varat yhteensä 18 163 93 306 34 995 81 425 159 769 10 731 398 389 

31.12.2011, miljoonaa euroa Liite 
Vaadittaessa 
maksettavat 

Enintään 
3 kk 

3 - 12 
kk 1 - 5 v Yli 5 v 

Eräpäi-
vät-

tömät 
Yhteen-

sä 
Velat luottolaitoksille 27 8 203 58 770 8 121 38 787 - 75 919 
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 28 37 618 22 809 7 191 643 4 - 68 265 
 - josta talletukset 37 618 8 433 6 952 643 4 - 53 650 
 - josta muut velat - 14 376 239 - - - 14 615 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 29 - 27 404 7 350 12 484 1 915 - 49 153 
 - josta yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 27 404 7 350 12 484 1 915 - 49 153 
 - josta muut - - - - - - - 
Johdannaissopimukset 17 - 8 345 7 396 41 270 111 425 - 168 436 
Korkoriskin suojaavien erien käyvän 
arvon muutokset 18 - 1 6 74 114 - 195 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin 
muilla veloilla 34 - - - 403 100 - 503 
Velat, joilla on määrätty eräpäivä, 
yhteensä 45 821 117 329 30 064 54 912 114 345 - 362 471 

Muut velat 30 - - - - - 24 724 24 724 
Oma pääoma   - - - - - 11 194 11 194 
Velat ja oma pääoma yhteensä 45 821 117 329 30 064 54 912 114 345 35 918 398 389 
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Liite 44  Lähipiiriliiketoimet 
 
Osakkeenomistajien, joilla on merkittävä vaikutusvalta, Nordea-konsernin johtoon kuuluvien avainhenkilöiden perheenjäsenten ja yhtiöiden, 
joissa Nordea-konsernin johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä tai heidän perheenjäsenillään on merkittävä vaikutusvalta, katsotaan kuuluvan 
Nordean lähipiiriin. Tällaisia lähipiiriin kuuluvia yhtiöitä ovat Sampo Oyj ja Aegon Asset Management. Jos lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden 
kanssa toteutetut liiketoimet ovat normaalia liiketoimintaa ja niihin sovelletaan olennaisilta osin samoja kriteerejä ja ehtoja kuin muiden 
samankaltaisten yhtiöiden kanssa toteutettuihin vastaaviin liiketoimiin eikä tällaisiin liiketoimiin liity normaalista poikkeavaa riskinottoa, 
niitä ei esitetä taulukossa. 
 
Konserni 

Nordea-konsernin  
konserniyhtiöt 

Nordea-konsenin  
osakkuusyhtiöt Muu lähipiiri 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Varat 
Saamiset  29 613 44 518 204 146 - - 
Korolliset arvopaperit 5 254 5 031 11 - - - 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit 1 150 2 062 - - - - 
Johdannaissopimukset  2 829 2 337 278 246 - - 
Muut varat 630 387 - - - - 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 411 77 - - - - 

Varat yhteensä 39 887 54 412 493 392 - - 

Velat 
Talletukset ja muut velat  41 202 44 957 55 10 5 5 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 975 514 39 30 - - 
Johdannaissopimukset  3 344 2 624 4 85 - - 
Muut velat  158 12 - - - - 
Siirtovelat ja saadut ennakkomaksut 202 171 - - - - 

Velat yhteensä 45 881 48 278 98 125 5 5 

Taseen ulkopuoliset erät1 219 010 431 155 8 085 8 321 - - 

Konserni 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Rahoituskate 85 70 3 4 - - 
Palkkiotuotot ja –kulut, netto -296 -251 2 3 1 1 
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä -277 -841 81 35 - - 
Muut tuotot 26 25 - - 0 0 
Liiketoiminnan kulut yhteensä -95 -30 - - - - 

Tulos ennen arvonalentumistappioita -557 -1 027 86 42 1 1 
1 Sisältää johdannaissopimusten nimellisarvot. 

Emoyhtiö 
Konserniyhtiöt Osakkuusyhtiöt Muu lähipiiri 
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Varat 
Saamiset  5 674 5 570 171 132 - - 
Korolliset arvopaperit - - - - - - 
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit - - - - - - 
Johdannaissopimukset  - - 9 - - - 
Osakkuusyritysten osakkeet - - 34 34 - - 
Konserniyhtiöiden osakkeet 373 370 - - - - 
Muut varat 4 5 - - - - 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 7 15 - - - - 

Varat yhteensä 6 058 5 960 214 166 - - 
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Liite 44  Lähipiiriliiketoimet, jatk. 

Emoyhtiö 
 Konserniyhtiöt Osakkuusyhtiöt Muu lähipiiri 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Velat 
Talletukset ja muut velat  22 11 432 7 9 5 5 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - - 35 30 - - 
Johdannaissopimukset  - - 0 5 - - 
Muut velat  0 - - - - - 
Siirtovelat ja saadut ennakkomaksut 2 10 - - - - 

Velat yhteensä 24 11 442 42 44 5 5 

Taseen ulkopuoliset erät1 519 662 191 128 - - 
1 Sisältää johdannaissopimusten nimellisarvot 

Emoyhtiö 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Rahoituskate 66 86 3 4 0 0 
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 49 46 1 1 1 1 
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä - - 6 6 - - 
Muut tuotot 10 14 - 4 0 0 
Liiketoiminnan kulut yhteensä -38 -38 - 0 - - 

Tulos ennen arvonalentumistappioita 87 108 10 15 1 1 
 
Konserniyhtiöillä ja osakkuusyrityksillä tarkoitetaan Nordea Pankki Suomi -konsernin konserniyhtiöitä ja osakkuusyrityksiä. Yllä mainitun 
lisäksi emoyhtiön saamiset sisältävät saamisia, korollisia arvopapereita ja johdannaissopimuksia Nordea-konsernin konserniyhtiöiltä 39 885 
miljoonaa euroa (54 411), velkoja 45 688 miljoonaa euroa (36 683), tulosta ennen arvonalentumistappioita -569 miljoonaa euroa (-1 033) ja 
taseen ulkopuolisia eriä 218 491 miljoonaa euroa (431 155). Taseen ulkopuolisia sitoumuksia Nordea-konsernin osakkuusyhtiöiden kanssa 
oli 7 895 miljoonaa euroa (8 193) ja taseessa olevia johdannaissaamisia 268 miljoonaa euroa (246) sekä johdannaisvelkoja 4 miljoonaa euroa 
(80). 
 
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksetut palkkiot ja myönnetyt lainat 
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkkioista ja heille myönnetyistä lainoista kerrotaan liitteessä 8. 
 
 
 
 
Liite 45  Fuusiot, hankinnat, myynnit ja purut 

Vuoden 2012 aikana ostetut tytäryritykset Toimiala 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
- - - - 

Vuoden 2012 aikana perustetut tytäryritykset Yhtiöiden lukumäärä 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
Muut yhtiöt 1 2 - 
    

Vuoden 2012 aikana myydyt tytäryritykset Toimiala 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
- - - - 

Vuoden 2012 aikana myydyt muut tytäryritykset Yhtiöiden lukumäärä 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
Muut yhtiöt 1 4 0 
    

Vuoden 2012 aikana fuusioidut tytäryritykset Toimiala 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
- - - - 

Vuoden 2012 aikana puretut tytäryritykset Toimiala 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
- - - - 

Vuoden 2012 aikana puretut osakkuusyritykset Toimiala 
Varat yhteensä, 

miljoonaa euroa 
Tilikauden voitto/tappio 

pankkikonsernin luvuissa 
- - - - 
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Liite 46  Luottoriskiä koskevat tiedot  
 
Luottoriskin hallinnasta ja analysoinnista kerrotaan hallituksen toimintakertomuksen kohdassa "Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta". 
Lisätietoa luottoriskistä annetaan myös vuoden 2012 Capital and Risk Management (Pillar 3) -raportissa, joka on saatavilla osoitteessa 
www.nordea.com. 
 

Konserni   
 31.12. 31.12. 

Vastuutyypit, miljoonaa euroa  2012 2011 

Tase-erät  159 345 168 616 
Taseen ulkopuoliset erät  14 675 18 070 
Arvopaperivakuudellinen rahoitustoiminta  1 120 1 617 
Johdannaissopimukset  31 580 42 466 

Vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä  206 720 230 769 
 

Tämän liitteen taulukoissa, jotka sisältävät vastuita, luvut esitetään vastuun määränä maksukyvyttömyyshetkellä (Exposure At Default, 
EAD). EAD on vastuun määrä luottovasta-arvokerrointen soveltamisen jälkeen. 
 
Luottoriskin ja taseen välinen yhteys 
 
Tässä osassa kerrotaan tilinpäätösstandardien mukaisesti määritellyn luottosalkun ja CRD II -direktiivin mukaisesti määritellyn riskin väli-
sestä yhteydestä. Tekstissä esitetään tärkeimmät erot ja havainnollistetaan eri raportointimenetelmien välistä yhteyttä. 
 
Alkuperäinen riski tarkoittaa riskiä, jossa ei ole otettu huomioon korvausvaikutuksia. Korvausvaikutukset liittyvät luottoriskin vähentämis-
keinoihin, taseen ulkopuolisiin vastuisiin sovellettaviin luottovasta-arvokertoimiin ja standardimenetelmällä laskettaviin taseeseen kirjattui-
hin arvonalentumisiin. Tässä liitteessä sellaisiin vastuisiin liittyvä riski, joihin sovelletaan sisäisten luottoluokitusten menetelmää, määritel-
lään kuitenkin vastuun määräksi maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) ja sellaisiin vastuisiin liittyvä riski, joihin sovelletaan standardimenetel-
mää, määritellään vastuun määräksi, ellei toisin ilmoiteta. Luottoriski esitetään tässä vuosikertomuksessa vakavaraisuusdirektiivien mukai-
sesti jaoteltuna riskiluokkiin, joista jokainen jakautuu vielä seuraaviin riskityyppeihin: 
• tase-erät 
• taseen ulkopuoliset erät (esim. takaukset ja käyttämättömät luottolimiitit) 
• arvopaperivakuudellinen rahoitustoiminta (esim. käänteiset takaisinostosopimukset ja arvopaperilainaus) 
• johdannaissopimukset 
 
Tilinpäätösstandardien mukaisesti vuosikertomuksessa esitetyt erät jaotellaan seuraavasti:  
• tase-erät (esim. saamiset luottolaitoksilta, luotot yleisölle ja käänteiset takaisinostosopimukset sekä johdannaissopimusten, valtion vel-

kasitoumusten ja korollisten arvopaperien positiivinen käypä arvo).),  
• taseen ulkopuoliset erät (esim. takaukset ja käyttämättömät luottolimiitit) 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään vakavaraisuusdirektiivien mukaisen luottoriskin ja vuosikertomuksessa esitettyjen erien välinen yhteys. 
 
Tase-erät 
Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, seuraavia eriä ei ole laskettu mukaan taseeseen laskettaessa tase-erien vakavaraisuusdirektiivien 
mukaista riskiä: 
• Markkinariskiin liittyvät erät kaupankäyntisalkussa, kuten tietyt korolliset arvopaperit ja valtion velkasitoumukset. 
• Takaisinostosopimukset, johdannaissopimukset ja arvopaperilainaus. Nämä järjestelyt joko sisältyvät kaupankäyntisalkun markkinaris-

kin laskentaan tai ne raportoidaan erillisinä riskityyppeinä (johdannaissopimukset tai arvopaperivakuudellinen rahoitustoiminta). 
• Muut erät, joita ovat pääasiassa taseeseen kirjatut arvonalentumiset, aineettomat hyödykkeet ja laskennalliset verosaamiset. 
 
 
Konserni 

31.12.2012, miljoonaa euroa 
Alkuperäinen 

riski 
Markkinariskiin 

liittyvät erät 

Takaisinosto-
sopimukset,  
johdannais-
sopimukset,  

arvopaperilainaus Muut Tase 

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 004 30 004 
Korolliset arvopaperit ja vakuudeksi annetut instrumentit 44 347 -21 159 23 188 
Saamiset keskuspankeilta ja luottolaitoksilta 36 827 -7 358 0 29 468 
Luotot yleisölle 100 765 -26 716 766 74 814 
Johdannaissopimukset1 117 213 -117 213 0 
Aineettomat hyödykkeet 108   -108 0 
Muut varat ja maksetut ennakot 12 684 -9 188 -55 -1 381 2 060 

Varat yhteensä 341 947 -30 347 -151 343 -723 159 534 
1 Johdannaissopimukset sisältyvät rahoitustaseeseen ja kaupankäyntisalkkuun mutta eivät kirjanpitoarvoltaan. Johdannaiskaupan vastapuoliriski sisältyy luottoriskiin. 
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Liite 46  Luottoriskiä koskevat tiedot, jatk.  
 
Tase-erät 

31.12.2011, miljoonaa euroa 
Alkuperäinen 

riski 
Markkinariskiin 

liittyvät erät 

Takaisinosto-
sopimukset,  
johdannais-
sopimukset,  

arvopaperilainaus Muut Tase 

Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 286 286 
Korolliset arvopaperit ja vakuudeksi annetut instrumentit 39 212 -19 480 19 731 
Saamiset keskuspankeilta ja luottolaitoksilta 79 350 -6 651 72 699 
Luotot yleisölle 99 331 -25 440 840 74 731 
Johdannaissopimukset1 170 228 -170 228 0 
Aineettomat hyödykkeet 106   -106 0 
Muut varat ja maksetut ennakot 10 774 -7 945 -12 -1 276 1 542 

Varat yhteensä 399 287 -27 425 -202 331 -542 168 989 
1 Johdannaissopimukset sisältyvät rahoitustaseeseen ja kaupankäyntisalkkuun mutta eivät kirjanpitoarvoltaan. Johdannaiskaupan vastapuoliriski sisältyy luottoriskiin. 
 
Taseen ulkopuoliset erät 
Seuraavia vuosikertomuksessa yksilöityjä taseen ulkopuolisia eriä ei lasketa mukaan laskettaessa taseen ulkopuolisten erien vakavaraisuusdi-
rektiivien mukaista riskiä: 
• Omien velkojen vakuudeksi annettu omaisuus ja muu vakuudeksi annettu omaisuus (lukuun ottamatta leasingsopimuksia). Nämä järjes-

telyt raportoidaan erillisenä riskityyppinä (arvopaperivakuudellinen rahoitustoiminta). 
• Johdannaissopimukset. 
 

Konserni     

31.12.2012, miljoonaa euroa 

    Basel II 
-säännösten 

mukainen 
luottoriski 

Vastuusitoumukset     16 419 
Muut sitoumukset     16 589 

Taseen ulkopuoliset erät yhteensä     33 008 

31.12.2012, miljoonaa euroa 

Basel II 
-säännösten 

mukainen 
luottoriski 

Erät, jotka 
eivät sisälly 

tilin-
päätökseen 

Alku-
peräinen 

riski 

Keski-
määräinen 

vasta-
arvokerroin 

Vastuun 
määrä maksu-
kyvyttömyys-

hetkellä 

Luottolimiitit ja sekkitilit 14 168 4 371 18 539 26% 4 784 
Luottolupaukset 2 428 248 2 675 24% 653 
Takaukset 15 279 15 279 58% 8 929 
Muut (leasing ja remburssit) 1 134   1 134 27% 309 

Yhteensä 33 008 4 619 37 627   14 675 

31.12.2011, miljoonaa euroa  

Basel II 
-säännösten 

mukainen 
luottoriski 

Vastuusitoumukset  19 041 
Muut sitoumukset  18 725 

Taseen ulkopuoliset erät yhteensä  37 765 

31.12.2012, miljoonaa euroa 

Basel II 
-säännösten 

mukainen 
luottoriski 

Erät, jotka 
eivät sisälly 

tilin-
päätökseen 

Alku-
peräinen 

riski 

Keski-
määräinen 

vasta-
arvokerroin 

Vastuun 
määrä maksu-
kyvyttömyys-

hetkellä 

Luottolimiitit ja sekkitilit 16 456 3 211 19 667 30% 5 812 
Luottolupaukset 2 228 701 2 928 36% 1 065 
Takaukset 17 957 17 957 61% 10 867 
Muut (leasing ja remburssit) 1 125   1 125 29% 325 

Yhteensä 37 765 3 912 41 677   18 070 
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Liite 46  Luottoriskiä koskevat tiedot, jatk.  
 
Alla olevassa taulukossa esitetään vakavaraisuuden laskennassa käytettävien vakuuksien jakauma. Kuten taulukko osoittaa, suhteellisesti 
suurin osa hyväksyttävistä vakuuksista on kiinteistöjä. Taulukko osoittaa myös, että asuinkiinteistöjen käyttö vakuutena kasvoi suhteellisesti 
eniten vuoden aikana. Kiinteistöjä käytetään yleisesti vakuutena luottoriskin vähentämistarkoituksessa. Kiinteistövakuudet eivät keskity 
tietylle alueelle Pohjoismaissa tai Baltian maissa. Myös sellaisten rahoitusvakuuksien osuus, joiden tappio-osuus on 0 prosenttia, nousi voi-
makkaasti vuoden aikana. Muut fyysiset vakuudet koostuvat aluksista, koneista, laitteista ja muusta irtaimistosta. 
 
Vakuusjakauma 
Konserni   

Miljoonaa euroa 31.12.2012 31.12.2011 

Muut fyysiset vakuudet 4% 5% 
Saamiset 2% 2% 
Asuinkiinteistöt 76% 71% 
Liikekiinteistöt 5% 12% 
Rahoitusvakuudet 13% 11% 
 
Kun Nordea tekee CDO-sitoumuksen, jossa se myy suojauksen, Nordea kantaa viitesalkkuun kohdistuvan luottotapahtuman aiheuttamien 
tappioiden riskin. Kun Nordea tekee CDO-sitoumuksen, jossa se ostaa suojauksen, suojauksen myyjä vastaa kaikista tappioista, jotka aiheu-
tuvat viitesalkkuun (johon Nordea ei välttämättä ole sijoittanut) kohdistuvasta luottotapahtumasta. 
 
CDO-sopimuksiin liittyvää riskiä suojataan luottoriskinvaihtosopimuksilla. Riskipositioihin sovelletaan erilaisia markkinariskirajoja, ml. 
VaR. CDO-sopimusten arvostuksissa sovelletaan riskien mallintamisessa käytettyjä käyvän arvon oikaisuja. Käyvän arvon oikaisut kirjataan 
tuloslaskelmaan. 
 
Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO) - Vastuut1 
 
Konserni ja emoyhtiö 31.12.2012 31.12.2011 

Nimellisarvo  miljoonaa euroa 
Ostetut 

suojaukset 
Myydyt 

suojaukset 
Ostetut  

suojaukset 
Myydyt 

suojaukset 

CDO:t, brutto 1 833 2 314 1 575 2 267 
Suojatut vastuut 1 442 1 444 1 394 1 394 

CDO:t, netto2 3913 8704 1813 8734 

- josta oma pääoma 53 173 114 223 
- josta välirahoitus (mezzanine) 80 148 65 101 
- josta etuoikeutetut (senior) 258 549  2  549 

1 First-to-Default (FTD) swap -sopimuksia ei luokitella CDO-sitoumuksiksi eikä niitä siksi esitetä taulukossa. Ostetun suojauksen nettomäärä on 214 miljoonaa euroa (218) 
ja myydyn suojauksen nettomäärä on 50 miljoonaa euroa (53). Sekä ostettu että myyty suojaus on pääosin investment grade -luokiteltu. 
2 Nettovastuisiin ei sisällytetä ostettuja ja myytyjä eriä. jotka ovat täysin samanlaisia viitekorin erääntymisen ja valuutan osalta. 
3 josta investment grade -luokiteltuja 349 miljoonaa euroa (181) ja sub investment grade -luokiteltuja 42 miljoonaa euroa (0). 
4 josta investment grade -luokiteltuja 769 miljoonaa euroa (873), sub investment grade -luokiteltuja 101 miljoonaa euroa (0) ja luokittelemattomia 0 miljoonaa euroa (0). 

 
 
Uudelleenjärjestellyt luotot 

Konserni Emoyhtiö 
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Luotot ennen uudelleenjärjestelyä, kirjanpitoarvo 0 31 0 31 
Luotot uudelleenjärjestelyn jälkeen, kirjanpitoarvo 0 0 0 0 

Saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus1 
Konserni Emoyhtiö 

 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
Miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011 

Vaihtuvat vastaavat, kirjanpitoarvo:     

Maa-alueet ja rakennukset 93 63 93 63 
Osakkeet ja osuudet 0 0 0 0 
Muu omaisuus 4 3 0 0 

Yhteensä 97 66 93 63 
1 Noudattaa Nordeassa sovellettavia saamisen turvaamiseksi hankittua omaisuutta koskevia periaatteita, jotka ovat Nordean toimintamaiden paikallisten pankkitoiminnasta 
säädettyjen lakien mukaiset. Lainan vakuutena käytetty omaisuus hankitaan yleensä saamisen turvaamiseksi, kun asiakas ei pysty täyttämään velvoitteitaan Nordeaa 
kohtaan.  
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Liite 46  Luottoriskiä koskevat tiedot, jatk. 
 
Alla olevassa taulukossa erääntyneet luotot, joiden arvo ei ole alentunut, esitetään jaoteltuna yritys- ja henkilöasiakkaiden luottoihin. Yritys-
asiakkaiden erääntyneitä luottoja, joiden arvo ei ole alentunut, oli vuoden 2012 lopussa 316 miljoonaa euroa, kun niitä vuotta aiemmin oli 
205 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden luotot, joiden arvo ei ole alentunut, olivat puolestaan 405 miljoonaa euroa (480). 
 
Erääntyneet luotot, joiden arvo ei ole alentunut 

Konserni Emoyhtiö 
 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Miljoonaa euroa 
Yritys-

asiakkaat 
Henkilö-
asiakkaat 

Yritys-
asiakkaat 

Henkilö-
asiakkaat 

Yritys-
asiakkaat 

Henkilö-
asiakkaat 

Yritys-
asiakkaat 

Henkilö-
asiakkaat 

6-30 päivää 110 183 91 261 37 163 46 233 
31-60 päivää 62 144 58 136 23 94 31 93 
61-90 päivää 26 68 22 64 17 47 16 44 
>90 päivää 118 9 34 19 112 9 33 19 
Yhteensä 316 405 205 480 189 314 126 389 
Erääntyneet luotot, joiden arvo 
ei ole alentunut / luotot yleisöl-
le taseeseen kirjattujen ar-
vonalentumisten jälkeen  % 0,50 1,08 0,33 1,32 0,32 0,91 0,22 1,15 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään luotot yrityksille jaoteltuna lainamäärän mukaan. Taulukko osoittaa, että yritysvastuiden luottoriski on 
hyvin hajautettu. Noin 80 prosenttia yrityksille annetuista luotoista on suuruudeltaan enintään 50 miljoonaa euroa asiakasta kohden. 
 
Luotot yrityksille lainamäärän mukaan 
 Konserni Emoyhtiö 

Miljoonaa euroa 
31.12. 
2012 % 

31.12. 
2011 % 

31.12. 
2012 % 

31.12. 
2011 % 

0-10 33 812 54,0 33 167 53,3 31 766 54,0 31 229 53,3 
10-50 16 316 26,1 15 888 25,6 15 329 26,1 14 960 25,6 
50-100 4 717 7,5 5 269 8,5 4 432 7,5 4 962 8,5 
100-250 6 038 9,6 5 146 8,3 5 673 9,6 4 845 8,3 
250-500 1 735 2,8 2 707 4,4 1 630 2,8 2 549 4,4 
500- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Yhteensä 62 618 100,0 62 176 100,0 58 830 100,0 58 544 100,0 
 
 
Korolliset arvopaperit 
 
Konserni 31.12.2012 31.12.2011 

Miljoonaa euroa 

Käypään 
arvoon 

arvostettavat 
erät 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
arvostettavat 

erät Yhteensä 

Käypään 
arvoon 

arvostettavat 
erät 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
arvostettavat 

erät Yhteensä 
Valtiot 6 483 - 6 483 6 111 - 6 111 
Kunnat ja muut viranomaiset 97 - 97 7 - 7 
Kiinnitysluottolaitokset 15 456 - 15 456 14 050 655 14 705 
Muut luottolaitokset 10 475 2 373 12 848 7 390 2 138 9 528 
Yritykset 1 151 - 1 151 447 - 447 
Yritykset, joilla on sub-investment 
grade -luokitus 234 - 234 67 - 67 
Muut 0 - - 1 - 1 
Yhteensä 33 896 2 373 36 269 28 073 2 793 30 866 
 
Emoyhtiö 31.12.2012 31.12.2011 

Miljoonaa euroa 

Käypään 
arvoon 

arvostettavat 
erät 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
arvostettavat 

erät Yhteensä 

Käypään 
arvoon 

arvostettavat 
erät 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
arvostettavat 

erät Yhteensä 
Valtiot 6 483 - 6 483 6 111 - 6 111 
Kunnat ja muut viranomaiset 97 - 97 7 - 7 
Kiinnitysluottolaitokset 15 456 - 15 456 14 050 655 14 705 
Muut luottolaitokset 10 475 2 373 12 848 7 390 2 138 9 528 
Yritykset 1 151 - 1 151 447 - 447 
Yritykset, joilla on sub-investment 
grade -luokitus 234 - 234 67 - 67 
Muut 0 - 0 1 - 1 
Yhteensä 33 896 2 373 36 269 28 073 2 793 30 866 
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Liite 47  Nordean osakkeet 

Nordea Pankki Suomi Oyj ei omista omia osakkeitaan. Nordea Pankki Suomi on ostanut ja myynyt vuoden aikana emoyhtiönsä Nordea Bank 
AB:n osakkeita (publ) osana tavanomaista kaupankäynti- ja markkinatakaustoimintaansa. Tehdyt kaupat on esitetty oheisessa taulukossa. 

Hankinnat 

Kuukausi Määrä Keskim. hankintahinta Yhteensä, euroa 

Tammikuu 876 345 6,35 5 564 840,10 
Helmikuu 48 371 7,07 330 277,74 
Maaliskuu 557 113 7,09 3 941 731,20 
Huhtikuu 201 344 6,49 1 332 043,22 
Toukokuu 179 195 6,17 1 078 973,23 
Kesäkuu 188 075 6,38 1 220 438,56 
Heinäkuu 280 211 7,59 2 125 708,10 
Elokuu 279 644 7,66 2 151 920,72 
Syyskuu 66 321 7,61 510 298,02 
Lokakuu 95 335 7,22 702 628,17 
Marraskuu 114 663 6,97 784 575,68 
Joulukuu 265 690 7,12 1 868 951,84 

3 152 307 21 612 386,58 

Myynnit 

Kuukausi Määrä Keskim. hinta Yhteensä, euroa 

Tammikuu -755 977 6,20 -4 620 625,45 
Helmikuu -128 623 6,90 -886 622,39 
Maaliskuu -397 701 7,10 -2 813 453,26 
Huhtikuu -361 053 6,47 -2 307 889,83 
Toukokuu -710 392 6,22 -4 279 520,25 
Kesäkuu -349 118 6,34 -2 247 150,94 
Heinäkuu -7 317 7,26 -52 686,96 
Elokuu -1 654 7,68 -12 745,86 
Syyskuu -60 745 7,70 -462 572,90 
Lokakuu -20 440 7,01 -141 887,35 
Marraskuu -167 987 7,00 -1 178 551,88 
Joulukuu -62 715 7,25 -454 777,80 

-3 023 722 -19 458 484,87 

Nordea Bank AB:n (publ) osakkeen nimellisarvo on 1,00 euroa. Kaupoilla on ollut hyvin pieni vaikutus Nordea Bank AB:n (publ) omis-
tusosuuksiin ja äänioikeuksiin. Vuoden 2012 lopussa NPS omisti 282 292 emoyhtiön osaketta. 
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Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 
 
 
 
 
Emoyhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma 31.12.2012 oli 5 903 572 113,21 euroa, josta tilikauden voitto 
on 1 121 552 595,60 euroa. Hallitus ehdottaa, että 
 

1. osinkoa jaetaan yhteensä 625 000 000,00 euroa ja  
2. jolloin voitonjakokelpoiseksi omaksi pääomaksi jää 5 278 572 113,21 euroa. 

 
 

  Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset: 
 
 

Helsinki, 28. helmikuuta 2013 
 
 
 
 
 
 

Torsten Hagen Jørgensen Casper von Koskull 
 
 
 
 

Carl-Johan Granvik Gunn Wærsted 
 
 
 

 
 
 

 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 

 
 

Helsinki, 28. helmikuuta 2013 
 
 

KPMG OY AB 
 
 
 

Raija-Leena Hankonen 
KHT 
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Tilintarkastuskertomus 
 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n yhtiökokoukselle 
 
 

Olemme tilintarkastaneet Nordea Pankki Suomi Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hal-
linnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.   
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu  
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös 
antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mu-
kaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen 
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.   
 
Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konserniti-
linpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaat-
teita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko emo-
yhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin-
gonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet luottolaitoslakia, osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.   
 
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkas-
tajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvi-
oiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merki-
tyksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintar-
kastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastus-
toimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 
 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä. 
 
Lausunto  
Lausuntonamme esitämme, että  

• tilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot sekä emoyhtiön että konsernin taloudellisesta asemasta, toiminnan tuloksesta ja ra-
havirroista 

 
• tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta 

 
• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 
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Muut lausunnot 
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain 
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tar-
kastamaltamme tilikaudelta. 
 
Helsingissä 28. helmikuuta 2013 
 
KPMG OY AB 
 
 
Raija-Leena Hankonen 
KHT 
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Johto ja tilintarkastajat 

Johto 
Nordea Pankki Suomen hallituksessa on neljä jäsentä.  
 
1.1. – 12.8.2012 
Fredrik Rystedt, puheenjohtaja 
Ari Kaperi, varapuheenjohtaja 
Casper von Koskull 
Gunn Wærsted 
 
13.8.2012 – 27.1.2013 
Fredrik Rystedt, puheenjohtaja (jäsen 15.1.2013 asti) 
Casper von Koskull, varapuheenjohtaja 
Carl-Johan Granvik 
Gunn Wærsted 
 
28.1.2013 - 
Torsten Hagen Jørgensen, puheenjohtaja 6.2.2013 lähtien 
Casper von Koskull, varapuheenjohtaja 
Carl-Johan Granvik 
Gunn Wærsted 
 
Nordea Pankki Suomen toimitusjohtaja on Ari Kaperi ja hänen sijaisensa on Pekka Nuuttila. 
 
 
 

Hallitus  

Carl-Johan Granvik 
Syntynyt 1949. Jäsen vuodesta 2012. 
Aiemmat tehtävät Nordeassa: Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n toimitusjohtaja, Chief Risk Officer ja 
luotonannon ja riskienhallinnan johtaja sekä Suo-
men maajohtaja. 
 

Torsten Hagen Jørgensen 
Syntynyt 1965. Jäsen vuodesta 2013. 
Talousjohtaja, konsernin tuki- ja palvelutoimintojen 
johtaja (Group Corporate Centre) ja konsernitoimin-
tojen johtaja (Group Operations)  
 

Casper von Koskull 
Syntynyt 1960. Jäsen vuodesta 2010. 
Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -toiminnon 
johtaja. 
 

Gunn Wærsted 
Syntynyt 1955. Jäsen vuodesta 2010. 
Nordea Pankki Norja ASA:n toimitusjohtaja, varalli-
suuden hoidon johtaja, Norjan maajohtaja.  
 

Fredrik Rystedt 

Syntynyt 1963. Jäsen ajalla 2008 - 15.1.2013. 

 

 
 
 

Tilintarkastajat 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous valitsee vuodeksi kerrallaan yhtiölle ti-
lintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppa-
kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
 

 

KPMG Oy Ab 

Päävastuullinen tilintarkastaja 
Raija-Leena Hankonen 
KHT 
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Selvitys hyvästä hallintotavasta 2012 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n selvitys 
 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n sisäisestä hallinnosta 
 
 
 
Yhtiökokous 
Nordea Pankki Suomi Oyj ("pankki") on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiökokous on ylin 
päättävä elin. 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus vastaa pankin hallinnoinnista, pankin toiminnan tarkoituksenmukaisesta organi-
soinnista ja pankin edustamisesta. 

Hallitus 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksessa on tällä hetkellä neljä jäsentä, joista yksi ei ole konsernin palveluksessa. Yh-
tiöjärjestyksen mukaisesti hallituksessa on oltava vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus nimittää halli-
tuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu, kunnes toisin ilmoitetaan. Halli-
tuksen jäsenten eläkeikä on 70 vuotta. 

Hallitus vahvistaa hyväksymässään työjärjestyksessä valtuutuksen toimia pankin puolesta sekä hallituksen jäsenten ja 
toimitusjohtajan välisen työnjaon. 

Hallitus vastaa työjärjestyksen mukaisesti pankin ja sen toiminnan organisoinnista ja hallinnoinnista.  

Hallitus hoitaa pankin asioita asianmukaisella ammattitaidolla ja huolellisuudella noudattaen lainsäädäntöä, yhtiöjärjes-
tystä, kulloinkin voimassa olevaa työjärjestystä sekä konsernijohdon päätöksiä ja ohjeita.  

Hallitus varmistaa, että sillä on tarvittavat tiedot pankin toiminnasta lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.  

Hallitus varmistaa, että sillä on tarvittavat tiedot pankin tilanteesta, liiketoiminnan kehityksestä ja riskeistä sekä muista 
seikoista, jotka ovat olennaisen tärkeitä pankin toiminnan kannalta.  

Pankin toiminta on täysin integroitu Nordea-konsernin toimintaan. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
muiden hallituksen jäsenten välinen työnjako perustuu Nordea-konsernin yleiseen operatiiviseen rakenteeseen ja orga-
nisaatioon. 

Hallituksen erityisenä velvollisuutena on 

a. perustaa pankin ja pankkikonsernin yleinen organisaatio 
b. varmistaa, että pankin kirjanpidon, varainhallinnan ja taloudellisen tilanteen sisäinen valvonta on yleisesti riittävää  
c. nimittää ja irtisanoa pankin toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä valvoa, että pankin toimitusjohtaja 

täyttää velvoitteensa  
d. laatia tarvittaessa Nordea-konsernin luotto-ohjeiden mukaisesti täydentäviä luotto-ohjeita luottojen myöntämisestä 

Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä  
e. määritellä varainhankintaan liittyvät asiat  
f. päättää pankin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista ja julkaista ne  
g. seurata ja arvioida säännöllisesti pankin ja pankkikonsernin taloudellista tilannetta ja riskejä  
h. kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella käsiteltävät asiat. 
 

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 

Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. 

Riskienhallinnan koordinoija 
Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on riskienhallinnan koordinoija (Chief Risk Coordinator). Riskienhallinnan koordinoija 
koordinoi Suomessa kaikkia Nordea Pankki Suomi Oyj:n riskeihin liittyviä asioita. Tarkoituksena on varmistaa, että 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitukselle annetaan asianmukaista ja riittävää tietoa riskeistä. 
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Compliance 
Nordean operatiivista riskiä koskevien periaatteiden ja Nordean compliance-toimintaa koskevien ohjeiden mukaisesti 
Group Compliance -yksikkö vastaa osana konsernin operatiiviset riskit ja compliance -yksikköä compliance-riskien 
hallintaperiaatteiden kehittämisestä ja päivittämisestä. Risk and Compliance Officerien hajautettu verkosto tukee liike-
toimintaa ensimmäisessä puolustuslinjassa suorittamalla toisen puolustuslinjan tehtäviä ja toimittaa Group Compliance 
Officerille itsenäisiä raportteja. Group Compliance Officer koostaa näistä raporteista puolivuosittain compliance-
raportin konsernijohtajalle, Nordea Bank AB:n (publ) hallitukselle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. 

Sisäpiiriläisten hallinnointi 
Nordea-konserni ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat lakien ja määräysten mukaisesti liikkeeseenlaskijana ja arvopape-
rinvälittäjänä vahvistaneet koko pankkia koskevan sisäpiiriohjeistuksen. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitus-
johtajan sijainen, tilintarkastajat, varatilintarkastajat ja muu ylin johto sekä muut erikseen määritellyt henkilöt noudatta-
vat Nordean osakkeissa ja siihen liittyvissä muissa arvopapereissa rajoitusta käydä kauppaa omaan lukuun ainoastaan 
14 päivän kuluessa konsernin tuloksen julkistamisesta. Muiden rahoitusvälineiden osalta yllä mainitut ja muut vaikutta-
vassa asemassa olevat henkilöt noudattavat yhden kuukauden ns. lyhyen kaupankäynnin kieltoa. 

Selvitys hyvästä hallintotavasta 
Nordea Pankki Suomi Oyj on laatinut tämän selvityksen joukkolainojen liikkeeseenlaskijana. Selvitys on laadittu Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se julkaistaan erillään vuoden 2012 vuosikertomuk-
sesta. 

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea-konsernin pörssinoteeratun emoyhtiön Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omis-
tama tytäryhtiö. Tässä selvityksessä ”Nordea” tarkoittaa Nordea-konsernia. Kuvaus Nordeassa viimeisimmän tilikauden 
aikana noudatetusta hyvästä hallintotavasta sisältyy Nordea Bank AB:n (publ) vuoden 2012 vuosikertomukseen. Nordea 
Pankki Suomi Oyj:n toiminta on täysin integroitu Nordea-konsernin toimintaan. Nordea on määritellyt hyvää hallinto-
tapaa koskevat periaatteet konsernin tasolla, ja niitä arvioidaan jatkuvasti. Tietoa Nordean hyvästä hallintotavasta ja 
tästä selvityksestä on saatavilla osoitteesta www.nordea.com.  

Yritysten hyvään hallintotapaan (corporate governance) kuuluvat keskeisesti selvät ja järjestelmälliset päätöksenteko-
prosessit. Näin selkiytetään vastuita, vältetään eturistiriitoja ja varmistetaan riittävä läpinäkyvyys. Liiketoiminnan sitou-
tuminen Nordean tehtävään ja visioon vaatii hyvän hallintotavan käytäntöjen omaksumista tavanomaisessa liiketoimin-
nassa. Tarkoituksena on varmistaa, että yritys on mahdollisimman hyvin hallittu ja johdettu. 

Nordean hyvä hallintotapa noudattaa yleisesti hyväksyttyjä hyvää hallintotapaa koskevia periaatteita ja Ruotsissa annet-
tua hyvää hallintotapaa koskevaa suositusta sekä sen sisältämiä määräyksiä ja periaatteita. Vaikka eri maissa voimassa 
olevien suositusten yksityiskohdat eroavatkin toisistaan, kaikki suositukset perustuvat alan yleiseen kansainväliseen 
kehitykseen ja yhteiseen pohjoismaiseen lähestymistapaan. Keskeisiltä osiltaan eri maiden suositukset ovat siis hyvin 
samankaltaiset. 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus on tarkastanut tämän hyvää hallintotapaa koskevan selvityksen. Nordea Bank AB:n 
(publ) hallituksella on erillinen tarkastusvaliokunta. Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen muut valiokunnat ovat riski-
valiokunta ja palkkiovaliokunta. 

Tässä hyvää hallintotapaa koskevassa selvityksessä kuvataan Nordea Pankki Suomi Oyj:n taloudelliseen raportointiin 
liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet. 

Selvitys vuoden 2012 tilinpäätökseen liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tärkeimmistä 
ominaisuuksista 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia, ja taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestelmät ovat samat koko Nordeassa. Taloudellisen raportoinnin prosessit ovat Nordeassa täysin integ-
roidut. Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus seuraa taloudellista raportointia ja riskien raportointia Nordea Pankki Suo-
mi Oyj:n tasolla ja on käsitellyt riskiraportit Nordea Pankki Suomi Oyj:n tasolla. Nordea Pankki Suomi Oyj noudattaa 
konsernin toimintaohjeita ja muita ohjeita soveltuvin osin. 

Sisäinen valvonta on Nordean hallituksen, johdon ja muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoitus on antaa 
riittävä varmuus tavoitteiden saavuttamisesta. Keinoja ovat tehokkuus, toiminnan tehokkuus, operatiivisen ja taloudelli-
sen raportoinnin luotettavuus, ulkoisten ja sisäisten säännösten noudattaminen sekä varojen turvaaminen, mukaan luki-
en riittävä liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta. 
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Sisäinen valvonta perustuu valvontaympäristöön, riskien arviointiin, valvontaan, tiedotukseen ja viestintään sekä seu-
rantaan. 

Sisäisen valvonnan periaatteilla luodaan edellytykset, jotka auttavat koko organisaatiota tehostamaan toimintaa ja pitä-
mään sisäisen valvonnan laadun korkeana. Tukena ovat muun muassa selkeät määritelmät, roolit ja vastuualueet sekä 
yhtenäiset työkalut ja menettelytavat. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan roolit ja vastuualueet on jaettu kolmeen puolustuslinjaan. Ensimmäisessä puolus-
tuslinjassa linjajohto, liiketoiminta-alueet ja konsernitoiminnot vastaavat liiketoiminnastaan riskirajojen sekä sisäistä 
valvontaa ja riskienhallintaa koskevien menettelytapojen mukaisesti. Toisessa puolustuslinjassa konsernin yhteiset toi-
minnot vastaavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien menettelytapojen määrittelystä. Kolmannessa puolus-
tuslinjassa konsernin sisäinen tarkastus tekee tarkastuksia ja toimii sidosryhmien varmistajana sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan prosesseissa. 

 

 
 

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu antamaan riittävä 
varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta ja tilinpäätöksen valmistelusta ulkoisiin tarkoituksiin yleisesti hy-
väksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden, sovellettavien lakien ja säännösten sekä muiden pörssiyhtiöitä ja joukkolainojen 
liikkeeseenlaskijoita koskevien vaatimusten mukaisesti. Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät toimet ovat 
osa Nordean suunnitteluprosesseja ja resurssien kohdennusprosesseja. Nordean taloudelliseen raportointiin liittyvään 
sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan sovelletaan COSO-mallia (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway commission: Internal Control – Integrated framework) seuraavasti: 

Valvontaympäristö 
Valvontaympäristö muodostaa Nordean sisäisen valvonnan perustan ja sisältää Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen ja 
konsernin johtoryhmän luomat arvot ja kulttuurin.  

Selkeä ja läpinäkyvä organisaatiorakenne on tärkeä valvontaympäristön kannalta. Nordean liiketoimintarakenteen ta-
voitteena on tukea yleistä strategiaa pitämällä yllä liiketoiminnan vahvaa virettä ja täyttämällä kasvaneet pääomaan ja 
likviditeettiin kohdistuvat vaatimukset. Liiketoimintaa ja organisaatiota kehitetään jatkuvasti. 

Nordean riskienhallinta perustuu pääasiassa kolmeen puolustuslinjaan. Ensimmäinen puolustuslinja on liiketoimintaor-
ganisaatio, toinen puolustuslinja on konsernin keskitetyt riskitoiminnot, jotka määrittävät yhteiset menettelytavat, ja 
kolmas puolustuslinja on sisäinen tarkastus (ks. kuva "Sisäinen valvonta" -otsikon alla).  Toiseen puolustuslinjaan on 
perustettu Accounting Key Controls (AKC) -hanke. Siinä pyritään ottamaan käyttöön koko konsernin laajuinen Ac-
counting Key Controls -järjestelmä, jolla varmistetaan, että taloudellisessa raportoinnissa välttämättömiä valvontakeino-
ja määritellään, tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti. 

Riskien arviointi  
Hallitus vastaa Nordea-konsernin riskilimiiteistä ja niiden seurannasta. Riskienhallinnan katsotaan olevan olennainen 
osa liiketoimintaa. Pääasiallinen vastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnista on liiketoimintaorgani-
saatiolla. Riskien arvioinnin tekeminen lähellä liiketoimintaa lisää mahdollisuuksia tunnistaa keskeiset riskit. Laatua 
hallitaan siten, että keskitetyt toiminnot määräävät säännöissä, milloin ja miten nämä arvioinnit tehdään.  



 

Nordea Pankki Suomi Oyj . Vuosikertomus 2012   129

Esimerkkeinä vähintään kerran vuodessa toteutettavasta riskien arvioinnista voidaan mainita muutoksiin liittyvä laatu- 
ja riskianalyysi sekä riskien itsearvioinnit yksiköissä. 

 

 

Valvonta 
 

 
 
 
 
 

Nordeassa yksikön johtajalla on päävastuu yksikön toimintaan ja taloudellisen raportoinnin prosesseihin liittyvien riski-
en hallinnasta. Vastuun hoitamisessa ovat tukena lähinnä konsernin kirjanpito-ohjeet ja tilinpäätösperiaatteet (Group 
Accounting Manual), talousohjauksen periaatteet (Financial Control Principles) ja erilaiset hallintoelimet, kuten konser-
nin arvostusvaliokunta (Group Valuation Committee). Kirjanpito-ohjeisiin ja tilinpäätösperiaatteisiin sisältyy kaikkien 
yksiköiden käytössä oleva raportoinnin perusohjeisto, jonka tarkoitus on varmistaa Nordean periaatteiden yhdenmukai-
nen käyttö ja koordinoitu tilinpäätösraportointi. Sisäisen valvonnan perusperiaatteet Nordeassa ovat työnjako ja kaksin-
kertaisen tarkastamisen periaate hyväksyttäessä esimerkiksi tapahtumia ja valtuutuksia. 

Taloudellisen tuloksen yksityiskohtainen analyysi sisältyy johdon raportointiprosessiin, jonka laadun varmistaminen on 
yksi raportointiprosessin tärkeimmistä valvontamekanismeista. Toinen tärkeä valvontaan liittyvä osa-alue on täsmäy-
tykset, joiden laatua Nordea pyrkii jatkuvasti parantamaan. 

 

Tiedotus ja viestintä 
Konsernitoiminnot vastaavat siitä, että konsernin kirjanpito-ohjeet ja tilinpäätösperiaatteet sekä talousohjauksen periaat-
teet ovat ajan tasalla ja että muutoksista tiedotetaan asianomaisille yksiköille. Niihin sisältyvät säännöt sisällytetään 
asianomaisten yksiköiden ohjeisiin ja toimintamalleihin. Konsernin taloushallinnon (Group Finance) kirjanpitoasiantun-
tijat järjestävät vuosittain kirjanpidosta vastaaville henkilöille ja controllereille tilaisuuksia, joissa kerrotaan Nordean 
toimintaan vaikuttavista nykyisistä ja uusista säännöistä ja määräyksistä.  

Finance Value Programme on hanke, joka keskittyy taloudellisten tietojen käsittelyyn. Hankkeella pyritään muuttamaan 
taloudellisen raportoinnin prosessia ja taloudellisten tietojen kulkua. Tavoitteena on integroitu ja tehokas taloudellisen 
raportoinnin prosessi, joka mahdollistaa entistä nopeamman raportoinnin ja paremman sopeutumisen tuleviin muutok-
siin. 

Taloudellisen raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista asioista kerrotaan ulkopuolisille, kun Nordea osal-
listuu aktiivisesti erilaisten kansallisten elinten toimintaan. Tällaisia elimiä ovat muun muassa finanssivalvontaviran-
omaisten ja keskuspankkien perustamat elimet ja rahoituslaitoksille tarkoitetut yhdistykset. 
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Seuranta  
Nordeassa on laadittu prosessi, jolla on tarkoitus varmistaa onnistunut taloudellisen raportoinnin laadun tarkkailu ja 
mahdollisten puutteiden seuranta. Tämä interaktiivinen prosessi pyrkii kattamaan kaikki COSO-malliin sisältyvät tekijät 
ja sitä voidaan kuvata näin: 

 
 

 

 
Nordean konsernijohtaja raportoi vuosittain Nordea Bank AB:n (publ) hallitukselle Nordean sisäisen valvonnan laadus-
ta. Tämä raportti perustuu muun muassa sisäisen valvontaprosessin tarkistuslistaan ja koko organisaation kattavaan hie-
rarkkiseen raportointiin. Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on yksi monista tähän 
prosessiin sisältyvistä painopistealueista. 

Nordean hallituksella, konsernin sisäisellä tarkastuksella (Group Internal Audit) ja hallituksen tarkastusvaliokunnalla on 
tärkeä rooli Nordea-konsernin taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan seurannassa.  

Konsernin sisäinen tarkastus on Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen valtuuttama riippumaton toiminto. Hallituksen 
tarkastusvaliokunta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen ohjeistuksesta ja arvioinnista. Konsernin sisäisen tarkastuk-
sen toiminnan tarkoituksena on tuottaa organisaatiolle lisäarvoa varmistamalla hallintotavan, riskienhallinnan ja valvon-
taprosessien laatu sekä edistää jatkuvaa toimintojen kehittämistä. 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus hyväksyy Nordea-konsernin sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman ja käsittelee 
konsernin sisäisen tarkastuksen vuosiraportin Nordea Pankki Suomi Oyj:n osalta. 

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa Nordea Bank AB:n (publ) hallitusta sen valvontatehtävissä muun muas-
sa tarkkailemalla Nordea-konsernin taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmi-
en tehokkuutta sekä konsernin sisäisen tarkastuksen tehokkuutta. Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on myös 
pitää itsensä ajan tasalla tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä arvioida ja seu-
rata ulkoisten tilintarkastajien puolueettomuutta ja riippumattomuutta erityisesti Nordea-konsernille tarjottavissa lisä-
palveluissa. 

 
 
 

___________________ 
 

Ulkoiset tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä hyvää hallintotapaa koskevaa selvitystä, joka sisältää raportin tilin-
päätökseen liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tärkeimmistä ominaisuuksista, eikä se ole osa 

virallista tilinpäätöstä. 
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