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1. SI$SEJUHATU$

1.1 Krediidiasutuse ütdandmed

Aruandeperlood: 1. jaanuar 2013 — 31. detsember 2013
Aruande bilansipaev: 31. detsember 2013
Aruande valuuta: Euro (EUR)
Aruande fthikud: tuhandetes eurodes

Arinimi: TALLINNA ARIPANGA AS
Asukohtja aadress: Vana-Viru 7, 10111 Tallinn
Registreeñnud riik: Eesti Vabariik
Registreerimise kuupaev: 30. detsember 1991
Registrikood: 10237984
Register: Tallinna Linnakohtu Ariregister
Telefon: +372 66 $8 000
Faks: +372 66 88 001
E-mail: info@tbb.ee

1.2 Audiitor

Audiltori nimi: Tilt Raimla
Audiitori kutse andmise aeg: 16. detsember 1994, litsents nr. 287
Audiitoriuhingu ärinimi: AS PricewaterhouseCoopers
Audiitoriühingu registrikood: 10142876
Audiitori asukohtja aadress: Pämu mnt 15, 10141 Tallinn
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2. TEGEVUSARUANNE

2.1 Krediidiasutuse Grupi kirjetdus

Tallinna Aripank (edaspidi ka ,,Pank”) on vanim tegutsev Eesti kommertspank, mis alustas
tegevust 1991. aastal. Tallinna Aripanga AS on ariregistris registreeritud 30.12.1991, registñ
kood 10237984, register Tallinna Linnakohtu Ariregister ning aktsiakapital 31.12.2013 seisuga
oh 14 684 tuhat eurot. Kehtiv krediidiasutusena tegutsemise litsents kannab numbrit EP-08 P0
ning kehtib alates 21.01.1993. Seisuga 31. detsember 2013 puudus Tallinna Aripangal
rahvusvaheline reiting.

Tallinna Aripank pakub traditsioonilisi pangateenuseid: laenude andmine (nii tavalised laenud
kui ka arvelduslaenud), hoiuste kaasamine, tehingud valisvaluutaga ja väärismetallide
vahendamine.

Panga tegevust finantseeritakse peamiselt omakapitali arvelt, millele lisanduvad allutatud
kohustused ja Maaelu Edendamise Sthtasumselt laenatud vahendid. Lisaks kasutatakse
vahendeid, mis on Panga käsutuses tulenevalt tema pOhitegevusest (hoiused, rahalised
kohustused seoses maksekorraldustega j a pangavaheliste arveldustega jms).

Panga peakontor asub Tallinnas, Vana-Viru 7. Pangakontorid asuvad Tallinnas Estonia pst 5a ja
Viru 9 ning Narvas, Kerese 4.

Tallinna Aripanga AS omab 100% osalust neijas aritihingus: TBB Liisingu AS, TBB Invest AS,
Morgan Trade AS ja TBB Ferrat OU. TBB Invest AS omab 100% osalust riühingus TBB
Realty Bulgaria LTD.

Tutarettevôte TBB Ferrat OU asutati 2013. aastajuulis.

Jargnevalt on toodud Tallinna Aripanga AS (edaspidi ka “Tallinna Aripank” ja “Pank”) konsoli
deerimisgruppi kuuluvate ariuhingute Uldandmed 31.12.2013 seisuga:

Registrikood Osaluse
EttevOtte nimi Aadress Tegevusala Reg. Kuupäev mäar

10237984
Tallinna Aripanga AS Vana -Viru 7, TaIllim pangandus 30.12.199 1 emaettevöte

10570483
TBB Liisingu AS Vana -Vim 7, Tallinn liisingtegevus 16.07.1999 100%

11162243
TBB Invest AS Vana -Vim 5, Tallinn khmisvaraarendus 0 1.09.2005 100%

11169423
Morgan Trade AS Vana -Vim 7, Tallinn kinnisvaraarendus 03.10.2005 100%

12512395
TBB Ferrat 00 Vana-Viru 7, Talliim kinnisvaraarendus 29.07.20 13 100%

bul. Patriarh Evthnii 36, 175215733 TBB Invest
ThB Realty Bulgaria LTD Sredec, Sofia, Bulgaaria kinnisvaraarendus 03 .03 .2007 100% osalus

Talhinna Aripanga AS Grupi (IfRS möistes) ja konsolideeñmisgrupi (,,Krediidiasutuste seaduse”
moistes) vahel eñnevusi ei ole. Sellest tulenevalt on kaesohevas aruandes kasutatud häbivalt
möistet “Grupp”.
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2.2 Tattinna Aripanga ütdjuhlimine

Panga noukogu

Tallinna Aripanga pohikiija järgi koosneb nOukogu vähemalt vilest liikmest. Noukogu liikmed
valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nöukogu liikmed valivad endi hulgast nOukogu
esimehe, kes korraldab nöukogu tood. Noukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.
Panga nOukogu koosseis onjärmine:

• Viljar Vesldväli, nOukogu esimees, Tallinna Aripanga AS-i juhatuse nöunik. Aktsiate
arv: 0;

• Arvo Suig, nöukogu liige, Noor Tehnik OU juhatuse lilge. Aktsiate arv: 0;
• Madis Kiisa, nöukogu liige, advokaadibüroo Laus ja Partnerid OU vandeadvokaat.

Aktsiate arv: 0;
• Sergei Gorny, nOukogu lilge, ALMAZJUVELIREXPORT juhatuse esimehe esimene

asetäitja. Aktsiate arv: 0;
• Alexander Larionov, nôukogu liige, Be1energoma peadirektor. Aktsiate arv: 0.

Panga juhatus

Pöhikirja järgi koosneb panga juhatus vihema1t kolmest liikmest, kelle seast valitakse juhatuse
esimees, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatus valitakse panga nOukogu poolt. Käesoleva
majandusaasta aruande esitamise hetkel kuuluvad juhatusse alljargnevad isikud, kelle volitused
kestavad kuni 01.07.2015.a.:

• Valeri Haritonov, juhatuse esimees. Aktsiate arv seisuga 31.12.2013: 0. Aktsiate arv
aastaaruande koostamise ajal: 0;

• Andrel Zukov, juhatuse liige. Aktsiate arv seisuga 31.12.2013: 136 657. Aktsiate arv
aastaaruande koostamise ajal: 127 025;

• Tatjana Levitskaja, juhatuse liige. Aktsiate arv seisuga 3 1.12.2013: 72$ 316. Aktsiate
arv aastaaruande koostamise ajal: 76$ $25;

• Sergei EIovi1i, juhatuse liige. Aktsiate arv seisuga 31.12.2013: 585 965. Aktsiate arv
aastaamande koostamise ajal: 588 021.

Juhatuse 1$ .07.2012 .a. koosoleku otsusega on juhatuse vastutusvaldkonnad j agatud j argmiselt:

• juhatuse esimees V.Haritonov täidab tegevdirektori kohustusi fling tema kohustuste
hulka kuulub muu hulgas panga Uldjuhtimise jajuhatuse too korraldamine;

• juhatuse liikme A.Zukov’i pohiliseks vastumsalaks on koostOO korraldamine
aktsionäride j a valispartneritega;

• juhatuse liikme T.Levitskaja vastutusala hulka kuuluvad finantsjuhtimine,
raamatupidamine, arveldused, klienditeenindus, personaalpangandus ja kontorite
tookorraldus;

• juhatuse liige S.E1ovii vastutab panga arengu-, laenu-, haldus- ja turundustegevuse ning
infotelinoloogia toimimise eest.

Krediidikomitee, siseauditi osakond ja auditikomitee

Vastavalt Krediidiasutuste seaduse j a Audiitortegevuse seaduse nOuetele ning pOhikirj ale on
panga noukogu poolt moodustatud alljargnevad üksused:
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• Krediidikomitee on moodustatud 26.09.2006.a. Komitee ülesandeks on kôikide laenu
taotlemiseks esitatud dokumentide ja muu informatsiooni läbi vaatamine ning selle alusel
seisukoha vastu vötmine laenu taotleja maksevöime ja usaldusvaArsuse, tema poolt pakutavate
tagatiste olemasoluja pilsavuse kohta.
• Siseauditi osakond on moodustatud 03.07.1996 ning selle töö hölmab köiki pangajuhtimis-ja
tegevustasandeid, et tagada krediidiasutuse tegevuse efektiivsus, finantsaruandluse
usaldusväärsus ning vastavus seadustele ja muudele Oigusaktidele, panga juhtimisorganite poolt
kiimitatud dokumentidele ning headele pangandustavadele ning otsuste vastuvOtmine
usa1dusvirse j a asj akohase informatsiooni alusel.
• Auditikomitee moodustati Aud$ nOuetele vastavalt 15.06.2011 eesmthgiga tagada panga
majandustegevuse vastavus panga eesmärkidele, olles nöuandev organ panga nöukogule
raamatupidamise, audlitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli, järelevalve teostamise ja panga
tegevuse seaduslildcuse osas.

Aktivate- passivate juhtimise komitee, riskijuhtimise grupp, operatsiooniriskide juhtimise
grupp, talituspidevuse komitee ja likviidsuse ja finantsriskide juhtimise grupp

Panga juhatus on moodustanud ja kiimitatud jrgnevate panga fflcsuste tegevuse uldpOhimOtted ja
padevuse:
• Akfivate-passivate juhtimise komitee moodustati 12.04.2001. Komitee ülesandeks on Grupi
varade ja kohustuste juhtimine, likviidsuse-, rahastamis- ja investeerimisstrateegiate,
finantsriskide juhtimine, kapitali planeerimine.
• Riskijuhtimise grupp moodustati 25.01.2012. Gnipi Ulesandeks on panga pôhirisldde
efektiivse juhtimissUsteemi loomine ja selle toimimise tagamine. Regulaarne monitooring,
preventiivne kontroll riskide taseme jalgimise tile, finantsriskide testimine ja mOötmine.
• Operatsioonirisldde juhtimise grupp moodustati 21.07.2005. Grupi ulesandeks on kontrolli
sUsteemi loomine, mis vöimaldab adekvaatselt hinnata ja möOta operatsiooniriskide mOju panga
maj andustulemustele.
• Talituspidevuse komitee moodustati 15.03.2007. Komitee eesmärk on sUsteemi, reeglite,
protseduuride ning ennetusmeetmete välja töötamine Grupi talituspidevuse tagamiseks muu
hulgas kriisisituatsioonis.
• Likviidsuse ja finantsriskide juhtimise grupp moodustati 15.10.2008. Grupi ülesandeks on
operatiivne juhtimine ja kontroll risldjuhtimise koosseisu kuuluvate ja panga poolt kehtestatud
likviidsuse normatiivaktide täitmise tile.

2.3 Tattinna Aripanga suuremad aktsionärid

Jargnevah on esitatud Tallinna Aripangas vähemalt 10% osalust omavate aktsionäride nimed,
asukohariigid ja osaluse suurus:

Aktsiate arv
Aktsiate arv Osatuse aastaaruande

Aktsionär Riik seisuga 31.12.2013 % koostamise ajal Osaluse %
Leonarda Invest AS Eesti 7 090 $43 48,29% 7 090 843 48,29%
Muudaktsion5rid 7593 106 51,71% 7593 106 51,71%
Kokku 14 683 949 100,00% 14 683 949 100,00%
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2.4 2013. aasta tutemuste ütevaade

Kasumiaruande analüüs
Tallinna Aripanga Grupi 2013. aasta puhaskasum moodustas 2 06$ tuhat eurot, mis suurenes
2012. aastaga vörreldes 2,2 korda. Grupi kogutulud kasvasid 2013. aastal 14,0% ja moodustasid
7 223 tuhat eurot. Tulude struktuuris oh köige suurem muude tegevustulude ja intressitulude
kasv.

Intressitulu kasvas eelmise aastaga vôrreldes 16,9% ja moodustas 2 305 tuhat eurot (Vt lisa 19).
Intressitulu pangadeposiitidelt kasvas 3 0,0% ja ulatus 1157 tuhande euroni. Kasv oh peamiselt
seotud efektiivse lUhiajalise ressursi paigutamisega teiste pankade deposiitidele. Panga
tthtaja1iste deposiitide keskmiste jääkide kasv kuude löikes moodustas eelmise aastaga vörreldes
7,7%. Intressitulud liisingtegevusest ja laenudeit kasvasid vastavalt 67,5% ja 1,2%.

Intressikulu vähenes eeimise aastaga vörreides 19,2% ja ulatus 709 tuhande euroni (Vt lisa 20).
Intressikulu hoiustelt langes kokku 22,6%, sealhulgas tähtajalistelt hoiusteit 24,0%, samas
intressikulu nOudmiseni hoiustelt kasvas 10,3%. Hoiuste intressikulu vähenemine eelmise
aastaga vörreldes oh tingitud keskmise intressimaära langusest. Intressikulu laenudelt vähenes
vörreldes eelmise aastaga 5,7%.

KokkuvOttes kasvas Grupi neto intressikasum 46,0% ja ulatus 1 596 tuhande euroni.

Teenustasutulu kasvas 0,9% vOrra ja moodustas 2 350 tuhat eurot (Vt lisa 21). Teenustasutulu
kasv jima vaarismetallitehingute tuluta moodustas 14,3%. Teenustasutulude struktuuris olid
kOige olulisemad:
• Maksetega seotud teenustasud 49,0% (2012 - 41,8%);
• Vaarismetallitehingutega seotud teenustasud 21,3% (2012 - 30,6%);
• Pangakaartidega seotud teenustasud 9,2% (2012 - 9,2%).

Teenustasukulu langes vörreldes eeimise aastaga 5,5% ja moodustas 692 tuhat eurot.
Teenustasukulu langemine toimus peamiselt andmetoötluse kulude olulise alanemise tOttu.(Vt
lisa 22). Teenustasukulude struktuuris olid kOige oluhisemad:
• Maksetega seotud teenustasud 3 8,7% (2012 - 33,9%);
• Andmetöötluse teostamine 3 1,1% (2012 - 33,3%);
• Kaarditeenustega seotud tasud 22,0% (2012 - 19,4%).

Grupi neto teenustasutulu kasvas 3,8% ja moodustas 1 658 tuhat eurot.

Puhas tulu finantstehingutelt langes vôrreldes eelmise aastaga 4,0% vörra ja moodustas 808 tuhat
eurot. finantstulude vahenemise pOhjuseks oh valuutavahetustehingute mahu vhenemine (Vt
lisa 23).

Kinnisvarainvesteeringute timberhindluse kasum moodustas 2013. aastal 351 tuhat eurot (2012 .a
kasum 2 tuhat eurot) (Vt lisa 11).

Administratiivkuhud kasvasid aastaga 10,9% moodustades 2 565 tuhat eurot. Kulude struktuuris
oh suurimaks kulualhikaks personahikuhu ja nende osakaal moodustas 78,9%
administratiivkuhudest (eelmisel aastal 74,7%).
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Muud tegevustulud kasvasid vOrreldes eelmise aastaga rohkem kui 3,9 korda ja moodustasid
1275 tuhat eurot, mis oh peamiselt tingitud saadud viiviste mahu kasvust ja
kinuisvarainvesteeringuteit saadud tulude kasvust (vt lisa 26).

Muud tegevuskulud kasvasid aastaga 49,4% ja moodustasid 735 tuhat eurot. Kulude kasvu
pöhjuseks oil kulia odavnemisest saadud kahjumi kasv ja muude tegevuskuiude suurenemine
vöneldes eelmise aastaga (Vt lisa 27).

Bilansi analüüs
Tallinna Aripanga Grupi bilansimaht seisuga 31. detsember 2013 kasvas aasta algusega
vörreldes 23,8%, moodustades 177 $42 tuhat eurot. See oh peamiseit seotud voignevused
klientidele kasvuga.

Laenutegevus
Grupi nöuded klientidele moodustasid 25 364 tuhat eurot ja kasvasid aastaga 20,8% (Vt lisa 7).
Laenuportfeili kvaliteet on 2013. aastal paranenud. Laenukahjumite katteks moodustatava reservi
bilansiline saldo vähenes aastaga 540 tuhande euro vörra ehk 59,5% peamiselt lootusetute nOuete
mahakandmise tulemusena (Vt lisa 7).

finantseerimine
Grupi vOignevus krediidiasutusteie koosnes teiste pankade nöudmiseni hoiustest ja moodustas
seisuga 31. detsember 2013 4 tuhat eurot j a ei muutunud vörreldes aasta algusega.

Volgnevused khlentidele moodustasid 31.12.2013 .a seisuga 149 925 tuhat eurot ja kasvasid
aastaga 3 4,8% vôrra (Vt lisa 13). V&reides eelmise aastaga moodustas klientide hoiuste kuu
keskmiste jääkide kasv 15,0%, sealhuigas tähtajaiised hoiused kasvasid 1,0%.

Muud völad kasvasid aastaga 657 tuhande euro vOrra ehk 12,6%, mis oil tingitud Maaelu
Edendamise Sihtasutuse iaenuressursside suurendamisest (Vt lisa 14).

2.5 Tatlinna Aripanga arengusuunad 2014. aastaks

Oma arengusjargib Grupp alljargnevaid väärtusi:

Universaalsus
Pank teenindab nii juriidihisi kui ka ifiUsilisi isikuid. Panic arendab uusi tooteidlteenuseid ja
juurutab teabetehnoloogiaid, arvestades oma kiientide huve ja vajadusi.

Finantsstabiilsus
Panga asutamise momendist alates vöib taheldada panga likviidsust ja maksevOimet
iseloomustavate naitaj ate jätkuvat kasvu. Pank täidab kOiki finantsjrelevaive organite eesldrju ja
saihitab optimaahse suhte koigis naitajates.

Professionaalne eetika
Panic tagab kiire professionaaise teeninduse vastavuses heade pangandustavadega ja jargib
rangeht pangasaladuse hoidmise pöhimötte täitmist. Pangas osutatakse individuaalset iähenemist
igahe khiendiie.
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2014. aastaks Tallinna Aripanga Grupi peamised strateegilised suunad:

• Tagada Tallinna Aripanga tegutsemine niipangana, pakkudes oma klientidele köiki
universaalseid pangateenuseid j a komplekslahendusi;

• Krediidiportfelli konkurentsivOime ja nomenldatuuri laiendamine;
• Elektrooniliste pangakanalite konkurentsivOime töstmine;
• Kaardiproj ekt;
• Jätkata tegevust vaarismetalliturgudel.

2.6 $isekontrottisüsteem

$isekontrollististeem hölmab Tallinna Aripanga Grupi tegevust tervikuna. Sisekontrollisusteem
on noukogu, juhatuse ja personali kooskôlastatud tegevus, mule ulesandeks on tagada Uldiste
püstitatud eesmarkide vöimalikult efektiivne saavutamine, aruandluse vastamine tegelikkusele
fling kehtivate ôigusnormide täitmine. $isekontrollisusteemi olemasolu ja funktsioneerimise eest
vastutab Panga juhatus.

Iga juhtimistasand taidab sisekontrollisUsteemis oma Idndlaid ulesandeid. Nöukogu teostab
järelevalvet Panga ja tUtarettevötete tegevuse tile, jalgides juhatuste tood, kelitestades
konsolideerimisgrupi strateegia ning tildised riskijuhtimise pöhimöfted.

Juhatuse tilesanne on igapaevase aritegevuse korraldamine, sealhulgas iga juhtimistasandi pade
vuse määratlemine, ametijuhendite ja sisemiste eesldrjade kehtestamine. Juhatuse liikmed kanna
vad samuti vastutust kehtivate tegevuskavade j a protseduuride täitmise eest.

Grupis on igapaevategevuste ja ñsldjuhtimise vastavuse kontrollimiseks loodud siseauditi
osakond. Siseauditi osakonna eesmirgiks on varade säilimise jalgimine, Panga aktsionäride,
hoiustaj ate j a kreeditoride huvide kaitsmine ning Grupi tegevust reguleerivatest öigusaktidest j a
heast pangandustavast kinnipidamise jalgimine. Oma eesmargi saavutamiseks täidab siseauditi
osakond tilesandeid, milleks on muuhulgas sisedokumentide kontrollimine, Grupi töös esinevate
puuduste tuvastamine, sisekorraeeskirjade ñkkumiste, Ulesannete täitmata jätmiste ja volituste
ületamise juhtumite uurimine fling neile tahelepanu juhtimine ja ettepanekute tegemine
nimetatud puuduste körvaldamiseks. Siseauditi osakond tegutseb vastavah Tallinna Aripanga
noukogu poolt kinnitatud tooplaanile.

2.7 Dividendipotiltika

Tallinna Aripanga dividendipoliitika lähtub tildisest eesmargist garanteerida aktsionäridele
investeeringute säilimine ja värtuse suurendamine. Seeprast lähtutakse dividendide välja
maksmisel j argmistest pOhimOtetest:

• Grupi aruandeaasta finantstulemus peab olema positiivne, St. Grupp peab teenima kasumit;
• vaikese panga jaoks vajaliku ja piisava kapitalisatsioonitaseme sailitamine;
• reservide nöuete täitmine vajalikus mahus.
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2.8 Tasustamisepöhimötted

Tallinna Aripanga AS-i töötasu struktuur koosneb jargmistest osadest: pOhitOOtasu, tulemustasu,
ühekordsed preemiad ja muud soodustused. Tallinna Aripanga AS-i tasustamise pOhimötted
kinnitab noukogu. POhimötted tuginevad efektiivsel tulemustele oñenteeritud tOOkultuuril koos
kvaliteetse riskijuhtimisega, arvestades kapitali piisavust ja vajalikku likviidsust. Tallinna
Aripanga AS-is toimub tootajate too tasustamine valdavalt pOhitootasu baasil. Juhatuse
liikmetele ja tödtajatele tulemustasu 2013. aastal ei ole makstud (vt lisa 24). Siseauditi osakond
kontrollib j a hindab üks kord aastas krediidiasutuse j uhatuse liikmete j a tOOtaj ate tasustamise
pOhimOtete vastavust Krediidiasutuste seaduses sätestatud nöuetele.

2.9 $uhtarvud

Jargnevalt on esitatud olulisemad suhtarvud, mis iseloomustavad Gnipi tegevust 2013. ja 2012.
aastal. $eejuures on keskmised bilansilised näitajad vOetud eelmise aasta löpu ning aruande aasta
iga kvartali löpu vastavate andmete aritmeetilise keskmisena. Kasumiaruande naitaj ate puhul
lähtutakse aruandeaasta tegelikest andmetest.

Suhtarvud 31.12.2013 31.12.2012

1.ROE 11,10% 5,44%

2. EM 8,86 9,25

3. PM 28,63% 15,02%

4.AU 4,38% 3,91%

5. ROA 1,25% 0,59%

7.EPS 0,14 0,06

$uhtarvud on arvutatud j argmiste valemite alusel:
1. Omakapitali tootlus (ROE): Puhaskasum (kahjum) / omakapital (%)
2. Omakapitali kordaja (EM): Aktivad I omakapital
3. Puhastootlus (PM): Puhaskasum (kahjum) I kogutulud* (%)
4. Vara tootlikkus (AU): Kogutulud / aktivad (%)
5. Koguvara tulutase (ROA): Puhaskasumi suhe koguvarasse %
7. Tulu aktsia kohta (EPS): Puhaskasum (kahjum) / keskmine aktsiate arv
(EUR)

*Kogutialud on kasumiaruandes kajastuvate kOikide tulude summa.
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2.10 Tatlinna Aripanga Grupi konsotideeritud bitansid 2009-2013

(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Kassa 1 456 2 045 242 1 663 1 977

Nouded 161 628 127 267 161 752 95 843 107 337

Muuvara 2230 2216 2091 1481 864

Aktsiadjamuud vaiirtpaberid 13 13 13 13 13

Materiaalne pOhivara 2 200 2 320 3 075 2 348 2 547
Kinnisvarainvesteeringud 10 315 9 $15 $ 958 8 308 12 487

AKTWA (VARAD) KOKKU 177 842 143 676 176 131 109 656 125 225

VOignevus 148 798 111 239 88 912 84 182 90 042

Muudkohustusedjaviitvolad 3 503 8 702 64 316 3 166 13 007

Allutatudkohustused 5 801 6 063 6 183 5 98$ 6 805

Kohustused kokku 158 102 126 004 159 411 93 336 109 854

Omakapital kokku 19 740 17 672 16 720 16 320 15 371

PASSWA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOKKU 177 842 143 676 176 131 109 656 125 225

2.11 Kohtuvaidtused

Seisuga 31. detsember 2013 ei ole Tallinna Aripangal ning temaga thisesse konsolideerimis
gruppi kuuluvatel AS—il TBB Liising, AS-il Morgan Trade, AS-il TBB Invest ning TBB Ferrat
OU-l ühtegi kohtu- ega arbitraaimenetluses olevat asja, millest vôiks tulevikus Grupi
ettevôtetele telddda olulist kahju.

2.12 Kapitati adekvaatsuseja risktjuhtimine avatik leave

Käesolevas jaos on toodud täiendav informatsioon vastavalt Eesti Panga presidendi 02. novembri
2009 maarusega nr 0$ kehtestatud krediidiasutuse riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali
adekvaatsuse kohta avalikustatava informatsiooni osas. Raamatupidamise aastaaruande lisas 4
,,Riskijuhtimine” on toodud avalikustamisele kuuluv informatsioon vastavalt Rahvusvahelistele
Finantsaruandluse Standarditele (IFRS).

Krediidiriski kapitalmöude arvutamine teave

Krediidiriski kapitalinöude mäAr oh 2013. aastal 10% (2012: 10%) riskiga kaalutud vara
väärtusest. Krediidiriski kapitalinouete arvutamisel kasutab Tallinna Aripanga Grupp
standardmeetodit. Krediidiriski kapitalinöude arvutamisel standardmeetodi alusel on riskiga
kaalutud vara riskipositsioonide ja neile vastavate riskikaalude korrutis. Riskikaal määratakse
riskipositsiooni kiassi, krediidikvaliteedi astme vôi mölema alusel.

Krediidiriski standardmeetodi kasutamisel liigitatakse kOik nöuded riskipositsioonide kiassidesse
ja jagatakse riskipositsioonid riskiga kaalutud vara arvutamiseks kuude krediidikvaliteedi
astmesse. Krediidikvaliteedi aste määratakse krediidikvaliteedi reitinguagentuuri poolt antud
valisreitingu alusel. Valisreitingu puudumisel kasutab Grupp finantsinspektsiooni poolt
kinnitatud riskikaalusid.
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Grupi krediidiriski kapitalinöude arvutamiseks seisuga 31. detsember 2013 ja 2012 on vöetud
arvesse nii bilansilised varad kui ka bilansivalised kohustused.

Krediidirisld kapitalinOude arvutamine

Bilansiline positsioon (seisuga 31.12.2013 tuhandetes eurodes)
Krediidiriski Korri
maandamine geeritud

Eslaigne Allahind- Välja- Sisse- riskiposit Riski- Kapitali
Riskipositsiooni kiass väärtus lus minek tulek sioon kaal nOuded
Keskvalitsus ja keskpangad 6 088 - - - 6 088 -

I krediidilcvaliteedi aste 6 088 - - - 6 088 0% -

Krediidiasutused ja
investeerimisuhingud 12$ 386 - - - 12$ 386 4 454

I krediidilcvaliteedi aste 104 813 - - - 104 $13 20% 2 097
III krediidilcvaliteedi aste 23 573 - - - 23 573 100% 2 357

Ariuhingud 5 573 - -4 - 5 569 557
III krediidilcvaliteedi aste 5 573 - -4 - 5 569 100% 557

Jaenouded 848 -19 -1 - 828 62
I krediidilcvaliteedi aste 848 -19 -1 - 828 75% 62

Kinnisvaraga tagatud nöuded 19 898 - - - 19 898 1 916
I krediidilcvaliteedi aste 1 13$ - - - 1 138 35% 40

III krediidilcvaliteedi aste 18 760 - - - 1$ 760 100% 1 $76
Viivituses nOuded 1 382 -348 - - 1 034 103

I krediidilcvaliteedi aste 413 -34$ - - 65 50% 3
II krediidilcvaliteedi aste 907 - - - 907 100% 91

III krediidilcvaliteedi aste 62 - - - 62 150% 9
Muudvarad 16034 - - - 16034 1388

I krediidilcvaliteedi aste 1 923 - - - 1 923 0% -

II krediidilcvaliteedi aste 283 - - - 283 20% 6
VI krediidilcvaliteedi aste 13 82$ - - - 13 828 100% 1 382

KOKKU 178209 -367 -5 - 177837 8480

Bilansiväline positsioon (seisuga 31.12.2013 tuhandetes eurodes)
Krediidirisld Korri
maandamine Umber geeritud

Eslaigne Välja- Sisse- hindlus- riskipo- Riski Kapitali
Riskipositsiooni Idass väärtus minek tulek tegurid sitsioon kaal nOuded

Krediidiasutused ja
investeerimisuhingud 6 -6 - - - - -

I krediidilcvaliteedi aste 6 -6 - 50% 0 20% -

JaenOuded 1 199 -676 - - 155 - 12
I krediidilcvaliteedi aste 155 - - 0% 0 75% -

I krediidilcvaliteedi aste 97 -1 - 20% 19 75% 2
I krediidilcvaliteedi aste 947 -675 - 50% 136 75% 10

Kinnisvaraga tagatud nOuded 1 786 - - - 425 - 42

I krediidilcvaliteedi aste 932 - - 0% - 100% -

II krediidilcvaliteedi aste 6 - - 20% 1 100% -

III krediidilcvaliteedi aste 848 - - 50% 424 100% 42

KOKKU 2 991 -682 - 0% 580 0% 54
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Bilansiline positsioon (seisuga 31.12.2012 tuhandetes eurodes)
Krediidirisld Korri
maandamine geeritud

Esialgne Allahind- Välja- Sisse- riskiposit Risid- Kapitali
Riskipositsiooni idass väärtus lus minek tulek sioon kaal nOuded

Keskvalitsus ja keskpangad 4 046 - - - 4 046 - -

I krediidilcvaliteedi aste 4 046 - - - 4 046 0% -

Krediidiasutused ja
investeerimisUhingud 101 244 - - - 101 244 - 3 259

Ikrediidilcvaliteedi aste 85 813 - - - 85 813 20% 1 716
III krediidilcvaliteedi aste 15 431 - - - 15 431 100% 1 543

Ariuhingud 2 970 - -7 - 2 963 - 296
III krediidilcvaliteedi aste 2 970 - -7 - 2 963 100% 296

Jaenouded 885 -34 -32 - 819 - 61
I krediidilcvaliteedi aste $85 -34 -32 - $19 75% 61

Kinnisvaraga tagatud nouded 17 070 -248 - - 16 822 - 1 623
I krediidilcvaliteedi aste 916 - - - 916 35% 32

III krediidilcvaliteedi aste 16 154 -248 - - 15 906 100% 1 591
Vilvituses nouded 2 260 -625 - - 1 635 - 154

Ikrediidilcvaliteediaste 758 -572 - - 186 50% 9
II krediidikvaliteedi aste 1 502 -53 - - 1 449 100% 145

Muudvarad 16108 - - - 16108 - 1334
I krediidilcvaliteedi aste 2 541 - - - 2 541 0% -

II krediidikvaliteedi aste 28$ - - - 28$ 20% 6
VI krediidilcvaliteedi aste 13 279 - - - 13 279 100% 1 328

KOKKU 144583 -907 -39 - 143637 - 6727

Bilansiväline positsioon (seisuga 31.12.2012 tuhandetes eurodes)
Krediidiriski Korri
maandamine Umber geeritud

Esialgne Välja- Sisse- hindlus- risldpo- Riski Kapitali
Riskipositsiooni kiass väärtus minek tulek tegurid sitsioon kaal nOuded

Krediidiasutused ja
investeerimisuhingud 5 -5 - - - - -

I krediidilcvaliteedi aste 5 -5 - 50% 20% -

Ariuhingud 64 -6 - - 15 - 2
III krediidilcvaliteedi aste 29 - - 0% - 100% -

III krediidilcvaliteedi aste 35 -6 - 50% 15 100% 2
JaenOuded 1 015 -422 - 160 - 12

I krediidilcvaliteedi aste 151 - - 0% - 75% -

I krediidilcvaliteedi aste 203 -1 - 20% 40 75% 3
I krediidilcvaliteedi aste 661 -421 - 50% 120 75% 9

Kinnisvaraga tagatud nOuded 1 236 - - 551 - 55

III krediidikvaliteedi aste 134 - - 0% - 100% -

III krediidilcvaliteedi aste 1 - - 20% - 100% -

III krediidilcvaliteedi aste 1 101 - - 50% 551 100% 55

KOKKU 2 320 -433 - - 726 - 69
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Varade ja kohustuste jaotus valuutade löikes (seisuga 31.12.2013 tuhandetes eurodes)
FUR USD GBP RUB SEK MUU Kokku

Aktiva
Sularahaja nouded keskpangale 7 414 113 3 9 1 4 7 544

Nouded krediidiasutustele 67 344 57 32$ 778 2 308 247 239 128 244

Nouded klientidele-neto 26 495 79$ - - - 3 27 296

Vaartpaberid 13 - - - - - 13

Kinnisvarainvesteeringud 10 315 - - - - - 10 315

Materiaalne pohivara 2 200 - - - - - 2 200

Muu vara 1 796 142 - - - - 1 938

Kuld 292 - - - - - 292

Varadkokku 115869 58381 781 2317 248 246 177842

Passiva
VOignevused krediidiasutustele 3 1 - - - - 4

Hoiused 96 142 49 156 777 2 287 153 279 148 794

Allutatud laen - 5 801 - - - - 5 801

Muud kohustused 61$ 2 880 5 - - - 3 503

Kohustused kokku 96 763 57 838 782 2 287 153 279 158 102

Omakapitalkokku 19740 19740

Omakapital ja kohustused
kokku 116503 57838 782 2287 153 279 177842

Bilansiline netopositsioon -634 543 -1 30 95 -33 0

Bilansiväline netopositsioon -2 039 - - - - - -2 039

Varade ja kohustuste jaotus valuutade löikes (seisuga 31.12.2012 tuhandetes eurodes)
EUR USD GBP RUB SEK MUU Kokku

Aktiva
Sularahaja nOuded keskpangale 5 798 264 8 17 - 4 6 091

Nouded krediidiasutustele 29 731 69 303 332 991 374 273 101 004

Nouded kilentidele-neto 21 044 1 170 - - - 3 22 217

Vaartpaberid 13 - - - - - 13

Kinnisvarainvesteeringud 9 815 - - - - - 9 815

Materiaalne pOhivara 2 320 - - - - - 2 320

Muuvara 1 518 240 - - - - 1 758

Kuld 458 - - - - - 458

Varad kokku 70 697 70 977 340 1 008 374 280 143 676

Passiva
VOlgnevused krediidiasutustele 3 1 - - - - 4

Hoiused 52791 56627 419 873 213 312 111235

Allutatud laen - 6 063 - - - - 6 063

Muud kohustused 55$ 8 133 2 - - 9 8 702

Kohustused kokku 53 352 70 824 421 873 213 321 126 004

Omakapital kokku 17 672 17 672

Omakapital ja kohustused
kokku 71024 70824 421 873 213 321 143676

Bilansiline netopositsioon -327 153 -81 135 161 -41 0

Bilansivaline netopositsioon -1 361 - - - - - -1 361
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Valuutariski kapitalinöude arvandmed (tuhandetes eurodes)

Kogu välisvaluuta avatud netopositsiooni arvutamiseks summeeritakse eraldi välisvaluutade
pikad ja lithikesed avatud positsioonid, mis on konverteeritud eurodesse. Neist absoluutväärtuselt
suuremale liidetakse kulla netopositsioon (absoluutväärtusena). Kui avatud valuuta
netopositsioon ületab 2%-list omavahendite taset, vöetakse see arvesse kapitali adekvaatsuse
arvestamisel. Grupi varad ja kohustused on toodud bilansilises maksumuses.

31.12.2013 31.12.2012
positsioon/ positsioon/

oma oma
Valuuta pikk lühike vahendid pikk luhike vahendid
USD 543 - 2,4% 153 - 0,7%
CHF - 105 0,5% - 65 0,3%
GBP - 1 0,0% - $1 0,4%
SEK 95 - 0,4% 161 - 0,7%
RUB 30 - 0,1% 135 - 0,6%
LVL 65 - 0,3% 26 - 0,1%
Muud 7 - 0,0% - 2 0,0%
Kokku avatud valuuta positsioonid 740 106 - 475 14$ -

Avatud valuuta netopositsioon 740 - 3,3% 475 - 2,2%
Kulla netopositsioon 292 - 1,3% 458 - 2,1%
Kogu välisvaluuta avatud positsioon 1032 - 4,6% 933 - 4,3%
Valuutariski kapitalinOue määr 8% 8%
Koefitsient valuutariski kapitalinOue
arvutamisel 1,25 1,25
Kokku valuutariski kapitalinoue 103 93

Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsess (ICAAP)

Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamine on pidev protsess, mille eesmärk on hinnata Grupi
risldprofiili ja sellele vastavat kapitalivajadust. Vastavalt Baseli komitee rahvusvahelistele
panganOuetele (Basel II) ja pangasisestele omakapitali suuruse nöuetele, teostab GrUpp
täiendavate kapitalinouete test-arvutamist, arvestades riskiportfelli, panga individuaalseid erisusi,
riski profile, nende allokatsiooni ja majandusolukorda. Kapitalinöuete arvutarnise kord koos
ICAAP nOuetega (Pillar II) on Riskide juhtimise metoodika koostisosaks. Metoodikas on eraldi
esile toodud omakapitali planeerimise protseduur kui ICAAP protsessi lOpposa.

ICAAP arvutamisel krediidi-, turn- ja operatsiooniriskide osas vOetakse arvesse investeeringute
maksumuse tmberhindamise-, tagatise-, kontsentratsiooni- j a laenuportfelli optimaalse suuruse
uletamise riske. Täiendavalt arvestatakse tanapaeval aktuaalseid majandustsfflcli-, strateegia- ja
reputatsiooniriske. Kapitali piisavuse arvutamisel (Pillar II), arvestades ICAAP nOudeid,
peetakse kinni reeglist, et minimaalne kapitalinôue Pillar II > Pillar I, jargides mölemal juhul
sisemise kapitali adekvaatsuse normatiivi> 12%. Seisuga 31.12.2013 arvestatud ICAAP-i jargi
oh Grupi kapitali adekvaatsus 14,84% (2012: 16,9%). Kapitali adekvaatsuse naitaja suurusele
avaldas positiivset möju omavahendite kasv ja täiendavate kapitalinOuete summa absoluutne
vähenemine krediidi-, liisingu-, ja investeerimisportfellide kvaliteedi paranemise tagajärjel.

Kapitali adekvaatsuse taseme kindlaksmäärarnise awutuste tulemusel, arvestades siserisldde
hindamist (ICAAP), leiti omakapitali minimaalsuurus Pillar2 järgi (minimaalne kapitalimaar) ja
omakapitali soovitav suurus. Seisuga 31.12.2013 moodustasid need vastavalt 17 986 tuhat eurot
ja2l 579 tuhat eurot.
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Operatsiooniriski kapitalinOude arvutamisel (Pillar II) kasutatakse eksperdihinnangu meetodeid
operatsiooniriski tähtsaimate komponentide kindlaksmaäramiseks. Aruandeaastas olid sellisteks
personalirisk j a valisrisk (2012: personalirisk j a protseduuririsk). Nende komponentide osakaal
on kordajaks, mis suurendab miinimumkapitalinoude summat, mis arvutatakse Pillar I pOhjal.
Riski mölemale komponendile langev juurdekasv moodustas 8,2 protsendipunkti (2012: 13,4).
$isemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessides kasutatakse neid naitaj aid taiendavate
kapitalinöuete arvutamisel, mis on tingitud operatsiooniriskide muutmisest aruandeaastal
vOrreldes eelmise perioodiga.

Majandustsüklirisk ja teenimisrisk
Kapitali piisavuse arvutamisel, arvestades ICAAP nôudeid, vöetakse arvesse kahte liiki
pOhiriske, mis mOjutavad kapitali adekvaatsuse naitajat - majandustsiildirisk ja teenimisrisk.
Mölemad riskid korrespondeemvad omavahel, kuid neid hinnatakse erinevalt. Majandusrisld
kate arvutatakse jargmise valemiga:

A x (ROE norm I EM norm), kus

A- aktivate keskmine suurus;
ROE norm ja EM norm — risidde juhtimise metoodikas sätestatakse kapitali rentaabluse ja
kapitali kordaja pangasisesed normatiivnaitajad.

Teenimisriski all käsitletakse kasumi summa muutmist seoses tulutoovate pangaoperatsioonide
struktuuri muutmisega. Tallinna Aripangal olid sellisteks operatsioonideks vaarismetallidega
operatsioonid, deposiidioperatsioonid ja muud finantsoperatsioonid, mule osakaal 2013. aastal
kasvas ja moodustas 35,9% (2012: 24,7%) kogutulude summast.

Strateegilme risk
Strateegilise risid juhtimise pOhieesmargiks on panga poolt vöetava ñski hoidmine tasemel, mis
on määratud vastavalt strateegilistele Ulesannetele, samuti aktivate ja kapitali maksimaalse
säilitamise tagamine vöimalike kahjumite vältimise kaudu. Püstitatud eesmirkide saavutamine
realiseerub pangas j argmiste tegevustega:
• finantsplaneeñmine,
• ariplaneerimine,
• kinnitatud kontrollarvude ning finants-ja ariplaanide täitmise monitooring,
• turukeskkonna dthiaamika analUUs,
• plaanide korrigeerimine.

Kaasaegsetes majandustingimustes omandab olulist tahtsust aristrateegia valik, mis arvestab nii
väliskeskkonna väljakutseid, kui ka sisemist turukonjunktuuri. Strateegilised riskid on oma
olemuselt raskesti mOOdetavad ja neid saab mööta kui kapitali rentaabluse ththaamika, aktivate
tulukuse, NIM ja puhaskasumi aktsia kohta muutmine. Strateegilise risid faktori arvestamiseks
on sätestatud aktivate rentaabluse limiite. Panga juhatus töOtab välja prognoosi parameetreid
keskajaliseks perspektiiviks. Perspektiivi plaanides arvestatakse Eesti pangandussektori arengu
pohitendentse ja majanduststildite faktorite moju.

Panga Noukogu käsitleb ja kinnitab arengustrateegiat iga-aastaselt toimuvatel aktsionäride
koosolekutel.
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Reputatsioonirisk
Reputatsioonirisk on seotud nil operatsiooni- kui ka oigusriskiga, kuid vastavalt BASEL II
nöuetele käsitletakse iseseisva pangariski liigina. Pangatunil aset leidva konkurentsi kasvu
tingimustes tema roll j ärj est kasvab.

Reputatsiooniriski all käsitletakse kahjumite tekkimise ñski panga idientide ja iripartneñte arvu
vahenemise töttu, samuti panga finantssuutlildcusest, pangateenustest, aktsionäride imagost ja
panga juhtkonnast negatiivse ettekujutuse tekidmise risk.
Maine halvenemise risk avaldab möju likviidsuse kaotamise ohule, kuna vöib esile kutsuda
pangahoiuste stablilsuse rikkumist. Teiselt poolt positiivne imago ja kindla ja usaldusväärse
aripartneri maine vöimaldab vajaduse korral Idiresti kaasata laenuvahendeid.

Täiendavate kapitalinouete arvutamisel kahjumite katmiseks, mis on pOhjustatud panga maine
halvenemisega, kasutatakse kvantitatiivseid mudeleid, mis on üles ehitatud nende eelarveliste
vahendite statistilisel analüüsil, mis eraldatakse reldaami-, sponsorlus ja heategevusele 3 viimase
aasta eest, ning aruandlusperioodi kasumi naitajat.

Kontsentratsiooni riskid
Pangaportfellide kvaliteet söltub riskide diversifitseerimise tasemest erinevateks agregaatideks.
Krediidiportfelli jaoks on selleks laenude jaotamise uhtlus majandussektorite ja ühele
laenusaaj ale antava laenu suuruse kaupa.

Laenude kOrge kontsentratsioon Uhes majandusharus vöib negatiivselt mojutada laenude
tagasimaksmist antud majandusham langusel vOl ülekuumenemisel.

Olulisi riske kannab endas ka kontsentratsiooni kOrge tase panga ressursibaasis. Riskijuhtimise
grupp teostab ressursside kontsentratsiooni igakuiset monitooringut ja awutab UV näitajat. $elle
alusel arvutatakse välja vastav indeks- HHI uv.

Täiendavate kapitalinOuete arvutamine kontsentratsiooni ñskide katmiseks majandussektorite
lOikes viiakse läbi kogu krediidiportfelli suhtes, vastaspoole riskide puhul vOetakse arvesse 100
suurimat laenusaajat, ressursside kontsentreerumise riskide hindamiseks viiakse läbi analUUs 30
suurimate holustajate osas. Viimasel juhul arvutatakse UV naitajat antud valimi hoiuste summa
suhtena panga kohustuste Uldsuurusesse analüUsi kuupaeva seisuga.

Täiendavate kapitalinOuete arvutamisel kontsentratsiooni riskide katmiseks kasutatakse HHI
indeksit: majandussektorite jaoks — HHI sektor, krediidiportfelli vastaspoolte jaoks — HHI
vastaspool, ressursibaasi kontsentratsiooni risld jaoks - HHI uv.

ICAAP 2013 arvutuse tulemustel moodustas täiendavate kapitalinöuete summa kontsemi koigi
kontsentratsioonl risidde katmiseks 1170,3 tuhat eurot.
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A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

3. KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANNE

3.1 Taiinna Aripanga Grupi konsotideeritudflnantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)

AKTWA (VARAD) Lisa 31.12.2013 31.12.2012

Kassa 1 456 2 045

Nouded 161 628 127 267

NOudedkeskpangale 5 608$ 4046

NOuded krediidiasutustele 6 128 244 101 004
NOuded klientidele 7 25 364 21 001

Ebatoenäoliselt laekuvad nOuded klientidele 7 -367 -907

Muud nOuded $ 2 299 2 123

Muuvara 9 1938 1758

Kuld 292 458

Aktsiad ja mund vaartpaberid 13 13

Materiaalne pOhivara 10 2 200 2 320

Kinnisvarainvesteeringud 11 10 315 9 815

AKTWA(VARAD) KOKKU 177 842 143 676

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPIAL) Lisa 31.12.2013 31.12.2012

Volgnevused 14$ 79$ 111 239

Volgnevused krediidiasutustele 12 4 4

Voignevused klientidele 13 142 925 106 023

Muudv1ad 14 5269 5212

Muud kohustused ja viitvölad 15 3 503 8 702

Allutatud kohustused 16 5 801 6 063

KOHUSTUSED KOKKU 158 102 126 004

Aktsiakapital vOi osakapital 17 14 684 14 684

Reservid 683 640

Jaotamata kasum 4 373 2 34$

OMAKAPITAL KOKKU 19740 17672

PASSWA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU 177 242 143 676

Aastaaruande lisad lehekulgedel 23-76 on kaesoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpo of identification only
Initsiaalidlinitials V

Kuupäev/date
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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A K I P A N K 2013. AASTA KONSOLfflEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

3.2 Taiinna Aripanga Grupi konsotideeritud koondkasumi aruanne

(tuhandetes eurodes)
Lisa 2013 2012

Neto intressitulu 1 596 1 093
Intressitulu 19 2 305 1 971
Intressilculu 20 -709 -878
Nouete väärtuse muutus 7 -17 231
Kasum 19 623
Kahjum -36 -392
Neto teenustasud 1 658 1 598
Teenustasutulu 21 2 350 2 330
Teenustasukulu 22 -692 -732

Neto kasum finantstehingutelt 23 808 842
Administratiivkulud -2 565 -2 312
Palgakulu 24 -1 517 -1 291
Palgaga seonduvad maksud 24 -507 -435
Muud halduskulud 25 -541 -586

Materiaalse pOhivara kulum 10 -303 -333
Kinnisvara ümberhindlus 11 351 2
Kasum 466 248
Kalijum -115 -246
Muud tegevustulud/kulud 540 -169
Muud tegevustulud 26 1 275 323
Muud tegevuskulud 27 -735 -492

Aruandeaasta puhaskasum 2 068 952
Aruandeaasta koondkasum 2 068 952

Aastaaruande lisad lehekulgedel 23-76 on kaesoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsiallseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification oi,iy
lnitsiaalid/initials

_____________________________

Kuupäev/date
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

3.3 Tattinna Aripanga Grupi konsotideeritud rahavoogude aruanne

(tuhandetes eurodes)
Lisa 2013 2012

Rahavood aritegevusest
Aruandeaasta puhaskasum 2 068 952

Korrigeerimised:
POhivarakulum 10 303 333

Kinnisvarainvesteeringu väärtuse muutus 11 -351 -2
Laenukahjumi provisjoni muutus 7 11 -203

Muude nOuete vaärtuse muutus 7 11 4

Realiseerimata kahjum allutatud laenu timberhindamisest -262 -120

Neto intressitulu -1 596 -1 093

Aritegevusega seotud varade muutus -17 214 -847

Aritegevusega seotud kohustuste muutus 32 393 -33 308

Saadudintressid 2426 1780

Makstud intressid -742 -$58

Kokku rahavood aritegevusest 17 047 -33 362

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse pOhivara soetamine 10 -185 -182

Materiaalse pOhivara mUUk 10 2 7

Kinnisvarainvesteeringute soetamine 11 -259 -637

Kinnisvarainvesteeringute muuk 11 110 379

Kokku rahavood investeerimistegevusest -332 -433

Rahavood kokku 16 715 -33 795

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 88 879 122 674

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lOpus 105 594 88 879

Raha ja raha ekvivalendina käsitletakse sularaha, korrespondentkontot Eesti Pangas, nOudmiseni hoiuseid ja
ffledolaenusid teistes parikades.

2013 2012

Sularaha 1 456 2 045

Korrespondentkonto Eesti Pangas 5 4 365 3 025

N&udmjsenj hoiusedja uleoolaenud teistes pankades 6 99 773 $3 $09

Raha ja raha ekvivalendid kokku 105 594 88 879

Aastaaruande lisad leheldilgedel 23-76 on käesoleva raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsialiseeritud ainult identifitseeriniiseks
Initialled for the purpo of identification oiy
nitsiaIidIinitiaIs

_____________________________

Kuupaevfdate I-i
— PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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A R I? A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

3.4 Tattinna Aripanga Grupi konsotideeritud omakapitati tiikumise aruanne

(tuhandetes eurodes)

Jaotamata
Aktsiakapital Reservid kasum Kokku

Löppsaldo 3 1.12.2011 14 684 633 1 403 16 720
Kohustuslilcu reservkapitali
suurendamine - 7 -7 -

Koondkasum - - 952 952

Loppsaldo 31.12.2012 14 684 640 2 348 17 672
Kohusmslilcu reservkapitali
suurendamine - 43 -43 -

Koondkasum - - 2 06$ 2 068
LOppsaldo 31.12.2013 14 684 683 4 373 19 740

Täpsem informatsioon on toodud lisas 17.

Aastaaruande lisad lehekulgedel 23-76 on käesoleva raamatupidamise aastaaruande Jahutamatud osad.

Initsiallseeritud ainult identifitseerinhiseks
Initialled for the purpse of identification oily

Initsiaa!id/initials

Kuupäev/Uate
PricewaterhouseCoopetS, Tallinn
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A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANI4E

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Grupi utdinfoja koostamise ütdatused

Tallinna Aripank alustas oma tegevust detsembris 1991. Panga peakontor asub Tallinnas, Vana
Vim 7. Pangakontorid asuvad Tallinnas Estonia pst 5a ja Viru 9 ning Narvas, Kerese 4. Panga
pOhifunktsioonideks on deposiitide kaasamine, laenude andmine klientidele ja teistele pankadele,
arvelduste ning valuutaoperatsioonide teostamine oma klientidele.

Konsolideeritud finantsaruanded hOlmavad Pankaja tema tutarettevOtteid (vt. lk.5).

Käesolev Tallinna Aripanga Grupi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskôlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega, nagu need on vastu vOetud Euroopa
Liidu poolt (IfRS). Peamised raamatupidamisarvestuse pöhimötted on toodud ailpool.

Tallinna Aripanga AS-i konsolideeritud majandusaasta aruanne on avaldamiseks heaks kiidetud
Tallinna Aripanga AS-i juhatuse poolt ja esitatakse ldnnitamiseks noukogule ja aktsionäridele.

Gmppi kuuluvad ettevofted kasutavad olulises osas uhtseid hindamisaluseid ja
arvestusmeetodeid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja varade ja kohustuste kajastamisel on lähtutud
tegevuse j atkuvuse pöhimöttest.

Konsolideeritud finantsamannete koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja
arvatud teatud varade tnt. kinnisvarainvesteeringud öiglases väärtuses) ümberhindlused.
Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkephise arvestusprintsiibi kohaselt.

Konsolideeritud finantsaruanded on koostatud tuhandetes eurodes, kul ei ole öeldud teisiti.

Lisa 2. Otutised raamatupidamisarvestustikud otsusedja hinnangud

Konsolideeritud finantsaruande esitamine vastavalt Rahvusvahelistele finantsaruandluse
Standarditele, nagu need on vastu vOemd Euroopa Liidu poolt, eeldab juhtkonnapoolsete
hinnangute andmist ning eelduste tegemist, mis mojutavad aruande kuupaeva seisuga kajastatud
varasid ja kohustusi ning nendega seotud tulusid ja kulusid, samuti tingimuslike varade ja
kohustuste avalikustamist. Kuigi mitmed aruandes esitatud fmantsnäitajad pOhinevad juhtkonna
teadmistel ja hinnangul, mis on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, vivad tegelikud
tulemused nendest hinnangutest erineda. Tapsem hinnangute ülevaade on toodud vastavate
arvestuspohimOtete vOi lisade all.

Olulisi juhtkonna hinnanguid on kasutatud eellcOige laenude allahindluste puhul. Juhtkond on
hinnanud laenude väärtust individuaalselt ning ei ole teinud läbivaid ning seelabi kogu
laenuportfellile uldist möju omavaid hinnanguid. Lisas 7 toodud laenude allahindluste summa on
juhtkonna parim hinnang laenude väärtuse langusele.

Initsialiseeritud ainult identifitseerirniseks
rtthzHed for the purpse of identification o.iy
ntsiaaIid/initiaIs iV

23 Kuupäev/date

________________________

PrlcQwterhouseCoopers, Tallinn



J A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA

Antud hinnanguid kaalutakse pidevak ajaloolise kogemuse ja muude tegurite pOhjal, sh. ootused
tuleviku sündmuste kohta, mida on antud tingimustes möistlikeks hinnatud. Muutused
hinnangutes vöivad omada olulist möju selle perioodi finantsaruannetele, mule hinnanguid
muudeti. Juhtkond usub, et aluseks olevad eeldused on kohased ning nende pOhjal koostatud
Grupi majandusaasta finantsaruanded kajastavad Grupi fmantsseisundit ja majandustulemusi
ôigesti fling Oiglaselt.

Laenude allahindluse määramisel on arvesse vOetud juhtkonna hinnanguid nende varade
laekumise osas bilansipaeva seisuga, vOttes arvesse ka rahavoogusid tagatiseks oleva kinnisvara
muUgist (miinus tagatise omandamise ja mUUmisega seotud kulud). Paijude tagatisvarade turgu,
eriti kinnisvaraturgu on tösiselt mOjutanud hiljutine volatiilsus globaalsetel finantsturgudel, mis
on kaasa toonud teatud tUupi varade väiksema likviidsuse. Selle tulemusena vöib tagatisvara
tegelik muUgivairtus erineda väärtusest, mida kasutati allahindluse suuruse mäiramise1.

Vastavalt lAS 40-le uuendatakse igal bilansipaeval ôiglase värtuse meetodil kajastatud
kinnisvarainvesteeringute oiglast väärtust, peegeldamaks bilansipäeval eksisteerivaid
turutingimusi. Kinnisvarainvesteeringute oiglane vä.rtus on summa, mule eest on vöimalik
vahetada vara teadlike, huvitatud ja söltumatute osapoolte vahelises tehingus. ,,Huvitatud mtitija”
ei ole sundmUuja, kes on valmis mUüma iga hinna eest. Oiglase vartuse parimaks
indikatsiooniks on aktiivse turu hind samastele kinnistutele samases asukohas ja olukorras.

Lisa 3. Otutiste arvestuspJhimötete kokkuvJte

Konsolideerimine

Tütarettevötted
Ttitarettevötteks loetakse köiki ettevötteid, mida kontrollitakse emaettevOtte poolt. Kontrolli ole
masolu eeldatakse juhul, kui emaettevötte omanduses on otse vOl ffitareffevötete kaudu rohkem
kui 50% ttitarettevOtte haaleOigusest vOi emaettevOte on muul moel vOimeline kontrollima
ttitarettevOtte tegevus- ja finantspoliitilcat.

Konsolideeritud aruanded sisaldavad nende tUtarettevötete finantsandmeid, kelle tile
emaettevOttel on kontroll. Kui emaettevOte omandas vöi loovutas kontrolli ettevOtte tile aasta
kestel, on vastava ettevOtte tulemus konsolideeñtud vaid kontrolli omandamise kuupaevast alates
vOi ki.mi kontrolli loovutamise kuupaevani.

EmaettevOtte eraldiseisvas bilansis kajastatakse investeeringuid soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud vara väärtuse langusest pohjustatud allahindlused.

Elimineerimised konsolideerimisel
Konsolideeritud aruannete koostaniisel on elimineeñtud köik Gruppi kuuluvate effevötete vaheli
sed tehingud, vastastikused saldod ja realiseerumata kasumid.

Väiisvaluutas toimunud tehingute Ia saldode kajastamine

Arvestus- ja esitusvaluuta
Panga arvestus- ja esitusvaluutaks on Euro.

ntciaIiseertud ahiult identfiterimisoks
Initialled for the purpoe of identification oy

_____________________________________________________________

initsiasild/initials
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A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

VälisvaluutapOhised tehingud ja saldod
Valisvaluutatehingute kaj astamisel on aluseks vOetud tehingu toimumise paeval ametlikult kehti
nud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeñtud monetaarsed varad ja
kohustused fling Oiglases värtuses kajastatavad mitte-monetaarsed varad ja kohustused on
umber hinnatud eurodesse bilansipaeval ametlilcult kehtinud välisvaluutakursside alusel.
Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes.

Raha Ia raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastab GrUpp sularaha, korrespondentkontot Euroopa
Keskpangas, nöudmiseni hoiuseidja Uleoolaenusid teistes pankades.

Aritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimis
tegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvarad
Finantsvarad on varad, mida vöib klassifitseeñda sularahaks, lepinguliseks oiguseks saada teiselt
ettevOftelt sularaha vOi muud finantsvara, lepinguliseks Oiguseks vahetada teise ettevöttega
finantsinstrumente potentsiaalselt soodsatel tingimustel voi teise ettevOtte aktsiateks.

Finantsvarad vöetakse algselt arvele nende Oiglases väärtuses, mis sisaldab köiki finantsvaraga
seotud tehingukulusid.

Thvaparastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke kajastatakse vaartuspaeval.
Finantsvarade ja —kohustuste edasine arvestus toimub olenevalt nende fflübist kas Oiglase
väArtuse, soetusmaksumuse vol korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kaj astatakse finantsinstrumenti bilansis
tema algses, sisemise intressimaaraga diskonteeritud soetusmaksumuses miinus pohiosa tagasi
maksed ja viArtuse langusest vOl laekumise ebatOenaolisusest tingitud vOimalik allahindlus.

Grupp kiassifitseerib oma finantsvarad j ärgmistesse kategooriatesse:

1. LaenudjanOuded
2. Oiglases värtuses muutustega labi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad
3. Muugiootel finantsvarad
4. Loppthtajani hoitavad finantsvarad.

Juhtkond mairab finantsvarade klassifikatsiooni esialgsel arvelevOtmisel. Seisuga 31.12.2013 j a
31.12.2012 ei olnud grupil uhtegi finantsvara, mis oleks kiassifitseeritud kategooriatesse öiglases
väärtuses läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad, muugiootel finantsvarad voi
lopptahtajani hoitavad finantsvarad.

Laenud ja nOuded

Laenud ja nôuded
Laenude ja nOuete kategooriasse klassifitseeñtakse kind1aksmäiratud vOi kokkuleppeliste
maksetega mittetuletisinstrumendid, mis ei ole noteeritud aktiivsel turul.

nitsiaiseeritud ainult identifitseerimiseks
IntiaIled for the purpose f identification oiy
lflitri3DIid/initials

_____________________________
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______________________________

PdcewaterhouseCoopers, TaIIinn



A K I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

Laenud ja nöuded tekivad kui Gnipp annab raha, kaupu voi teenuseid otse vôlgnikule/kliendile,
jima eesmargita kaubelda tekidva noudega. Laenud ja nOuded vöetakse bilansis arvele, kui
laenajale makstakse raha vol tekib maksenOue ning kajastamine lOpetatakse ainult nöude
tasumisel vol maha kandmisel, sOitumata asjaolust et selle osa vöib olla laenu provisjoneeñmisel
kuludesse kantud. Laenud ja nOuded kajastatakse aruannetes korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Liisingnouded
Grupi liisingtegevus koosneb pöhiliselt kapitalirendi tehingutest. Kapitalirendi tehinguks
loetakse iiisingtehingut, mule konal kOik olulised vara kasutamisest tulenevad riskid ja hüved
llthevad liisingfirmalt rentnikuie tile. Vara juriidiline omandiOigus vOib kiiendile tile minna
rendiperioodi lOppedes.

Kapitalirendliepingutest tulenevaid nOudeid kajastatakse nende liisingmaksete nuudjsvaartuses,
miliest on lahutatud nOuete pOhiosa tagasimaksed ja renditava vara garanteerimata jaäkväärtus
rendiperioodi lOpuks. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinoude pohiosa
tagasimakseteks ja finantstuluks. finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et
rendileandja tulususe mä.r on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jaagi suhtes sama.
Rendilepingute sOlmimisega kaasnevad esmased otsekulutused, mis jäävad rendileandja kanda,
vöetakse arvesse rendi sisemise intressimära ja kapitalirendinOude arvestusel ning kajastatakse
tulu vhendusena rendiperioodi jooksui. NOuete allahindlus näidatakse miinusmrgiga vastaval
varakirj el.

Laenude ja nôuete hindamine
Kui laenuvOtja ei suuda täita Oigeaegselt oma tagasimalcse kohustust vOl juhatuse arvates on
märke, et laenuvOtja ei suuda täita oigeaegselt tagasimakse kohustust, moodustatakse allahindius.

Allahindluse suurus leitakse laenu bilansilise maksumuse ja laenust eeldatavate rahavoogude
ntitidisvärtuse, diskonteerituna algse sisemise intressimaäraga, vahena, vOttes arvesse saadud
garantilsid ja tagatisi. Perloodi allahindluse summa kajastatakse kasumiaruandes kirjel “NOuete
vrtuse muutus”.

Grupp hindab igal bilansipäeval, kas on olemas objektiivseid tOendusmaterj ale finantsvara vOl
finantsvarade grupi vaärtuse langemise kohta. Finantsvarade vol finantsvarade grupi vaärtus
langeb ja väärtuse langusest tulenev kahju on kulu ainult sellisel juhul, kul on olemas
objektiivseid tOendusmaterjale, et vaärtuse langus on ühe vOl mitme, peale esialgse varade
kajastamist ilmnenud sündmuse tulemus (“kahju tekidmine”) ja et kahju tekkel on
usaldusvaarselt hinnatav moju finantsvarade vOl finantsvarade grupi eeldatavale tuleviku
rahavoole. Objektiivne tOendus finantsvara vol finantsvarade grupi värtuse languse kohta
sisaldab endas jalgitavat infot, millele Grupp on alljargnevate kahjujuhtumite tekkimiste korral
tahelepanu pOOranud:

• volgniku märkimisväArne finantsraskus;
• lepingu katkestamine kohustuste mittetäitmise vOl intressi vol pOhimaksete mittetasumise

puhul;
• Grupp vOimaldab laenuvOtjale tema majanduslikest vol jurlidilistest probleemidest

tulenevate raskuste töttu jre1eandmisi, mida laenuvotj ale tavaolukonas poleks vOimaldatud;
• on tOenäoline, et laenuvOtja 1heb pankrotti vOl toimuvad muud majanduslikud umber

korraldused;
• majanduslike raskuste töttu selle finantsvara aktiivse turu kadumine.

IntsiaItseeritud anut identifitscrarnisoks
Intiallea tot me purpe of identification oiIy
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Gmpp kasutab varade värtuse hindamisel ainult individuaalset hindamist. Köigepealt hindab
Grupp, kas esineb vara väärtuse langusele viitavaid objektiivseid asjaolusid. Kui on olemas
objektiivseid asjaolusid, amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud laenude ja nöuete väirtuse
languse kohta, möödetakse allahindluse suurust vara bilansilise maksumuse ja eeldatavate
tuleviku rahavoogude diskonteeritud nUUdisväärtuse vahena, kasutades algset sisemist
intressimaära. Vara bilansilist maksumust vahendatakse läbi allahindluse konto ja kahjumi
summa kajastatakse kasumiaruandes.

Tagatistega finantsvarade hinnanguliste rahavoogude nUUdisvrtuse miinus valjaostuga kaasne
vad kulutuste arvutused näitavad rahavoogusid, mis vöidakse saada nende varade realiseerimisel,
sOltumata sellest, kas tagatiste väljaostmine on töenäoline vol mitte.

Uldjuhul kantakse laenud bilansist välja kui kOik pOhjendatud ümberstruktureerimise vol laenu
tagastamise vOimalused ammendatud ja hilisem sissenöudmine on hinnatud vahetOenaoliseks.
Laenud kantakse maha kasumiaruande kontol “NOuete vaartuse muutus”. Juhul, kni nOuete
hindamise aluseks olevad asjaolud muutuvad fling muutust on vöimalik objektiivselt seostada
peale vara väärtuse langust toimunud siindmusega, tuhistatakse eelnevalt kajastatud allahindlus
vähendades allahindluse kontot.

Finantskohustused

Finantskohustuste hulka kuuluvad klientide deposiidid, teiselt pangalt vOetud laen, allutatud
kohustusedja muud kohustused.

VOignevused klientidele
Deposiidid vOetakse arvele vaArtuspaeval Oiglases väärtuses, millest on maha arvatud
tehingukulud, fling edaspidi möödetakse neid korrigeeñtud soetusmaksumuses kasutades
efektiivse intressimära meetodit ja kajastatakse real ,,VOlgnevused klientidele”, tekkepOhiselt
arvestatud intressid kajastatakse vastaval kohustuse kirjel. Vastavad intressikulud kajastatakse
kasumiaruande real ,,Intressikulu”

VOignevused krediidiasutustele
Völakohustused vöetakse esialgselt arvele Oiglases väärtuses, millest on maha arvatud
tehingukulud (laekumisel saadud raha summas, vahendatuna tehingukulude vörra). VOetud laene
kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimaära
meetodit; laekunud summade (millest on maha arvatud tehingukulud) ja lunastusväärtuse vahe
kajastatakse kasumiaruandes instrumendi tähtaja jooksul kasutades efektiivset intressimäära.
Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib tapselt oodatavat tulevast rahavoogu labi
tähtaja bilansilise väärtuseni. Vastavad intressikulud kajastatakse kasumiaruandes real
,,Intressikulu”.

Allutatud kohustused
Allutatud laenuga on tegemist siis, kui selle esialgne tahtaeg on vhema1t vhs aastat ning Panga
pankroti konal makstakse see tagasi pärast koigi teiste vOlausaldaj ate nOuete rahuldamist.

$ihtotstarbelised ressursid
Sun naidatakse valitsuse laenufondide j a välisabifondide sihtotstarbeline ressurss. Saadud rahali
sed vahendid naidatakse bilansis kohustustekirje “Muud vOlad” koosseisus. Grupp on saanud
sihtotstarbelisi ressursse Maaelu Edendamise $ihtasutustelt.

nitsialerituc ant t1crsoks
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Kuld
Kuld on bilansis kajastatud vastavalt IAS2-le varuna. Kuld vOetakse algselt arvele
soetusmaksumuses ning seejärel hinnatakse igal bilansipäeval umber öiglasesse vrmsesse.
Oiglase vaärtuse muutumine on kajastatud kasumiamandes vastavalt kontodel “Muud
tegevusmiud” ja “Muud tegevuskulud”.

Väärismetallide vahendamine
Tallinna Aripanga AS osaleb vahendajana rahvusvahelistel vaärismetallide turgudel. Peamiselt
vahendatakse Venemaal toodetud väärismetalle Euroopa ja USA suurtele pankadele ja korporat
sioonidele. Vaarismetallitehingute tulu on teenustasu väärismetallide ostu-mUugi tehingute
vahendamise eest. Nende tehingute vahendamise puhul tegutseb pank agendina, sest köik riskid
ja vastutuse kannab metallide muuja.

Rendiarvestus

Grupp kui rentnik
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mule puhul köik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja huved kanduvad tile rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.
Grupp kasutab kasutusrenti peamiselt hoonete/ruumide rentimiseks. Rendikulud kajastatakse
kasumiaruande real ,,Administratiivkulud”.

Kinnisvarainvesteeringud
Man vOi hoone, mis on soetatud renditulu teenimise vöi turuväärtuse töusu eesmargil ja mida ei
kasutata Gmpi enda majandustegevuses ega hoita muugiks tavapärase äritegevuse kaigus, kajas
tatakse kinnisvarainvesteeringuna.

Kinnisvarainvesteeringud vöetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest. Edasi kajastatakse
kinnisvarainvesteeringud oiglases väärthses, mis baseemb juhtkonna hinnangul tulenevalt iga
anstasest söltumatu hindaja poolt määratud tun.thinnast, mis pOhineb vOrreldavatel tehingutel
kinnisvaraobjektidega samas piirkonnas vöi investeeringu diskonteeritud tulevaste perioodide
eeldatavatest rahavoogudest (Vt lisa 11). Oiglases vaärtuse kajastatud kinnisvarainvesteeringutelt
amortisatsiooni ei arvestata. Kinnisvarainvesteeringult saadud renditulud, haldamisega seotud
kulusid on kajastatud kasumiaruandes vastavalt kontodel “Muud tegevustulud” ja “Muud
tegevuskulud”. Kinnisvarainvesteeringu timberhindlusest sandud kasumid ja kahjumid
kaj astatakse kasumiaruandes.

Materiaalne pöhivara
Pöhivarana on finantsseisundi aruandes kajastatud hooned, autod, kontoritehnika, rendipindade
parendused ja muud pikaajalise kasutuseaga varad. Pôhivaraks loetakse vara, mule kasutusiga on
tile 1 aasta.

Mateñaalsed pOhivarad vOetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Hilisemate
parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse pöhivara soetusmaksumusele ainult juhul,
kui need vastavad materiaalse pOhivara mOistele ja vara finantsseisundi aruandes kajastamise
kriteeriumitele (s.h. toenaoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Jooksva
hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakseperioodikuludes.

F
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Materiaalsed pöhivarad kajastatakse edaspidi nende soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulumja vöimalikud vaartuse langusest tulenevad kahjumid.

Pöhivara kulumit on arvestatud lineaarsel meetodil pohivara hinnangulise kasutusea järgi jargne
valt:

Ehitised 50 aastat
SOidukid 6 aastat
Kontoñtehnika 3-10 aastat
Rendipindade parendused lähtudes rendilepingu tahtajast

Kasum ja kahjum pohivara muugist kajastatakse tehingu toirnumise hetkel.

Vara väärtuse langus
Igal bilansipaeval hinnatakse, kas esineb tuimuseid, mis viitavad soetusmaksumuses vol korri
geeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara, materiaalse ja immateriaalse pOhivara
väärtuse langusele. Juhul, kui Panga juhatusel on kahtlusi mOne varaobjekti värtuse langemise
suhtes alla selle bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara vaartuse test.

Finantsvarad
Individuaalselt oluliste finantsvarade väärtuse langust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Selliste
finantsvarade, mis ei ole individuaalselt olulised ja mule suhtes ei ole otseselt teada, et nende
väärtus oleks langenud, värtuse langust hinnatakse kogumina.

Juhul, kui esineb väartuse langusele viitavaid tunnuseid, hinnatakse finantsvara alla j rgnevalt:
• soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti

tulevikus laekuvate maksete nuudisvirtuseni (diskonteerituna turn keskmise
tulususemaäraga sarnaste finantsvarade suhtes);

• korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla finantsvarast
eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nUUdisväärtuseni (diskonteeñtuna antud finants
vara esmasel kaj astamisel fikseeritud sisemise intressimaaraga).

Finantsvarade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes kuluna.
Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade (aktsiad ja muud omakapitali instrumendid, mule
Oiglane väirtus ei ole usaldusvaärselt hinnatav), välja arvatud investeeringud tütareffevötetesse,
allahindlusi ei tühistata.

Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kaj astatavate finantsvarade
väartus jargnevatel peñoodidel taas tOuseb, tUhistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis
on madalam kahest alljargnevast summast:

• finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nuudisvaartus;
• bilansiline jäfflcväärtus korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui allahindlust ei oleks

eelnevalt toimunud.

Allahindluste tUhistamisi kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes samal kululdijel vastu
kandena.

!ntsalseeritUd anuIt identifltsecnrniseks
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Materiaalne pöhivara
Materiaalse pöhivara vara vaartuse testi kaigus leitakse vara kaetav väärtus. Juhul, kui vaärtuse
test ei ole teostatav üksiku varaobjekti osas, viiakse väArtuse test läbi väikseima varade grupi,
kuhu see vara kuulub, ehk raha teeniva fflsuse kohta.

Vara kaetav väärtus on vara oiglane värtus, millest on maha lahutatud muUgikulutused, voi selle
kasutusväärtus, vastavalt sellele kumb on korgem.
Kasutusvaärtus on vara kasutamisest ja kasutusjargsest mUUgist eeldatavalt saadavate
rahavoogude nüUdisväärtus, kasutades diskontomäärana samase riskitasemega investeeringute
oodatavat tulusust.

Vara hinnatakse alla kaetavale vaärtusele juhul, kui vara kaetav väärtus on väiksem selle vara
bilansilisest j aäkmaksumusest. Allahindlus kaj astatakse tekkepohiselt aruandeperioodi kasumi
aruandes kuluna. Alla hinnatud varade osas hinnatakse igal bilansipäeval, kas vara kaetav
väärtus on töusnud ja selleks viiakse läbi vara väth-tuse test. Kui vara väärtuse testi tulemusel
ilmneb, et vara kaetav väärtus on töusnud ja varasema allahindluse kajastamine ei ole enam
pôhjendatud, sils suurendatakse vara bilansilist maksumust. Bilansilise maksumuse ulempiiriks
on vara jaäkmaksumus, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsel perioodil normaalset
amortisatsiooni.

Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes kulu vähendamisena.

Tulumaks

Ettevötte tulumaks
Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriUhing tulumaksu teenitud
kasumilt, vaid dividendina j a muus vormis j aotamd kasumilt, samuti omakapitalist tehtavatelt
väljamaksetelt, mis Uletavad ariuhingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.
Nimetatud seaduse alusel maksustatakse ariithingu poolt dividendina ja muus vormis jaotatud
kasum tulumaksuga, mule määr on 21/79 väljamakselt.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust Grupi vaba omakapitali suhtes, mis
kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel voi kapitali vähendamisel. Valjamaksega kaasnev
tulumaks kajastatakse dividendide valjakuulutamise vôi muude omakapitali vähendavate
valjamaksete tegemise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Dividendide välj amaksmisel tasumisele kuuluvat tulumaksu vähendatakse tutarettevOtetelt
saadud dividendidelt arvutatud 2 1/79 suuruse osa vörra.

Finantsgarantiid

finantsgarantii lepingud on lepingud, mis nöuavad garantii andj alt effenahtud maksete tegemist
garantii saajale talle tekitatud kahju huvitamiseks, kui konkreetne völgnik ei ole teinud makseid
tähtaegselt, vastavalt völakohustuste tingimustele. finantsgarantiid vöetakse finantsaruannetes
algselt arvele oiglases väärtuses garantii andmise paeval. Seejärel kajastatakse garantiist
tulenevaid kohustusi garantii jääkvaärtuses tulenevalt sellest, kumb on kOrgem, kas
amortiseerimata teenustasud vOi moodustatud eraldis vastavalt lAS 37, lähtudes ettevötte
kogemusest ja juhtkonna hinnangust. Koondkasumiaruandes kajastatakse garantii eluea jooksul
garantiih lineaarselt teenitud teenustasutulu. Garantiikohustuse tasumiseks väljamakstavad
summad kajastatakse bilansis eraldisena kuupaeval, mil selgub, et on töenäoline, et garantii
kuulub väljamaksmisele. injtsiai,seeritud ainult identifltseim’seks
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Eraldised ja tmgimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipaeva toimunud kohustavast stindmusest tulenevaid
kohustusi, millel on kas seaduslik voi lepinguline alus vOi mis tulenevad ettevOtte senisest
tegevuspraktikast (seaduslik vOi tölgenduslik), mis nöuavad varast loobumist, mule
realiseerumine on tôenäoline (on rohkem töenäoline kui mile, et vahendite väljavool on vajalik
kohustuse rahuldamiseks) j a mule summa suurust on vöimalik usaldusvärse1t mööta, kuid mule
realiseerimise aeg vol summa ei ole täpselt teada. Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse
juhtkonna hinnangust eraldiste täitmiseks töenäoliselt vajamineva summa fling eraldise
realiseemmise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu
kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks vOl
Uleandmiseks kolmandale osapoolele. Eraldiste kulu ja eraldiste bilansilise maksumuse muutuste
kulu kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Eraldisi ei moodustata tulevaste perioodide
kahjumite katmiseks.

Juhul, kui eraldis realiseerub töenaoliselt hilj em kui 12 kuu j ooksul parast bilansipaeva,
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud valjamaksete nüUdisväärtuse

summas), välja arvatudjuhul, lcui diskonteerimise mOju on ebaoluline.

Muude potentsiaalsete kohustuste osas (garantiid ja muud kohustused), mule realiseerumine on
vahem tOenäoline kui mitterealiseerumine voi millega seotud kulusid ei ole vOimalik

usaldusvaärselt hinnata, kuid mis teatud tingimustel vOivad tulevikus muutuda kohustusteks,
kajastatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohutustena. Kui ettevöte on
vastutav Ithisek vOl eraldi vastutav osalise kahju katmise eest, siis kajastatakse see Ulejänud osa
kahjust, mule katmise eest on vastutavad teised osapooled tingimusliku kohustusena.
Tingimuslikud kohustused vöivad ajas muutuda esialgsest ootusest erineval viisil. SeetOttu
hinnatakse neid jarjepidevalt tuvastamaks, kas on muutunud tOenaoliseks, et tulenevalt

kohustusest on töenäoliselt Grupil vaja varast loobuda. Kui on muutunud töenäoliseks, et seni
tingimusliku kohustusena kajastatud kohustise tulemusena peab ettevöte varast loobuma, vOtab

Grupp arvele eraldise selle perioodi raamatupidamise aastaaruandes, millal vastav tOenäosuse
muutus toimus (välja arvatud väga harvadel juhtudel kui kohustusega seotud kulu ei ole vOimalik

usaldusvaärselt hinnata).

TOötajate hüvitised

Grupp ei paku oma tOOtajatele eraldi pensioniskeeme ega muid pensionihuvitisi. Grupil on
kohustus maksta jooksvalt riildiku pensionifondi osamakseid, mis moodustavad osa
sotsiaalmaksu kulust.

TOOsuhte lOpetamise hUvitised kuuluvad maksmisele tulenevalt kas kontsemi otsusest lOpetada
töOsuhe tOotajaga enne tavapärast pensionile jäämise kuupaeva voi tOötaja otsusest aktsepteerida
vabatahtlikult tOOsuhte lOpetamist vastutasuks nende hUvitiste eest. Kontsernis kajastatakse
toOsuhte lopetamise hüvitisi siis, kui kontsem suudab tOendada, et on vOtnud endale kohustuse

kas lopetada tOOsuhe tootaja(te)ga vastavalt ametlikule iiksikasjalikule plaanile tOösuhte
lopetamiseks ja puudub reaalne vOimalus seda tagasi vötta vol maksta tOOsuhte lOpetamise
hüvitisi pakkumise tulemusel, mule eesmargiks oil argitada vabatahtlikku tOölt lahkumist. Kui
toOsuhte lopetamise hUvitis kuulub väljamaksmisele hiljem kul 12 bud parast bilansipaeva, on
hüvitisi diskonteeritud selle nUUdisväärtuseni.
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Tulude ja kulude kajastamine

Tulud on kirjendatud tekkepOhise arvestusprintsiibi alusel. Tulu kajastatakse slis, kul on
tekkinud pOhjendatud eeldus, et tehingust tulenevad hüved laekuvad Grupile ning tulu on
usaldusvaärselt määratav. Tulu Grupi tavaprase aritegevuse kaigus osutatud teenuste eest
kajastatakse saadud vol saadaoleva tasu oiglases väärtuses. Kulud kajastatakse kui Grupil on
tekidnud kohustus vastava kulu osas jalvOi kui Grupp on saanud kaupu vOl teenuseid, ja viimane
on varasem.

Intressitulu ja intressikulu on kajastatud kasumiaruandes köikide instrumentide osas, mida
kajastatakse korñgeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Sisemise intressimäära meetod on finantsvara vOi —kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamise ja intressitulu vol intressikulu vastavale perioodile jaotamise meetod. Sisemine
intressimäär on määr, mis diskonteerib tapselt eeldatava tulevase rahavoo läbi finantsinstrumendi
eeldatava eluea finantsvara vOi -kohustuse bilansilise väärtuseni. $isemise intressimäära
aiwutamisel hindab ettevöte rahavooge arvestades finantsinstrumendi köiki lepingulisi tingimusi,
kuid ei arvesta tulevasi krediidikahjumeid. Arvutusse kaasatakse kOik lepingulised olulised
pooltevahelised tasutud vOi saadud teenustasud, mis on sisemise intressimäära lahutamatuks
osaks, tehingukulud ja köik muud täiendavad maksed vOi mahaarvamised.

Teenustasutulu kajastatakse grupi tavaparase tegevuse raames osutatud teenuste eest saadud vOi
saadaoleva tasu Oiglases väärtuses. Teenustasu tulu kajastatakse tekkepohiselt vastavate teenuste
osutamisel.

Makstud teenustasud ja muud kulud kantakse kuludesse nende toimumise hetkel.

Reservkapital
Reservkapital on Eesti Ariseadustikuga ette nähtud kohustuslik reserv, mida vOib Uldkoosoleku
otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda pole vOimalik katta aldsiaseltsi vabast
omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitali moodustatakse
kasumieraldistest ning seda ei saajaotada aktsionäridele.

Uued fmantsaruandluse standardid ja Rahvusvahelise Finantsaruandluse Tö1enduste
Komitee (IFRIC) tOlgendused

Uute vOl muudetud standardite ja tolgenduste rakendamine

Järgmised uues vol muudetud standardid ja tolgendused muutusid Grupile kohustuslikuks
alates 01.01.2013:

IFRS 13 ,,Oiglase väärtuse möötmine” (rakendub 1. Jaanuaril 2013 vOi huljem algavatele
aruandeperioodidele). Standardi eesmargiks on iffitlustamine ja keerukuse vahendamine;
seetöttu sisaldab standard oiglase väirtuse korñgeeritud defrnitsiooni ning oiglase viärtuse
mOOtmise aluseid ja avalikustamise nOudeid, mis on kasutatavad läbi erinevate IFRS standardite.

Standardi tulemusena avalikustati ka täiendavat informatsiooni käesolevas aastaaruandes. Vaata
lisa 11.

Ulejäänud uutel vöi muudetud standarditel vOl tOlgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima
01.01.2013 algaval aruandeaastal, el ole eeldatavasti olulist möju Grupile.
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Uued standardid, tôlgendused ja nende muudatused

Välja on antud uusi vOi mundetud standardeid ja tOlgendusi, mis muutuvad Grupile
kohustuslikuks alates 01.01.2014 voi hilisematel perioodidel ja mida Grupp ci ole
rakendanud ennetähtaegselt.

IFRS 9, ,,Finantsinstrumendid”: klassifitseerimine ja möötmine tel ole veel vastu vöetud
Euroopa Liidu poolt).
Novembris 2009 välja antud ja oktoobris 2010, detsembris 2011 ning novembris 2013 muudetud
standardi peamised reeglid onjargmised:
• Finantsvarad tuleb kiassifitseerida iffite kahest möôtmiskategooriast — varad, mida

kajastatakse Oiglases väärtuses, ja varad, mida kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses. Otsus tehakse vara esmasel arvelevötmisel. Kiassifitseerimine sOltub
ettevötte ärimudelist finantsinstrumentide haldamisel ning instrumendi lepinguliste
rahavoogude omadustest.

• Instrumenti kajastatakse pärast arvelevötmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult juhul,
kui on tegemist volainstrumendiga ja (i) ettevOtte irimude1i eesmirk on hoida vara, et
saada temast tulenevaid lepingulisi rahavoogusid ning (ii) vara lepingulised rahavood
sisaldavad ainult pOhiosa- ja intressimakseid, s.t. tal on ,,laenu baasomadused”. Köik muud
vôlainstrumendid kajastatakse ôiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.

• Köik omakapitaliinstrumendid tuleb pärast arve1evtmist kajastada ôiglases väArtuses.
Omakapitaliinstrumendid, mida hoitakse kauplemiseesmargil, kaj astatakse Oiglases
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Köikide muude omakapitaliinstrumentide puhul
vOib arvelevötmise hetkel teha mittetühistatava valiku kaj astada realiseeñmata j a
realiseeritud kasumid ja kahjumid öiglase väärtuse muutustest kasumiaruande asemel läbi
muu koondkasumaruande. Oiglase väärtuse muutusi ei hakata ümberklassifitseerima läbi
kasumiaruande. Selle valiku vOib teha instrumendipOhiselt. Dividendid kajastatakse labi
kasumiaruande, tingimusel et nad kujutavad endast investeeringult saadavat tulu.

• Enamus lAS 39 nöudeid finantskohustuste kiassifitseerimiseks ja möötmiseks kanti
muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamine muudatus on see, et finantskohustuste puhul, mis
on määratud kajastamiseks oiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab eftevöte enda
krediidiriski muutusest tulenevad öiglase vaärtuse muutused kajastama muus
koondkasumiaruandes.

• Riskimaandamisarvestuse nöudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus paremini
riskijuhtimisega. Standard pakub ettevôtetele arvestuspOhimOffe valikut rakendada kas
IFRS 9 risldmaandamisarvestuse nôudeid vôi jatkata lAS 39 rakendamist köikidele
riskimaandamisinstmmentidele, kuna standard ei käsitle hetkel makro
riskimaandamisarvestust.

IFRS 9-sse novembris 2013 tehtud muudatustega eemaldati standardist kohustuslik
rakenduskuupaev, muutes seega standardi rakendamise vabatahtlikuks.

Grupp ei plaani olemasolevat IFRS 9 versiooni rakendada.

IFRS 10 ,,Konsolideeritud aruanded” (rakdndub 1. jaanuaril 2014 vOi huljem algavatele
aruandeperloodidele). Standard asendab kontrolli ja konsolideerimise kohta kehtivad juhised
lAS 27-s ,,Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded” ja SIC 12-s ,,Konsolideerimine
— eriotstarbelised majandusüksused”. IFRS 10 muudab kontrolli môistet, nil, et kOikide
ettevötete puhul rakendatakse kontrolli mäiramiseks samu kriteeriume. MOiste rakendamisel on
abiks ulatuslikud rakendusjuhised.
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IFRS 12 ,,Avalikustamise nOuded osaluste kohta teistes ettevötetes” (rakendub 1. jaanuaril
2014 vol hiljem algavatele aruandeperioodidele). Standard rakendub ettevötetele, kellel on
osalused tUtarettevOttes, Uhiseftevötmises, sidusettevöttes vOi konsolideerimata struktureeritud
Uksuses. IfR$ 12 satestab avalikustamise nöuded eftevötetele, kes rakendavad kahte uut
standardit - IfRS 10 ,,Konsolideeritud aruanded” ja IFRS 11 ,,UhisettevOtmised” - ning see
asendab lAS 2$-s ,,Investeeringud sidusettevOtetesse” praegu sisalduvad avalikustamise nöuded.
IfRS 12 nOuab ettevOtetelt sellise informatsiooni avalikustamist, mis aitaks finantsaruande
lugejatel hinnata ifitar- ja sidusettevötetes, uhisettevötmistes ja konsolideerimata struktureeñtud
uksustes osaluste olemust ja osalustega seotud riske ja finantsmöjusid. Nende eesmirkide
täitmiseks nöuab uus standard erinevate valdkondade kohta info avalikustamist, sh tuleb
avalikustada (i) olulised otsused ja hinnangud, mida tehti määramaks, kas ettevöte kontrollib,
Uhiselt kontrollib voi omab olulist mOju teise eftevötte ule; (ii) rohkem infot mittekontrollivale
osalusele kuuluva osa kohta kontsemi tegevustes ja rahavoogudes; (iii) summeeritud
fmantsinformatsioon tUtarettevOtete kohta, mules on olulised mittekontrollivad osalused; ja (iv)
detailne info osaluste kohta konsolideeñmata struktureeritud üksustes.

Grupp hindab standardi möju fmantsaruandele.

,,Finantsvarade ja —kohustuste saldeerimine” — lAS 32 muudatused (rakendus 1. Jaanuaril
2014 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatus lisas rakendusjuhised standardisse
lAS 32, kasitlemaks vasturääkivusi, mida on täheldatud mãnede saldeerimise kriteeriumide
rakendamisel. Muu hulgas selgitati, mida tähendab ,,on kehtiv juriidiline öigus saldeerimiseks”;
samuti seda, et mOningaid brutoarvelduse sUsteeme vOib pidada vördeliseks netoam’eldusega.

Gnipp hindab muudatuste möjusid kontsemile.

Ulejaänud uutel vöi muudetud standarditel vOl tOlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti
olulist moju Grupile.
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Lisa 4. Risktjuhtimine

Tallinna Aripanga Grupp on kohustamd jargima Eesti Panga poolt esitatavaid regulatiivseid
nöudmisi, millega märatakse:

• omavahendite minimaalsuurus;
• kapitali adekvaatsus;
• likviidsus;
• kohustuslik reserv, muud reservid;
• investeeringute piirangud;
• riskide kontsentratsioon.

Normatiivide mittetäitmine vöib kaasa tuua panga tegevuse piiramise voi panganduslitsentsi
ifihistamise. Juhtkonna hinnangul on Grupp vastavuses kOigi kehtivate seaduste ja
normatiividega.

Riskide juhtimise üldpOhimOtted
Pangandus on seotud riskide vötmisega. Riskina käsitletakse krediidiasutuse aktivate vöimalikku
vaärtuse vhenemist tegevuse kaigus esinevate oodatud vOi ootamatute asjaolude mOjul. POhi
mOtteliselt eristatakse kolme liiki pOhiriske: krediidi-, turu- ja operatsioonirisk. Igauks neist
koosneb omakorda iseseisvatest riskide alaliikidest: kontsentratsiooniriskidest, tagatiste Umber
hindamise riskidest, riigiriskidest, likviidsusriskidest, majandustsukli riskist ja teistest riskidest,
mis söltuvad krediidiasutuse suurusest, aristrateegiast ja aritegevuse mastaabist.

Riskide juhtimine on krediidiasutuse juhtimissUsteemi lahutamatuks osaks, mis pöhineb Eesti
seadusandluse nOuetest (sh Krediidiasutuste seaduse), Eesti Panga, finantsinspektsiooni ja teiste
jarelevalveorganite normatiivnöuetest kinmipidamisel. Igapaevases praktikas pohineb riskide
juhtimine ldnnitatud Riskide juhtimise metoodikal, Krediidipoliitikal, Operatsiooniriskide
juhtimise poliitikal, Likviidsusstrateegial, Likviidsuse juhtimise metoodikal, Stressitestide
läbiviimise juhendil, Riskijuhtumise grupi pOhimaarusel, kontserni talitluspidevuse plaanidel.

2013.a valtel viidi läbi likviidsuskatte määra (LCR) ja stabiilse finantseerimise määra (NSFR)
naitaj ate kvartaalne monitooring Basel 3 tulevaste standardite järgi (vt tabelit 1k 49).

Riskide juhtimise protsess hölmab riskide tuvastamist, kvantitatiivset hindamist, analüüsi,
kontrolli ja raporteerimise sUsteemi. $elleks kasutatakse riski indikaatoreid ehk kvantitatiivseid
naitaj aid, mis vôimaldavad mööta riskide jooksvat taset ja hinnata, kas need on lubatud ulatuses,
tuvastada nôrku kohti, ldndlaks määrata täiendavate materiaalsete ja inimressursside kaasamise
vajadust riskide maandamiseks.

Riskijuhtimise sUsteem koosneb stressitestide korraldamisest, mis on vajalikud ñskide taseme
hindamiseks ja optimaalsete juhatuse otsuste vastuvOtmiseks muutuva turukonjuktuuri
tingimustes (erinevad majanduststildi faasid, protsendimaarade töus vOl langus jne.).

Alates 2012.a. viiakse riskide stressitestimisi Iäbi regulaarselt testimise plaani alusel vastavalt
31.12.2011 jOustunud finantsinspektsiooni soovituslikule juhendile. Plaaniväline testimine
viiakse läbi panga poolt strateegiliste otsuste vastuvOtmisel vOi suurte investeerimisproj ektide
hindamiseks. Stressitestid haaravad pOhiriske: krediidirisk, tururisk, likviidsuse risk, intressirisk.
Testimise aluseks on stsenaariumi meetod. Riski tase hindab kehtestatud piimormatiivide
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täitmist ja lubatud kapitaliseeñtuse taseme jirgimist Pillar 2 ja Pillar 1 järgi. Risid lubatud
taseme testimist kasutatakse aristrateegia alternatiivsete variantide valimisel.

Indikaatoreid kasutatakse ariprotsessi en osade (ñski alade) suhtes, kus nikkumine vöib endaga
kaasa tuua kaotusi Gmpi jaoks.

Riskide jubtimise eesmrgiks on ñskide vastuvöetava tasemeni viimine, lähtudes krediidiasutuse
arengustrateegiast, risldisust, ñskide omakapitaliga katmise astmest.

Riskide juhtimise süsteem koosneb eeskirjadest ja protseduurireeglitest, mule täitmine tagab
tegevuse kontrollitavuse ja usaldusvrsuse.

Riskide juhtimise struktuuri kuuluvad:

a. panga kollegiaalsed juhtimisorganid, kes vastutavad otsuste vastuvötmise, sisemiste
normatiivdokumentide välj atöötamise ja kinnitaniise, samuti limiitide, normatiivide, hindade
ja intressimäärade kehtestamise eest;

b. struktuuriüksused ja vastutavad täitjad, kes pideval alusel tagavad riskide kontrolli ja
analuusi;

c. siseauditi osakond, kes kontrollib, et riskid oleks vajalikul viisil identifitseeritud ja juhitud,
panga osakondade fling allfflcsuste tegevus vastaks panga poliitikale, standarditele,
protseduurireeglitele ning kehtivatele regulatsioonidele. Samuti kontrollib siseauditi
osakond operatsiooniriski j uhtimise korralduse toimimist j a sisekontrollide olemasolu.

Riskide juhtimise eest vastutavad kollegiaalsed organid:
• PangaNOukogu
• Panga Juhatus
• Krediidikomitee
• Aktivate-passivate juhtimise komitee (APJK)
• Likviidsuse ja finantsriskide juhtimise grupp
• Riskijuhtimise grupp
• Talitluspidevuse komitee
• Operatsiooniñski juhtimise grupp
• Auditikomitee

Panga Noukogu kinnitab Grupi strateegia ja arengu pôhisuunad, mrab ñski lubatud taseme,
mida Grupp endale vOtab.

Panga NOukogu khmitab Krediidipoliitika, Operatsioonirisldde juhtimise poliltika, Krediidi
komitee tegevuse pöhimötted ja selle koosseisu, vOtab vastu teisi otsuseid, mis kuuluvad tema
padevusse.

Panga juhatus töötab välja riskide juhtimise sUsteemi majandus-, metodoloogilisi ja organisat
sioonilisi elemente, tagab kontrolli süsteemi toimimise üle vastavalt Krediidiasutuste seaduse
nOuetele, jirelevalveorganite soovitustele, Panga nôukogu otsustele ja kehtivale seadusandlusele.
Esitab nôukogule kontsemi arengustrateegia realiseenimise plaanid, arvestades riskide taseme
minimiseerimist ning tulukuse j a aktivate vaj aliku suuruse tagamist.

Kogu vastutus Grupi niskipoliitika rakendamise ning kOikidest riskifflupidest tekidvate kahjude
eest lasub Panga juhatusel. Juhatus oma vastutuse raames delegeerib riskide juhtimise
funktsioone pideval alusel tegutsevatele komiteedele.
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Krediidikomitee — tOöorgan, mis otsustab Gnipi poolt vOetava krediidiriski lubatud taseme tile
tegeleb kliendi krediidiñski hindamisega ning Panga laenuportfelliga seotud riskide juhtimisega.
Laenuporffelli optimaalset mahm arvestatakse igakuiselt ja vörreldakse seda Panga faktilise
laenuportfelli mahuga.

Aktivate-passivate juhtimise komitee (APJK) on finantsrisldde sh likviidsusñsldde juhtimise
tooorganiks. Komitee koosseisu kuulub likviidsuse ja fmantsñskide juhtimise grupp.

APJK töökord, pöhiulesanded, koosseis on sätestatud APJK pöhimaaruses, mis kinnitatakse
pangajuhatuse poolt.

Komitee pôhiülesanded on:
• Riskide juhtimise metoodikas valja toodud naitajate regulaame monitooring
• Ressursside hinnaparameetrite ja nende paigutamise suundade kindlaksmäaramine
• Aktivate ja passivate struktuuri optimeerimine
• Finantsriskide juhtimise metoodikate ja protseduuride väljatöötamine
• Otsuste vastuvOtmine Panga likviidsuse tagamise osas
• Kontserni limiitide kehtestamise poliitika pöhiparameetrite kinnitamine
• hitressimaärade poliitilca valjatootamine
• Omakapitali planeerimise protsessi organiseeñmine
• Riskide katteks kapitali piisavuse arvutamine, arvestades ICAAP nOudeid

“Riskide juhtimise metoodilca” pöhjal teostab likviidsuse ja finantsriskide juhtimise grupp
dekaadselt monitooringut, jalgimaks pangasiseste normatiivide täitmist. Samuti esitatakse Panga
juhatusele ja Aktivate-passivate juhtimise komiteele analutitiline raport “Risid juhtimise
metoodikas” ettenahtud finantsriskide normatiividest kinnipidamise kohta. Samas esitatakse
maj andusliku efektiivsuse koondnaitaj ad.

Risldjuhtimise grupi pöhieesmark on panga aktivate väärtuse ja kasumi suurendamine ning
finantsusaldusvaarsuse vastava taseme tagamine tulenevalt panga tehtavate operatsioonide
iseloomust ja suurusest läbi pangariskide efektiivse juhtimise vastavalt vastuvOetud
aristrateegiale, kehtestatud pangasisestele limiitidele ja normatiividele. Pand ud Ulesannete
tagamiseks teostab Grupp erinevate riskipositsioonide jaoks kehtestatud piirangute täitmise
regulaarset monitooringut ja kontrolli. $tressiteste kohaldatakse rahaliste vahendite paigutamise
ja kaasamise erinevate variantide hindamiseks.

Talitluspidevuse komitee on Grupi töoorganiks, mule eesmargiks on Grupi tegevuse jätkamise
tagamine erakorraliste sundmuste korral. Komitee koosseisu ja Grupi talitluspidevusplaani ldnni
tab Pangajuhatus.

Operatsiooniriski juhtimise grupp juhindub oma töös panga juhatuse poolt kiimitatud
“Operatsiooniriskide juhtimise poliitikast”, teostab igalcuiselt operatsiooniñskide monitooñngut,
arvutab operatsiooniriski naitajat ja teavitab operatsiooniriski tasemest Panga juhatust ja Finants
inspektsiooni.

Auditikomitee eesmark on tagada Tallinna Añpanga AS-i majandustegevuse vastavus panga
eesmärkidele, olles nOuandev organ panga noukogule raamatupidamise, audiitorkontrolli,
riskijuhtimise, sisekontrolli, järelevalve teostamise ja panga tegevuse seaduslikkuse osas.
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Krediidirisk
Krediidirisk tuleneb töenäolisest kahjust, mis vôib tekkida vOlaOiguslikest lepingutest (nt.
laenulepingutest) tulenevate Idiendipoolsete kohustuste ebakorrektsel täitmisel vol mittetäitmisel
vOl muude tegurite tOttu (sh. tagatise ebapiisavus).

Krediidirisk moodustab suuñma osa Grupi kogurisldst ja see kaasneb peaaegu kOigi krediidi
toodetega nagu laenud, ilising, krediitkaardid, garantiid.
Krediidiriski suhtes avatud finantsvaradeks on nOuded klientidele ja krediidiasutustele ning
muud nöuded ning maksimaalne krediidiriskile avatud positsioon on nende finantsvarade
bilansiline väärtus.

Oma laenutegevuses juhindub Tallinna Aripanga Grupp Eesti Vabariigi seadusandlusest ning
Tallinna Aripanga normatiivaktidest, sealhulgas juhatuse poolt kinuitatud krediidipoliitikast.

Krediidiriski vötmise otsustab kollegiaalselt krediidikomitee. Krediidiasutuste seaduse jargi
loetakse suure risldkontsentratsiooniga laenuks tthele isikule vOl seotud isikute grupile antud
laenu, mis ületab 10% krediidiasutuse omavahenditest. Krediidikomitee otsust Kliendi vOl
temaga seotud grupi laenuprojekti osas (väljaarvatud ifitareftevOtted), mule suums on vOrdne vOl
uletab 10% Panga vOi Grupi omavahenditest, kinnitab kirjalikult Panga Noukogu.

Gmpi riskivOtmise pOhimOtted on alljargnevad:

1. risk peab olema hinnatav;
2. risk peab olema nouetekohaselt tagatud;
3. tagatis peab olema nöuetekohaselt kindlustatud;
4. riskid peavad olema hajutatud erinevate majandusharude ja piirkondade vahel ning taht

aegade ja tagatiste abil;
5. tugeva j arelevalvesusteemiga peab olema tagatud vOimalike probleemide avastamine vöima

likult varases staadiumis.

Krediidiriski hindamine toimub nil ernie laenu väljastamist kui ka huljem kvartaalselt teostatava
monitooringu alusel.

Krediidiriski möötmine hölmab endas alljargnevaid tegevusi:

• krediidildientide senise tegevuse hindamine;
• juhtkonnaja omanike ñskitaseme hindamine;
• tagatiste hindamine;
• tagatiste kindlustatus;
• ariplaani ning esitatud rahavoogude prognooside analüUs ja hindamine;
• potentsiaalse kliendi usaldusväärsus ja nmtus;
• positiivne krediidiajalugu;
• laenutaofleja rilglriski hindamine, milleks kasutatakse Baseli II komitee metoodikat.

Välja antud ja välja antavad laenud kaetakse taielikult Grupi omavahendite ja kaasatud vahendite
poolt (sh. sihtotstarbelised laenud ja nOudmiseni hoiused). Pank jrgib riskikontsentratisooni
regulatiivseid norme, mule kohaselt ei tohi ühele laenusaaj ale vOl seotud isikute grupile
väljastatud laenude ja muude laenunOuete summa ületada 25% omavahenditestja Grupiga seotud
isikutele — 5%.
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Pangasisese regulatsiooni jargi ühele majandusharule vöi tö5stusharu1e väljaantud laenude maht
(valjaarvatud tutarettevötte investeeñngud) ei saa Uletada 25% laenuportfellist.
Kinnisvaralaenude suhtes on kehtestatud kontentratsiooni pangasisene normatiiv mitte rohkem
kui 35%.

Kvartaalseh teostatakse laenuportfelli monitooringut, mule kaigus vaadeldakse iga uksikut laenu
ja klienti eraldi. Hindamisel pOOrab Grupp tähelepanu laenulepingu tingimuste täitmisele, sh.
lepingujargsete maksete oigeaegsusele, kliendi finantsseisundile, tagatise seisundile ning Grupile
vaj aliku informatsiooni j a dokumentatsiooni esitamisele.

Kriteerium 1: maksedistsipliin
1. intressid ja pOhiosa makstud graafiku jirgi, kOrvalekalded graafikust maksimaalselt 7
päeva (kuni 3 korda aastas), vOi üks viivitus aastas 7 kuni 15 paeva.
2. viivitus intresside ja pöhiosa maksmisega, intressid kapitaliseeriti voi graafik muudetud
kliendi makseraskuste töttu, körvalekalded graafikust $ kuni 15 päeva (kuni 3 korda aastas)
vOi 1 kord 15 kuni 30 paeva.
3. viivitused intresside j a pOhiosa maksmisega, intressid kapitaliseeriti vol graafik
muudetud kliendi makseraskuste tOttu, kOrvalekalded graafikust 30 kuni 60 päeva (kuni 2
korda aastas).
4. viivitused intresside ja pOhiosa maksmisega, intressid kapitaliseeñti voi graafik
muudetud Idiendi makseraskuste tOttu, kOrvalekalded graafikust 60 kuni 90 päeva.
5. viivitused intresside ja pöhiosa maksmisega, intressid kapitaliseeñti voi graafik
muudetud kliendi makseraskuste tOttu, körvalekalded graafikust üle 90 päeva.

Kriteerium 2: finantsolukord
1. hea fmantsseis, vöime maksta laenu pOhisummat ja intresse on hea ning töenäoline, et see
olukord sailib tulevikus.
2. stabiilne finantsseis, kuid konkreetsed finantsnäitajad viitavad tähelepanu pooramise
vajadusele.
3. on olemas finantsnäitajad, mule tOttu tekib kahtlus laenusaaja vOime osas korrektselt
laenu tagasi maksta.
4. on olemas finantsnäitajad, mis viitavad laenusaaja voimetusele konektselt laenu tagasi
maksta.
5. laenusaaj a finantsseis näitab laenusaaj a vOimetust laenu tagasi maksta.

Laenusaaja finantsolukorra reitingu aluseks on: lilcviidsus (kiire), mUUgi rentaablus, omakapitali
osakaal bilansist, intresside kattuvuse koefitsient, üldise finantsseisundi hindamine.

Kriteerium 3: tagatis
1. esimese järjekoha hUpoteek likviidsele tagatisele, kasipant, transpordivahendipant.
2. A reitingu tagatis hindamismaksumusega vähemalt 125% laenusummalt, 2 j ärj ekoha
hüpoteek likviidsele varale, vaartpaberite pant, firma käendus, mule omakapital on 3 korda
suurem laenu summast, eraisikute kaendus sunimas alla 32 tuhat eurot.
3. kommertspant, ebalikviidne kinnisvara, firma käendus, mule omakapital on 2 korda
suurem laenu summast.
4. laen kaetud eñnevate tagatistega maksumusega 100% kuni 125% laenusummast.
5. laen kaetud erinevate tagatistega maksumusega alla 100% laenusummast.

nisiaHseeritud ainult iUenhfitsoerlniseks
ntiaIIed for the purpoe of identfcation only
lnitsiaalid/initials
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Laenu hiudamise valem: Laenu reiting = (maksedistsipliini reiting, laenusaaja finantsseisundi
reiting, tagatise reiting) / 3.

Kriteerium 4: Laenu pöhiosa asukoht laenu tagasimaksmisel
Kui toimub reitingu alandamine vähemalt kahe kriteeñumi alusel (I kuni III), siis neijanda
kriteeriumi mOjul koondreitingut vöib alandada veel 1 punkti vOrra kliendihalduri
ettepanekul. See teostatakse krediidiosakonnajuhtkonna nöusolekul.

Kliendi lepingujargsete maksete Oigeaegsuse ja tema fmantsseisundi hindamisel lähtutakse 5-
punkti süsteemist, A kuni E, kus A kirjeldab koige tugevamat ja E kOige norgemat klienti (vt.
lisa 7). Eraldi hinnatakse kliendi tagatisi lähtudes vormistatud tagatise liigist, tema väärtusest,
väärtuse muutusest, tagatise likviidsusest ja tema kindlustamisest.

Laenureitingu ja krediidiklassi seotus:
l=klassA
2= kiass B
3zklassC
4= kiass D
5=klassE

Vaatamata Idiendi laenunOuete suurusele pööratakse tahelepanu laenusumma tagastamisele kas
ühe summana lepingu lOpus (nn. bullet-laen) vol proportsionaalsete osadena. Bullet-laenud on
vöetud eritahelepanu alla.

Tagatise väärtuse arvestamisel vOetakse arvesse selle turuhinda. Probleemsete laenude puhul
teostab Grupp tagatise väärtuse Umberhindamist selle maksumuse kindlakstegemiseks kinnis
varaturul hindade langemise tingimustes. Tagatiste vartust enne ja peale mberhindamist
arvestatakse probleemsete nöuete hindamisel ja omakapitali piisavuse sisemiste nOuete
arvutamisel (ICAAP, Pillarli).

Samuti jalgitakse tähelepanelikumalt kliente, kelle kohustused Grupi ees Uletavad 10% Grupi
omavahenditest.

Ulalnimetatud algandmete alusel toimub monitooñngu kaigus Grupi laenuportfelli hindamine.
Krediidikomitee hindab ebatOenäoliste laenude ulatust j a nöuete laekumise tOenäosust
kvartaalselt. Iga kahjutunnusega laenunöude jaoks, mule puhul on tuvastatud nöude vaärtuse
langus, moodustatakse eraldi laenu allahindlus, millest moodustub kokku panga laenuporffelli
allahindlus.

Esmasek hindavad laenuportfelli laenuosakonna tOOtajad, kelle poolt koostatud allahindluste üle
vaate ja ettepanekute alusel otsustab Krediidilcomitee laenude allahindluse vajaduse ja ulamse.
Laenude jalgimist ning allahindamist kontrollitakse Panga sisekontrolli, finantsinspektsiooni.

Analüüs ,,Gmpi nöuded Idientidele” on toodud jargmiste klasside ja alaklasside lOikes (vt. lisa
7):

1. laenud juriidilistele isikutele: Initsiaseeritud ainult identifitscerisekS
-investeerimislaenud Initialled for the purpo of ident9cation oriy

-arvelduslaenud nitsaaHd/initaIs

_____________________________

-muud laenud Kuupäev/date
PricewaterhouseCoopers Talhnn
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2. laenud eraisikule:
-eluasemelaenud
-muud laenud.

Tahtajaks tasumata, allahinnatud nöuded klientidele ja nOuete tagatised on esitatud lisas 7.

Riskide kontsentreerumine
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

% %
arv/summa omavahenditest arvlsumma omavahenditest

1. Suure riskilcontsentratsiooniga klientide arv 5
- 2 -

2 Suure riskilcontsentratsiooniga klientide
vOlakohustused 33 991 152,8% 16 555 75,8%

3. Grupiga seotud isilcute vOlakohustused 909 4,1% 1 190 5,4%

Krediidiasutuse seaduse jargi loetakse suure riskikontsentratsiooniga Iaenuks ühele isikule vôi

seotud isikute grupile antud laenu, mis ületab 10% krediidiasutuse omavahenditest.

Jargnevalt on seisuga 31. detsember 2013 j a 2012 esitatud Grupi nOuete j aotus maj andussektorite

löikes. NOuete all on kajastatud nöuded Eesti Pangale, klientidele (sli. liisingnöuded) ja krediidi

asutustele.

NOuete jaotus majandussektorite Iöikes

31.12.2013 (tuhandetes eurodes)

Bilansilised nuded s.h. Bilansivä- Tegevus
väärt- intressi tähtajaks Nöuete used haru

Tegevusharu nouded paberid nöuded tasumata allahind)us tehingud osakaal

POllumajandus,jahindusjametsandus 3 708 - 5 91 - 26 2,3%

Tootlev töOstus 1 060 - - - - 66 0,7%
Ehitus 1 641 - 1 378 32$ 900 1,5%
Hulgi- ja jaekaubandus,
mootorsOidukite, mootorrataste ja
isildilce tarbeesemete ning
kodumasinate remont 1 04$ - - - - 844 1,1%
Finantsvahendus 133 508 - 149 - - 302 $ 1,2%
Keskpank 6088 - - - - - 3,7%
Kinnisvaraalane tegevus 1 064 - 2 110 - 105 0,7%
Haldus-jaabitegevused 7 159 - 2 - - 10 4,3%
Muud tegevusharud 3 375 13 3 40$ 19 304 2,2%

Eraisilcud 3 344 - 1$ $25 20 434 2,3%

Kokku 161 995 13 180 1 812 367 2 991 100,0%

Initsiaseeritud arnult identifitserimiseks
untiafled for the purpose of identitication only

intsiaaHd/fnitEaIs 1
Kuupäev/date o{. O tt-\
— PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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31.12.2012 (mhandetes eurodes)

Bilansilised nöuded s.h. Bilansivä- Tegevus
väärt- intressi tähtajaks Nöuete used haru

Tegevusharu nouded paberid n6uded tasumata allahindlus tehingud osakaal

POllumajandus,jahindusjametsandus 3 920 5 75 7 6$ 3,1%
Töötlevtööstus 1 641 - 3 - - 74 1,3%
Ehitus 2001 - 1 723 562 911 2,2%
Hulgi- ja jaekaubandus,
mootorsoidukite, mootorrataste ja
isild&e tarbeesemete ning
kodumasinate remont $67 - 5 282 137 0,7%
Finantsvahendus 105 257 - 246 - - 73 80,7%
Keskpank 4 046 - - - - - 3,1%
Kinnisvaraalane tegevus 2 98$ - 5 99 - 2 2,3%

Haldus-ja abitegevused 2 162 - - - - 13 1,7%
Muud tegevusharud 1 883 13 21 1 242 19 542 1,9%

Eraisilcud 3 409 - 20 1 711 37 500 3,0%

Kokku 128 174 13 301 3 855 907 2 320 100,0%

Vaata ka lisa 7.

Riigirisk
Rahvusvahelistes mastaapides tegutsevate krediidiasutuste, sh. Tallinna Aripanga Grupi jaoks on
oluline hinnata adekvaatselt riigiriski. Riigirisk koosneb kahest komponendist: majanduslikust ja
poliitilisest riskist.

Majanduslilc risk holmab Uldist majandus- ja finantsjuhtimise taset ñigis (nii makromajanduses
kui ettevOtetes), riigi konkurentsivOimet maailmaturul, maksebilansi olukorda, rahvusvaluuta
stablilsust jms.

Poliitilise ñski suuruse määrab poliitilise süsteemi stabiilsus, suhted naaberriilddega ja julge
olekugarantiid. Poliitilise ñski hindamisel on möeldud sellele, kuidas nimetatud tegurid vöivad
möjutada omandiôigust.

Reaalsed majanduslikud ja poliitilised riskid on omavahel labipoimunud ja neid tuleb hinnata
ilhtse tervikuna.

Riigiriski vôib defineeridajargmisel viisil:

• konverteerimise risk (rahvusvaluuta devalveerimine);
• rahaliste vahendite ülekande riskid;
• riigi maksevOimetuse risk (default).

Riigiriski maandamiseks kasutab Grupp jargmisi meetmeid:

• Konverteerimise risk
o Grupp ei teosta operatsioone nende riildde valuutadega, mille konverteeñmine on

piiratud;
o Grupp ei teosta operatsioone nende riilddega, mule rahvusvaheline maine on ebaselge

vol ebastabiilne.

InisiaHseeritud ainult identifitseerimseks
Iiitiafld for the purpoç of idontication oniy

_____________________________________________________________
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• Rahaliste vahendite ülekande riskid
o Köik valuuta ostu-müügi operatsioonid teostatakse läbi diilingususteemi Bloomberg;
o Pank ei ava korrespondentkontosid riikides, kus poliitilised jalvöi majanduslikud

riskid on körged.

• Riigi maksevöimetuse risk
o Vastavat riski reguleeñtakse läbi range korrespondentpankade valiku.

Kôiki ülalnimetatud riske analuusib, haldab ja kontrollib APJK ja Panga juhatus. Vajadusel
kaasatakse ka vastavaid kogemusi omavaid Panga nöukogu liikmeid.

Jargnevalt on seisuga 31. detsember 2013 j a 2012 esitatud eraldi Grupi nOuete kontsentreerumine
geograafihiste plirkondade löikes. Nöude all on kajastatud nOuded Eesti Pangale, klientidele ja
krediidiasutustele.

Nöuete jaotus geograafihiste piirkondade löikes

31.12.2013 (tuhandetes eurodes)

Bilansilised nöuded sh. Bilansi- Plirkonna
väärt- intressi tähtajaks NOuete välised osakaal

Piirkond nOuded paberid nOuded tasumata allahindlus tehingud (%)
Eesti 32722 - 23 1812 367 2377 21,3%

USA 27 079 - 2 - - - 16,4%

Austria 14 586 - - - - - $,$%

Saksamaa 51 445 - 1 - - - 3 1,2%

Venemaa 34416 - 154 - - 188 21,0%

Muudriigid 1 747 13 - - - 426 1,3%

Kokku 161 995 13 180 1812 367 2991 100,0%

31.12.2012 (tuhandetes eurodes)
Bilansilised nöuded sh. Bilansi- Piirkonna

väiirt- intressi tahtajaks NOnete välised osakaal
Piirkond nOuded paberid nöuded tasumata allahindtus tehingud (%)
Eesti 25 155 - 43 2 275 907 1 922 20,7%

USA 3 401 - - - - - 2,6%

Austria 4 774 - - - - - 3,7%

Sveits 9 631 - 73 - - - 7,4%

Saksamaa 33 382 - - - - - 25,5%

Venemaa 49 91$ - 185 1 575 - 152 38,4%

Muud riigid 1 913 13 - 5 - 246 1,7%

Koki(u 128 174 13 301 3 $55 907 2 320 100,0%

Tururisk
Tururisk kujutab endast kahjumi vOimalust, mis on pOhjustatud ebasoodsatest fmantsturgude
liikumistest — valuutakursside, intressimarade, vaartpaberite ja väärismetallide väärtuse
muutustest. Tururisk omab makroOkonoomilist iseloomu. Tururiskist on mojutatavad enamus
pangateenustest, sh. laenud, hoiused ja tuletisinstrumendid.

Intsaiseeritud ainult identifitserty,iseks
InitaIIed for the purpose of identHcation otily
Initsiaalld/nitiaIs Y
Kuupiiev/date
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Grupi jaoks eksisteerib 2 peamist tururiski:

1) valuutarisk;
2) intressimäAra risk;

Thruriski juhtimisel juhindub Grupp jargmistest reeglitest:
• olemasolevate valuutaressursside katteks olevate aktivate samas valuutas nomineeñmine;
• avatud netovaluutapositsioon ei ole tile 20% omakapitali summast;
• siseste normatiivide pidev jalgimine “Riskide juhtimise metoodika” alusel;
• tagatiste turuhinna muutuste risk on maandatud selle kaudu, et Grupp laenab raha

summas kuni 70% laenutagatise hindamisvaärtusest valjaandmise hetkel hinnatuna;
• valuutariskide maandamiseks kasutatakse tuletisinstrumente (forward- ja swaptehinguid);
• eñnevate riskide hindamise tulemuste omavaheline seostamine.

Thruriskide juhtimisega tegelevad APJK, samuti laenuosakonna ja valisarvelduste osakonna
töötajad. Intressi- ja ajaliste mittevastavuste juhtimist intressitootvate aktivate ja intressikandvate
passivate vahel teostab APJK koos Risldjuhtimise grupiga ja laenuosakonnaga spetsialistiga.
Investeerimisportfelli väartuse muutmise riski hinnatakse eraldi kapitali piisavuse (ICAAP)
sisehindamise stress-analtitisi raames. Riski katmise arvutamiseks kasutatakse valemit, millesse
on pandud kinnisvara hindade 30%-line languse stsenaañum investeeringute bilansilisest
väärtusest. Alates 2012. aastast viiakse regulaarselt läbi tururisid stressitestid erinevate
kriisistsenaariumite pöhjal.

Tabelites on toodud välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused euro ekvivalendis
tuhandetes eurodes.

Finantsvarade ja kohustuste jaotus valuutade löikes (tuhandetes eurodes)

31.12.2013
EUR USD GBP RUB SEK MUU Kokku

Aktiva
SularahajanOudedkeskpangale 7414 113 3 9 1 4 7 544

NOuded krediidiasutustele 67 344 57 328 77$ 2 30$ 247 239 12$ 244

NOuded klientidele-neto ja muud nOuded 26 495 798 - - - 3 27 296

Vaartpaberid 13 - - - - - 13

Muuvara(lisa9) 367 142 - - - - 509

Varadkokku 101633 58381 781 2317 248 246 163606

Passiva
VOlgnevused krediidiasutustele 3 1 - - - - 4

VOlgnevused klientidele ja muud vOlad 96 142 49 156 777 2 287 153 279 148 794

Allutatud laen - 5 801 - - - - 5 $01

Muud kohustused (lisa 15) 350 2 880 5 - - - 3 235

Kohustused kokku 96 495 57 838 782 2 287 153 279 157 834

Bilansiline netopositsioon 5 138 543 -1 30 95 -33 5 772

siaeerit.ucl ain1t icientifltsncimisoks
Int!Hnd for the purpe of dentifiaton ovIy
Initsiaa!id/initials
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31.12.2012
EUR USD GBP RUE SEK MUU Kokku

Aktiva
Sularahaja nOuded keskpangale 5 79$ 264 $ 17 - 4 6 091

Nöuded krediidiasutustele 29 731 69 303 332 991 374 273 101 004

Nouded klientidele-neto ja muud nOuded 21 044 1 170 - - - 3 22 217

Vaartpaberid 13 - - - - - 13

Muu vara (lisa 9) 400 240 - - - - 640

Varad kokku 56 986 70 977 340 1 008 374 280 129 965

Passiva
VOignevused krediidiasutustele 3 1 - - - - 4

VOlgnevusedklientidelejamuudvOlad 52 791 56 627 419 873 213 312 111 235

Allutatud laen - 6 063 - - - - 6 063

Muud kohustused (lisa 15) 293 8 133 2 - - 9 8 437

Kohustusedkokku 53087 70824 421 873 213 321 125739

Bilansiline netopositsioon 3 $99 153 -$1 135 161 -41 4 226

Seisuga 31.12.2013 oh ainult USA dollarites fikseeritud netopositsioon üle 1% omavahendite
tasemest ja moodustas 2,4% omavahenditest. Iga valuuta netopositsioon seisuga 3 1.12.2012 oh
alla 1% neto omavahendite taseme. Grupi valuutade netopositsioonide taset bulansikuupaeva
seisuga kajastab aasta jooksul tekidvat iseloomulikku valuutapositsioonide taset.
Netopositsioonide arvutamisel el vOeta arvesse eurot.

tuhandetes eurodes
Valuutade tugevnemine 5% (2012: 5%)
USD tugevnemine 5% (2012: 5%)
CHF tugememine 5% (2012: 5%)
GBP tugevnemine 5% (2012: 5%)
SEK tugevnemine 5% (2012: 5%)
RUB tugevnemine 5% (2012: 5%)
LVL tugevnemine 5% (2012: 5%)

Kokku

Valuutade nOrgenemine 5% (2012: 5%)
USD nOrgenemine 5% (2012: 5%)
CHF nOrgenemine 5% (2012: 5%)
GBP norgenemine 5% (2012: 5%)
SEK nOrgenemine 5% (2012: 5%)
RUB nOrgenemine 5% (2012: 5%)
LVL nOrgenemine 5% (2012: 5%)

Kokku

ritsaHseeritud ainut jdentifcrv.ioks
InitkIed for the purpose of identification oIy

InftaaIid/initiaIs 9
Kuupaev/date

PricewaterhouseCopers, Tallinn

Alljargnevas tabelis on toodud tundlikkuse analüUs bilansipaeva seisuga vöimalike möistlike
valuutakursside muutuste suhtes.

31.12.2013 31.12.2012

Möju kasumile vOl MOju kasumile vOl
kahjumile kahjumile

27 8
-5 -3

- -4
5 $
2 7
3 1

32 17

-27 -8
5 3
- 4

-5 -$
-2 -7
-3 -1

-32 -17
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Rahavooline intressirisk on finantsinstnimendi tulevaste rahavoogude köikumise risk
turuintressimrade muutustest tingituna. Neto intressitulu on möjutatud välistest teguritest nagu
muutused Euribori määras, intressilcövera muutused ja konkurentsisurve. Gmpp möödab neto
intressitulu riski hi vöimalikku muutust tuludes.

Intressiriskide mOjule hinnangu andmiseks krediidiasutuse tegevuse tulemustele tehakse stress
teste. Aruandeperioodil tehti 2 stressitesti erinevate intressimäärade muutmise stsenaariumide
jargi ajaliste perioodide löikes. Intressirisid stresstestimist teostavad Risldjuhtimise grupi
liikmed.

Stsenaariumi j ürgse testimise labiviimisel kasutatakse eeldust intressimaärade muutmise kohta
näiteks 150 baaspunkti vOrra. Intressiriski analUüsimisel kasutasime GAP analuüsi ehk Grupis
kasutatavate finantsinstrumentide pikkade ja hthikeste positsioonide vahede analüüsi meetodit
aj aintervallide löikes 1 kuu kuni perioodini tile 5 aasta. Intressiriski analuUs teostati aasta
tulemustel saadud absoluutse GAP suuruse suhtes. Intressimäära suurendamisel aruandeaasta
jooksul 150 baaspunkti vörra, vähendab neto intressitulu aastaga arvestuslikult 54,0 tuhande euro
vorra, intressimäära alandamisel suureneb see naitaja arvestuslikult 54,0 tuhande euro vörra.
Krediidiasutus vötab endale intressiriski lähtudes intressitootvatest aktivatest ja
intressikandvatest passivatest ja nende vahel oleva vahe suurusest. Intressiriski suurusele
piirangute seadmine on panga Aktivate-Passivate Komiteesse kuuluva likviidsuse juhtimise
gnipi jooksvaks ulesandeks.

Alljargnevas tabelis on toodud Grupi intressiriski analUüs. Grupi finantsvarad ja kohustused on
toodud bilansilises maksumuses, kiassifitseeritud lepingulise intressi fikseerimise vOi tähtaja
jargi, sOltuvalt, milline toimub varem.

Intressikandvad varad ja kohustused intressi fikseerimise perioodi järgi

31.12.2013 (tuhandetes eurodes)

NOudmi- kuni 3 3-12 Ule 5
seni kuud kuud 1-2 aastat 2-5 aastat aasta Kokku

Aktiva
NOuded keskpangale 6 08$ - - - - - 6 088
NOuded krediidiasutustele 99 773 - 7 $89 20 582 - - 12$ 244
NOuded klientidele, bruto $00 13 823 5 414 322 1 856 1 988 24 203
Vaartpaberid - - - - - 13 13

Aktiva kokku 106 661 13 $23 13 303 20 904 1 856 2 001 158 548

Passiva
VOignevused krediidiasutustele 4 - - - - - 4

VOlgnevusedklientidelejamuudvOlad 114891 9511 17570 4055 457 2310 148794
Allutatud kohustused - - - - 5 801 - 5 801

Passivakokku 114895 9511 17570 4055 6258 2310 154599

Kokku vahe intressi fflcseerimise
perioodidejargi -8 234 4 312 -4 267 16 $49 -4 402 -309 3 949

Inftsiaiseeritud ainult identifitseerimisoks
ntiaUed for the purposp of idenUfication oriy
ntsaalid/initiaIs
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31.12.2012 (tuhandetes eurodes)

NOudmi- kuni 3 3-12 Ule 5
seni kuud kuud 1-2 aastat 2-5 aastat aasta Kokku

Aktiva
Nöuded keskpangale 4 046 - - - - - 4 046

Nouded krediidiasutustele 46 829 46 454 7 721 - - - 101 004

NOuded kilentidele, bruto 1 174 9 504 4 254 342 2 296 1 372 18 942

Vaartpaberid - - - - - 13 13

Aktiva kokku 52 049 55 958 11 975 342 2 296 1 385 124 005

Passiva
Volgnevused krediidiasutustele 4 - - - - - 4

VOlgnevusedklientidelejamuudvOlad 76913 860$ 16917 6769 350 167$ 111235

Allutatud kohustused - - - - 6 063 - 6 063

Passivakokku 76917 8608 16917 6769 6413 1678 117302

Kokku vahe intressi fikseerimise
perioodidejrgi -24 $68 47 350 -4 942 -6 427 -4 117 -293 6 703

$eisuga 31.12.2013 ja 31.12.2012 fling vastavate perioodide jooksul ei olnud grupil oiglases
vaärtuses kajastatud finantsvarasid ega —kohustusi, seega ei ole grupp avatud öiglase vaartuse
intressimaärariskile.

Likviidsusrisk
Lilcviidsus iseloomustab Grupi vOimet täita endale vOemd kohustusi igal konkreetsel ajahetkel,
samuti Grupi vOimet teatud perioodi jooksul muuta ebasoodsat likviidsuse taset voi vähemalt
olemasoleva taseme konstantsena hoidmist aktiva ja passiva struktuuri muutmise ja lisavöör
kapitali kaasamise abil ning finantspUsivuse suurendamist miude kasvu näol.

Likviidsusrisk tuleneb varade ja kohustuste tahtaegade erinevusest, varade poolel asuvate vahen
dite realiseerimise kiirusest kohustuste katmiseks, Uldisest varade struktuurist ja kohustuste
intressitundlikkusest.

Likviidsusriski juhtimisel juhindub Grupp järgmistest reeglitest:
• Likviidsuse strateegia;
• Finantsinspektsiooni soovituslik juhend: ,,NOuded likviidsusriski juhtimisele”;
• Gnipi likviidsusriski reguleerimise aluseks on Eesti Panga kohustusliku reservi nOue;
• Eesti Panga poolt kehtestatud “Krediidiasutuse usaldatavusnormatiivid” järgimine;
• koefitsientide ja limiitide jalgimine (nii Eesti Panga poolt kehtestatud kui ka Grupi

siseseid) — aluseks on “Risidde juhtimise metoodika” ja “Likviidsuse juhtimise
metoodika”;

• Stresstestide tulemuste analuüs;
• Panga kassa limiidi taitmine;
• hoiuste ja laenude mahtude prognoosimine, laenude tagasimakse graafikute koostamine;
• avatud valuutapositsiooni tasakaalustamine;
• Grupi ressursibaasi stabiilsus tagatakse konkurentsivOimeliste intressimäarade

pakkurnistega tahtajalistele deposiitidele;
• tähtaj aliste deposiitide lOpetamise tingimused (3 0-päevaline etteteatamine);
• erinevate riskide hindamise tulemuste omavaheline seostamine.

, r
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uute pangasiseste normatiivide rakendamine likviidsusriski üle järelevalve teostamiseks
j a monitoorimiseks.

Likviidsuse strateegia sisaldab:
- otsuste vastuvOtmise sUsteemi;
- finantseerimise ja operatsioonide likviidsuse hoidmise lahenemisi;
- likviidsusriski suuruse normatiive;
- Iikviidsuse planeerimise protseduure sundmuste arengu eñnevate stsenaariumide korral.

Likviidsusriskide juhtimisega tegeleb APJK. APJK koos riskijuhtimise grupiga teostab aktivate
monitooringut, kontrolli ja umberpaigutamist, eesmargiga saavutada vöimalikult optimaalset
bilansi struktuuri vastuvöetava likviidsuse tasandi säilitamisel, samas sellist likviidsusreservi
säilitamist, et tagada mitteplaaniliste tekkivate finantsvajaduste rahuldamist (tulusate
investeerimis- ja laenutehingute tagamine, ettenagematute ja hooajaliste laenunôudluse
köikumiste kompenseerimine ning ootamatute deposiitide kOrvaldamise täiendus).

Likviidsusriskide juhtimise strateegilisi kUsimusi arutab APIK regulaarselt mitte vhem kui ifics
kord kuus.

Likviidsuse juhtimise ja sellest tuleneva risid igapäevase haldamisega tegeleb töör(thm, kuhu
kuuluvad APJK liikmed ning raamatupidamise ja aruandluse ja arengu, analüUsi ja
valuutatehingute osakondade tootaj ad.

Tööriibm kontrollib Grupi likviidsustaset pidevalt (igapaevaselt) ning kord nadalas esitab Panga
juhatusele oma tegevuse aruande. Vastavalt Likviidsusstrateegia sätetele edastab toörtthm
regulaarselt juhatuse liikmetelele likviidsuse raporti, mis sisaldab igakuiselt arvutatavat
likviidsuse koefitsienti.

Likviidsusrisk (järelejaänud tähtaegade jargi)

31.12.2013 (tuhandetes eurodes)
Noudmi- kuni 3 3-12 ule 5

seni kuud kuud 1-2 aastat 2-5 aastat aasta Kokku
Finantskohustused
VOignevused krediidiasutustele 4 - - - - - 4
VOignevused klientidele ja muud volad 114 884 9 746 1$ 230 4 553 973 1154 149 540
Allutamdkohustused - 35 78 105 6001 6219
Muudkohustused* 3071 - - - - - 3071
Garantiid ja laenudega seotud bilansi
välised kohustused**

- 282 1 353 1 218 80 58 2 991

Kokku finantskohustused 117 959 10 063 19 661 5 276 7 054 1 212 161 825
Kokku finantsvarad 108 117 11105 26 020 699 4 603 12 553 163 097
Järelejäänud tahtaegade erinevus -9 842 1 042 6 359 -5 177 -2 451 11 341 1 272

saEiseettud ainut dfltIO19SOkS
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31.12.2012 (tuhandetes eurodes)
Noudmi- kuni 3 3-12 üle 5

seni kuud kuud 1-2 aastat 2-5 aastat aasta Kokku

finantskohustused
VOlgnevused bediidiasutustele 4 - - - - - 4

VOignevused klientidele jamuud vOlad 76 913 $ 704 17 572 7 341 797 833 112 160
Allutatudkohustused - 35 $2 109 6390 - 6616
Muudkohustlised* $241 - - - - - $241
Garantiidja laenudega seotud bilansi
valisedkohustused** - 357 561 687 645 70 2320

Kokku finantskohustused 85 158 9 096 18 215 $ 137 7 832 903 129 341

Kokku finantsvarad 54 093 50 459 11 698 409 3 189 9 477 129 325

Järelejäanud tahtaegade erinevus -31 065 41 363 -6 517 -7 728 -4 643 8 574 -16

* muud kohustused sisaldavad maksed teel, lOpetamata vaarismetallidega seotud tehingud, ja muud vOlad (vt lisa
15).
** laenudega seotud bilansivalised kohustused on bilansilcuupaeva seisuga kasutamata laenulimiidid (vt lisa 18).

Ulaltoodud tabelist on toodud finantskohustuste eeldatavad diskonteerimata rahavood ja varade
bilansilised väärtused. Kohustuste täitmiseks on Grupil olemas jargmised varad: raha, kontojiäk
keskpangas, hoiused teistes pankades ning laenud ja nôuded klientidele. Tabelites on toodud
välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused euro ekvivalendis.

Aruande perioodil sailitas Gnipp likviidsuse taseme, mis on piisav klientide ja
jarelevalveorganite kOigi nöuete täimiseks. KOigepealt puudutab see kiir-, jooksva ning
pikaajalise likviidsuse sisenormatiive. Nende seisundite vOrdlev analüüs 2012-2013 aastatel on
ära toodud ailpool olevas tabelis.

Likviidsuse näitajad 2013 2012 Kehtiv normatiiv

Hotmoneykate 1,51 1,58 0,85—1,0

Arvestuslilc likviidsus 1,12 1,15 1,0

LCR 496% 552% 100% 1

NSFR 504% 490% 100% 1

Jöustuvad Baseli Pangajarelevalve Komitee likviidsusriski hindamise nOuete rakendamisega (Basel III).

,,Hot money” kate = korglikviidsed aktivad (varad) / ,,hot money” summa suhe, kus:
• kOrglikviidsed aktivad: sularaha + nOuded keskpangale + nOuded krediidiasutustele;
• ,,Hot money” = (volgnevus keskpangale + volgnevused valitsusele, krediidi — ja

finantseerimisasutustele, ñigi- ja kohaliku omavalitsuse aritihingutele - pikaajalised
sihtlaenud ja hoiused) + 0,75 x (nöudmiseni hoiused muudelt ariffliingutelt,
niittetulundusuhinguteh ja eraisikutelt) + 0,2 x (thtaja1ised hoiused muudelt
ariuhingutelt, mittetulundusuhingutelt ja eraisilmit).

Alates 2012. aastast koostöös finantsinspektsiooniga teostatakse fflcviidsuskaftekordaja mira
(LCR) ja stabiilse rahastamise kattekordaja mäAra (N$fR) monitooringut Basel III standartide
jargi.

Likviidsuskattekordaja (LCR) normatiivi kehtestamise eesmark on hinnata panga likviidsust
stressiolukorras lähema 30 paeva jooksul. Likviidsuskattekordaja arvutatakse likviidsete varade
ja lähema 30 päeva eeldatava raha netoväljamineku (väljaminek miinus sissetulek) suhtena,
kusjuures raha netoväljamineku arvutamisel ei tohi sissemlekuid arvesse vOtta rohkem kui 75%
ulatuses raha valjaminekust.

InitsallseerituU &nult iUentifitcrLnseks
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$tabiilse rahastamise kattekordaja (NSFR) normatiivi kehtestamise eesmärk on hinnata, kas
pangal on vähemlikviidsete varade (pikaajaliste nöuete ja muude varade) kafteks piisavalt
pikanjalisi finantseerimisallikaid. Stabiilse rahastamise kattekordaja arvutatakse pikaajaliste
finantseerimisallikate j a vähemlikviidsete varade suhtena.

Operatsioonirisk
Operatsioonirisk tähendab riski, mis grupisiseste voi -väliste tegurite möjul vöib negatiivselt
möjutada Grupi tegevust fling viia kahjumi tekkimiseni. Operatsioonirisk koosneb alljargnevast:

• infotebnoloogiline risk;
• protseduuririsk;
• personalirisk;
• juriidiline risk;
• välised riskid.

Operatsiooniriski maandamiseks on Tallinna Aripanga Grupis tehingute administreerimiseks
loodud kontrollsüsteem, mis tagab teostatud tehingutele mitmekordse järelevalve. Vastavuses
“Operatsiooniriskide juhtimise poliitikaga” toimub Grupis igakuiselt operatsiooniñski monitoo
ring, mis näeb ette 2 500 eurot ületavate operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide kontrol
limist. Aruandeperioodil olid kindlaks maäratud ka operatsiooniriskide intsidentide
registreerimise ajalised kriteeriumid. Kriteeriumite määrasid alandati pangasiseste
operatsiooniriskide monitoorimiseks.

Monitooringu tulemuste alusel arvutatakse välja operatsioonirisld näitaja (OR), mis näitab
kaalutud keskmist IT risidde, protseduurireeglite-, personali-, juriidiliste- ja valisriskide osas.
Operatsiooniriski naitaja edastatakse Panga sisekontrollile ja APJK-le informeerimiseks ja
kontrollimiseks. Igaaastase juhatuse liikmete ja Grupi juhtivate töotajate anketeerimise kaigus
koostatakse riskide kaart, mis kujutab endast riskijuhtumite mudelit (skooringu mudel). Riskide
kaart annab vOimaluse tuua välja suurema riski vöimalusega tsoonid, samuti määrata erinevate
riskide kaalu koefitsiente, mida kasutatakse OR juures ja ICAAP-I arvestuseks. Operatsiooniriski
aruanded esitatakse kvartaalselt juhatusele j a finantsinspektsioonile.

Minimaliseerimaks infotehnoloogilise risid faktoreid on loodud sisemine infokaitsesUsteem ja
protseduurireeglid, mis piiravad mittesanktsioneeritud juurdepaasu pangasisesele pöhi
informatsioonile.

VOimaliku protseduuririski maandamiseks kasutab Grupp protseduurireegleid, mis peavad
tagama teenuste igakUlgse kaetuse lepingute, kontrolitoimingute ja töese raamatupidamisliku
kajastamisega. Iga toimingu ja toote kohta koostatakse pangas protseduurireeglistik ja tootekaart.
Uute toodete/ teenuste rakendamisel tehakse ekspertiis operatsiooniriski lubatavuse taseme osas.

Nimetatud süsteemi toimimist ning efektiivsust kontrollivad Panga siseauditi osakond fling jurist,
kes viivad protseduurireeglitest kinnipidamise tagamiseks regulaarselt läbi kontrollimisi sölmi
tud vol sölmimisel olevatele lepingutele ning teevad analüüse vOimalike riskide valjaselgitami
seks.

Fersonaliriski reguleeritakse tOOtaj ate valiku ning paigutuspñntsiipide abil. Kaadri valiku print
siibiks on eelnevalt hinnata tOotaja professionaalset sobivust, kvalifikatsiooni ning lojaalsust.

TOOtaj aile on kehtestatud padevuse piirid, millede Uletamisel ning Grupile sellega kahju tekita
misel kannab töOtaja isildikku varalist vastutust tekitatud kahju ulatuses.
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Juriidiline risk. Grupp kasutab tehingute teostamisel standardseid lepinguid. Köik lepingute
tingimused kooskölastatakse Grupi juristiga ja vajaduse konal tellitakse juriidiline ekspertiis.
Märkimisväärset osa nöuetetagamisega seotud lepingutest kontrollitakse notaribüroodes.

Välised riskid. Grupi ruumidesse ja kommunikatsiooni sUsteemidesse sissemurdmise välised
riskid on kindlustatud IT kaitsesUsteemiga, turvalisuse tagamise sisereeglitega,
videosalvestussusteemi tehniliste vahenditega. Süsteemide välised riskid fikseeritakse ja hoitakse
arhiivis. füüsilise turvalisuse tagamine ja kriminaalsete riskide kontroll kuulub Panga
haldusdivisj oni tegevuse valdkonda.

Kôiki operatsiooniriske kontrollivad ja haldavad operatsiooniriski juhtimise toogrupp, siseauditi
osakond.

Gnipp on otsustanud operatsiooniriskide kapitalinOude arvutamisel rakendada Basel II kapitali
adekvaatsuse reeglite alusel baasmeetodit. Baasmeetodi puhul on operatsiooniriski kapitalinOue
15% krediidiasutuse pOhitegevuse puhastulust. AntUd valik on tehtud tulenevalt panga
operatsioonide iseloomust j a Panga väiksusest.

Finantsvarade ja kohustuste öiglane väärtus
Tallinna Aripanga juhatus on hinnanud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud
varade ja kohustuste öiglast väärtust. Oiglase väärtuse tuvastamiseks diskonteeritakse tuleviku
rahavood turuintressikövera alusel.

Laenude puhul vaadeldakse igat klienti eraldi ning intressimärad on erinevad tulenevalt kliendi
riskitasemest, mistôttu nende laenude tuleviku rahavoogude diskonteerimiseks ei ole vöimalik
rakendada homogeenset ja samastel tehingutel pOhinevat vörreldavat intressimäära. Kuna
laenude valjastamisel pakub pank pigem kliendile veidi korgemat intressimäära, kui
konkurendid, on juhatus hinnanud, et laenud on väljastatud turutingimustel ja nende öiglane
väärtus ei ole madalam nende bilansilisest värtusest seisuga 31.12.2013 ega 31.12.2012.

Muud nOuded, viitvölad ja muud kohustused on tavapärase aritegevuse kaigus tekkinud ja
kuuluvad tasumisele lithiajaliselt, mistOttu ei erine nende oiglane vaartus juhtkonna hinnangul
oluliselt bilansilisest väärtusest. Need nöuded ja kohustused ei kanna intressi.

Fikseeritud intressimaaradega klientide deposiidid on lithiajalised ning deposiitide hinnastamisel
jargitakse turutingimusi. 2013. aastal ei ole turu intressikOver oluliselt muutunud, mistöftu
tuleviku rahavoogude diskonteerimise tulemusena leitav deposiitide oiglane väärtus ei erine
oluliselt nende bilansilisest väArtusest.

Vt ka finantsvarade ja finantskohustuste tähtajalist struktuuri likviidsusriski juures kaesolevas
lisas.

Kapitali juhtimine
Gmpp kasutab riskipöhist kapitali planeerimist, tagades et köik riskid oleksid igal aj ahetkel
piisavalt kaetud omavahenditega. Grupp lähtub kapitali planeerimisel riskistrateegiast j a
risldpoliitikast. Kapitalivajaduse planeerimine toimub regulatiivse kapitali adekvaatsuse
arvutamise baasil, millele liidetakse juurde kapitalinöuded täiendavate ñskide katteks. Selliste
otsuste langetamise instrumendiks on kapitali piisavuse stress-testimine Pillar I ja Pillar II
adekvaatsuse kriteeriumite alusel.
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Kapitali planeerimisel ja ariplaani koostamisel kesk- ja luhiajaliseks perspektiivis arvestatakse
selliseid naitaj aid nagu kapitaliseerituse tase, minimaalne j a soovitav omakapitali määr,
omakapitali kordaja (leverage), tähtajaliste hoiuste katmise tase kontsemi omavahenditega,
kOrglikviidsete aktivate summa ning vastuvôetud riski ja likviidusestrateegiad.

Kapitalivaj aduse leidmiseks prognoositakse bilansipositsioone, vöttes aluseks vOimalikke
muutusi erinevate riskiga kaalutud varade ja omakapitalikirjete löikes ning soovitud
kapitalitasemete hoidmise. Lisaks leitakse mitteoodatavate kahjude katteks vajalik omakapitali
puhver. Selle puhvri suhteline suurus moodustab vähemah 2,0% kapitali adekvaatsuse
arvutamisel kasutatavate omavahendite summast.

Krediidiasutusel peavad olema omavahendid summas vahemalt 5 miljoni eurot ja kogu
normatiivkapitali suhe ñskiga kaalutud varadesse peab olema vähemalt 10% vol rohkem.

Omavahendite arvutamise pOhimOtted
Omavahendid
Vastavalt Krediidiasutuste seadusele koosnevad krediidiasutuse vOi konsolideerimisgrupi oma
vahendid esimese, teise ja kolmanda taseme omavahenditest, millest on tehtud seaduses
sätestatud mahaarvamised. Omavahendite koostisosad vöetakse arvesse bilansilises värtuses
bilansi alusel.

Esimese taseme omavahendid on:
1) sissemakstud aktsiakapital;
2) seaduse ja pöhikirja kohaselt kasumi arvel moodustatud kohustuslik reservkapital;
3) eelmiste aastate jaotamata auditeeritud kasum;

Konsolideeritud alusel lisatakse esimese taseme omavahenditele:
1) vahemusosalus;
2) konsolideeñmisel tekkinud realiseeñmata valuutakursivahed;

Grupi esimese taseme omavahendite koosseisu kaasatud kasumist arvatakse maha kbnisvara
investeeringute kaj astamisel tekidnud realiseerimata kasumid.

Aktsiakapitali j a reservide hulgas näidatud vaid reaalselt olemasolevad summad. Esimese taseme
omavahendite koosseisu on sisse arvatud ainult see osa kasumist, millest on maha arvatud köik
vOimalikud maksud ja dividendid. Grupp peab olema voimeline esimese taseme omavahendeid
viivitamata j a piiranguteta kasutama kahjumite j a riskide katmiseks.

Teise taseme omavahendid on:
1) allutatud kohustused;
2) kinnisvarainvesteeringute realiseerimata kasumid.

Teise taseme omavahenditena vOetud allutatud kohustused on rahalise sissemaksena antud
täielikult üle Grupi kasutusse.

Vastavalt Krediidiasutuste seadusele vOib allutatud kohustuse arvata krediidiasutuse teise taseme
omavahendite koosseisu, kui see vastab jargmistele tingimustele:
1) krediidiasutus ei anna tagatist selle kohustuse taitmiseks;
2) kohustuse tagasimaksmise tähtaeg on vihemalt vhs aastat vol kohustuse tagaslmaksmise
nOudest tuleb ette teatada vähemalt vhs aastat;

_________________________________—
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3) kohustus ei sisalda tingimust, mule kohaselt tekib krediidiasutusel kohustus teatud asj aolude
korral see ennetahtaegselt tagasi maksta , välja arvatud krediidiasutuse löpetamise korral.
Köik nimetatud tingimused Talilima Aripanga poolt on täidetud.

Esimese taseme omavahenditest mahaarvatud Idnnisvarainvesteeñngute realiseeñmata kasumi
osast 45% on kaasatud teise taseme omavahenditesse.

Kolmanda taseme omavahendeid Tallinna Aripanga Grupp ei oma.

Mahaarvamised
Omavahenditest arvatakse maha olulised osalused teistes finantseerimisasutustes fling allutatud
nöuded ja muud seaduse tähenduses teise taseme omavahendite koosseisu kuuluvad
instrumendid, mis kuuluvad finantseerimisasutuste omavahendite koosseisu. Panga kapitali
adekvaatsuse arvutamisel on omavahenditest maha arvatud AS TBB Liising osalused.

Mahaarvamiste sunmiast arvatakse 50% maha esimese taseme omavahenditest ja 50% teise
taseme omavahenditest parast krediidiasutuse seaduse sätestatud piirangute rakendamist.

Omavahendite piirangud
1) Teise taseme omavahendid ei tohi ületada esimese taseme omavahendeid.
2) Teise taseme omavahendite koosseisu arvatud allutatud kohustuste summa ei tohi ületada 50%
esimese taseme omavahenditest.
3) Teise taseme omavahendid, mida kasutatakse pangaportfelli riskide katmiseks, ei tohi Uletada
samal otstarbel kasutatavaid esimese taseme omavahendeid.
4) Teise taseme omavahendid ei tohi Uletada krediidiasutuse esimese taseme omavahendeid.
5) Punktides 2—4 sätestatud piirmarasid uletavaid teise taseme omavahendeid ei tohi arvata
omavahendite koosseisu kapitali adekvaatsuse arvutamisel.
Punktides 1—5 sätestatud piirmaarasid rakendatakse enne ldrjeldatud mahaarvamiste tegemist.
Punktides 1 ja 2 nimetatud piirmaarasid Uletavaid teise taseme omavahendeid ei tohi arvestada
omavahendite minimaalsuuruse, riskide kontsentreerumise piirmaarade ja
investeerimispifrangute arvutamisel.

Tallinna Aripanga Grupp on vastavuses koigi nimetatud piirangutega.

Omavahendite arvestus tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012

1. Esimese taseme omavahendid
1.1 Sissemakstud aklsiakapital 14 684 14 684
1.2 Kasumi arvel moodustatud reservid 683 640
1.3 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 305 1 396

1.4 Khmisvarainvesteeringute eelmiste perioodide realiseerimata
kasum -3 893 -3 426

1.5 Aruandeperioodi kasumlkahjum 2 068 952

Esimese taseme omavahendid kokku 15 847 14 246

2. Teise taseme omavahendid
2.1 Allutatud kohustused 4 640 6 063
2.2 Kiimisvarainvesteeringute realiseerimata kasumi osa 1 752 1 542

Teise taseme omavahendid kokku 6 392 7 605

3. Mahaarvamised (-)
4. Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 22 239 21 851

InitsaflseertUd anuft iUentfltseriSekS

Initialled for the purpos f identiiication oIiiy

nitsiaaHd/initials Kr
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Kapitalinöuded tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012

Krediidiriskide kapitatinOuded standardmeetodll
Krediidiasutusedja thvesteerimisuhingud 4 454 3 259
Arilthingud 557 298
JaenOuded 74 73
Kinnisvaraga tagatud nOuded 1 958 1 67$
Viivitatud nöuded 103 154

Muud varad 1 388 1 334
Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinOuded kokku 8 534 6 796
Valuutariski kapitalinöue 103 93
Operatsioonirisld kapitalinOuded
Operatsioonirisk baasmeetod 619 567

Operatsiooniriski kapitahnOuded kokku 619 567

KapitalinOuded adekvaatsuse arvutamiseks 9 256 7 456

Kapitali adekvaatsus
Kapitali adekvaatsus välj endab krediidiasutuse omavahendite vastavust krediidiasutuse
maj andustegevusest, sealhulgas kauplemisportfellist tulenevatele risiddele.
Kapitali adekvaatsuse määr on omavahendite kogusumma ja 10-ga korrutatud kapitalinôuete
kogusumma suhe protsentides.

31.12.2013 31.12.2012
Kapitali adekvaatsus 24,03% 29,31%

Lisa 5. NJuded keskpangate

Vastavalt Euroopa Keskpanga nouetele on kehtestatud Eestis tegutsevatele krediidiasutustele
kohustusliku reservi nöue. Kohustusliku reservi nôude arvestuse baasi hulka kuuluvad köik
krediidiasutuse poolt vOörvahendite kaasamise teel saadud bilansilised kohustused ja
tingimuslikest kohustustest konsolideeñmisgruppi kuuluvate residentsete finantseeñmisasutuste
kohustuste katteks väljastatud finantsgarantiid. Kohustusliku reservi nOude suurus arvutatakse
eelmise kuu lOpu bilansi alusel ja peab olema täidetud kuu keskmisena. 2013 ja 2012 aasta
jooksul oh Tallinna Aripank nimetatud noudega vastavuses. Seisuga 31. detsember 2013
moodustavad nöuded keskpangale 6 088 tuhat eurot (31.12.2012: 4 046 tuhat eurot).
Reservinöue 31.12.2013 seisuga oh 1 723 tuhat eurot (31.12.2012: 1 021 tuhat eurot), seega on
vabu vahendeid Eesti Pangas seisuga 31.12.2013 4 365 tuhat eurot (31.12.2012: 3 025 tuhat
eurot), mis on kajastatud raha ekvivalentidena.

(tuhandetes eurodes)
31.12.2013 31.12.2012

Arvelduskonto paevalOpujaiik kuukeskmisena 6 327 4 288
Kohustusliku reservi nOue kuu keskmisena 1 723 1 021

Kohustuslilcu reservi uletäitmine kuu keskmisena 4 604 3 267

2013. aastal teenis Grupp keskpangas arvelduseks hoitavatelt vahenditelt intressi summas 6 tuhat
eurot (2012: 12 tuhat eurot).

nitsiaUseeritud ainut identititse1mheks
kiltiaHed for the purposof iUentifcation OhY
ciitsiaaid/intiaIs

_____________________________

Kuupäev/date

________________________

PricewatethouseCoopers, Tallinn
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Lisa 6. NJuded krediidiasutustete
Nöuded krediidiasutustelejagunevadjargnevalt:

(tuhandetes eurodes)
31.12.2013 31.12.2012

NOudmiseni deposiidid:
OECD maade pankades $8 364 27 706
Eesti pankades 1 211 702
SRU maade pankades 9 533 18 10$
Mitte OECD maade pankades 665 313

Nöudmiseni deposlidid kokku 99 773 46 $29

Tähtajalised deposiidid:
OECD maade pankades 5 000 1 895
Eesti pankades 38 36
SRU maade pankades 23 433 15 264

Tähtajalised deposildid kokku 28 471 17 195

Uleoolaenud:
SRU maade pankades - 15 000
OECD maade pankades - 21 980

Uleöölaenud kokku - 36 980

Kokku 12$ 244 101 004

NOuded krediidiasutustele koosseisus ei ole tahtajaks tasumata ega allahinnatud nöudeid.
Tähtaj aliste deposiitide lopptahtaj ad on 2014. aastai.
Seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 oil tthtajaiiste deposiitide keskmine
intressimäir vastavait 3,91% ja 4,81%, Uleöölaenude keskmine intressimäär seisuga 31.
detsember 2012 oh 0,13%.

Jargnevalt on seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 toodud krediidiasutustele
nOuete analUUs krediidikvaliteedi järgi Standard and Poor’s reitingute pohjal.

31.12.2013
(tuhandetes eurodes)

Nöudmiseni
deposildid ja
üleöölaenud Tähtajalised

kokku deposildid Kokku
Nöuded krediidiasutusteie

- reitinguga A - 5 038 5 03$
-reitingugaA-i+kuniA-1 90223 - 90223
-reitingugaB 22 10 106 10 128
- jima reitmguta 9 528 13 327 22 855
Kokku 90773 28471 128244

Initsialiseeritud ainuft identfitseethseks
IntialIed for the purpq of identiflction only
IntsiaaIid/initiaIs k

Kuupäev/date U- U-i
PricewaterhouseCoopers, TaIlinn

55



A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

31.12.2012
(tuhandetes eurodes)

NOudmiseni
deposildid ja
flleoölaenud Tähtajalised

kokku deposiidid Kokku

NUuded kredlidiasutustele

- reitinguga A - 1 931 1 931

-reitingugaA-1±kuniA-1 5069$ - 5069$

-ilmareitinguta 33 111 15264 48375

Kokku 83 809 17 195 101 004

Vastavak krediidiasumse konsolideerimisgrupi usadatavusnormatiivide awutamise korrale (EP
presidendi 29.12.2006 määrus nr. 13) määratakse krediidiñski arvutamisel krediidiasutuste
riskikaal nende asukohañigi valisreitingu alusel ja arvestades nöuete tahtaegu.

Grupp lähtub vahendite paigutamisel teistesse krediidiasutustesse eelkoige varasemast koostööst
omandatud kogemustest. Regulaarselt jalgitakse nende krediidiasutuste finantsaruandeid, kus
vahendeid hoitakse fling j algitakse nôuete kvaliteeti.

$eetôttu ei kanna juhtkonna hinnangul Grupp olulist ñski nöudmiseni ja kuni kolme kuulise
tahtajaga hoiuste paigutamisest reitinguta pankadesse.

Lisa 7. NJuded ktientidete

(tuhandetes eurodes)

Laenu iiik 31.12.2013 31.12.2012

Laenud juriidilistele isikutele 22 020 17 592
Investeerimislaenud 13 629 12 593

Arvelduslaenud 2 352 2 251

Liisingud 5 203 1 562

Muudlaenud 836 1 186

Laenud eraisikutele 3 344 3 409
Eluasemelaenudja liisingud 1 136 1 031

Muud laenudja liisingud 2 208 2 378

Kokku laenud kllentidele 25 364 21 001
Miinus: nOuete allahindlus -367 -907

Kokku laenud klientidele, neto 24 997 20 094

initsiallseetitud anuft iUentifftriuekS

InWalled for the putposf identification oiily

Initsiaalid/initialS

Kuupaev/date L”l
PricewaterhoUSeCooPets, TaVinn
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NOuete allahindlus

2013 (tuhandetes eurodes)

Tehtud uusi Allahindluste Bilansist maha
Laenu 111k 31.12.2012 allahindlusi vähendamine kantud 31.12.2013
Laenud juriidilistele
isikutele 891 8 7 545 347
thvesteerimislaenud 542 - 2 521 19
Arvelduslaenud 320 $ - - 32$
Muud laenud 29 - 5 24 0

Laenud eraisikutele 16 16 6 6 20
Muud laenudja liisingud 16 16 6 6 20

Kokku 907 24 13 551 367

2012 (tuhandetes eurodes)

Tehtud uusi Allahindluste Bilansist maha
Laenu 111k 31.12.2011 allahindlusi vähendamine kantud 31.12.2012
Laenud jurildilistele
isikutele 2 129 389 592 1 035 891
Investeerimislaenud 441 343 27 215 542
Arvelduslaenud 1 094 46 - 820 320
Muud laenud 594 - 565 - 29

Laenud eraisikutele 16 - - - 16
Muud laenudja Ilisingud 16 - - - 16

Kokku 2 145 389 592 1 035 907

Nöuete väärtuse muutuse netokulu moodustas 2013. aastal 17 tuhat eurot (eelmise aastal
neftotulu moodustas 231 tuhat eurot) s.h.

• ulevoetud varade umberhindlusest saadud kahjum summas 11 tuhat eurot;
• laenukahjumite katteks moodustatava reservi suurendamisest saadud kahjum summas 11

tuhat eurot;
• tulu mahakantud laenude ja muude nöuete tagasimaksmise tôttu 5 tuhat eurot.

nitsia!seeritud &nult iUntifieorimsseks
!nted for the purposf identWcation ohiy
Initsaahd/initiaIs

______________________________________

Kuupàev/date
PricewaterhouseCoopers, Tathnn
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Nöuded tagatise iligi ]ilrgi
2013 (tuhandetes eurodes)

Kommerts Liising
Laenu liik Hüpoteek pant Käendus vara Tagamata Muud* Kokku
Laenud juriidilistele
isikutele 13 373 2 429 342 5 076 800 - 22 020
Investeerimislaenud 11 070 2 321 23$ - - - 13 629
Arvelduslaenud 2 176 10$ 68 - - - 2 352
Liisingud 127 - - 5 076 - - 5 203
Muudlaenud - - 36 - $00 - $36

Laenud eraisikutele 2 464 9 769 95 6 1 3 344
Eluasemelaenud ja

Iiisingud 1 096 - 40 - - 1 136
Muud laenudja liisingud 1 36$ 9 769 55 6 1 2 208

Kokku Iaenud klientidele 15 837 2 438 1 111 5 171 806 1 25 364

* Muud nOuete tagatised sisaldavad laekumisi kontole, tagatishoiuseid.

2012 (tuhandetes eurodes)

Kommerts Lilsing
Laenu 111k Hüpoteek pant Käendus vara Tagamata Muud* Kokku
Laenud juriidilistele
isikutele 14 585 198 827 796 7 1 179 17 592
Jnvesteerimislaenud 11 752 85 756 - - - 12 593
Arvelduslaenud 2067 113 71 - - - 2251
Liisingud 766 - - 796 - - 1 562
Muudlaenud - - - - 7 1 179 1 186

Laenud eraisikutele 2 222 - 826 145 29 187 3 409
Eluasemelaenud ja

liisingud 972 - - 59 - - 1 031
Muudlaenudjaliisingud 1250 - 826 86 29 187 2378

Kokku laenud klientidele 16 807 198 1 653 941 36 1 366 21 001

ntiah;eetitud aniiit 3dontfterimisekS

ntilleU for the purpoe of identification or!y

ntsiaaIid/initiaIS <9
Kuupäev/date 2°

PricewaterhouseC000etS, Tallinn
._

—— •.• — — •_.
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Tasumata nôuded ja laenud

2013 (tuhandetes eurodes)

Laenud juriidillstele isikutele Laenud eraisikutele
Elu

Investee- Arvel- aseme- Muud
rimislae- dus- Liisin- Muud laenudja laenudja

Laenu Iiik nud laenud gud laenud Iiisingud lilsingud Kokku

Tahtaega mitte uletanud, s.h. 13 342 1 974 4 880 $36 1 130 1 390 23 552
allahindamata 13 342 1 974 4 880 836 1 130 1 390 23 552

Tähtaja ületanud, kuid
allahindamata 199 - 323 - 6 783 1 311
viivitatudkuni 30 päeva 163 - 113 - 6 35 317

vilvitatud 60-90 päeva 36 - - - - - 36

viivitatud ule 90 peva - - 210 - - 748 958
Tähtaja ületanud ja individuaalselt
allahinnatud 88 378 - - - 35 501
viivitatud 30-60 päeva $8 - - - - - 8$
viivitatud üle 90 pheva - 378 - - - 35 413

Kokku laenud klientidele 13 629 2 352 5 203 836 1 136 2 208 25 364
Miinus: laenunouete allahindlus -19 -328 - - - -20 -367

Kokku Iaenud klientidele, neto 13 610 2 024 5 203 836 1 136 2 188 24 997

2012 (tuhandetes eurodes)

Laenud jurildilistele isikutele Laenud eraisikutele
Elu

Investee- Arvel- aseme- Muud
rimislae- dus- Liisin- Muud Iaenudja laenudja

Laenu 111k nud laenud gud Iaenud liisingud liisingud Kokku

Tahtaega mitte ületanud, s.h. 11 031 1 848 1 395 1 174 989 709 17 146
allahindamata 10 559 1 848 1 395 1 174 989 709 16 674

individuaalselt allahinnatud 472 - - - - - 472
Tähtaja ületanud, kuid
allahindamata 1 142 - 167 5 7 1 641 2 962
viivitatud kuni 30 paeva - - 20 - 7 1 28

viivitatud 3 0-60 paeva - - - 5 - 1 580 1 585

viivitatud ule 90 päeva 1 142 - 147 - - 60 1 349
Tähtaja ületanud ja individuaalselt
allahinnatud 420 403 - 7 35 28 893
viivitatud tile 90 paeva 420 403 - 7 35 2$ 893

Kokku Iaenud kllentidele 12 593 2 251 1 562 1 186 1 031 2 378 21 001
Miinus: laenunOuete allahindlus -542 -320 - -29 -10 -6 -907

Kokku Iaenud klientidele, neto 12 051 1 931 1 562 1 157 1 021 2 372 20 094

Initsi&iseeritud ainuft identifituerimoks
hitialled for the purpos-pf ident ation oily
nitsiaaIid/initials KY

Kuupäevldate
PricewaterhouseCoopetS, TaIIinn
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Tähtaega mitte ületanud laenude jaotus krediidiklasside lOikes

2013 (tuhandetes eurodes)

Laenud juriidilistele isikutele Laenud eraisikutele
Elu

Investee Arvel- aseme- Muud
rimis- dus- Liisin- Muud Iaenudja Iaenudja

Laenu 111k laenud Iaenud gud Iaenud lilsingud lilsingud Kokku
Tähtaega mitte uletanud ja
allahindamata 13 342 1 974 4 880 836 1 130 1 390 23 552

krediidildass A 4 80$ 1 653 4 $43 836 1 029 647 13 816
krediidildassB 756$ 321 32 - 101 14 8036
krediidildass C 966 - 5 - - 729 1 700

2012 (tuhandetes eurodes)

Laenud jurlidilistele isikutele Laenud eraisikutele
Elu

Investee Arvel- aseme- Muud
rimis- dus- Lilsin- Muud Iaenudja Iaenudja

Laenu 111k laenud Iaenud gud laenud lilsingud liisingud Kokku

Tahtaega mitte uletanud s.h. 11 031 1 848 1 395 1 174 989 709 17 146
Allahindamata 10 559 1 848 1 395 1 174 989 709 16 674

krediidilclassA 3 775 1 418 1 163 1 174 989 693 9212
krediidilclassB 6658 430 232 - - 16 7336
krediidiklass C 126 - - - - - 126

Allahinnatud 472 - - - - - 472
krediidilclass C 472 - - - - - 472

nsiseeritud &nuft idantsime1cS
ntalled for the purpose of dentiflcation oiiy
Initsiaaid/initiaIs

_____________________________

Kuupãev/date
PricewaterhouseCoopetS, Tallinn
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Allahinnatud j a viivitatud laenude tagatised

2013 (tuhandetes eurodes)
NOuded plisava tagatisega Nouded mitteplisava tagatisega

Nöuete . NOuete . -.

.. . . . Tagatise . . . Tagatise oiglane
Laenu hik Bilansiline . .... Bilansilrne

.... oiglane vaartus .... vaartus
vaartus vaartus

Tähtaja Oletanud, kuid
aflahindamata 1 311 2 832 - -

Investeerimislaenud 199 467 - -

Liisingud 323 614 - -

Eluasemelaenud ja liisingud
eraisilcutele 6 40 - -

Muud laenud ja ills ingud
eraisilcutele 783 1 711 - -

Tähtaja uletanud ja
individuaalselt allahinnatud - - 501 90

Investeerimisiaenud - - 88 25
Arvelduslaenud - - 378 50
Muud Iaenudja liisingud

eraisilcutele - - 35 15
Kokku Iaenud klientidele 1 311 2 832 501 90

2012 (tuhandetes eurodes)
NOuded piisava tagatisega NOuded mitteplisava tagatisega

Nouete . Nöuete . -.

.. . . . Tagatise . . . Tagatise oiglane
Laenu liik Bilansthne -. .... Bilansthne

.... oiglane vaartus .... vaartus
vaartus vaartus

Tähtaja Oletanud, kuid
allahindamata 1 385 2 $00 1 577 1 330

lnvesteerimislaenud 1 142 2 301 - -

Lilsingud 167 324 - -

Muud iaenud juriidilistele
isilcutele 5 19 - -

Eluasemelaenud ja liislngud
eraisilcutele 7 1$ -

Muud laenud ja lilsingud
eraisilcutele 64 138 1 577 1 330
Tähtaja ületanud ja
individuaalselt allahinnatud - - 893 321

Investeerimislaenud - - 420 205
Arveiduslaenud - - 403 91
Muud iaenud juriidilistele

isilcuteie - - 7 -

Eiuasemelaenud ja iiisingud
eraisilcuteie - - 35 25

Muud laenud ja Iiisingud
eraisilcutele - - 28 0

Kokku Iaenud kllentidele 1 385 2 800 2 470 1 651

Inftua!seeritud auu!t i&ntifit3rLriseks
IntiaNed for the purposo[ identcation ory
Initsiaalid/initials

____________________________

Kuupäev/date

______________________________

PricewaterhouseCoopers, TaIIinn
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Jargnevalt on seisuga 31 .detsember 2013 j a 31. detsember 2012 esitatud Grupi laenud klientidele
1öpptihtaja jargi.

(tuhandetes eurodes)
2013 2012

Nöudmiseni $00 1 173
Thhtajaks tasumata 1 161 2 059
kuni3kuud 281 448
3-l2kuud 5438 4259
1-2 aasta 699 409
2-5 aastat 4 427 3 189
Ule5aasta 12558 9464

Kokku laenud klientidele 25 364 21 001

UlevOetud vara
(tuhandetes eurodes)

Autod Kinnisvara Kokku
Jääk3l.12.2011 11 378 389
Jääk3l.12.2012 9 401 410
Jäak3l.122013 - 204 204

Grupp müüs 2013.aasta jooksul laenulepingute alusel tagatisena hoitud vara summas 195 tuhat
eurot. 2012 .aasta j ooksul Grupp omandas laenulepingute alusel tagatisena hoitud vara summas
25 tuhat eurot. Ulevöetud varade realiseerimisest saadud vahenditega vähendatakse vôlgnetavat
summat. Autod ja kinnisvara on finantsseisundi aruande koostamise paeval timber hinnatud
söltumatu eksperdi poolt ôiglasesse väärtusesse lähtudes turul tehtud vOrreldavatest tehingutest.
Grupp sal 2013. aastal ulevOetud varade umberhindlusest kahjumit summas 11 tuhat eurot ja
2012. aastal surmTlas 4 tuhat eurot. Ulevöetud varad on Gmpi finantsseisundi aruandes kajastatud
kirjel ,,Muu vara”. Kahjumid timberhindlusest on kajastatud kasumiaruandes.

Kapitalirendi neto- ja brutoinvesteeringud

Kapitalirendi nOuete brutoinvesteeringu ning tulevikus teenitava renditulu analüUs seisuga
31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 onjargnev:

(tuhandetes eurodes)

NOnete nüüdisväärtus

31.12.2013 31.12.2012

Kokku nOuete brutoinvesteeringud 5 932 2 118

Tahtajagakuni I aasta 3 276 551

Tahtajaga 1 kuni 5 aastat 2 379 1 201

Tahtajaga ule 5 aasta 277 366

Miinus: Tulevaste perioodide intTessitulu -632 -365

Kokku nöuete nüüdisväärtus 5 300 1 753

Sh.:

pilcaajalised nOuded (ule 1 aasta) 2 302 1 298

luhiajalised nOuded (alla I aasta) 2 99$ 455

nitJaIseeritud anut idenflfltseeriyokS
ntaHed for the purpqe of identification oiy
nftsaaHd/initiaIs V

62 Kuupaev/date
Pricewaterhouse000pers TaNinn
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NOuded klientidele tegevusalade löikes on esitatud lisas 4 ,,Riskijuhtimine”, 1k. 42.
NOuded klientidele valuutade löikes on esitatud lisas 4 ,,Riskijuhtimine”, 1k. 45.
Nôuded klientidele riikide lôikes on esitatud lisas 4 ,,Riskijuhtimine”, 1k. 44.

Lisa 8. Muud nJuded

Muude nôuetena summas 2 299 tuhat eurot (2012: 2 123 tuhat eurot) on kajastatud panga poolt
inkasso firmale ja kolmandale firmale üle antud nöuded. NOude loovutamise lepingu jargi läksid
nöude omandaj ale tile lepingus sätestatud tingimustel tagamiseks seatud tagatised j a neist
tulenevad öigused. Inkasso firma kohustub pangale maksma 95% volgnikult laekunud summast
(kuid mitte rohkem kui kokkulepitud nOude hind) ning maksmise kohustus teldb vaid parast raha
laekumist. Panga nöue inkasso firma vastu on lisaks tagatud I järjekoha hupoteegiga
kinnisvarale, mule turuhind on sOltumatu hindamiseksperdi Arco Vara AS poolt koostatud
hindamisakti alusel 1,1 mm eurot ning garantiiga. Panga nöue kolmanda firma vastu kuulub
tagasimaksmisele neli aasta j ooksul alates lepingu sölmimisest.

Lisa 9. Muu vara

Muu varajaguneb jargnevalt:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
Finantsvarad, s.h 509 640
-rahad tee! 283 294
-intressid 180 301
-mull debitoome vOlgnevus 46 45
Muud varad, s.h. 1 429 1 118
-muud varad* 729 305
-U!evoetud vara (vt ka lisa 7) 204 410
-mündid 26 29
-ettemakstud tulevaste perioodide ku!ud 321 365
-maksude ettemaksed 149 9
Kokku 1 938 1 758

* muude varade all kajastatakse TBB Liisingusse edasimuugi eesmargil soetatud varasid.

n:sertud anut Ueritifl’rTokS
lntk1ed for the purpoç of entcation oriy
nitsiaa!id/initials it?

Kuupäev/date
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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Lisa 10. Pôhivarad

Materiaalne pOhivara j aguneb j argnevalt:
(tuhandetes eurodes)

Parendused
renditud Kontori Ettemak- Kokku

pohivarale Ehitised SOidukid tehnika sed pOhivarad

Soetusmaksumus
Seisuga3l.detsember20ll 1335 1811 136 1789 41 5112

Soetamine - - - 1 189 190
Amortiseeninud pohivara bilansist välja
kandmine - - -15 -184 - -199
Umberkiassifitseerimine - -578 - -29 -8 -615
Umberkiassifitseerimine pOhivara
ettemaksust - - - 222 -222 -

Seisuga 31. detsember 2012 1 335 1 233 121 1 799 0 4 488
Soetamine - - - 11 183 194
Amortiseerunud pöhivara bilansist valja
kandmine - - -432 - -432
Umberkiassifitseerimine - - - - 9
Umberkiassifitseerimine pOhivara
ettemaksust - - 16 147 -163 -

Väljaminek seoses muUgiga - - - -2 - -2

Seisuga 31. detsember 2013 1 335 1 233 137 1 523 11 4 239

Akumuleeritud kulum
Seisuga 31. detsember 2011 -603 -93 -15 -1 326 0 -2 037

Perioodi kulum -44 -26 -22 -241 - -333
Amortiseerunud pohivara bilansist välja
kandmine - - 8 184 - 192
Umberkiassifitseerimine - 8 - 2 - 10
Seisuga 31. detsember 2012 -647 -111 -29 -1 381 0 -2 168
Perioodikulum -38 -26 -23 -216 0 -303
Amortiseerunud pohivara bilansist välja
kandmine - - - 431 - 431
Väljaminek seoses muugiga - - - 1 - 1

Seisuga 31. detsember 2013 -685 -137 -52 -1 165 0 -2 039

Jääkväärtus
Seisuga 31. detsember 2011 732 1 718 121 463 41 3 075
Seisuga 31. detsember 2012 688 1 122 92 418 - 2 320
Seisuga 31. detsember 2013 650 1 096 85 358 11 2 200

Ulalmainitud pôhivarad on Tallinna Aripanga AS ja teiste Gruppi kuuluvate ettevOtete enda
kasutuses fling need ei ole panditud kolmandatele osapooltele.
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Lisa 11. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud TBB Invest AS-i ja Morgan Trade AS-i poolt ostetud
maad, mis on kajastatud oiglases väärtuses.

Kinnisvarainvesteeringu saldo muutuste analUUs:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Saldo aasta alguses 9 815 $ 958

Soetatud 259 637

MUUdud -110 -379

Umberkiassifitseerimine -

Kasum Oiglase väärtuse Umberhindlusest 466 248

Kahjum Oiglase vrtuse Umberhindlusest -115 -246

Saldoaastalöpus 10315 9815

2013. aastal teenis Gmpp kinnisvarainvesteeringutelt renditulu summas 102 tuhat eurot j a
mUugitulu summas 72 tuhat eurot, kinnisvarainvesteeringu haldamisega seotud otsesed kulud
moodustasid 31 tuhat eurot, s.h. renditulu teenivatele kinnisvarainvesteeringutele tehtud kulud
summas 20 tuhat eurot. 2012. aastal saadi renditulu summas 77 tuhat eurotja muugitulu summas
26 tuhat eurot, ning kinnisvarainvesteeringu haldamisega seotud otsesed kulud moodustasid 16
tuhat eurot, s.h. renditulu teenivatele kinnisvarainvesteeringutele tehtud kulud summas 5 tuhat
eurot.

Kinnisvarainvesteeringult saadud renditulud, haldamisega seotud kulusid on kajastatud
kasumiaruandes vastavalt kontodel ,,Muud tegevustulud” ja ,,Muud tegevuskulud”.
Kinnisvarainvesteeringute timberhindlusest saadud kasumid vol kahjumid on kajastatud
kasumiaruandes eraldi kontodel.

Kinnisvarainvesteeringud on 31.12.2013 seisuga hinnatud sOltumatute kinnisvarahindaj ate poolt,
kellel on olemas hindamiseks vajalik professionaalne kvalifikatsioon ning eelnev kogemus
samaste asukohtade fling turusegmentide hindamisel. Köik sOltumatute ekspertide poolt tehtud
hinnangud on tile vaadatud Gmpi juhtkonna poolt. Juhtkond on hinnanud kOiki olulisi sisendeid,
mida söltumatu ekspert on oma raportis kasutanud ning oluliste väirtuse muutuste puhul teinud
vOrdluses eelmise aastaga timberhindluse.

Kinmisvarainvesteeringute turuväärtuse tase sOltub uldisest makromajanduslikust olukorrast,
nöudluse ja pakkumise suhtest vastavat tUUpi kinnisvarainvesteeringute osas, intressimäiradest,
vaba kapitali kogusest ning likviidsusest finantsturgudel. Lisaks sellele söltub konkreetse
kinnisvaraobjekti Oiglane vaärtus vara asukohast, selle kasutusOigustest, vOimalikest
altematilvidest antud piirkonnas ja konkreetsele kinnisvaraobjektile loodud arendusprojekti
kontseptsioonist. Kinuisvarainvesteeringute Oiglase värtuse hinnang pOhineb hinnangutel,
eeldustel ja ajaloolisel kogemusel korrigeerituna kehtivate turutingimuste ja teiste faktoñtega,
mida juhatus pidevalt oma parimate teadmistega ja olemasoleva informatsiooni baasil umber
hindab. SeetOttu on juba tulenevalt definitsioonist ja vöftes arvesse, et hinnangute tegemisel on
lähtutud reast eeldustest, mis ei pruugi köik hinnatud moel realiseeruda, tegemist olulise risidga.
See vOib kaasa tuua olulise muudatuse kinnisvarainvesteeringute bilansilise väärtuse osas
tulevastel perioodidel.

ts&seeritud afriult idenUft’eermisukS
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Grupi kinnisvarainvesteeringute oiglase väärtuse märamise1 on kasutatud vörreldavate tehingute
meetodit. Tulenevalt Eesti kinnisvaraturu vähesest likviidsusest on kOikide hindamiste puhul
hindajad vähemal voi robkemal määral pidanud kasutama olulisi turul mittevaadeldavaid
sisendeid, mistôttu on kogu kinnisvarainvesteeringu öiglane väärtus maaratud oiglase väärtuse
hierarhia tasemel 3. 2013. aasta jooksul ei ole ldnnisvarainvesteeringuid muudele öiglase
väärtuse hierarhia tasemetele kiassifitseeritud.

VOrdlustehingute meetodil kasutatud mutmeetri hinna sisendi mramise1 on lähtutud
turutingimustel toimunud samaste obj ektidega tehingutest.

KOige suurema vaärtusega ldnnistu Viimsi vallas on hinnatud juhtkonna poolt vöttes aluseks nii
söltumatult eksperdilt saadud hindamisaktis sisalduvat infot kui endale teadaolevat turuinfot.
Lhtudes konservatiivsuse printsiibist jOudis juhtkond oma hinnanguga arvamusele, et kinnistu
vrtus on aasta jooksul kasvanud 5% kuigi söltumam ekspert hindas kinnistu väärtuse 25%
korgemaks vOrreldes eelmise aastaga.

2013. aastal kolmandatelt osapooltelt soetatud objektide puhul oh soetushinna näol tegemist
oiglase vaartusega ning tulenevalt kinnisvaraturu stabiliseerunud olukorrast nende objektide
puhul puudus vajadus kusida sOltumatu kiimisvaraeksperdi hinnangut aasta löpu hindamise
tarbeks (2013. aastal soetatud 3 objekti kokku soetusmaksumusega 257 tuhat EUR).

(tuhandetes eurodes
Sihtotstarve Bilansiline Väärtus (m2 VöimaIik MOju

väärtus (tuhat kohta) muutus väärtusele
EUR)

Elamumaa, ärimaa, tootmismaa, 6 967 33.75 eur/m2 +10% 697
sotsiaaimaa -10% -697
Elamumaa, ärimaa, Uhiskondlilce ehitiste 769 26.6 - 1987 eur/m2 +10% 77
maa -10% -77
Maatulundusmaa, elamumaa, tootmismaa, 592 0.23-9.99 eur/m2 +10% 59
transpordimaa -10% -59
Elamumaa, maatulundusmaa 435 0.3 1-1.88 eur/m2 +10% 44

-10% -44
Maatulundusmaa 131 0.19-0.95 eur/m2 +10% 13

-10% -13
Elamumaa, ärimaa, tootmismaa, 1 421 0.23-192 eur/m2 +10% 142
maatulundusmaa -10% -142
Kokku 10315

Lisa 12. Vàtgnevus krediidiasutustete

VOlgnevus krediidiasutustele jaguneb jargnevalt:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
NOudmiseni hoiused 4 4
Kokku 4 4

a”rud
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Lisa 13. Votgnevus ktientidele

Volgnevus klientidele j aguneb sektorite kaupa jirgneva1t:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Juriidilised isikud 109 774 79 262
Eraisikud 33 151 26761

Kokku 142 925 106 023

Jrgneva1t on toodud hoiuste analuus tahtajalisuse järgi:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Noudmiseni hoiused 114 891 76 913

Tahtajaga kuni 3 kuud 6 645 5 579

Tahtajaga 3 kuud kuni 1 aasta 17 429 16 826

Tahtajaga 1 aasta kuni 5 aastat 3 960 6 705

Kokku 142 925 106 023

Lisa 14. Muud vötad
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

EraettevOtted 2 874 2 863
MES 2995 2349
Kokku 5869 5212

Muude völgadena on kajastatud Maaeiu Edendamise Sihtasutustelt (MES) saadud laenud pöllu
majandusettevôtete sihtfinantseerimiseks Panga kaudu summas 2 911 tuhat eurot ja TBB
Liisingu kaudu 84 tuhat eurot. $amuti on muude volgadena kajastatud AS Morgan Trade ja OU
TBB Ferrat poolt kolmandalt osapooleit vöetud iaen kokku summas 2 874 tuhat eurot.

Jargnevait on toodud laenude analüUs tähtajaiisuse järgi:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Tahtajagakuni3kuud 2866 3029

Yahtajaga 3 kuud kuni I aasta 141 91

Tahtajaga 1 aasta kuni 5 aastat 552 414

Tahtajagaule 5 aasta 2 310 1 678

Kokku 5869 5212

Maaelu Edendamise Sthtasutustelt saadud iaenude keskmine kaalutud efektiivne intressimäär oil
seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 vastavait 1,85 ja 2,51%.
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Lisa 15. Muud kohustusedja viitvJtad

Muud kohustused j a viitvölad j agunevad j argnevalt:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
Finantskohustused, s.h. 3 235 8 437
-maksed teel 1 974 498
-muudvOlad 556 582
-väärismetalli vahendamisest tulenevad kohustused (lisad 21, 23) 541 7 161
-intressivOlad 164 196
Muud kohustused (viitvöiad) 26$ 265
Kokku 3 503 8 702

Lisa 16. Altutatud kohustused

Grupi allutatud vOlakohustuste summa ei ole vörreldes 31. detsember 2012 seisuga muutunud j a
moodustas 31. detsember 2013 seisuga 8,0 miijonit USD ehk 5 801 tuhat eurot.

Tallinna Aripank kaasas detsembris 200$ allutatud iaenu summas 8,0 miljonit USD.
Laenuandj aks on Grand Marketing AS. 31.12.2013 seisuga kehtiva lepingu j rgi oil laenu
aastane intressimäär 1,$%ja tagastamise tähtajaks 20. november 2017.

Vastavalt laenulepingule kuuluvad iaenusaaja lOpetamise vol pankroti korral laenuiepingust
tulenevad laenuandja nöuded rahuldamisele parast kOikide teiste völausaldaj ate tunnustatud
nOuete rahuldamist.

Lisa 17. Aktsiakapitat

Seisuga 31. detsember 2013 koosnes Tallinna Aripanga aktsiakapitai 14 683 949 iihtaktsiast
nimivaartusega 1 euro aktsia kohta.

Vastavalt Krediidiasutuste seaduseie peavad krediidiasutuse omavahendid olema vihema1t
5 miljonit eurot. Tallinna Aripanga aktsiakapital vastab toodud nOuetele.

Lisa 18. Tingimustikud varadja kohustused
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
NOuded Kohustused NOuded Kohustused

Tühistamatud ja tühistatavad tehingud, s.h. - 2 991 - 2 320
Garantiid ja muud samased tUhistamatud tehingud sh
finantsgarantii - 952 - 959
Krediidiliinideja arvelduskrediitide kasutamata osa - 1190 - 738
Muud tuhistamatud tehingud - $49 - 623

f sritud anut idQnfflfteeriseks
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Lisa 19. Intressitutu

Intressitulu j aguneb j argnevalt:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

980
890

Laenudelt 992
Deposiitidelt 1 157
Liisingtegevusest 139 83
Muud 17 1$

Kokkn 2 305 1 971

Väljastatud laenude keskmine efektiivne intressimäär seisuga 31. detsember 2013 ja 31.
detsember 2012 oh vastavalt 3,85 ja 3,77%.

Seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 oh tähtajaliste deposiitide keskmine
efektiivne intressimAr vastavait 3,91% ja 4,81%, üleöOlaenude keskmine efektiivne intressimär
oil seisuga 31. detsember 2012 0,13%.

Kapitalirendliepingute keskmine efektiivne intressimäär seisuga 31. detsember 2013 ja
31. detsember 2012 oil vastavalt 6,08%ja 6,41%.

Lisa 20. Intressikutu
Intressikulu jaguneb jargnevalt:

(tuhandetes eurodes)
31.12.2013 31.12.2012

-175Laenudelt -165
Deposiitidelt -544 -703
Kokku -709 -878

Kiientide tähtaj aiiste deposiltide keskmine efektiivne intressimäar seisuga 31 detsember 2013 j a
2012. aastai oh 1,72%ja 2,25%.
Maaelu Edendamise Sihtasutusteit saadud iaenude keskmine kaahutud efektiivne intressimäar oh
seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 vastavalt 1,85 ja 2,51%.

Lisa 21. Teenustasututu
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

151 973
173

Taliinna Aripanga AS osaieb vahendajana rahvusvahelistel väärismetaliide turgudel. Peamiselt
vahendatakse Venemaah toodetud vaärismetalle Euroopa ja USA suurtele pankadele ja korporat
sloonidele. Vaarismetaiiitehingute tuiu on teenustasu virismeta1iide ostu-muugi tehingute
vahendamise eest. Nende tehingute vahendamise puhul kannab köik risldd ja vastutuse metalilde

ieeriiU
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mUUj a. $eisuga 31. detsember 2013 oh Pangal löpetamata vaärismetallidega seotud
vahendustehinguid brutosunimas 541 tuhat eurot (31.12.2012 -7 161 tuhat eurot) (Vt lisa 15).

Lisa 22. Teenustasukutu
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Ulekannete teostamine -26$ -24$
Inkassatsioon j a sularahateenused -16 -49
Laenude organiseerimise ja garantiide tasud -12 -12
Kaarditeenused -152 -142
Andmetootluse tasud -215 -244
Muud -29 -37

Kokku -692 -732

Lisa 23. Neto kasum/kahjumflnantstehingutett
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Valuutavahetustehingute puhastulu 807 842
Dividendimlu 1 -

Kokku 808 842

Lisa 24. Patga-ja sotsiaatmaksu kutu

Palga- ja sotsiaalmaksu kulud jagunevadjargnevalt:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Juhtkonna pallc -553 -455
Tootajate pallc -964 -836
Sotsiaalmaksud -507 -435

Kokku -2 024 -1 726

2013. ja 2012. aastal töötas Grupis keskmiselt vastavalt 61 ja 59 töotajat.
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Lisa 25. Muud hatduskutud

Muud halduskulud jagunevad jargnevalt:
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Turvateenused -80 45
Rent -99 -101
Kommunaalteenused -53 -56
Hooldus ja remont -61 -60
Transport -60 -66
Komandeeringukulud -9 -15
Kommunikatsiooni ja side kulud -23 -28
Bürootarbed -30 -39
Turundus -7 -11
Esinduskulud -14 -17
Koolituskulud -14 -$

Muudkulud -91 -100

Kokku -541 -586

Lisa 26. Muud tegevustutud
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Khmisvarainvesteeringult saadav muu tulu ja renditulu (lisa 11) 174 103
Trahvidja viivised 984 67
Kasum kulla umberhindlusest 106 130
Muud tegevustulud 11 23
Kokku 1 275 323

Lisa 27. Muud tegevuskutud
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Tagatisfondi osamaksed -211 -193
Finantsinspektsiooni jarelvalvetasud -71 -71
Kinnisvara haldamisega seotud kulud (lisa 11) -31 -16
Kahjum kulla Umberhindlusest -244 -113
Muud tegevuskulud -1 7$ -99
Kokku -735 -492

Lisa 28. Tingimustik tutumaksukohustus dividendidett

Grupi j aotamata kasum moodustas seisuga 31. detsember 2013 4 373 tuhat eurot (31 .12.2012:
2 348 tuhat eurot). Maksimaalne vOimalik tulumaksukohustuse summa, mis vOib kaasneda kogu
j aotamata kasumi välj amaksmisel netodividendidena, on 1 162 tuhat eurot (31.12.2012: 624
tuhat eurot).

___________________________________
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Maksimaalse vöimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate
netodividendide summa ei vOi Uletadajaotuskölbliku kasumit seisuga 1. jaanuar 2014.

Dividendide välj amaksmisel lähtutakse j argmistest pOhimOtetest:
• panga jaoks vaj aliku j a plisava kapitalisatsioonitaseme sailitamine;
• reservide nöuete täitmine vajalikus mahus.

Lisa 29. Seotud osapooted

Tallinna Aripanga konsolideeritud aruandes on loetud seotud osapoolteks:
• olulist mOju omavat aktsionäri;
• juhatuse ja nöukogu liikmed, sisekontrollitalituse juhataja, auditikomitee liikmed;
• eelpool loetletud isikute lahisugulasi ja nendega seotud ettevöfteid.

Seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 moodustas AS-i Leonarda Invest osalus
48,29% panga aktsiatest. Ulejaänud aktsionäride individuaalne osalus oh seisuga 31. detsember
2013 ja3l. detsember 2012 alla 10%.

Tehingud seotud osapooltega toimuvad turuväärtuses. Nöudeid seotud osapooltele ei ole seisuga
31.12.2013 ja 31.12.2012 fling mOlema perioodi jooksul alla hinnatud.

Seotud osapooltega 2013. aastal toimunud tehingud ja saldod on kajastatudjargnevalt:

2013 (tuhandetes eurodes)
Juhatuse ja nOukogu
liikmed, Eelpool loetletud
sisekontrollitalituse isikute lahisugulased ja
juhataja, auditikomitee nendega seotud
liikmed ettevötted Kokku

LaenunOuded 203 164 367
Antud laenud 810 5 043 5 853
Laenude tagasimaksed 946 5 083 6 029
Saadudintressitulud 9 19 28
Väljastatud garantii - 103 103
Aruandeperioodil makstud palgad 550 - 550

2012 (tuhandetes eurodes)
Juhatuse ja noukogu
liikmed, Eelpool loetletud
sisekontrollitalituse isikute Iahisugulased ja
juhataja, auditikomitee nendega seotud
liikmed ettevOtteid Kokku

Laenunouded 339 204 543
Antudlaenud 1014 2681 3695
Laenudetagasimaksed 880 2731 3611
Saadud intressitulud 8 14 22
Valjastatud garantii - 57 57
Aruandeperioodil makstud palgad 461 - 461
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Lisa 30. EmaettevJtte konsotideerimatafinantsseisundi aruanne,
koondkasumiaruanne, omakapitati muutuste aruanneja rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes

TALLINNA AR1PANGA FINANTSSEISUNDI ARUANNE

AKTWA (VARAD) 31.12.2013 31.12.2012

Kassa 1 456 2 044
Nöuded 165 982 131 156
Noudedkeskpangale 608$ 4046
NOuded krediidiasutustele 128 241 101 001
Nouded klientidele 29 721 24 859
Muud nOuded 2 299 2 123
EbatOenaoliselt laekuvad nOuded ja laenud -367 -873
Muu vara 977 1 186
KuId 292 458
Aktsiad ja muud väärtpaberid 3 671 3 382
Materiaalne pöhivara 2 189 2 318

AKTWA(VARAD) KOKKU 174 567 140 544

PASSWA (KOKUSTUSED JA OMAKAPIAL)

VOignevus 145847 108215
VOignevused krediidiasutustele 4 4
VOignevused klientidele 142 932 106 023
Muudvolad 2911 2188

Muud kohustused ja viitvölad 3 380 8 691
Allutatud kohustused 5 801 6 063
KOHUSTUSED KOKKU 155 028 122 969
Aktsiakapital 14 684 14 684
Reservid 670 627
Jaotamata kasum 4 185 2 264
OMAKAPITAL KOKKU 19539 17575

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOKKU 174567 140544

h-tsaHsceritud
ntaed for the purpose of entaton oriy
nitsaaIid/initiaIs ?
Kuupàev/Uate ‘t-6’. k1

PricewaterhouseCoopets, Tallinn
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TALLINNA ARIPANGA KOONIM(ASUMIARUANNE

2013
1 605
2 312
-707

285
1 621
2 313
-692
$08

-2 456
-1 452

-485
-519
-302

-2$
7

-35
431

1 085
-654

2012
1 045
1 919
-$74

493
1 591
2 323
-732
842

-2 207
-1 22$

-414
-565
-332
-331

59
-390
-246
194

-440

__.. —— —P—
__

nitaseerituU ainuft iUantftrbsekS
nitialled for the purpoe of identification oiiy
nitsiaalid/initials KJ

Kuupäev/date Q’5 k\
PricewaterhouseCoopetS, TaIIinn

Neto intressitulu
Intressitulu
Intressikulu
Kasum! kahjum tUtarettevötetesse tehtud investeeringu
ümberhindamisest
Neto teenustasu tulu
Teenustasutulu
Teenustasukulu

Neto kasum finantstehingutelt
Administratiivkulud
Palgakulu
Palgaga seonduvad maksud
Muud halduskulud

Materiaalse pOhivara kulum
Nöuete väärtuse muntus
Kasum
Kahjum

Muud tegevustulud ja -kulud
Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud

Aruandeaasta nuhaskasum 1964 $55

Aruandeaasta koondkasum 1 964 855
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Rahavood aritegevusest
Aruandeaasta puhaskasum
Korrigeerimised:

Pohivara kulum ja väärtuse langus

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse pOhivara soetus
Materiaalse pOhivara muUk
TutarettevOtte aktsiakapitali suurendamine
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lOpus

Raha j a raha ekvivalendina käsitletakse käesolevas aruandes sularaha, korrespondentkontot Eesti Pangas,
,nOudmiseni hoiuseid ja uleöölaenusid teistes pankades.

2013 2012

Sutaraha 1 456 2 044
Korrespondentkonto Eesti Fangas 4 365 3 025

Nöudmiseni hoiusedja üleöölaenudpankades 99 770 83 806
Raha ja raha ekvivalendid kokku 105 591 88 875

grssaerftud anut dentfituemIsOkS
ted far the purpose of deniicatiOfl on’y

ntsiaHd/inftiaIs ?

Kuupäev/date k(i5. \‘\
PricewaterhouseCOopetS TaIIinn

A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

TALLINNA ARIPANGA RAHAVOOGUDE ARUANNE

2013 2012

1 964 855

302 332
Laenukahjumi provisjoni muutus
Realiseerimata kahjum allutatud laenu timberhindamisest
Kasum! kahjum muude nöuete vaärtuse muutusest
Realiseerimata kasumlkahjum tutareftevOtete investeeringu

umberhindamisest
Puhasintressitulu
Aritegevusega seotud varade muutus
Aritegevusega seotud kohustuste muutus
Saadud intressid
Makstud intressid
Kokku rahavood äritegevusest

21
-262

11

362
-120

2

-285 -493
-1 605

-17 302
32 354

2 433

-1 045
-1189

-33 196
1 728

-739 -854
16 892 -33 618

-174 -181

Rahavood kokku

Raha ja raha ekvivalendid perloodi alguses

-3
-176

16 716

7

-174

-33 792

122 667

88 875

88 875

105 591
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TALLINNA ARIPANGA OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED 2013. JA 2012. AASTA KOHTA

Aktsia- Jaotamata
kapital Reservid kasum Kokku

LOppsaldo 3 1.12.2011 14 684 620 1 416 16 720

Kohustusliku reservkapitali suurendamine 7 -7 -

Koondkasum 855 855
LOppsaldo 3 1.12.2012 14 684 627 2 264 17 575

Kohustusliku reservkapitali suurendamirie 43 -43 -

Koondkasum 1 964 1 964
Löppsaldo 31.12.2013 14 684 670 4 185 19 539
Valitseva ja olulise moju all olevate osaluste bilansiline
vartus -3 657
Valitsevaja olulise mOju all olevate osaluste väärtus
arvestatuna kapitaliosaluse meetodil 3 858

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2013 19 740

5 -‘ t fr
for the purpose of !dentt!Ofl ohy

ntsaaUU/initials

____________________________________________

Kuupäev!date —

PricewaterhouseCoopetS, Tallinn
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tallinna Aripanga AS-i aktsionäridele

Oleme auditeerinnd kaasnevat Tallinna Aripanga AS-i ja selle tütarettevOtete konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga
31. detsember 2013, konsolideeritud koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannetja
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval löppenud majandusaasta kohta fling lisasid, mis
sisaldavad aastaamande koostamisel kasutatud oluliste an’estuspôhimötete kokkuvötet ja muud
selgitavat informatsiooni.

Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja ôiglase esitamise eest
kooskôlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu
poolt, ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et vöimaldada kas pettusest vOi
yeast tulenevate oluliste vaärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi pöhjal awamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime auditi läbi kooskölas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid
nöuavad, et me oleme vastavuses eetikanöuetega fling et me planeerime ja viime auditi labi
omandamaks pöhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda
olulisi väärkajastamisi.

Audit hölmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi töendusmateijali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende
protseduuride hulkja sisu söltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
konsolideeritud raamatupidamise aastaamanne vöib sisaldada pettustest vöi vigadest tulenevaid
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vötab audiitor nende
riskihinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaarnande koostamiseks ja
Oiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hölmab ka kasutatud arvestuspôhimötete asjakohasnse,
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pôhjendatuse ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi toendusmateijal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kOigis olulistes osades öiglaselt
Tallinna Aripanga AS-ija selle tütarettevStete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning nende
sellel kuupäeval löppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskOlas rahvusvaheliste
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu poolt.

AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla Lauri Past
Vandeaudiitor, litsents nr 287 Vandeaudiitor, litsents nr 567

31. marts 2014

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Ta/lion; tegevusluba or 6; registrikood: 10142876

T: 614 i800, F: 6141900, www.pwc.ee



J A R I P A N K 2013. AASTA KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

5. JUHATUSE ETTEPANEK KASUMI JAOTAMISEKS

Tallinna Aripanga AS juhatus kinnitas Tallinna Aripanga AS Grupi 2013. aasta majandusaasta
aruande 3 1.03.2014.

Tallinna Aripanga AS Gtupi auditeeritud kasum 2013. aastal on 2 06$ tuhat eurot. Tallinna
Aripanga AS kasum 2013 aastal on 1 964 tuhat eurot.

Tallinna Aripanga AS juhatus teeb ettepaneku:

1. jaotada panga 2013. aasta auditeeritud kasum summas 1 964 tuhat eurot alljargnevalt:
- reservkapital 98 tuhat eurot
- jaotamata kasurn 1 866 tuhat eurot

2. suurendada aktsiakapitali eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt fondiemissiooni
teel 3 816 tuhat euro vörra.

3. esitada käesolev ettepanek Tallinna Aripank AS noukogule heaks kiitmiseks ja
uldkoosolekule esitamiseks.

Ailkiri Kuupaev

Valeri Haritonov
juhatuse esimees

Andrei Zukov
juhatuse liige

Tatj ana Levitskaj a
juhatuse liige

Sergei E1ovi1i
juhatuse liige

3 1.03.2014

3 1.03.2014

3 1.03.2014

31.03.20 14
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6. NOUKOGU AVALDUS 2013. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Tallinna Aripanga AS tegevusaruande fling konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande 31 .detsembril 2013 .a. löppenud maj andusaasta kohta.

Tallinna Aripanga AS nöukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb
tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse eftepaneku kasumi jaotamise
kohta ning söltumatu audiitori aruande läbi vaadanud ja Uldkoosolekule esitamiseks heaks
kiitnud.

Viljar Veskiväli
nOukogu esimees

Madis Kiisa
nOukogu liige

Sergei Gomy
nOukogu liige

Arvo Suig
nôukogu liige

Aleksander Larionov
NOukogu liige
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