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Nyckeltal
2018 2017

Rörelseintäkter, Mkr 45 868 45 561

Rörelseresultat före jämförelsestörande
poster, Mkr 22 779 22 655

Rörelseresultat, Mkr 27 285 20 759

Räntabilitet på eget kapital, exklusive
jämförelsestörande poster, procent 13,4 12,9

Räntabilitet på eget kapital, procent 16,3 11,7

K/I-tal 0,48 0,48

Vinst per aktie, kr 10:69 7:47

Föreslagen total utdelning per aktie, kr 6:50 1) 5:75

Kärnprimärkapitalrelation, procent 17,6 2) 19,4

Bruttosoliditetsgrad, procent 5,1 5,2

Likviditetstäckningsgrad, procent 147 145

Viktiga händelser och trender

SEB:s uppdaterade strategi och nya treåriga
affärsplan presenterades.

Både stora och mindre företag använde SEB:s
traditionella lån-, rådgivning- och cash manage-
menttjänster i högre utsträckning vilket drev årets
resultatutveckling.

Kunderna använde digitala möten och appar allt
mer och nya funktioner sjösattes löpande.

Betalningar och korttransaktioner ökade i det
positiva omvärldsläget.

Mot slutet av året vände finansmarknaderna ned och
volatiliteten gick upp vilket förbättrade Markets’ resul-
tat, medan värdet på det förvaltade kapitalet sjönk.

Kapital som förvaltas under SEB:s hållbarhets-
kriterier uppgick till 188 miljarder kronor.

Rörelsekostnaderna låg under kostnadstaket för
nionde året i rad.

Företagstransaktioner gällande SEB Pension och
UC genererade en total kapitalvinst på 4,5 miljarder
kronor.

FRAMSIDA: Power Sharing Planet, av Olafur Eliasson, en del av SEB:s konstsamling på

kontoret i Arenastaden i Solna. Byggnaden fick priset Sveriges snyggaste kontor år 2017.

1) Ordinarie utdelning 6 kronor och extraordinär utdelning 50 öre.
2) Nya regler för 2018. Under de gamla reglerna var utfallet 20,1%.se sid 47.



Vilka vi är
Vår ambition att skapa värde för våra kunder grundar sig på
en tradition av entreprenörskap, en internationell utblick och
ett långsiktigt perspektiv i kombination med en kontinuerlig
förmåga att anpassa verksamheten och åstadkomma förändring.

I egenskap av bank har vi en viktig roll att spela i övergången
till en mer hållbar värld.

Vårt syfte
Vi är övertygade om att entreprenöriellt
tänkande liksom innovativa företag behövs för
att skapa en bättre värld. Vi finns här för att göra
det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner
och lyckas i såväl goda som svåra tider.

Vår vision
Leverera service i världsklass till våra kunder.

Våra strategiska prioriteringar
• Ledande kundupplevelse
• Bibehållen motståndskraft och flexibilitet
• Tillväxt inom våra styrkeområden.

Vår hållbarhetsambition
Vara en förebild inom hållbar utveckling
i finansbranschen.

Med vår vision och strategi…
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1) Exklusive jämförel-
sestörande poster.

2) Genomsnittlig årlig
tillväxttakt (CAGR).

Intäkter Kostnader Rörelseresultat

Vår resultatutveckling 1990–2018 1), mdr krVåra finansiella mål och utfall
Utfall
2018 1)

Utfall
2017 1)

Utdelning på 40 procent
eller mer av vinst per aktie2)

Ordinarie utdelning 70% 70%

Extraordinär utdelning 6%

Total utdelning 76% 70%

Kärnprimärkapitalrelation på cirka
150 punkter över myndighetskravet3) 17,6% 19,4%

Konkurrenskraftig avkastning4) 13,4% 12,9%

1) Utfall exklusive jämförelsestörande poster.Se not 13.
2) Styrelsen föreslog en ordinarie utdelning på 6:00 kronor och en extraordinär

utdelning på 50 öre, totalt 6:50 kronor (5:75). Utfall inklusive jämförelsestörande
poster är 61% (77).

3) Nya regler för 2018. Under de gamla reglerna var utfallet 20,1%Se sid 47.
Finansinspektionens krav beräknat av SEB 14,9% (17,2).

4) Utfall inklusive jämförelsestörande poster var 16,3% (11,7).



Vad vi gör
SEB tar aktiv del i utvecklingen av de samhällen där banken är verksam;
via våra goda kundrelationer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina
ambitioner. I Sverige och Baltikum erbjuder vi finansiell rådgivning och ett
brett utbud av finansiella tjänster till alla typer av kunder. I övriga Norden,
Tyskland och i Storbritannien har vi ett fullservice-erbjudande till
storföretagskunder och finansiella institutioner.

…via våra styrkeområden…

SEB Nordiska konkurrenter
Europeiska konkurrenter (med störst balansomslutning)

Cirkelns storlek indikerar kärnprimärkapitalrelationen (<13%, 13–17%, >17%)
1) För SEB och två nordiska konkurrenter, exklusive jämförelsestörande poster.Myndighetsavgifter

Skatter och sociala avgifter

Betalning till leverantörer

Löner, pensioner och förmåner till medarbetare

Utdelning till aktieägare

Räntor erlagda till kunderna18
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Ekonomiskt värde skapat av SEB 2018 SEB är lönsam, effektiv och välkapitaliserad

Långsiktiga
kundrelationer

Heltäckande utbud.Vi tillhanda-
håller allt från banktjänster till pension
och livförsäkring – för företag,
institutioner och privatpersoner.

Långsiktiga relationer.Kundrelationen
baseras på djup kunskap om kunden och
värdefull rådgivning. Vi finns till för våra
kunder i både goda och dåliga tider.

Internationellt perspektiv.
Vi stödjer våra nordiska, tyska,
brittiska och baltiska kunder världen
över och ger internationella instituti-
oner tillgång till nordiska marknader.

Aktivt ägarskap.Via Investor AB
är familjen Wallenberg aktiva ägare
med ett långsiktigt perspektiv.

Stabilitet och förtroende.Vi slår vakt
om vår finansiella motståndskraft och
agerar transparent, med god etik och ett
proaktivt förhållningssätt till hållbarhet.

Företagens bank. I mer än 160 år har vi
stöttat företag och vi tillhandahåller
finansiella tjänster för de största
nordiska företagen inom varje bransch.

Räntabilitet på
eget kapital (%) 1)

K/I-tal 1)

1

0,5

0
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Vilka vi finns till för
Våra kunder betjänas av cirka 15 000 engagerade och erfarna
medarbetare som arbetar tillsammans för att skapa kundvärde
genom att bygga starka kundrelationer på alla de marknader där
vi är verksamma.

2 300 Stora företag
SEB:s företagskunder i Norden hör till de största
i sina respektive branscher. I Tyskland och
Storbritannien innefattar kunderna såväl större
medelstora företag som stora multinationella bolag.

700 Finansiella institutioner
SEB:s institutionella kunder är verksamma såväl
i Norden som internationellt.

400 000 Mindre och medelstora företag
Totalt betjänar SEB cirka 400 000 mindre och
medelstora företag i Sverige och Baltikum.
Av dessa är cirka 267 000 helkunder.

4 000 000 Privatkunder
SEB har cirka 4 miljoner privatkunder i Sverige
och Baltikum. Av dessa är runt 1,4 miljoner
helkunder i banken.

…arbetar vi för våra kunder.
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1) Fördelning av intäkter
för Swedbank, SHB,
Nordea, Danske Bank och
DNB. Enbart affärsområden
(indikativt).

SEB – stark och diversifierad verksamhet
Andel av totala intäkter, %

Vi betjänar kunder på våra hemmamarknader och internationellt



nom SEB känner vi våra kunder väl
och strävar alltid efter att förstå
deras befintliga och framtida behov.
Tack vare kvalificerad rådgivning,
effektiva affärstransaktioner och en

stark balansräkning, har vi haft möjlighet
att bygga nära och unikt starka relationer
med kunder i vår del av världen.

I en tid av snabb förändring anpassar
vi oss till kundernas ökade behov av mer
sofistikerade tjänster, mer proaktiv råd-
givning och avancerade digitala lösningar.

Vi följer noga de långsiktiga ekonomiska,
geopolitiska, tekniska och demografiska
trenderna. I denna alltmer komplexa värld,
med en global debatt som präglas av pro-
tektionism, expansiv penningpolitik, mark-
nadsvolatilitet och ständigt förändrade
regelverk i finansbranschen, behöver vi
öka takten i analysarbete och besluts-
fattande utan att tappa blicken på hur de
långsiktiga effekterna av dessa föränd-
ringar påverkar SEB:s finansiella styrka
och stabilitet.

Utvecklingen inom artificiell intelligens
förväntas transformera bransch efter
bransch. Ökningen av data, tillgången till
molntjänster och algoritmer för maskin-
inlärning gör det möjligt för oss att inter-
agera med våra kunder på nya sätt. Med
hjälp av artificiell intelligens kan vi för-
bättra allt från administrativa funktioner
till kundupplevelse, produktdistribution,
marknadsföring, kontroll och riskhantering.
Blockkedjan är en annan teknik som kan
ändra förutsättningarna inom finanssek-
torn genom att minska behovet av mellan-
händer i alla typer av transaktioner och
avtal.

När vi närmar oss den fjärde industri-
ella revolutionen sker stora förändringar
i spåren av ”sakernas internet”, där sam-
mankopplade, autonoma system kommu-
nicerar med varandra. I en värld där pro-

duktionskedjor kan styra sig själva kan
finansiella tjänster bli naturligt integrerade
i företagens värdekedjor. Nya affärsmöjlig-
heter uppstår i nya industriella ekosystem.
Vi behöver ständigt utveckla våra produk-
ter och tjänster för att möta framtida
kundbehov.

Som bank har vi också en viktig roll i att
stödja och finansiera våra kunders omställ-
ning till hållbara affärsmodeller. Innovation
och entreprenörskap är förutsättningar för
att förverkliga de globala utvecklingsmål
som FN har fastlagt till 2030. Här har
finanssektorn en nyckelroll i att slussa
kapital till de investeringar i infrastruktur,
förnyelsebar energi och ny teknik som
kommer att krävas för att nå ett samhälle
med lägre koldioxidutsläpp. Inom SEB
anser vi att hållbara affärer sannolikt är
bättre affärer för våra kunder, aktieägare
och medarbetare.

SEB:s viktigaste tillgångar är vårt förtro-
ende och den finansiella stabilitet, som gör
att vi kan stödja våra kunder i både goda
och dåliga tider. Från styrelsens sida har vi
därför ägnat mycket tid åt de nya typer av
risker som banken möter, delvis till följd av
den snabba tekniska utvecklingen inom
bankvärlden. Vi satsar stora resurser på
att skydda banken från cyberhot, pen-
ningtvätt och andra typer av finansiell
brottslighet för att upprätthålla förtroen-
det och för att slå vakt om vår solida och
robusta finansiella ställning. Vårt förtro-
ende och vårt varumärke skyddar vi bäst
genom att tillämpa de högsta normerna
för bolagsstyrning, hållbarhet, transparens
och affärsetik.

Framtidens vinnare inom bankvärlden
är de som fångar marknadsmöjligheterna
tidigt och som möter de utmaningar som
dessa för med sig. SEB måste bejaka för-
ändringen och agera snabbt och kraftfullt,
samtidigt som vi navigerar enligt vår lång-

siktiga strategi för att säkerställa stabilitet
i en tid av osäkerhet och omvälvande för-
ändringar.

Vår roll som styrelse är att arbeta till-
sammans med den verkställande led-
ningen för att skapa en förståelse för det
strategiska landskapet. Vi måste fortsätta
att ifrågasätta etablerade sanningar och
beprövade affärsmodeller. Vår syn på
framtidens bankverksamhet är fortsatt
byggd på kompromisslös kundcentrering
och service i världsklass, men kommer att
vara baserad på realtidsdata och kräva
öppenhet mot de digitala plattformar som
våra kunder föredrar, oavsett om det är i
våra egna kanaler eller i nya finansiella
ekosystem.

Under 2018 har SEB:s VD Johan Torgeby
tillsammans med den verkställande led-
ningen gått igenom och uppdaterat SEB:s
Vision 2025, som bas för en ny treårig
affärsplan. Med strategiskt fokus på
ledande rådgivning, operationell effekti-
vitet och utökad närvaro investerar vi för
att stärka vår framtida förmåga att skapa
värde för våra kunder och därmed för er
som aktieägare. Det innebär att vi nu tar
nästa steg mot en spännande framtid –
på en resa som har pågått i över 160 år.

Stockholm, februari 2019

Marcus Wallenberg
Styrelsens ordförande

Förtroende och finansiell stabilitet
i en ständigt föränderlig värld

Marcus Wallenberg
Styrelsens ordförande

Förtroende och finansiell stabilitet 
i en ständigt föränderlig värld

Som bank lever vi i symbios med våra kunder och de
samhällen där vi verkar. Vi är en spegel av våra kunders
framgång, men också en förutsättning för den. SEB ser det
som sin uppgift att bidra till innovation, entreprenörskap
och ett blomstrande näringsliv, grunden för långsiktigt
aktieägarvärde och en hållbar samhällsutveckling.

SEB Årsredovisning 20182
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Nugår vi in i nästa fas av
vår transformationsresa

S
amtidigt som den globala
ekonomin har passerat toppen
på tillväxtkurvan, har föränd-
ring blivit det nya normala i
vår bransch. Vår förmåga att

balansera vårt långsiktiga perspektiv
med snabbhet och flexibilitet i vår dagliga
verksamhet, kommer att vara avgörande
för vår framtida framgång.

De finansiella marknadernas långvariga
motståndskraft kom till sin ände mot slutet
av 2018 när det positiva affärsläget vän-
des till sencyklisk oro. Som universalbank
med en väl diversifierad affär gynnades vi
av vår exponering mot olika kundsegment,
produkter och geografiska marknader.
Företagskunderna stod för den största
delen av vår finansiella tillväxt under 2018,
medan finansiella institutioner bidrog posi-
tivt och kompenserade för nedgången i
förvaltat kapital i samband med att mark-
nadsvolatilitetet och efterföljande kund-
aktivitet accelererade mot slutet av året.
Bolånevolymerna ökade måttligt under
året.

När 2019 nu inleds, går vi in i nästa fas
av vår transformationsresa mot vår vision
att leverera service i världsklass till våra
kunder. Under 2018 har vi uppdaterat vår
långsiktiga strategiska inriktning för att
säkerställa att vi förblir förstahandsvalet
för våra kunder. Affärsplanen för 2019-
2021 är det första steget i denna riktning.

I syfte att möta de kontinuerliga föränd-
ringarna i kundbeteende och teknik såväl
som regelverk och konkurrens, har vi iden-
tifierat tre strategiska områden att foku-
sera på framåt: att stärka vår rådgivnings-
kapacitet, öka snabbheten i vår verksam-
het, samt att utvidga vårt digitala erbju-
dande och distribution.

Vid sidan av ny teknik och växande kon-
kurrens, där transaktionsbaserade bank-

produkter blir mer och mer standardise-
rade, tror vi att kvaliteten på vår rådgivning
– genom digital och mänsklig interaktion –
är ett område där vi kan särskilja oss från
konkurrenter för att kunna fortsätta vara
relevanta för våra kunder. På basen av
kunskap och kompetens, siktar vi på att bli
ännu bättre på att svara upp mot specifika
kundbehov och beteenden genom använd-
ning av ny teknik och ökad dataanvändning
i alla våra kundinteraktioner.

Ny teknik kommer också att möjliggöra
för SEB att öka takten i den pågående digi-
taliserings- och automatiseringsresan.
Syftet är att öka produktiviteten och för-
bättra kostnadseffektiviteten, vilket blir
allt viktigare i en alltmer föränderlig
finansbransch. Detta kommer också att
förbättra kundupplevelsen i och med att
vi kan erbjuda våra kunder smartare,
snabbare och mer säkra produkter.

I takt med att finansiella tjänster blir
alltmer integrerade i våra kunders dagliga
liv ämnar vi också att dra nytta av det allt-
mer sammankopplade banklandskapet
genom att utöka SEB:s distribution. Med
hjälp av partnerskap och ny teknik kan vi
erbjuda våra produkter och tjänster till
kunder utanför SEB, samtidigt som vi kan
identifiera nya sofistikerade lösningar
från tredjepartsleverantörer att integrera
i SEB:s helhetserbjudande.

Vid sidan av den fortsatta utvecklingen
av våra styrkeområden, kommer vi också
att dra nytta av de nya affärsmöjligheter-
na som uppstår i samband med bransch-
ens fortsatta omvandling. För att acce-
lerera tillväxten och ytterligare förbättra
lönsamheten kommer SEB inom ramen för
den treåriga affärsplanen därför att inves-
tera i ett antal strategiska initiativ. Ett av
dessa är hållbarhet som syftar till att möta
kundernas växande efterfrågan och sam-

tidigt understryka vår ambition att bli en
förebild vad gäller hållbarhet i finans-
branschen. Stärkta av det förtroende som
vi åtnjuter från våra kunder, aktieägare
och medarbetare, anser vi att vi är väl rus-
tade att driva innovation och utveckling av
hållbara finansiella produkter och tjänster.
Vi kommer att fortsätta att integrera håll-
barhet i våra processer och samtidigt
säkerställa att vi agerar etiskt och lag-
enligt – med en uppförandekod enligt
bästa praxis –i syfte att positionera SEB
som den aktör som kunderna vänder sig
till när det gäller hållbarhet.

Genom att investera i vår framtid, vill vi
bekräfta SEB:s ställning som den ledande
nordiska banken för företag och institutio-
ner, såväl som den bästa universalbanken
i Sverige och Baltikum. I syfte att uppnå
detta kommer medarbetarna fortsatt att
stå i centrum för allt vi gör. Jag är stolt över
att vara en del av team SEB som ihärdigt
strävar efter att nå vår vision om service i
världsklass samt att leverera långsiktigt
värde till såväl våra kunder som aktieägare.

Stockholm, februari 2019

Johan Torgeby
Verkställande direktör och koncernchef

Nu går vi in i nästa fas av 
vår transformationsresa

Sedan SEB grundades 1856 har vi haft som drivkraft att
leverera långsiktigt värde till våra kunder och aktieägare.
Genom att kombinera ledande kundupplevelse med finansiell
styrka och god kreditkvalitet, strävar vi efter att finnas där
för våra kunder i både med- och motgång.
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Omvärldsläget
Under större delen av 2018 fortsatte den globala
högkonjunkturen att trotsa politisk osäkerhet och globala
obalanser i en högt skuldsatt värld. Nya kundbeteenden, ny teknik
och nya regelverk förändrar spelplanen för finansbranschen.



S
påren av den globala finans-
krisen 2008, som började med
kollapsen av Lehman Brothers
är fortfarande påtagliga. Tack
vare ett kraftfullt agerande

lyckades myndigheter och centralbanker
begränsa krisen och undvika en fullskalig
lågkonjunktur. Ett pärlband av regleringar
har skapat ett mer robust, transparent och
kapitalstarkt banksystem sedan dess. Till-
synsmyndigheter samarbetar globalt, det
finns finansiella räddningsfonder på plats
på de viktigaste marknaderna och den
globala ekonomiska återhämtningen fort-
sätter, dock med tecken på avmattning.

Men, det har skett till priset av negativa
räntor och en rekordskuldsatt värld. Den
globala skuldsättningsnivån för hushåll,
icke-finansiella företag och stater har ökat
från 210 procent av bruttonationalproduk-

ten år 2007 till mer än 240 procent. Det
beror både på den akuta krishanteringen
efter Lehman Brothers fall och på de
monetära stimulanspaket som har sjösatts
i många av västvärldens ekonomier. I Sve-
rige har den långa perioden med låga rän-
tor bidragit till ökad privat skuldsättning
och stigande tillgångspriser. I slutet av
året annonserade Riksbanken en höjning
av reporäntan för första gången på sju år
– med 25 baspunkter till –0,25 procent.

Komplicerad riskbild
På ett mer övergripande samhällspolitiskt
plan har finanskrisen bidragit till större
samhällsklyftor och globala obalanser
vilket i sin tur bidragit till växande popu-
lism och nationalism på den politiska
arenan. Dessutom kom protektionism
till uttryck under 2018 bland annat i de

handelshinder och komplikationer i Brexit-
processen som präglade året. Miljö- och
klimatfrågor ligger också högt på agendan.

Den långvariga konjunkturuppgången i
kombination med ökad politisk osäkerhet
bidrar till en komplicerad riskbild.

Heltäckande tjänster
De stora företagen och finansiella
institutionerna har breddat sina kontakt-
ytor mot bankerna och önskar sig sömlös
digital integration och på samma gång
proaktiv och värdeskapande rådgivning.
De förväntar sig att bankerna ska
använda sina omfattande datakällor för
att skapa skräddarsydda analyser och
förslag. De har höga krav på att banker-
nas rådgivare har god branschkännedom,
specialistkompetens och tillgång till
sofistikerade verktyg.

Samma utveckling märks bland mindre
och medelstora företag. De förväntar sig
både proaktiv rådgivning och digitala
tjänster på sina egna villkor. Här går
utvecklingen i snabb takt mot att företa-
gen ska kunna hantera betalningar direkt
i sina system för att slippa dubbelarbete.

På privatsidan förväntar sig kunderna
tjänster som är smartare, snabbare, säk-
rare och utformade utifrån deras villkor.
Bland kunderna inom Private Banking-
segmentet är den relationsdrivna affären
fortsatt viktig och det finns en förväntan

om skräddarsydd rådgivning, kombinerad
med heltäckande, lättillgängliga och sofis-
tikerade digitala tjänster.

Även bland övriga privatkunder finns
en önskan om skräddarsydd rådgivning,
tillgänglig i den form och den kanal som
kunderna själva väljer. De har högt förtro-
ende för banker och är öppna för att dela
med sig av personliga data om det leder till
smartare och mer relevanta tjänster samt
rådgivning vid rätt tidpunkt.

Villigheten att ta till sig digitala lösningar
är stor. Kunderna använder i allt högre
utsträckning fler än en leverantör av
finansiella tjänster.

Sparande
Bland privatkunderna finns en ökad
medvetenhet om att den demografiska
utvecklingen med en åldrande befolkning
och ett starkt migrationstryck utmanar
välfärden. Detta ökar behovet av ekono-
misk trygghet och välfärdslösningar. Atti-
tydundersökningar visar att hälften av
alla privatpersoner vill öka sitt långsiktiga
sparande om intressanta och relevanta
lösningar erbjuds.

Personligamöten
Trots det stora intresset för, och starka
utvecklingen av, digitala lösningar är det
personliga mötet med kunderna minst lika
viktigt när det behovet uppstår. Det ställer
krav på flexibla, tillgängliga och moderna
mötesplatser samt möjlighet till video-
samtal.

Höga förväntningar på service
bland företag och privatpersoner

Tio år efter finanskrisen

Reporäntan i Sverige

<0%
sedan februari 2015
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Den digitala utvecklingen
Många aspekter av samhället påverkas av den
digitala revolutionen. Affärsmodeller, relationer
och 'ekonomiska sanningar' omprövas. Före-
tagsidéer blir snabbt föråldrade och nya dyker
upp lika snabbt. Bankernas affärsmodell prövas
på samma sätt och med digitaliseringen uppstår
nya möjligheter att nå kunder och skapa nya
tjänster. Samtidigt ökar riskerna för bedrägerier,
cyberbrott och penningtvätt. Ny teknik ger SEB
nya möjligheter att identifiera misstänkta akti-
viteter och att förbättra rapporteringen av
transaktioner.

Open Banking
Nya bankregler möjliggör för tredje partsut-
vecklare att bygga sina kundapplikationer kring
bankers system och data genom att använda
gränssnitt för tillämpningsprogram (API). Denna
utveckling, som sammanfattas under begreppet
Open Banking, innebär både möjligheter och
utmaningar. Bankerna har stora kundbaser och
ett stort förtroendekapital bland sina kunder
vilket gör att samarbeten med de nya aktörerna
är en stor affärsmöjlighet. Banker med ett bra
kunderbjudande har också möjlighet att nyttja
Open Banking för att nå nya kunder. Open
Banking-regelverken skiljer sig åt mellan mark-
nader vilket försvårar lösningar över gränserna.
Inom EU har dock betaltjänstdirektivet (PSD 2)
införts vilket har skapat en gemensam grund.

Dataanalys
Kunderna förväntar sig tjänster som är
anpassade till deras personliga situation i
allt högre grad. Genom att använda artificiell
intelligens, maskininlärning och sina omfat-
tande data kan banker bygga smartare och
mer sofistikerade tjänster för att möta

kundernas behov. Kundnyttan, etiska frågor
om känslig data och kundens integritet
måste beaktas i processen.

Ny teknik
Den snabba takten i utvecklingen av ny teknik
ger stora möjligheter att dra nytta av den.
Genom artificiell intelligens (AI) och maskin-
inlärning kan tillförlitliga prognoser skapas
baserade på analys av stora mängder data.
AI kommer därför att ändra spelplanen för
banksektorn vad gäller rådgivning baserad på
data-analys. Blockkedjeteknik, med vars hjälp
transaktioner kan verifieras och utföras i real-
tid, kan komma att transformera betalnings-
och affärstransaktioners genomförande.
Molntjänster kommer kanske att förändra
hur IT-infrastrukturen och IT-applikationerna
utvecklas och underhålls.

Agil utveckling
Nya snabbfotade arbetssätt som bygger på agil
utveckling och servicedesign i nära samspel
med kunderna införs snabbt i alla typer av
processer i branschen. Banker har till exempel
möjlighet att gå ifrån de storskaliga IT-projekt
som tidigare drivits inom finansbranschen.
Nya lösningar som tas fram steg för steg är mer
flexibla och kan möta kundernas behov på ett
snabbare sätt.

Kompetens
I takt med att allt fler tjänster blir digitala växer
kundernas förväntningar om värdeskapande
och proaktiv rådgivning. Här blir bankernas
förmåga att stödja kompetensutvecklingen hos
sina medarbetare och attrahera de allra bästa
talangerna en avgörande framtidsfråga.

Nya regelverk ritar om kartan
Finansbranschen har under året fortsatt
att präglas av en omfattande reglerings-
agenda som har inneburit stora IT- och
verksamhetsmässiga anpassningar i
bankerna.

Konsumentskydd
I början av 2018 trädde EU-direktivet för
marknader för finansiella instrument
(MiFID II) i kraft, med syfte att öka
konsumentskyddet och transparensen
vid värdepappershandel.

Betaltjänster
År 2018 startade också införandet av
EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD 2)
som syftar till att göra bankernas infor-
mation om kundernas konton och betal-
tjänster tillgängliga externt. Det innebär

både möjligheter och utmaningar vad
gäller bankernas befintliga affärsmodel-
ler i och med att banker och andra före-
tag – via standardiserade gränssnitt –
kommer att få tillgång till varandras
kundinformation.

Penningtvätt
Regelverken kring penningtvätt och
finansiering av terrorism skärptes 2017
och i och med att tillsynsmyndigheterna
därefter har skärpt övervakningen har
dessa frågor fått stort utrymme på den
mediala och politiska agendan. Flera
banker, såväl i Norden som internatio-
nellt, har hamnat i skottgluggen på grund
av bristande rutiner för att motverka
penningtvätt.

Hållbarhetskrav
Under 2018 presenterade EU-kommis-
sionen en handlingsplan för hur finans-
sektorn ska bidra till att EU når de klimat-
och energimål som krävs för att leva upp
till tvågradersmålet. Kommissionen
rekommenderar att finanssektorn ska
ha en nyckelroll i att styra kapitalflödena
i riktning mot en mer hållbar ekonomi och
kommer under de närmaste åren att
formulera bindande krav och målsätt-
ningar för detta arbete.

Övriga nya regelverk
Den omfattande nya redovisningsstan-
darden IFRS 9 Finansiella instrument
trädde i kraft i januari 2018 och i maj
2018 infördes EU:s dataskyddsförord-
ning GDPR.Se sid. 50.
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Fokus på hållbarhet

SEB:s omvärldsanalys har resulterat i sju slutsatser som
bidragit till uppdateringen av bankens strategi och den
nya treårsplanen.

Kunderna förväntar sig smartare och
snabbare tjänster som är säkra och
tillgängliga på deras villkor.

Långsiktiga kundrelationer och förtroende
bygger på värdefull rådgivning, baserad på
den bästa förmågan att nyttja data.

Kunderbjudandet kan förbättras genom
digitalisering, automatisering och
partnerskap med externa leverantörer.

Hållbarhet kommer att växa i betydelse för
kunder, medarbetare och andra
intressenter.

Medarbetarna är grunden för allt vi gör och
kommer att vara avgörande för vår
framgång.

Förmågan att hantera risker och attrahera
kapital kommer att vara en nyckelfaktor.

Regleringstrycket förväntas kvarstå.

SEB:s slutsatser

Läs mer om SEB:s strategi och affärsplan på s. 8–13.

En tydlig och bestående omvärldstrend är ett
ökande fokus på hållbarhet. Kunder i alla
segment förväntar sig att bankerna tar ett
stort ansvar och det finns en växande efter-
frågan på hållbara produkter, där kunderna
– genom sina val av finansiella tjänster – kan
vara med och påverka utvecklingen i riktning
mot ett hållbart samhälle.

Många företag sätter sitt eget hållbarhetsarbete högt på agendan
och FN:s hållbarhetsmål börjar omsättas i praktiken. För att
kunna ställa om sin verksamhet till en mer hållbar affär, tar de
hjälp av bankerna och använder deras produkter.

På global nivå är klimatfrågan tveklöst en stor utmaning. FN:s
17 hållbarhetsmål som antogs 2015 representerar ett gemen-
samt, integrerat angreppssätt och balanserar de tre hörnste-
narna i hållbar utveckling: ekonomisk tillväxt, social inkludering
och miljöfrågor. Många forskare anser att möjligheterna att uppnå
hållbarhetsmålet att hejda den globala uppvärmningen innan
den når två grader är små med den nuvarande förändringstakten.
För att bryta utvecklingen krävs en radikal omställning i de flesta
branscher i kombination med innovativa lösningar och investe-
ringar i infrastruktur. Den finansiella sektorn har ett relativt litet
direkt miljöavtryck, men genom att möta kundernas behov av
hållbarhetsrelaterad finansiering och erbjuda produkter med
ett hållbarhetsperspektiv kan dess inverkan bli stor.

Hållbarhetsmål i fokus på SEB

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bekämpa klimatförändringarna
FREDLIGAOCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Fredliga och inkluderande samhällen
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Strategi för
service i
världsklass
I SEB:s långsiktiga vision, att leverera service i världsklass till
våra kunder, är kundnöjdhet en förutsättning för all verksamhet.
Genom att ta vara på de möjligheter som uppstår i den snabbt
föränderliga bankvärlden, arbetar banken för att kunderna
ska vara nöjda.



Strategi
Att kunna ge kunderna service i världsklass är lika viktigt idag
som år 2015 när SEB etablerade sin långsiktiga Vision 2025.
Bankens genomgång av det rådande och framtida omvärldsläget
ligger till grund för såväl uppdateringen av Vision 2025 som den
nya strategin och affärsplanen.

Samtidigt som banken upprätthåller och vidareutvecklar den
befintliga verksamheten ska SEB förbättra kunderbjudandet uti-
från de möjligheter som uppstår när kunderna anammar nya vanor,

ny teknik utvecklas och villkoren på marknaderna förändras.
Det syftar till att säkerställa att kunderna blir nöjda och det
skapar hållbart aktievärde genom långsiktig tillväxt.

Ambitionen att vara den klart ledande nordiska banken för
företag och institutioner såväl som den främsta universalbanken
i Sverige och Baltikum kvarstår oförändrad.

SEB:s strategi består av tre fokusområden: ledande inom
rådgivning, operationell effektivitet och utökad närvaro.

Ett långsiktigt perspektiv
Ända sedan SEB grundades för mer än 160 år sedan i företagsamhetens tjänst, har banken genom åren arbetat
utifrån tre hörnstenar på vilka även den nuvarande strategin och affärsplanen har byggts.

Ledande kundupplevelse Utveckla långsiktiga relationer baserade på värdefull rådgivning, kundernas
förtroende för SEB samt deras uppskattning av SEB:s tjänster.

Motståndskraft och flexibilitet Upprätthålla motståndskraft och flexibilitet, baserat på kapital- och likviditets-
styrka, för att kunna anpassa verksamheten till rådande marknadsförhållanden.

Tillväxt inom styrkeområden Fokusera på lönsam organisk tillväxt inom styrkeområden.

Operationell
effektivitet

Förbättra kundvärdet och
effektivisera processer genom
att öka takten i digitalisering
och automatisering och samti-
digt öka användningen av data.

Erbjuda kunder proaktiv,
kundanpassad och värdefull
rådgivning, baserad på kundin-
sikter och dataanalys – både i
personliga och digitala möten.

Ledande
inom
rådgivning

Bredda erbjudandet genom att
erbjuda externa produkter till
kunderna och öka SEB:s närvaro
genom att tillhandahålla pro-
dukter och tjänster i kundernas
digitala ekosystem.

Utökad
närvaro

SEB Årsredovisning 2018 9
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Affärsplan 2019–2021Affärsplan 2019–2021
Den nuvarande affärsverksamheten ska vidareutvecklas inom
de strategiska fokusområdena – ledande inom rådgivning,
operationell effektivitet och utökad närvaro. Inom dessa om-

råden tar banken också ett antal strategiska initiativ för att öka
takten i bankens transformation genom att dra nytta av de
möjligheter som uppstår när bankvärlden förändras.

Övergripandemål
Aktieägarvärde skapas genom lönsam tillväxt och förbättrad
effektivitet samtidigt som den starka kapitaliseringen upprätt-
hålls.

Som en del av planeringen inför de kommande tre åren
granskade styrelsen sina tre finansiella mål. Målen kvarstår
oförändrade:

En årlig utdelning somär 40procent eller mer
av vinsten per aktie.

En kärnprimärkapitalrelation (CET1) som är cirka
150 baspunkter över Finansinspektionens gällande
myndighetskrav.

En konkurrenskraftig avkastning.

Banken strävar mot att nå en uthållig lönsamhet på
15 procent på lång sikt.

SEB kommer att fortsätta verka under strikt kostnadskontroll för
att säkerställa att den befintliga verksamheten bedrivs kost-
nadseffektivt. De nya strategiska initiativen förväntas samman-
lagt innebära ytterligare investeringar på totalt 2–2,5 miljarder
kronor under treårsperioden. Det innebär en årlig kostnadsök-
ning på 1 miljard kronor till år 2021 (jämfört med 2018) och ett
nytt totalt kostnadsmål på omkring 23 miljarder kronor, baserat
på 2018 års valutakurser. Investeringstakten kommer att bero
på hur initiativen framskrider och kommer att öka gradvis under
de kommande tre åren. De strategiska initiativen förväntas leda
till både högre intäkter och ökad kostnadseffektivitet.

Affärsplanens övergripande framsteg kommer också att
mätas i termer av kundnöjdhet, medarbetarengagemang och
effektivitet samt hållbarhetsaspekter.

Vidareutveckling Strategiska initiativ

• Stärka och utöka affären med stora företag och
institutioner i SEB:s hemmamarknader genom att
erbjuda proaktiva förbättrade tjänster och platt-
formar.

• Fokusera på hållbar tillväxt i Baltikum och samti-
digt noggrant övervaka riskerna.

• Erbjudamer relevant och målinriktad rådgivning
till mindre och medelstora företag genom att
använda dataanalys.

• Göra SEB till ledande inom pensioner i Sverige och
Baltikum och förbättra kundservicen genom att
kombinera erbjudandet inom sparande och
försäkringar.

• Fortsätta att stärka SEB:s ställning inom hållbar
finansiering och hållbara investeringar.

• Sparande och investeringar
– förbättra erbjudandet inom
bankassurans och utveckla
investment management.

• Corporate och investment
banking– förbättra rådgiv-
ningen med speciellt fokus på
möjligheter inom förnybar
energi och ny teknik.

• Private banking– förbättra
erbjudandet inom private
banking och utvidga det inom
Norden.

• Påskynda innovation inom
hållbara finansiella tjäns-
ter.Se sid. 12.

Ett attraktivt heltäckande kunderbjudande baserat på proaktiv rådgivning och
produkter av hög kvalitet ska särskilja SEB när vissa banktjänster och produkter
blir allt mer standardiserade.

Rådgivningen blir mer relevant och kundernas behov och beteenden kan tas
om hand med hjälp av de nya insikter som skapas med hjälp av dataanalys.

Ledande
inom
rådgivning

SEB Årsredovisning 201810
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Vidareutveckling Strategiska initiativ

• Förbättra SEB:s fullservice-erbjudande och ta del
av möjligheterna som erbjuds inom Open Banking
för att till exempel distribuera SEB:s produkter till
nya marknader.

• Bygga vidare på Greenhouse-konceptet till små
och medelstora företag genom ett fullservice-
erbjudande kompletterat med närliggande tjäns-
ter såsom juridisk rådgivning och rekryterings-
tjänster med hjälp av externa leverantörer.

• Fortsätta att gå in i nya partnerskap och delta i
branschinitiativ, till exempel inom blockkedjetek-
nik och annan ny teknik.

• Utforska nya affärsmodeller och tjänster som
ligger nära bankverksamheten och samtidigt
bygga kompetens inom innovation och ny teknik.

• Investera i fintech-bolag genom SEB:s riskkapital-
verksamhet för att odla nya kontakter som kan
gynna kunderna.

• OpenBanking– utveckla
verksamheten i samarbete
med externa leverantörer.

• ERPintegration– samar-
beta med leverantörer av
affärssystem (ERP-system)
för bättre kundservice.

• Marketsplattformen– öka
digitala indirekta distribu-
tionskanaler för att använda
den existerande handels-
plattformen mer effektivt.

• SEBx– utforska och
använda ny teknik för att
möta framtida kundbehov
oberoende av bankens
verksamhet.

Finansiella tjänster blir allt mer integrerade i kundernas dagliga liv och verksamhet.
För att kunna möta kundernas efterfrågan, ska SEB utöka sitt erbjudande och inkludera
produkter och tjänster från externa leverantörer. Distributionskanalerna kommer att
breddas genom att SEB:s produkter och tjänster erbjuds på de plattformar där kunderna
finns.

Genom att utnyttja nya distributionskanaler och plattformar avser SEB att utforska
nya affärsmodeller, gå in på nya marknader och attrahera nya kunder.

Vidareutveckling Strategiska initiativ

• Förse kunderna med bättre rådgivning och nya
produkter genom nya sätt att använda de unika
data som SEB besitter.

• Investera i ny teknik.

• Öka tillgängligheten och bekvämligheten för
privatkunderna i alla kanaler, såsom att bli kund
och underteckna avtal digitalt.

• Frigöra tid för att öka antalet rådgivningsmöten
genom att dra nytta av självbetjäning och data.

• Effektivisera risk- och regelefterlevnadsfunktio-
nerna med hjälp av digitala metoder.

• Helautomatisering av
utvalda kund- och interna
processer.

• Datadriven förbättring av
konkurrenskraften genom
avancerad analys av stora
datamängder.

• Agila processer ska använ-
das alltmer för en snabbare
utveckling.

• Medarbetarnas kompetens
anpassas för att matcha
framtida behov.

Kunderna förväntar sig smartare, snabbare och säkrare tjänster. Samtidigt ställer
den hårda konkurrensen krav på att banken blir allt mer effektiv.

Fokus kommer att ligga på effektivitet och snabbhet; genom användning av ny teknik
och data ska transaktionshanteringen effektiviseras. Digitala och helautomatiska
processer förbättrar kunderbjudandet, produktiviteten och kostnadseffektiviteten.

Utökad
närvaro

Operationell
effektivitet
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Riskhantering
Bankens Chief Risk Officer (CRO) har utvärderat och stödjer
affärsplanen utifrån ett riskperspektiv. Styrelsens övergripande
risktolerans speglar bankens syn på risktagande och styrning och
återspeglar också affärsplanen.Se sid. 44.

För att förbättra styrningen av icke-finansiella risker, cyber- och
informationsrisker samt regelefterlevnadsrisker ingår nu mätning
av dessa risker som en del av ramverket för risktoleransen.

I en värld som präglas av stor osäkerhet både ur ekonomiska och 
hållbarhetsrelaterade perspektiv ökar förväntningarna från 
kunder och andra intressentgrupper på att banken ska kunna 
erbjuda innovativa och ansvarsfulla lösningar och aktivt bidra 
till en hållbar framtid.

Sedan flera år är SEB:s ambition att vara en förebild inom håll-
barhet i finansbranschen. Under 2018 stärkte banken ytterligare 
sitt fokus på hållbarhet vilket nu är en viktig del av bankens 
affärsplan 2019–2021. 

Klassificera och transformera portföljer
Givet de pågående klimatförändringarna kommer SEB, som ett 
led i stödet till kunderna i deras ambition mot ökad hållbarhet, 
att börja klassificera och gradvis transformera sin kreditportfölj. 
Banken kommer också att klassificera hela det förvaltade kapita-
let och öka andelen som förvaltas med hållbarhetskriterier, 
utöver det som redan är gjort i SEB:s fondbolag.

SEB kommer samtidigt att stärka sin hållbarhetsrådgivning 
gentemot kunderna baserat på marknadsinsikter och bankens 
ledande expertkunskap.

Dessutom ska SEB inrätta ett innovationscenter med fokus 
på att skapa nya finansierings- och investeringsmöjligheter, till 
exempel att utveckla hållbara kapitalmarknadsprodukter och 
tjänster. Detta ska göras utöver den dagliga produktutvecklingen 
inom divisionerna. Banken avser att erbjuda en rad hållbarhets-
produkter och produkter med positiv påverkan i alla kundseg-
ment.

Produktutveckling kommer att ske inom bland annat följande 
områden:
• hållbarhetsbaserade företagslån, obligationer och 

konsument krediter
• finansierings- och investeringsprodukter baserade på 

FN:s hållbara utvecklingsmål
• verktyg för hållbarhetsrelaterad rådgivning till företag 

och finansiella institutioner
• digitala lösningar för privatkunder för att stödja hållbar 

konsumtion 

Stärka policys och processer
SEB kommer även fortsättningsvis att inkludera hållbarhets-
aspekter som en naturlig del av verksamheten. Policys och 
processer förstärks kontinuerligt och anpassas till internationella 
och nationella krav. Banken och dess anställda ska alltid sträva 
efter att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Uppfö-
randekoden, SEB:s värderingar och kultur ska vara utgångs-
punkter i beslutsfattande och beteende. Lärande och utbildning 
i hållbarhetsfrågor kommer att stärkas.

Anpassa incitament
SEB ser betydelsen av att anpassa incitamentstrukturer inom 
företaget och har därför beslutat att ledande befattningshavare 
också ska utvärderas på hur de bidrar till bankens resa mot en 
hållbar framtid.

Läs mer om SEB:s hållbarhetsarbete på sid. 67–73.

Omställning till en hållbar framtid

Strategi Affärsplan
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Affärsplanen för 2016–2018 avslutad
Affärsplanen för 2016–2018 var inriktad på
målen konkurrenskraftig lönsamhet, stark
kapitalposition och långsiktig utdelningstill-
växt. För att nå dessa mål, siktade banken
på att vara ledande inom kundservice och

att vara den mest attraktiva arbetsgivaren.
Affärsplanen fokuserade även på tillväxt
inom styrkeområden och omvandling för att
tillvarata digitaliseringens möjligheter att
tillföra kundvärde och höja effektiviteten.

Räntabiliteten på eget kapital, exklusive
jämförelsestörande poster, förbättrades
till 13,4 procent från 12,9 procent.3)

SEB ingick i DowJones Sustainability
Index som enda nordiska bank under
hela perioden.

SEB:s buffert
ovanmyndig
hetskravet för
kapitaltäckning
har bibehållits
trots högre utdel-
ning och striktare
beräkningsregler.4)

Medarbetarnas
engagemang,
effektivitet och
förtroende
kvarstod över
branschgenom-
snittet.2)

Utdelningen
ökademed
25 öre varje år.5)

Kostnaderna
var lägre än
kostnadstaket
på 22 miljarder
kronor varje år.

1) Alla jämförelser utgår från 1 januari 2016.

2)Se sid. 14–15

3) Räntabiliteten på eget kapital, inklusive jämförelsestörande
poster, förbättrades från 12,2 till 16,3 procent.

4) Bufferten var 2,8 procent den 1 januari 2016 och 2,7 procent
den 31 december 2018.

5) För 2018, förslag till årsstämman. I tillägg föreslås en extra-
ordinär utdelning på 50 öre per aktie för 2018.

6) Inkluderar samtliga företagskunder.

Affärsplanens resultat1) Utvalda nyckeltal
Tillväxt Sedan 1 januari 2016

Öka tillväxttakten i
Sverige

150 nya kunder bland
storföretag

Utöka affären med
nordiska och tyska
storföretag och
institutioner

Tillväxt i totala företags-
krediter6) om 148 miljar-
der kronor

Utöka sparerbjudan-
det till privatpersoner
och företagskunder

Nettoinflödet av förvaltat
kapital uppgick till
136 miljarder kronor

Omvandling Sedan 1 januari 2016

Skapa ledande kund-
upplevelse av service
i världsklass

Användningen av mobil-
tjänster bland svenska
privatkunder ökade med
87 procent

Använd digitalisering
för anpassade verk-
tyg och gränssnitt för
rådgivning

12 349 rådgivningsmöten
på distans i Baltikum

Kontinuerligt lärande
för medarbetare

2 878 medarbetare
i ledarskaps/talang-
utvecklingsprogram

Framgångs-
faktorer för
hållbarhet Sedan 1 januari 2016

Öka lånen under
SEB:s gröna ramverk

Lån som klassificerats enligt
SEB:s gröna ramverk har
ökat till 16 miljarder
kronor

Öka de hållbara
investeringarna

Fonder förvaltade med
hållbarhetskriterier nådde
188 miljarder kronor

Stödja innovation och
entreprenörskap

Bidrag till partnerskap inom
innovation och entreprenör-
skap: 41 miljoner kronor

Alla kundsegment gav SEB högt betyg
och kundnöjdheten, mätt som kundernas
villighet att rekommendera SEB som bank,
utvecklades positivt under planperioden
för SEB:s fyra stora kundsegment.2)
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Mål
Ledande ställning i utvalda kundseg-
ment och att uppfylla eller överträffa
interna mål för kundnöjdhet.

Prospera – övergripande resultat
EnligtProsperasmätningavövergri-
pandekundnöjdhet rankadesSEBpå
2:aplatsavdenordiskastorföretagen,
enplacering lägreän2017.Blandde
svenskastorföretagennåddeSEBen
1:aplats. SEB rankadessomnummer
1avbådesvenskaochnordiska finan-
siella institutioner.

Svenskt Kvalitetsindex
Enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning
av kundnöjdhet förbättrades banker-
nas utfall för första gången på flera år.
SEB:s privatkunder var något mer
nöjda medan kundnöjdheten bland
företagen låg kvar på samma nivå.

Åtgärd
Dennyaaffärsplanen fokuserarpåatt
förbättrakunderbjudandetpåmånga
sätt förattdärmedkunnahöjakund-
nöjdheten.

Mål
SEB ska upprätthålla en kärnprimär-
kapitalrelation (CET1) som är cirka
1,5 procentenheter högre än regel-
verkskravet. Per 31 december 2018
uppgick SEB:s buffert till 2,7 procent-
enheter. SEB:s uppskattning av Finans-
inspektionens krav på CET1 var
14,9 procent vid utgången av 2018.

Strategiskamål ochutfall
Arbetet med strategin och den treåriga affärsplanen följs upp och mäts på
många nivåer. Dessa utvalda nyckeltal ger en översikt av utvecklingen.

1) Enligt Prospera
2)Enligt SEB:s Net Promoter Score-metod

2018

2017

2016

2018

2017

2016

20181)

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2017

2018

2016

2018

2017

2016Kundupplevelse och nöjdhet
Ett flertal interna och externa
nyckeltal används för att mäta
kundnöjdheten. Kundernas
vilja att rekommendera SEB är
ett av de viktigare måtten på
bankens utveckling.

Finansiella mål
Tack vare den motståndskraft
och flexibilitet som ges av en
stark kapitalbas, god tillgång
till finansiering, hög kreditvär-
dighet och kostnadseffektivi-
tet kan SEB skapa värde för
aktieägarna under olika mark-
nadsförhållanden. Styrelsen
fastställer tre finansiella mål
som bidrar till finansiell styrka.

Utfall exklusive jämförelsestörande poster i grå box.
1) Baserat på förslaget till utdelning på 6:50 kronor för 2018 som består

av 6 kronor i ordinarie utdelning och 50 öre i extraordinär utdelning.

Utfall exklusive jämförelsestörande poster i grå box.

1) Beräkningen förändrad 2018. Utan förändringen hade
utfallet varit 20,1 procentSe sid 47.

Mål
SEB ska generera en konkurrens-
kraftig räntabilitet (avkastning på
eget kapital). Det betyder att banken
långsiktigt strävar mot att nå en
räntabilitet på 15 procent.

Mål
40 procent eller mer av vinst per
aktie. SEB strävar efter en långsiktig
tillväxt av utdelningen per aktie.
Utdelningens storlek fastställs med
hänsyn till SEB:s finansiella position,
det rådande ekonomiska läget, intjä-
ning, myndighetskrav och tillväxt-
möjligheter.

Storföretag i Norden 1)

Kundernas vilja att rekommendera SEB

Kärnprimärkapitalrelation, procent

Småföretag i Sverige 2)

Räntabilitet på eget kapital, procent

Finansiella institutioner i Norden 1)

Privatkunder i Sverige 2)

Utdelning i relation till nettoresultatet, procent

Kunderna

Aktieägarna

3,8

>35 >35

3,7

3,8

>45

11,3

75

>45

3,7

3,8

>45

12,9

13,4

70

76

>50

3,74,2

47

17,6 1)

19,4

16,3

11,7

61

77

47

4,0

4,2

40

41

7,8

113

41

3,9

4,1

BranschsnittUtfall

Utfall

Utfall

Utfall

Branschsnitt

MålMål

18,8

37

3,9
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2018

2017

2016

Mål
SEB:småläratt varadenmestattrak-
tivaarbetsgivaren inomfinanssektorn.
Utvecklingenmätsgenommedarbetar-
undersökningen Insikt.

Kommentar
SEB fortsätteratt överträffaden finan-
siella sektornnärdetgällerdeanställ-
dasengagemang, effektivitet och
förtroendesamtvilja att rekommen-
deraSEBsomarbetsplats.Utfallet för
performanceexcellencevar rekord-
högt.

Åtgärd
Bankenarbetarmedutfallet av Insikt
påmångasätt.Medarbetarnasbehov
avbättre tillgång till IToch teknikären
del avaffärsplanen. Inkluderings- och
mångfaldsfrågoråtgärdasblandannat
genomattbankenhar tillsatt enchef
medansvar fördessa frågorochstyrel-
senhar fastställt bankenspolicy som
ramverk fördet fortsattaarbetet.

Mål
Minskagapet till nummer 1 i branschen
ochhadetbästaanseendetbland
konkurrenternapå längresikt.

Kommentar
Den långsiktiga trenden i Sverigeär
stabil. SEBbehöll sinandraplats,
medett utfall somvarövermarknads-
genomsnittet.

Åtgärd
SEBkommeratt fortsättaatt taaktiv
del i samhället, genomatt stödjaentre-
prenörskapochmedverka till enhåll-
barekonomi.

Mål
Minskakoldioxidutsläppenmed20
procentmellan2016och2020för
att nåmåletom18500tonkoldioxid.
Mätmetodenochdärmedmålet
förändradesunder2018.
Se sid. 73.

Kommentar
Minskningen i koldioxidutsläppen
beror främstpåmindrekontorsytor.
Se sid. 73.

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Motivation och engagemang
Den årliga undersökningen
Insikt mäter medarbetarnas
engagemang, effektivitet och
förtroende samt deras vilja
att rekommendera SEB som
arbetsplats.

Anseende
SEB följer resultaten av Kantar
Sifos Anseendeindex Företag
som mäter bankens anseende
bland konsumenter och före-
tagare.

Hållbarhet
SombankharSEB relativt
lågdirektmiljöpåverkan.Men
ambitionenärattminska
bankensegetkoldioxidutsläpp.

1) Företagets anseende hos allmänheten,
enligt Kantar Sifos Anseendeindex Företag.

2) SEB, SHB, Swedbank, Nordea,
Danske Bank.

Employee engagement, Index
Engagemang

Anseende1), Index
Sverige

Medarbetare, Index
Vilja att rekommendera SEB som
arbetsplats

Performance excellence, Index
Effektivitet och förtroende

Koldioxidutsläpp
Ton

Medarbetarna

Samhället

73

73

73

74

40

18 500

76

74

75

38

33

18 500

18 500

77

7879

82

42

43

23797

23 198

82

77

78

78

45

24054

81

81

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall
Genomsnitt för
finanssektorn

Genomsnitt för
finanssektorn

Genom-
snitt2)

Mål för
2020

Genomsnitt för
finanssektorn

77

Kommentar
SEBavseratt gradvisanpassasina
kredit- och investeringsportföljermot
enhållbarhetsprofil.

Åtgärd
Hållbarhethardefinierats somett stra-
tegiskt initiativ i affärsplanen.Roller,
ansvarsområdenochmålkommeratt
utvecklas förattmötaSEB:såtaganden
och intressenternas förväntningar.

Hållbara investeringar
Andelenav förvaltat kapital som
förvaltasenligt hållbarhetskriterier.

Gradvisökaandelenavdet förvaltade
kapitalet somförvaltasenligt hållbar-
hetskriterier.2018

2017

2016

Hållbar finansiering, mdr kr
Gröna lån

13,2

16,0

11,8

SEB Årsredovisning 2018 15

Strategiska mål och utfall Strategi



Långsiktigt värdeskapande
Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för
att möta kundernas, medarbetarnas och samhällets förväntningar.
I förlängningen skapar det värde för aktieägarna.

Strategi
Långsiktig strategi
SEB:s strategi bygger på 
utvecklingen av nära kundrelationer 
med ett långsiktigt perspektiv. Se sid. 9.

Tjänster
Kundanpassade erbjudanden
Proaktiv, kvalitativ rådgivning och heltäckande erbju-
danden, både digitala och personliga, som är tillgäng-
liga på kundens villkor och baserade på insikt om 
kundens behov.
Se sid. 18–23.

Affärsutveckling
Agil och proaktiv utveckling
Produkter och tjänster utvecklas agilt och proaktivt 
och är baserade på kundens preferenser och på mark-
nadsutsikterna. Se sid. 9 och 27.

IT och data
Driftsäker och funktionell IT 
IT-strukturen stödjer stabiliteten i den dagliga driften, 
hanterar stora mängder data och stödjer agil utveck-
ling av produkter och tjänster. Se sid. 38.

Kunder
1,7miljoner företags
och privathelkunder
Kundernas behov är kärnan i bankens
verksamhet. Kundernas högt ställda
förväntningar på både personlig och digi-
tal service, på kvalitativ rådgivning samt
på hållbara lösningar driver bankens
affärsutveckling och erbjudanden.

Medarbetare
15 000medarbetare
Bankens medarbetare bygger och
fördjupar relationerna med kunderna.
Deras engagemang, kunnande och
kontinuerliga lärande är viktiga fram-
gångsfaktorer för bankens verksamhet
och framtida utveckling.

Samhället
Samhället i stort
Banker utgör en integrerad del av
samhället och är viktiga för att skapa
ekonomisk tillväxt och socialt värde.
Med detta följer förväntningar på att
banken tar ett stort ansvar för hur den
agerar, så att samhället kan fortsätta
att utvecklas på ett hållbart sätt.

Aktieägare
261 000 aktieägare
Aktieägarnas kapital är en förutsättning
för att bedriva bankens verksamhet.
Aktieägarna förväntar sig en konkurrens-
kraftig och uthållig avkastning på sitt
kapital. Många av de större ägarna har
ett långsiktigt perspektiv på sitt engage-
mang i banken.

Tj
än

st
er

St
ra

te
gi

IT
och

data

Affärs-

Genom att uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell
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För kunder
Genom att tillhandahålla proaktiv
rådgivning och ett brett utbud av
lättillgängliga tjänster, stödjer SEB
sina kunders långsiktiga ambitioner
och tillför värde i alla utvecklingssta-
dier för företag och institutioner och i
livets alla faser för privatpersoner.
Se sid. 18–23.

Motståndskraft
Finansiell styrka
Den finansiella styrkan ger den motstånds-
kraft och flexibilitet som krävs för att bistå 
kunderna såväl i goda som i dåliga tider. 
Se sid.44.

Styrning
Tydlig bolagsstyrning
Bolagsstyrningen är baserad på en
tydlig ansvarsfördelning, en väl utvecklad 
struktur för intern kontroll och på ägar-
engagemang. Se sid. 52.

Risk
Sund riskkultur
För att möta kundernas behov tar och 
hanterar SEB risker. SEB känner sina 
kunder väl och risker motverkas av försik-
tighet, riskmedvetenhet och expertis i hela 
organisationen. Se sid. 44.

Fördelning av ekonomiskt
värde63miljarder kronor
för 2018.

Räntor erlagda
till kunder

18mdr kr

Utdelning till
aktieägare

14mdr kr

Löner, pensioner
och förmåner till
medarbetare

11mdr kr

Betalningar till
leverantörer

10mdr kr

Skatter och
sociala avgifter

7mdr kr

Myndighets-
avgifter

3mdr kr

För medarbetare
Medarbetarna deltar i, och värdesätter,
de möjligheter till lärande och vidareut-
veckling som är en del av SEB:s verk-
samhet. Medarbetarna deltar också i
många partnerskap som SEB stödjer för
att hjälpa samhället att utvecklas och
blomstra.Se sid. 26.

För samhället i stort
Banken förmedlar finansiella lösningar,
tillhandahåller betaltjänster och hante-
rar risker. Tillsammans främjar det
ekonomisk tillväxt och välstånd. SEB
betalar skatter och avgifter enligt lokala
regler där banken verkar. SEB tar ansvar
i sin roll som finansiär och kapitalförval-
tare och arbetar proaktivt med miljö-,
sociala och styrningsrelaterade frågor.
Se sid. 24.

För aktieägare
Utdelning och eventuella ökningar
i marknadsvärdet över tiden bidrar
till aktieägarnas ekonomiska trygg-
het och möjliggör nya investeringar.
SEB:s konkurrenskraft ökar och
långsiktiga risker minskas genom
att miljö-, sociala och styrnings-
relaterade aspekter integreras i
verksamheten.Se sid. 29.

Värdeskapande baserat på förtroende
Bankerna har en grundläggande roll i samhället genom att agera
som mellanhand när de tillhandahåller, och ger råd kring, ett brett
utbud av finansierings och sparandelösningar samt riskhante-
rings- och betaltjänster. SEB:s verksamhet påverkar – och påver-
kas av – kunderna, aktieägarna, medarbetarna och samhället.
Deras förtroende är en förutsättning för bankens verksamhet.
Därför anpassar sig banken löpande till en föränderlig miljö,
agerar i enlighet med förväntningar och regelverk och tillhanda-

håller tjänster som är proaktiva, insiktsfulla, transparenta och till-
gängliga på kundens villkor.

Internt ställs dessutom höga etiska krav för att upprätthålla
intressenternas förtroende. Till hjälp finns bankens uppförande-
kod samt interna regler och rutiner, som tar avstamp i en kultur
baserad på öppenhet, affärsansvar och bankens värderingar.
Läs mer om bankens uppförandekod på sid. 28 och på
sebgroup.com/sv

Motståndskraft

Bolagsstyrning

utveckling

Ris
k

skapas hållbart värde

SEB Årsredovisning 2018 17

Långsiktigt värdeskapande Strategi



Kunder
Kunderna efterfrågar både smarta digitala lösningar
och personliga möten. De vill ha en partner som är
proaktiv och långsiktig och som kan erbjuda objektiv
rådgivning för att de ska kunna nå sina ambitioner.



Kundsegment

D
et förbättrade affärsläget innebar att stora före-
tag inom alla segment ökade aktivitetsnivån under
året. Företagen började öka sina investeringar i
kapacitet och ny teknik. Det resulterade i att efter-
frågan på lån ökade efter flera år på samma nivå.

Det positiva affärsklimatet ledde också till efterfrågan på en
rad tjänster såsom rådgivning, handelsfinansiering och depå-
förvaltning.

De finansiella institutionerna var mer aktiva under 2018 i takt
med tilltagande marknadsvolatilitet. Införandet av MiFID II
har inneburit ett ökat antal transaktioner på elektroniska
plattformar, samtidigt som den ökade transparensen har
lett till ökad konkurrens och marginalpress på marknaden.

För små och medelstora företag präglades året av hög
aktivitetsnivå och låneefterfrågan ökade såväl i Sverige som

i Baltikum. I Sverige fortsatte SEB att flytta fram positionen
som företagsbank.

Hushållens ekonomi var fortsatt stark som en följd av den
starka konjunkturen och det låga ränteläget. Kundaktiviteten
var hög och användningen av digitala tjänster ökade såväl i
Sverige som i Baltikum. Under 2018 blev 33 800 privatperso-
ner i Sverige kunder i banken helt digitalt och nästan en tred-
jedel av alla ansökningar om bolånelöften gjordes digitalt.
I Baltikum lanserades en ny version av SEB:s mobil-app och
antalet användare ökade med mer än 50 procent. Kunderna
uppskattar möjligheten till rådgivning via webbaserade
videomöten och en dryg tredjedel av försäljningen skedde
i digitala kanaler.

Kundaktivitet 2018

Stora företag
SEB har en varaktig och unikt stark rela-
tion med storföretag i Sverige och övriga
Norden där banken har stöttat deras affä-
rer, deras internationella expansion och
funnits med som partner i både goda och
dåliga tider. I dag betjänar SEB cirka 2 300
stora företag inom ett brett spektrum av
branscher. De flesta har en omfattande
internationell verksamhet och många av
dem är globala marknadsledare. I Norden
tillhör kunderna de största i sina respek-
tive branscher, medan kunderna i Tyskland
och Storbritannien återfinns i spannet från
större medelstora företag upp till multina-
tionella företag.

 Läsmer
på sid. 20

Mindre och
medelstora företag
SEB har en etablerad ställning som entre-
prenörernas och småföretagarnas bank
med cirka 400 000 mindre och medelstora
företagskunder. Av dessa uppgick antalet
helkunder till 166 000 i Sverige och
101 000 i Baltikum. I segmentet ingår
650 större medelstora företag (mid-corp),
många med internationell verksamhet, och
kunder inom offentlig sektor i Sverige, så
som statliga myndigheter, statligt ägda
företag samt kommuner.

 Läs mer
på sid. 22

Finansiella
institutioner
Banken betjänar cirka 700 finansiella
institutioner. Här finns ett stort urval av
pensions- och kapitalförvaltare, hedge-
fonder, försäkringsbolag, statliga investe-
ringsfonder och andra banker. Kunderna
finns framförallt i Norden, men även utan-
för Norden, bland annat i form av globala
institutioner som söker nordiska expone-
ringar.

 Läsmer
på sid. 21

Privatkunder
SEB är en av de stora bankerna i Sverige,
Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har
SEB också en grundmurad position och är
en av marknadsledarna inom private ban-
king. I samverkan med företagsaffären i
Norden, Tyskland och Storbritannien
har SEB en etablerad private banking-
verksamhet i dessa länder.

Totalt har SEB cirka fyra miljoner privat-
kunder i Sverige och Baltikum. Av dessa är
489 000 helkunder i Sverige och 950 000
i Baltikum. Inom private banking har SEB
cirka 35 000 kunder.

 Läs mer
på sid. 23
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Stora företag De stora företagen efterfrågar en bank med långsiktigt
perspektiv som kan vara en partner som stödjer dem på
tillväxtresan. De förväntar sig smidiga systemlösningar
och proaktiv, värdeskapande rådgivning.

Lättanvända
integrerade tjänster
SEB har sedan länge byggt integrerade
lösningar, som gör att storföretagen kan
hantera och automatisera betalningar,
konton och avstämningar direkt i sina
affärssystem i stället för genom bankens
internettjänst C&I Online. Denna utveck-
ling fortsätter i ökad takt genom Open
Banking, som innebär nya möjligheter
att samla kunddata från olika aktörer i
konsoliderade tjänster.

Ett exempel på produktutveckling inom
detta område är Advanced Analytics, en
tjänst som är inbyggd i C&I Online. Det är
en lättanvänd och flexibel tjänst med
funktioner för trendanalys, simuleringar,
sökningar och datautvinning. Här kan
kunderna till exempel kombinera data
från konton de har hos SEB med data
från konton de har hos andra banker.

Grön finansiering
Sedan länge är hållbarhetsperspektivet,
manifesterat bland annat i SEB:s bransch-
policys och ställningstaganden, en integre-
rad del i kreditprocessen och den löpande
dialogen med företagskunderna.

SEB har varit en av nyckelspelarna
bakom framväxten av marknaden för
gröna obligationer, en investeringsform
som kombinerar god avkastning med
dokumenterade miljöfördelar. Marknaden
för gröna finansieringslösningar växer och
under 2018 deltog SEB som rådgivare och

arrangör när fastighetsbolaget Vasakro-
nan blev först i världen med att ge ut ett
grönt certifikat för finansiering av definie-
rade gröna tillgångar.

Under 2017 utfärdade SEB en egen grön
obligation på 4,9 miljarder kronor. Den har
använts för att ge gröna lån till kunder för
miljöinvesteringar inom exempelvis förny-
bar energi, hållbart skogsbruk, gröna bygg-
nader och rena transporter i Sverige, Norge
och Finland.

Råd för digital affärsverksamhet
SEB etablerade under 2018 en separat
funktion för företagsfinansiering, speciali-
serad på rådgivning kring digitala affärs-
modeller och strategier. Genom att bygga
upp spjutspetskompetens inom nya
högteknologiska företag med affärsmo-
deller baserade på digital teknik kan SEB
öka relevansen i den strategiska dialogen
med de stora företagen.

Företagstransaktioner
De stora företagen uppskattar SEB:s
specialiserade affärs- och rådgivnings-
tjänster i samband med företagstran-
saktioner (M&A-aktiviteter), med mera.
Under 2018 bidrog banken till 19 före-
tagstransaktioner och 24 aktierelaterade
transaktioner i Norden (börsintroduk-

tioner, nyemissioner med mera). SEB
anlitades exempelvis som ensam finan-
siell rådgivare när den norska möbelkon-
cernen Ekornes förvärvades av möbeltill-
verkaren Qumei. SEB var också finansiell
rådgivare vid Atlas Copcos avknoppning
av Epiroc.

Våra önskemål och
behov hamnar högt
på SEB:s prioriterings-
lista.”

Kion är Europas största tillverkare av
gaffel- och industritruckar och ledande
leverantör av logistiklösningar för fabri-
ker, lager och distributionscentraler.

Med verksamhet på sex kontinenter
har Kion behov av flera banker, men SEB
är koncernens huvudbank och förser
bolaget med finansieringslösningar, cash
management i Norden samt olika typer
av derivattjänster kopplade till valuta-
hantering.

”Det viktigaste i en bankrelation är att
banken har ett långsiktig åtagande, inte
minst när det gäller finansiering. Man
måste kunna lita på att banken finns där
över tid. Jag upplever det som att vi är
viktiga för banken och att våra behov
och önskemål hamnar i topp på priorite-
ringslistan. Det är en bra känsla”, säger
Dirk Baltzer.

Läs mer på sebgroup.com/sv

Mötenavvårakunder

KionGroup
Dirk Baltzer, Treasurychef

SEB:s ställningstaganden och
branschpolicys

SEB:s policys återfinns på sebgroup.
com/sv/om-seb/hallbarhet

Arms and Defence
Sector policy

Policy for the SEB Group
Derived from the Instruction for the
President and Chief Executive Officer.

Adopted by the President and Chief Executive Officer of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) on 20 August 2014

Gruvor och
metallindustrin
Branschpolicy

Policy för SEB. Härrör från
instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Förnyelsebar energi
Branschpolicy

Policy för SEB. Härrör från
instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.Adopted by the President and Chief Executive Officer of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) on 20 August 2014

Sjöfart
Branschpolicy

Policy för SEB. Härrör från
instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.
Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.Skogsbruk

Branschpolicy
Policy för SEB. Härrör från
instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Fossila bränslen
Branschpolicy

Policy för SEB. Härrör från
instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.
Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Ställningstagande för SEB. Härrör
från instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Sötvatten
Ställningstagande

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Barnarbete
Ställningstagande

Ställningstagande för SEB. Härrör
från instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.

Statement for the SEB Group.
Derived from the Instruction for the
President and Chief Executive Officer.

Climate Change
Position statement

AdoptedAdopted by by the the President President and and Chief Chief Executive Executive Officer Officer of of Skandinaviska Skandinaviska Enskilda Enskilda Banken Banken AB AB (publ) (publ) on on 6 6 November November 2015. 2015.
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Finansiella
institutioner

De finansiella institutionerna efterfrågar tillgänglighet,
skräddarsydd rådgivning, hållbara investeringsalternativ
och effektiv finansiell infrastruktur.

Tillväxt för InvestorWorld
SEB har under året framgångsrikt rullat ut
sitt Investor World-koncept till markna-
den. Det består bland annat av en global
plattform för depåförvaringstjänster som
är framtagen i samarbete med det ameri-
kanska företaget för finansiella tjänster
Brown Brothers Harriman. Här erbjuds
kunderna SEB:s tjänster via en ny teknisk
plattform, vilket ger dem ökade möjlighe-
ter både ur ett service- och teknikper-
spektiv. Under 2018 har ett 30-tal kunder
valt att flytta till denna plattform, varav
de tio största kunderna inom depåförva-
ringstjänster.

Inom ramen för Investor World erbjuder
banken en rad tjänster som oberoende av
tillgångsslag stödjer investeringsproces-
sen. Kunderna får tillgång till clearing av

derivat, hantering av säkerheter, risk- och
värderingstjänster samt administrativa
back office-tjänster. Tillsammans med ett
heltäckande utbud inom valutahandel,
cash management och företagstransaktio-
ner kan de finansiella institutionerna däri-
genom fokusera på sitt kärnuppdrag att
skapa värde för sina kunder.

Genom Investor World har SEB flyttat
fram positionerna bland de institutionella
kunderna i Norden.

Hållbara investeringsalternativ
Bland finansiella institutioner märks ett
tydligt ökat intresse för hållbarhet, vilket
manifesteras i en ökad efterfrågan på håll-
bara investeringsalternativ och rådgivning
kring hållbarhetsrelaterade frågor. SEB
har en väl etablerad ställning inom detta
område och var en av de första bankerna
i världen som inkluderade hållbarhets-
aspekter i sin kapitalförvaltning.

Intresset växer också för andra typer av
investeringar som kan bidra till att lösa

globala samhällsutmaningar och sociala
problem. Finansiella institutioner har visat
stort intresse för SEB:s mikrofinansfonder,
som slussar kapital till småföretagare i
utvecklingsländer, vilka inte har tillgång
till det traditionella banksystemet. SEB har
sedan 2013 lanserat sex mikrofinansfon-
der, med ett kapital på nästan sju miljarder
kronor, som nått ut till fler än 23 miljoner
småföretagare i utvecklingsländer.

Trygga och nöjda
kunder skapas genom
långsiktighet och hög

effektivitet. Vi är jättenöjda
med SEB och sätter stort värde
på vår relation.”

Alecta är ett ömsesidigt, kundägt bolag,
som tar hand om tjänstepensionen för
många tjänstemän och företag i Sverige.

Fokus ligger på att skapa långsiktigt
hållbara pensioner genom god avkast-
ning och effektiv förvaltning. Hållbarhet
är en integrerad del av affären, både på
grund av kundernas efterfrågan och som
en viktig del av riskhanteringen.

Alecta har en långvarig bankrelation
med SEB, där man framför allt utnyttjar
kapitalmarknadstjänster och cash
management. Bolaget har också varit
ägare i banken sedan 1948.

Läs mer på sebgroup.com/sv

Mötenavvårakunder

Alecta
Magnus Billing, VD
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Mindre och
medelstora
företag

Stöd till tillväxtföretag
I Sverige har SEB fortsatt att utveckla
Greenhouse-konceptet, som är en helhets-
lösning för att stötta tillväxtföretag. Det
sker genom stöd och rådgivning, både av
bankens egna experter och av utvalda
samarbetspartners. Konceptet består av
allt från breda seminarier till skräddar-
sydda program. Genom Greenhouse och
genom bankens samarbeten med organisa-
tioner på alla steg i entreprenörstrappan
(se sid. 25) fortsätter SEB att stärka sin
ställning som entreprenörernas bank.

Heltäckande skydd
SEB är en av få aktörer som erbjuder en
kombination av traditionella banktjänster
och ett heltäckande försäkringsskydd för
småföretagare. Här ingår tjänster för de
anställdas behov av trygghets- och
pensionslösningar och för att snabbt
få tillbaka anställda efter sjukdom. SEB
hjälper också företagaren att planera för
sin egen pension och erbjuder sjukförsäk-
ringar som kan ge småföretagare ett
försäkringsskydd på samma nivå som
anställda i större företag.

OpenBanking skapar nya tjänster
Utvecklingen mot Open Banking innebär
på sikt att banktjänster kommer att bli till-
gängliga och kunna integreras i andra
aktörers system och kanaler – oavsett om
de är banker eller helt andra typer av före-
tag. På samma sätt kommer banker att
kunna integrera andras tjänster i sina
kanaler. Den här utvecklingen märks på
flera sätt. Under året gjordes SEB:s
utvecklarportal tillgänglig för externa
användare. Här finns standardiserade
gränssnitt (så kallade API:er, Application
Programming Interface) kopplade till
betalnings- och kontoinformation från SEB.

SEB arbetar också aktivt med att bygga
integration mot leverantörer av affärssys-
tem samt bokförings- och lönerevisions-
byråer. Genom denna typ av lösningar
blir det möjligt för företagen att utföra
betalningar och kontoavstämningar samt
sköta sin bokföring med automatik på ett
och samma ställe, antingen i sina egna
affärssystem eller genom sina bokförings-
och lönerevisionsbyråer. SEB har sedan
tidigare etablerat en integration med
Visma Autoplay och under 2018 ingick
banken partnerskap med Capcito och
PE Accounting.

Digitala tjänster
Företagen efterlyser ett ökat utbud av
proaktiva och digitala tjänster och auto-
matiserade lösningar. Under året har SEB
gjort det möjligt att digitalt teckna ett
drygt 10-tal produkter via internetbanken
för företag. Under året arbetade banken
med en pilot för att förbättra kundupple-
velsen – en digital kundanpassad process
för företag att bli ny kund i SEB, samtidigt
som banken lever upp till regelkraven
kring kundkännedom och penningtvätt.

Vi känner att SEB
är i framkant när det
gäller hållbarhet, vilket

är viktigt för oss eftersom vi
arbetar med hållbarhet genom
hela värdekedjan.”

BioGaia är ett forskningsbaserat hälso-
vårdsföretag som utvecklar probiotiskt
kosttillskott, det vill säga produkter som
innehåller levande mikroorganismer
med bevisade hälsoeffekter. BioGaia har
130 medarbetare, innehar 440 patent
och säljer sina produkter på 100
marknader.

BioGaia har, som helkund i banken
sedan 2016, förlitat sig på SEB vad gäller
betalningsflöden, valutasäkring och
analystjänster.

”Banktjänster hos olika banker är
praktiskt taget identiska så personliga
relationer är viktiga. Vi tycker att SEB är
professionella, de har en hög servicenivå
och erbjuder intressanta seminarier och
samtal”, säger Margareta Hagman.

Läs mer på sebgroup.com/sv

Mötenavvårakunder

BioGaiaAB
Isabelle Ducellier,VD
MargaretaHagman, finanschef

De mindre och medelstora företagen vill ha proaktivitet och
engagemang och efterfrågar bekväma digitala lösningar,
som är tillgängliga i de kanaler de själva väljer.
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Privatkunder Privatkunderna vill ha digitala lösningar som förenklar
vardagen. De vill känna sig sedda och förstådda och
förväntar sig skräddarsydd, personlig rådgivning såväl
i digitala kanaler som vid personliga möten.

Personlig och digital rådgivning
Under 2018 lanserade SEB i Sverige ett
verktyg för digital rådgivning som ger
kunderna möjlighet att få en diagnos på sin
privatekonomi. Till skillnad från de flesta
konkurrenter har SEB valt en funktion, som
utgår från kundens ekonomiska helhet,
inte bara från ett investeringsperspektiv.

Diagnosen bygger på ett antal frågor
som kunden svarar på, samt automatiskt
inhämtad information om kundens till-
gångar och skulder hos SEB. Baserat på

detta presenteras råden i prioriterad ord-
ning. För vissa kunder är rådet att starta
ett riskbaserat sparande, medan för andra
är rådet att först se över sina skulder eller
bygga upp en buffert på sitt konto för att
klara av oförutsedda händelser. De råd
som ges digitalt sparas i bankens kundsys-
tem, så att rådgivaren vid ett fysiskt möte
kan fortsätta dialogen utifrån dem.

Gröna investeringar
Även bland privatkunderna finns ett
tydligt växande intresse för hållbarhet.
Det visar sig bland annat i en stark tillväxt i
bankens hållbarhetsfonder. Under 2018
blev SEB första bank i Sverige att lansera
ett grönt bolån, som ger rabatterad
boränta för dem som bor i ett klimatsmart
hus. Hit räknas bostäder som uppfyller
kriterierna för Boverkets energiklassifice-
ring, Svanenmärkta hus, certifiering enligt
Sweden Green Building Council samt certi-
fierade passivhus.

Bolåneutvecklingen
Flera faktorer bidrog till en avmattning av
bostadsmarknaden under året. Nya regel-
verk, till exempel amorteringskrav, gjorde
det svårt för kunderna att låna över fyra
och en halv gånger årsinkomsten. Förvän-
tan om räntehöjningar från Riksbanken
ledde till att kunderna valde att binda en
större andel av sina lån. Konkurrensen
från nya aktörer med nischade erbjudan-
den ökade något.

Hjälp vid avgörande livssteg
Vid sidan av de digitala verktygen värdesätter kun-
derna även möjligheten att träffa kompetenta och
engagerade rådgivare. SEB fortsätter att utveckla
kontoren som mötesplatser med utvidgade öppet-
tider och generösa ytor för möten och evenemang.

Under 2018 lanserade banken även ett heltäck-
ande rådgivningskoncept format utifrån kundernas
viktiga livshändelser. På ett pedagogiskt sätt delar
SEB med sig av råd och verktyg kring avgörande
livssteg som att flytta ihop, gifta sig och skaffa barn.
Den ekonomiska rådgivningen blir här en integrerad
del av kundernas vardag och verklighet.

Jag gillar verkligen
min rådgivare. Hon
är vänlig och hjälpsam

och försöker alltid att hitta
bästa lösningen för mig.”

Marje Michalski arbetar som finansan-
svarig på en tandklinik i Tallinn. Hon har
varit kund hos SEB sedan 2000. Marje
använder internetbanken för att sköta
sin dagliga ekonomi och hon har sitt
bolån, sitt bankkort, sina fonder och sitt
pensionssparande hos SEB.

”Jag gillar möjligheten att avrunda
uppåt på kortköp och att skillnaden
går in i min Digital Coin Jar1). Det är ett
bekvämt sätt att spara utan att behöva
tänka på det.”

1) En form av sparande som erbjuds SEB:s
kunder i Baltikum.

Mötenavvårakunder

MarjeMichalski
Privatkund hos SEB i Tallinn, Estland
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SEB i samhället
SEB är en integrerad del av samhället och vill stärka möjligheterna
för framtida generationer. Banken engagerar sig i entreprenörskap och
innovation och bidrar till omställningen till en hållbar ekonomi. Banken
förmedlar också kunskap om privatekonomi och social inkludering.



B
anker spelar en nyckelroll för
samhällens infrastruktur och
är viktiga för att skapa ekono-
misk tillväxt och sociala
värden. SEB bistår hushåll,
entreprenörer och företag

med finansiering, investeringar, betal-
ningar och sparande. Banker främjar
därmed ekonomisk utveckling, tillväxt,
nya jobb, internationell handel och bidrar
på så sätt till finansiell trygghet.

SEB har drivits av viljan att sammanföra
idéer, människor och kapital ända sedan
banken bildades. Till exempel samarbetar
banken sedan länge med ett antal entrepre-
nörsorganisationer som stödjer företagare
på olika nivåer, från nya små-företag via Ung
Företagsamhet och Venture Cup till entre-
prenörseliten genom Årets Entreprenör.

2018 inleddes ett samarbete med
Base10, en hubb för startupföretag, där
tech-bolag kan möta ambitiösa entreprenö-
rer. Under året ledde SEB ett Entreprenörs-
kollo där tonåringar deltog i föreläsningar i
företagsjuridik och privatekonomi, och fick
råd och inspiration från affärsänglar, men-
tala coacher och retorikexperter. I Balti-
kum driver SEB en webbaserad plattform,
eAkadeemia, för nystartade företag och
entreprenörer. Här erbjuds praktiska tips,
verktyg för implementering av idéer, och
etablerade företagares rekommendatio-
ner för att nå framgång. Webbsidorna på
plattformen besöktes 115 000 gånger
under året.

Mentor
Sedan 1997 samarbetar SEB med Mentor
vars syfte är att skapa relationer och
bygga förtroende mellan unga och vuxna.
Genom Mentor kan SEB:s medarbetare
stödja unga i de lägre tonåren och bidra
till samhället samtidigt som de utvecklar
sig själva och sitt eget ledarskap. Under
2018 träffade 6 944 ungdomar 159 SEB-
medarbetare inom Mentor-programmet.

Stödja sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer spelar en allt vikti-
gare roll i samhällen där sociala och ekono-
miska klyftor liksom ojämlikhet ökar. SEB
samarbetar med Inkludera, en paraply-
organisation för sociala entreprenörer
som stödjer samhällsgrupper som
riskerar utanförskap.

Sprida kunskap
om privatekonomi
SEB vill stödja unga i samhället att fatta
välgrundade beslut vad gäller sin privat-
ekonomi. Banken stöder Ungdomar.se, en
av Sveriges största digitala mötesplatser
för unga i åldrarna 13–25 år. Initiativet We
Change-turnén inspirerar och inkluderar
unga i samhällsutvecklingen och stärker
dem att hitta lösningar som bidrar till att
uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. SEB
medverkade 2018 på flera orter i Sverige,
bland annat med att stärka ungdomars
kunskap om privatekonomi och presentera
verktyg för minskad ojämlikhet i Sverige
och världen.

I Baltikum har SEB under många år anord-
nat Financial Literacy Roadshow, där
SEB-medarbetare besöker skolor med
målet att öka ungdomars kunskap om
privatekonomi. Över 20 000 ungdomar
har de senaste tre åren fått lära sig om
bland annat lön och skatter, budget och
långsiktigt sparande, och fått inspiration
för framtiden. Utbildningar har hållits av
cirka 400 medarbetare för 6 500 ung-
domar under 2018.

Hållbara samhällen
Med FN:s globala mål står en hållbar
utveckling allt mer i fokus. Klimatföränd-
ringarna är en av dagens viktigaste utma-
ningar. SEB inser vikten av att arbeta
aktivt för att minska både sin indirekta
och direkta klimatpåverkan. Den indirekta
påverkan sker via kreditgivning och
kapitalförvaltning och SEB utvecklar här
produkter och arbetssätt för att möta
utmaningarna. Banken arbetar för att
minska sin direkta påverkan främst genom
att ytterligare minska utsläppen i sam-
band med affärsresor samt genom att
minska den egna energi- och pappers-
förbrukningen.Läs mer i Hållbarhets-
rapporten, sid. 67.

SEB:s entreprenörstrappa

• Årets entreprenör
• Guldklubban
• Årets nybyggare

• Ung Företagsamhet • Prins Daniels Fellowship

• Venture Cup • Business Challenge

• NyföretagarCentrum • Startup Sthlm • Uppstart Malmö

Hylla

• SUP46 • YEoS • Connect

• Inkludera • Base10 • Minc • E-Commerce Park

Växa

Utveckla

Starta

Planera

Inspirera

Baserat på sina erfarenheter som socionom har
Moa Gürbüzer skapat Sveriges mest sålda alkohol-
fria bubbel. Hon utnämndes till Årets nybyggare
2016 och till Årets kvinnliga stjärnskott i Väst-
sveriges final av Årets Entreprenör 2018.
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Vinjett Vinjett

Att arbeta på SEB är att vara en positiv kraft i samhället
genom möjligheten att hjälpa kunderna att uppnå sina mål.
Som arbetsgivare kommer SEB alltid att stötta de som har
ambitioner och banken är övertygad om att mångfald och
inkludering är avgörande för att lyckas.

SEB:s
medarbetare

Vid ett evenemang för alla medarbetare i
Arenastadens kontor presenterades den
nya treåriga affärsplanen 2019–2021.
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en årliga medarbetarundersökningen Insikt visar
att SEB:s medarbetare är engagerade och motive-
rade. Undersökningen visar också att medarbe-
tarna förstår och inspireras av bankens vision och
att de känner sig involverade i beslut som påverkar

dem. Nyckeltalen för engagemang, effektivitet och förtroende
var på historiskt höga nivåer och fortsätter att ligga högt i
jämförelse med andra aktörer i den internationella finans-
branschen.

Arbetsmetoder för affärsutveckling
Metoderna för att driva affärsutveckling bygger i ökad
utsträckning på tvärfunktionella team, transparens och tids-
effektiva processer. Kundresan – en metodisk analys av
kundens behov och upplevelse av banken – utgör basen för
utvecklingen. För att engagera allt fler medarbetare i att
arbeta enligt nya metoder erbjuds internutbildning och inspi-
rationsaktiviteter såsom The Buzz där drygt 1 000 medarbe-
tare bjöds in för att under en heldag lära sig mer om och testa
olika arbetssätt inom området agila metoder.

AndraAltoa

Varför SEB:
SEB är en förebild när det gäller nytänkande. Vårt engagemang
för innovation uppskattas inte bara av kunder och anställda utan
inspirerar också andra företag och branscher. Mitt personliga
intresse för banbrytande innovation gör att SEB är en fantastisk
plats att arbeta på.

Det bästamed jobbet:
Min personliga utveckling är i ständig rörelse. Det är aldrig en lugn
stund och jag har alltid en utmaning på gång där mina initiativ
uppskattas.

Min inspirationskälla:
Det finns många begåvade människor på SEB som inspirerar mig.
Sedan är min inre nyfikenhet en inspirationskälla som ger mig
mod att utmana och förändra.

Viktor Sjöberg

Varför SEB:
SEB ger möjlighet att vara med på en transformationsresa i en
stor organisation och i en bransch där det händer mycket just nu.
Dessutom känner jag starkt för SEB:s hållbarhetsarbete och
entreprenörsanda.

Det bästamed jobbet:
Att tillsammans med kunderna skapa framtidens bank och
mötesplats. På Experience Center ska kunderna inte bara få
hjälp, utan även bli inspirerade.

Min inspirationskälla:
Den återkoppling vi får från kunder, eventdeltagare, entre-
prenörer och kollegor som bekräftar att vi är på rätt väg mot
framtiden.

Ett transformativt och inkluderande ledarskap

SEB:s ledarskapsfilosofi är skapad för att rusta chefer att
leda i en komplex och snabbföränderlig värld. En viktig
roll för ledare är att skapa fungerande team, vilket förut-
sätter förmågan till empatiskt lyssnande. Fokus ligger på
att driva förändring, främja innovation samt säkerställa
att företagskulturen präglas av bankens värderingar,
vision och syfte.

För att bättre förstå varandra och för att möta kunder-
nas behov verkar SEB för mångfald och en inkluderande
kultur på alla nivåer i banken. Under året skapades en ny
chefsroll med ansvar för att driva dessa frågor.

Banken strävar efter att:
• Främja en inkluderande, värderingsdriven kultur där

medarbetare känner sig uppskattade, respekterade
och involverade oberoende av vilka de är, vad de tror
på och var de kommer ifrån

• Möjliggöra lärande om inkludering och mångfald, inklu-
sive att adressera omedvetna fördomar och främja ett
inkluderande ledarskap

• Öka mångfalden i teamen

• Aktivt utse fler kvinnor till ledarroller i nyckelpositioner

• Rekrytera, utveckla och befordra medarbetare med
internationell bakgrund

• Säkerställa att SEB:s team och ledningsgrupper är
balanserade vad gäller kön, ålder, kompetenser och
geografisk bakgrund.

Möt Andra och Viktor

Ålder:43

Roll:Chef för strategi och
kundinsikter, SEB Baltikum

Hos SEB sedan:2007

Ålder:26

Roll:Medarbetare på Experience
Center i Stockholm

Hos SEB sedan:2015

D
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seminarier för kunskapsutbyte. Dessutom
arbetar SEB aktivt med sina talangpro-
gram där IT-programmet för unga talanger
firat 10 år. Konceptet fortsätter att vara
förhållandevis unikt på marknaden och
hittills har över 100 personer med teknik
och IT som spetskompetens kommit till
banken denna väg.

För att säkerställa att banken vårdar
sina relationer med redan anställda med
lovande framtidsutsikter finns ett globalt
program, Global Talent Review, som inne-
bär en årlig genomgång för att identifiera
personer med potential för en framtida
nyckelroll eller chefsposition. Mer än tio
procent av medarbetarna ingår i denna
talangpool och är föremål för uppföljning
där de bland annat får möjlighet att
bredda sina nätverk genom att delta i olika
utvecklingsprojekt utanför sina ordinarie
enheter.

Arbetsrätt och
fackliga organisationer
Medarbetare i SEB omfattas av kollektiv-
avtal eller lokala avtal. SEB har ett europe-
iskt företagsråd med representanter från
alla EU- och EES-länder där SEB är repre-
senterat.

Lärande för framtiden
Förändringshastigheten i samhället ökar
ständigt. Detta gäller även de typer av
kompetenser som behövs för att banken
ska fortsätta att vara framgångsrik.
Därför genomför SEB årligen en strategisk
planering av framtida behov där varje
avdelning identifierar framtida nyckelkom-
petenser, fastställer utvecklingsbehov
för befintliga yrkesroller samt genomför
successionsplanering. Resultaten används
sedan i framtagandet av internutbildning
samt rekrytering.

SEB:s filosofi är att kompetensutveck-
ling framförallt uppnås genom kontinuer-
ligt lärande i det dagliga arbetet och i sam-
arbete med andra. Detta kompletteras
med utbildningssatsningar för en stor del
av medarbetarna. En sådan satsning är
Boost your service där syftet är att stötta
och ge medarbetare verktyg på resan
mot SEB:s vision om service i världsklass.
SEB:s medarbetare erbjuds även en kurs-
katalog innehållande både extern och
intern utbildning. Under året har banken
ingått flera partnerskap där exempelvis
utbildning i tjänstedesign sker i samarbete
med Handelshögskolan i Stockholm.

Jakten på kompetens
SEB har ett starkt varumärke som arbets-
givare enligt de årliga rankningar som
görs bland studenter och unga yrkesverk-
samma. I takt med det pågående kompe-
tensskiftet och ett ökat rekryteringsbehov
inom nya kompetensområden arbetar
banken med att stärka sin attraktionskraft
bland individer som lockas av IT-företag
och nystartade teknikbolag. Idag besöker
SEB inte bara rekryteringsdagar vid tradi-
tionella ekonomiutbildningar utan använ-
der även interaktivitet och nya former som
att arrangera hackaton-evenemang och

Medarbetarstatistik
2018 2017 2016

Antal befattningar,
genomsnitt 14 751 14 946 15 279

Antal anställda,
genomsnitt 15 683 15 946 16 260

Sverige 7 972 8 053 8 222

Övriga Norden 1 121 1 304 1 369

Baltikum 5 348 5 213 5 125

Övriga länder 1 243 1 376 1 544

Antal anställda vid
årets slut 15 562 15 804 16 087

Personal-
omsättning,% 12,9 12,8 10,7

Sjukfrånvaro,%
(i Sverige) 2,9 2,9 3,0

Kvinnliga chefer,% 45 47 46

Insikt

Employee engage-
ment (engagemang) 79 77 77

Performance excel-
lence (effektivitet
och förtroende) 82 81 81

.

Hälsa och arbetsmiljö

SEB arbetar långsiktigt och förebyg-
gande för att erbjuda en sund och
säker arbetsplats, för att medarbe-
tarna ska må bra och ha en god balans
mellan arbete och privatliv.

I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fort-
satt låg, 2,9 procent, jämfört med
såväl andra branscher som den finan-
siella sektorn. I den globala medarbe-
tarundersökningen Insikt ligger SEB:s
index nästan tio procentenheter över
branschsnittet när det gäller hälsa
och arbetsmiljö.

I det nya kontoret i Arenastaden
utökades den befintliga träningsloka-
len under året med ett gym samt spin-
ningsal och i restaurangerna erbjuds
alltid ett brett urval av hälsosamma
rätter. Det ska vara enkelt att leva
hälsosamt på SEB.

Bankens värderingar utgör grunden
för arbetssätt och kultur. I kombina-
tion med visionen – att leverera
service i världsklass – fungerar de
som motivation och inspiration för
medarbetare, chefer och organisa-
tionen som helhet. Värderingarna
beskrivs i bankens uppförandekod
som är vägledande i etiska frågor
för alla medarbetare.

Kunderna först
Våra kunders behov kommer först
och vi utgår alltid ifrån hur vi kan
skapa verkligt värde för dem.

Engagemang
Vi är personligen måna om våra
kunders framgång och tar eget
ansvar för hur vi agerar.

Samarbete
Vi uppnår mer genom att arbeta
tillsammans.

Enkelhet
Vi strävar efter att förenkla det
som är komplext.

Uppförandekoden finns att läsa på
sebgroup.com/sv

SEB:s värderingar



Aktiekapital
SEB:s aktiekapital uppgår till 21 942 Mkr, fördelat på 2 194,2
miljoner aktier. A-aktien berättigar innehavaren till en röst och
C-aktien till en tiondels röst.

Börshandel
SEB-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm men handlas
också på andra börser.

Under 2018 minskade värdet på SEB:s A-aktie med 11 procent
och OMX Stockholm 30 index (OMXS30) minskade i samma takt,
medan MSCI Europe Banks Index minskade med 27 procent. Den
totala omsättningen av SEB-aktier 2018 var 324 miljarder kronor
(312), varav 139 miljarder (124) på Nasdaq Stockholm. Vid
utgången av 2018 uppgick SEB:s marknadsvärde till 189 miljarder
kronor (211). Aktien ingår i Dow Jones Sustainability Index och
FTSE4Good Index, vilket underlättar för dem som investerar i
företag som är globalt erkända inom ansvarsfullt företagande.

Utdelningspolicy
SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig utdelningstillväxt utan
att negativt påverka uppfyllandet av koncernens kapitalmål. Den
årliga utdelningen per aktie ska motsvara 40 procent eller mer
av vinsten per aktie. Varje års utdelning fastställs med hänsyn
till det rådande ekonomiska läget samt koncernens vinst, tillväxt-
förutsättningar, myndighetskrav och kapitalisering.

Föreslagen utdelning för 2018
Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning på 6:00
kronor per A- och C-aktie, vilket motsvarar 56 procent av vinsten
per aktie. Vidare föreslår styrelsen en extraordinär utdelning
på 50 öre per A- och C-aktie. Därmed uppgår den föreslagna
utdelningen till 6:50 kronor per A- och C-aktie, vilket motsvarar
61 procent av vinsten per aktie. Föreslagen avstämningsdag är
den 28 mars 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget kommer aktien att handlas utan rätt till utdelning den
27 mars 2019 och utdelningen betalas ut den 2 april 2019.

Aktieägare och SEBaktien
Kursen för SEB:s Aaktie var 86:10 kronor (96.30) vid årets slut. Aktiekursen gick ner
under året, i linje med utvecklingen för OMX Stockholm 30 index (OMXS30). Vinsten per
aktie var 10:69 kronor (7:47). Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6:00 kronor
och en extraordinär utdelning på 50 öre per aktie för 2018.

Börshandeln i SEB:s A-aktie

Per typ av handel, procent Per börs, procent

Antal utestående aktier 31 december 2018

A-aktier C-aktier
Totalt antal

aktier

Antal utgivna aktier 2 170019294 24 152508 2 194 171 802

Återköpta aktier för
aktiebaserade program 1) –30 276 332 0 –30276332

Återköpta aktier för
kapitaländamål 2) 0 0 0

Summa
utestående aktier 2 139742962 24 152508 2 163895470

1) Utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2018
avseende återköp för långfristiga aktieprogram.

2) Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda.

Fördelning av aktier efter storleken på innehav

Aktiernas fördelning Antal aktier Procent Antal ägare

1 – 500 31 004 695 1,4 167 766

501 – 1 000 30 557 642 1,4 39 987

1 001 – 5 000 96 755 424 4,4 43 837

5 001 – 10 000 41 475 196 1,9 5 798

10 001 – 20 000 32 069 047 1,5 2 291

20 001 – 50 000 33 051 214 1,5 1 060

50 001 – 100 000 19 980 793 0,9 278

100 001 – 500 000 57 159 865 2,6 256

500 001 – 1 000 000 45 106 063 2,1 62

1 000 001 – 1 807 011 863 82,4 111

2 194 171 802 100,0 261 446
Källa: Euroclear och Holdings

2018 2017

Traditionell
börshandel 57 56

Utanför börsen med
efterregistrering 18 37

Anonym handel 2 5

Övrigt 23 2

Source: Fidessa

2018 2017

Nasdaq Stockholm 39 40

Chicago Board of
Exchange 48 36

London Stock
Exchange 7 9

Turquoise 3 4

Övriga 3 11
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Aktieägarstruktur Procent

Andel av aktiekapitalet den 31 december 2018

De största aktieägarna 31 december 2018

Antal aktier
Varav

C-aktier

Andel av
kapital,

%

Andel av
röster %

2018 2017

Investor AB 456 198 927 4 000 372 20,8 20,8 20,8

Alecta 153 952 500 7,0 7,1 6,5

Trygg-Stiftelsen 114 673 802 5,2 5,3 5,3

Swedbank Robur
Fonder 92 984 015 4,2 4,3 4,7

AMF 88 173 815 4,0 4,1 3,6

BlackRock 52 164 287 2,4 2,4 2,1

SEB Fonder 34 201 886 1,6 1,6 1,5

SEB:s eget aktie-
innehav 1) 30 276 332 1,4 1,4 1,2

Nordea Fonder 27 148 008 1,2 1,2 1,2

Vanguard 26 060 775 71 784 1,2 1,2 1,2

XACT Fonder 25 321 316 1,2 1,2 1,1

Fjärde AP-fonden 23 447 866 1,1 1,1 1,2

Första AP-fonden 21 662 731 1,0 1,0 1,0

Didner & Gerge Fonder 18 678 843 0,9 0,9 0,9

AFA Försäkring 16 730 016 0,8 0,8 0,7

1)Se sid. 29, tabell Antal utestående aktier
Källa: Euroclear och Holdings
Olika röstvärden på A-aktier (röstvärde 1) och C-aktier (röstvärde 0.1)
ger mindre skillnader i andel röster jämfört med andel kapital.

SEB:s marknadsvärde Mkr

2018 2017 2016 2015 2014

Börsvärde vid
årets slut 1) 188 925 211 293 209 645 194 146 218 384

Börsomsättning 2) 139 134 123 889 133 790 142 188 113 566

1) Baserat på aktiekursen 86:10 för A-aktier och
86:40 för C-aktier på Nasdaq Stockholm.

2) Börsomsättning på Nasdaq Stockholm.

Aktiekapitalets förändring

År Transaktion Kronor

Förändring
av antalet

aktier
Ackumulerat

antal aktier

Aktie-
kapital,

Mkr

1972 5 430 900 543

1975 Nyemission 1:5 125 1 086 180 6 517 080 652

1976 Nyemission 1:6 140 1 086 180 7 603 260 760

1977 Split 2:1 7 603 260 15 206 520 760

1981 Nyemission 1B:10 110 1 520 652 16 727 172 837

1982 Fondemission 1A:5 3 345 434 20 072 606 1 004

1983 Nyemission 1A:5 160 4 014 521 24 087 127 1 204

1984 Split 5:1 96 348 508 120 435 635 1 204

1986 Nyemission 1A:15 1) 90 8 029 042 128 464 677 1 284

1989 Fondemission 9A+1C:10 128 464 677 256 929 354 2 569

1990 Riktad emission 2) 88:42 6 530 310 263 459 664 2 635

1993 Nyemission 1:1 20 263 459 664 526 919 328 5 269

1994 Konvertering 59 001 526 978 329 5 270

1997 Apportemission 91:30 61 267 733 588 246 062 5 882

1999 Nyemission 1:53) 35 116 311 618 704 557 680 7 046

2005 Nedsättning av
aktiekapitalet –17 401 049 687 156 631 6 872

2009 Nyemission 11:5 10 1 507 015 171 2 194 171 802 21 942

1) Den 31 december 1986 var det bokförda aktiekapitalet alltjämt 1 204 Mkr,
då likviden för nyemissionen inte betalades in förrän i början av 1987.

2) Emissionen riktades till banker ingående i Scandinavian Banking Partners.
3) Tecknade och betalda aktier redovisas inte som aktiekapital i balansräk-

ningen förrän nyemissionen registrerats vilket skedde i januari 2000.

Genom delning 1977 (2:1) och 1984 (5:1) ändrades aktiernas nominella värde
från 100 kronor till 10 kronor.

Majoriteten av bankens 261 400 aktieägare är privatpersoner med
små innehav. De tio största aktieägarna äger tillsammans 49 procent
av kapital och röster.
Källa: Euroclear och Holdings

Svenska aktieägare 74

Institutioner och stiftelser 63

Privatpersoner 11

Utländska aktieägare 26

Data per aktie
2018 2017 2016 2015 2014

Nettoresultat före utspädning, kr 10:69 7:47 4:88 7:57 8:79

Nettoresultat efter utspädning, kr 10:63 7:44 4:85 7:53 8:73

Eget kapital, kr 68:76 65:18 65:00 65:11 61:47

Substansvärde, kr 74:74 73:60 73:00 72:09 68:13

Förväntade kreditförluster,
netto1), kr 0:54 0:37 0:46 0:40 0:06

Utdelning (A- och C-aktier), kr 6:50 2) 5:75 5:50 5:25 4:75

Börskurs vid årets slut 3) kr

A-aktie 86:10 96:30 95:55 89:40 99:55

C-aktie 86:40 96:05 95:20 88:85 97:65

Högsta kurs under året 3) kr

A-aktie 102:70 109:00 99:75 111:50 100:60

C-aktier 103:60 109:90 101:10 112:50 99:10

Lägsta kurs under året 3) kr

A-aktie 79:16 94:05 67:75 83:45 82:25

C-aktier 80:50 95:15 70:35 83:75 77:45

Utdelning i relation till netto-
resultatet, % 60,8 77,0 112,8 69,4 54,0

Direktavkastning (utdelning i
relation till börskurs), % 7,5 6,0 5,8 5,9 4,8

P/E-tal (börskurs vid årsslutet/
årets resultat) 8,1 12,9 19,6 11,8 11,3

Antal utestående aktier, miljoner

i genomsnitt 2 164,4 2 167,6 2 177,6 2 191,2 2 186,8

vid årets slut 2 163,9 2 167,0 2 169,0 2 193,3 2 188,7

1) 2018: Förväntad kreditförlustnivå, netto enligt modell för förväntade
förluster, IFRS 9. 2014–2017: Kreditförlustnivå enligt modell för inträffade
förluster, IAS 39.

2) Enligt styrelsens förslag en ordinarie utdelning på 6:00 kronor per aktie
och en extraordinär utdelning på 50 öre per aktie.

3) Källa: Nasdaq Stockholm.
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Ägaremed långsiktigt perspektiv
SEB är en av kärninvesteringarna hos Investor AB, norra Europas
största industriella holdingbolag. Som långsiktig, engagerad
ägare utövar Investor sitt inflytande genom styrelsen. Styrelsen
prioriterar balansen mellan risk och avkastning och samt att
regelverken efterlevs. Dessutom har de ett perspektiv på verk-
samheten som sträcker sig över flera affärscykler för att säker-
ställa att bankens strategiska position och lönsamhet bibehålls
och att finansieringen säkras även i sämre tider. Investors lång-
siktighet säkerställer att bankens vision och strategi upprätthålls
när organisation och ledning förändras.

Unik kundbas
Cirka 70 procent av SEB:s företagskunder verkar globalt. I och
med att den globala tillväxten antas bli dubbelt så hög som den
svenska över tiden kommer detta att medföra möjligheter till
högre tillväxt för SEB jämfört med banker som har en mer
inhemsk exponering. Den globala ekonomin är också mer diversi-
fierad än den svenska vilket betyder att kreditrisken kan förvän-
tas bli lägre över tiden, allt annat lika.

I kundsegmentet privatkunder i Sverige är SEB:s marknadsan-
del cirka 15 procent. I storstadsregioner, där både tillväxten och
den disponibla inkomsten är högre, är motsvarande marknads-
andel cirka 25 procent. Detta kundsegment har större behov av
de sparande- och pensionsprodukter som SEB erbjuder.

Avkastning
Avkastningen på en investering i SEB beror både på aktiekursen
och på utdelningen. Under året sjönk kursen på SEB:s aktie med
11 procent, medan utdelningen ökade och totalavkastningen, det
vill säga SEB-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad
utdelning, var –5 procent för 2018 (6). Den genomsnittliga
totalavkastningen i den nordiska jämförelsegruppen var
–14 procent för 2018 (6). Den genomsnittliga totalavkastningen
för SEB-aktien de fem senaste åren var 6 procent.

SEB:s styrelse har föreslagit årsstämman att totalt 6:50 kronor
ska delas ut för 2018. Direktavkastningen (det vill säga utdelning
i förhållande till börskurs vid årets slut) för 2018 var 7,5 procent
(6,0) baserat på den föreslagna utdelningen.

Betavärde och volatilitet för SEBaktien
SEB-aktiens betavärde för 2018 var 0,90 (0,99). Måttet visar hur
priset på en specifik aktie rör sig i förhållande till marknaden som
helhet, i detta fall jämfört med OMXS30. Ett betavärde på 1,00
visar att aktiens prisutveckling är densamma som marknadens.

Under 2018 var volatiliteten i SEB:s aktiekurs 21 procent (15).
Motsvarande värde för den nordiska jämförelsegruppen var 22
procent (17). Måttet visar hur stora de dagliga rörelserna har varit
i en aktiekurs under en period i förhållande till dess medelvärde.

Varför investera i SEB?

Vinst och utdelning1)

per aktie

Vinst per
aktie (kr)

Utdelning
per aktie
(kr)

Utdelning i
förhål-
lande till
vinst (%)

Aktiekursens utveckling
SEB A-aktie Index 1 januari 2014=100

SEB:s A-aktie

OMXS30

MSCI Europe
Banks Index
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1) En ordinarie utdelning på 6:00 kronor samt en extraordinär
utdelning på 0:50 kronor föreslås för 2018.

Genom åren har SEB dragit nytta av sin mångåriga starka ställning som ledande bank för
storföretag i Norden och sin finansiella styrka. SEB utmärker sig bland övriga nordiska banker
genom sina engagerade ägare och sin unika kundbas.
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Finansiell koncernöversikt
Affärsläget var överlag gott i demarknader där SEB har verksamhet.
SEB:s rörelseresultat, före jämförelsestörande poster, ökade med 1 procent. Banken
har en stark finansiell ställning och en total utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med
1 procent och uppgick till 22 779 Mkr (22 655). Jämförelsestö-
rande poster uppgick till 4 506 Mkr (–1 896). Rörelseresultatet
(inklusive jämförelsestörande poster) var 27 285 Mkr (20 759)
och nettoresultatet uppgick till 23 134 Mkr (16 197).

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 45 868
Mkr (45 561).

Räntenettot uppgick till 21 022 Mkr, vilket motsvarade en ökning
med 6 procent jämfört med 2017 (19 893) trots att myndighetsav-
gifterna ökade jämfört med 2017. Den svenska reporäntan låg på
–0,5 procent under året, vilket pressade räntemarginalerna och
påverkade räntenettot negativt.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 1 423 Mkr jämfört med
2017. Räntenettot ökade främst på grund av tillväxt i utlånings-

volymerna medan marginalerna på utlåningen var fortsatt sta-
bila. Det negativa ränteläget fortsatte att ha en negativ effekt
på inlåningsmarginalerna.

Räntenettot från övriga aktiviteter (till exempel treasury och
finansiering) var 294 Mkr lägre än 2017. Finansieringskostnaderna
för både seniora lån och förlagslån för 2018 var lägre än 2017. Vissa
myndighetsavgifter redovisas som en del av räntenettot. De lägre
finansieringskostnaderna motverkades av att myndighetsavgiften
till resolutionsfonden för 2018 ökade med 3,5 baspunkter till 12,5
baspunkter beräknat på vissa affärsvolymer. Myndighetsavgifterna,
inklusive både resolutionsfonds- och insättningsgarantiavgifter, var
därför 697 Mkr högre än 2017. De uppgick till totalt 2 495 Mkr
(1 798). Resolutionsfondsavgiften för 2019 blir 9 baspunkter.

Provisionsnettot ökade med 4 procent till 18 364 Mkr (17 677).
Den mycket höga aktivitetsnivån bland företag och finansiella insti-
tutioner i kapitalmarknaderna under 2017 upprepades inte helt
under 2018 och värdepappersprovisioner, netto, minskade med
669 Mkr till 8 220 Mkr trots att en förbättring kunde skönjas mot
slutet av året.

Bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförva-
ring, exklusive resultatbaserade provisioner, ökade med 172 Mkr till
7 855 Mkr drivet av högre volymer och marknadsvärden, trots den
stora nedgången i marknadsvärden mot slutet av året. Ett syfte med
det nya regelverket MiFID II är att öka transparensen kring avgifter.
Bankens anpassning till regelverket ledde till en förändring i hur
ersättning betalas till och från fondbolag. Som ett resultat minskade

Viktiga händelser och trender under 2018
Första kvartalet
• Geopolitisk osäkerhet och volatila aktiemarknader dämpade

kundaktiviteten.
• Större delen av SEB:s verksamhet i Tyskland flyttades från

SEB AG till SEB AB:s tyska filial.
• Ett flertal regelverk – MiFID II, AML 4, IFRS 9 och IFRS 15

– som direkt påverkade bankens verksamhet, resultat och
rapportering trädde i kraft.

Andra kvartalet
• Företagskunderna gynnades av den goda konjunkturen och

efterfrågan på rådgivningstjänster och finansiering ökade.
• Avyttringen av SEB Pension slutfördes till en i princip skatte-

fri kapitalvinst på 3,6 miljarder kronor och som resultat
minskade det förvaltade kapitalet med 116 miljarder kronor.

• Asiakastieto Group köpte UC AB. SEB:s andel i transaktionen
motsvarade en skattefri kapitalvinst på 941 Mkr.

• Division Baltikum slutförde avyttringen av sina förvaltnings-
fastigheter och processen för att stänga fastighetsbolagen
pågår.

Tredje kvartalet
• Kundaktiviteten på företagssidan var fortsatt hög trots en

säsongsmässig inbromsning.
• För tredje året i rad kvalificerade sig SEB som enda bank i

Norden att ingå i Dow Jones Sustainability Index.
• SEB var rådgivare och arrangör av världens första gröna

certifikat som förfinansierar förutbestämda gröna tillgångar.

Fjärde kvartalet
• SEB presenterade sin uppdaterade strategi och den nya

affärsplanen för 2019–2021.
• Börsen sjönk, vilket minskade marknadsvärdet på både

förvaltat kapital och depåförvaringsvolymer.
• I takt med att marknadsvolatiliteten ökade blev de institu-

tionella kunderna mer aktiva vilket gynnade Markets verk-
samhet.

Mkr 2018 2017 Förändring, %

Kunddrivet räntenetto 23 217 21 794 7

Räntenetto från övriga aktiviteter –2 195 –1 901 15

Total 21 022 19893 6
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provisionsnettot med cirka 146 Mkr jämfört med 2017. Givet de mer
utmanande finansiella marknaderna under 2018 minskade de resul-
tatbaserade provisionerna med 130 Mkr till 227 Mkr.

Hög kundaktivitet ledde till att provisionsnettot från betalningar
och kort ökade med 397 Mkr till 3 851 Mkr. Bruttolåneprovisionerna
ökade med 273 Mkr till 2 527 Mkr på grund av att kreditvolymerna
växte. Nettoprovisionsintäkterna från fondförsäkringar i livförsäk-
ringsverksamheten ökade med 222 Mkr till 1 283 Mkr.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med
12 procent till 6 079 Mkr (6 880). De finansiella institutionerna såg
över sina innehav och efterfrågade riskhanteringstjänster i högre
utsträckning mot slutet av året när marknadsvolatiliteten ökade.
Förändringar i kreditspreadarna påverkade dock det verkliga värdet
av motpartsrisk (så kallad CVA) och egen kreditvärdighet avseende
derivat (så kallad DVA). Jämfört med förra året minskade de med
329 Mkr och uppgick till –119 Mkr.

Övriga livförsäkringsintäkter, netto, minskade med 754 Mkr
till 984 Mkr. Det främsta skälet var att SEB Pension, SEB:s livverk-
samhet i Danmark, avyttrats. (se Jämförelsestörande poster).

Övriga intäkter, netto, minskade med 64 procent till 402 Mkr
(1 112). Posten bestod av en kombination av realiserade kapital-
vinster och orealiserade värderings- och säkringseffekter. Det var
färre sådana effekter under 2018.

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna var i princip oförändrade på totalt 21 940 Mkr
(21 936) och låg inom kostnadstaket på 22 miljarder kronor för
2018. Bankens kostnadsmål för 2019–2021 beskrivs i den nya
affärsplanen.Se sidan 10.

Personalkostnaderna var oförändrade medan övriga kostna-
der ökade med 4 procent, vilket dock motverkades av lägre av-
och nedskrivningar. Antalet genomsnittliga befattningar mins-
kade till 14 751 (14 946). Cirka 250 medarbetare flyttade till
Danica när SEB Pension avyttrades se jämförelsestörande
poster nedan. Tillsynsavgifterna uppgick till 153 Mkr (168). Till-
sammans med de 2 495 Mkr som redovisas som räntenetto
uppgick myndighetsavgifterna totalt till 2 648 Mkr (1 966).

Förväntade kreditförluster, netto
Förväntade kreditförluster, netto, uppgick till 1 166 Mkr. Kredit-
kvaliteten var fortsatt hög och den förväntade nettokreditför-
lustnivån var fortsatt låg på 6 baspunkter.

Jämförelsestörande poster
De jämförelsestörande posterna för 2018 uppgick till 4 506 Mkr
(–1 896). Två poster påverkade jämförbarheten för 2018.

SEB sålde alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S och SEB
Administration A/S (SEB Pension) till Danica Pension Livsfor-
sikringsaktieselskab (Danica), ett dotterbolag till Danske Bank.
Transaktionen gav en i princip skattefri realisationsvinst på
3 565 Mkr.

Det börsnoterade finska kreditinformationsföretaget Asiakas-
tieto Group Plc (Asiakastieto) förvärvade UC AB. SEB erhöll aktier
i Asiakastieto som motsvarade 10,2 procent av bolaget och 0,3
miljarder kronor kontant. Den skattefria realisationsvinsten upp-
gick till 941 Mkr.Se not 13.

Skatt
Skattekostnaden uppgick till 4 152 Mkr (4 562) vilket motsvarade
en effektiv skattesats på 15 procent (22).

Den låga skattekostnaden och skattesatsen hade tre skäl:
Avyttringarna av UC och SEB Pension var i princip skattefria
eftersom de var näringsbetingade innehav. Vidare ledde beslutet
att sänka företagsskatten i Sverige, från nuvarande 22 procent
till 21,4 procent 2019 och 20,6 procent från 2021, till att de upp-
skjutna skatterna värderades om och skattekostnaden minskade.
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Till sist har förvaltningsdomstolen i Stockholm avgjort en fråga
rörande en skattefri avyttring av ett dotterbolag till bankens
fördel. Den kombinerade effekten från de två senare skälen var
608 Mkr, vilket minskade skattekostnaden.

Räntabilitet på eget kapital
Räntabiliteten på eget kapital för 2018 var 16,3 procent (11,7).
Före de jämförelsestörande posterna var räntabiliteten på eget
kapital 13,4 procent (12,9).

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat består av poster som påverkar balansräk-
ningen, men där effekten inte redovisas i resultaträkningen.
Totalt uppgick övrigt totalresultat till –923 Mkr (–1 036).

Förändringen i nettovärdet av bankens pensionsplaner rappor-
teras i övrigt totalresultat. Pensionsplanens tillgångar översteg
pensionsskulderna. Diskonteringsräntan för pensionsskulden i
Sverige var 2,0 procent (2,2 förra årsskiftet). Nettovärdet på
pensionstillgångarna och -skulderna minskade vilket påverkade
övrigt totalresultat med –846 Mkr (784).

Nettoeffekten från värderingen av de poster i balansräkningen
som kan komma att klassificeras om till resultaträkningen, det
vill säga kassaflödessäkringar och omräkningen av den utländska
verksamheten, uppgick till –298 Mkr (–1 820).

Styrning med helhetssyn
Att skapa uthålligt värde är en beständig process i en ständigt
föränderlig omvärld. Styrelsen ger förutsättningarna genom
att besluta om bankens långsiktiga strategiska inriktning,
finansiella mål, affärsplaner och övergripande risktolerans.
Mål för lönsamheten fastställs inom ramen för risktoleransni-
vån och kapitaltäckningsmålen.

För att maximera kund- och aktieägarvärde är de finansiella
konsekvenserna av affärsbeslut utvärderade och verksam-
heten hanterad proaktivt utifrån följande aspekter:
1. affärsvolymernas tillväxt, sammansättning och risknivå
2. verksamhetens kapital- och likviditetskrav
3. lönsamhet.

Prissättning i förhållande till risk blir därmed en naturlig del i
verksamheten och uppföljning av både lönsamhet och risk-
justerad lönsamhet är en viktig del i hanteringen.

Styrelsens övergripande risktolerans anger inriktningen och
nivån på risk, finansiering, likviditetsreserver och kapitalmål.
SEB:s huvudsakliga risk är kreditrisk. Andra väsentliga risker
är likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk (inklusive IT och
informationssäkerhet), affärsrisk, pensionsrisk och försäk-
ringsrisk. SEB strävar efter att löpande kunna identifiera och
hantera potentiella framtida risker, till exempel genom att
använda stresstester och scenarioanalyser. För att täcka
riskerna vid eventuella oförutsedda händelser håller SEB en
kapitalbuffert och en likviditetsreserv.

All verksamhet bedrivs ansvarsfullt utifrån ekonomiska,
miljömässiga och sociala aspekter och i enlighet med regelverk
och förväntningar – allt för att upprätthålla intressenternas
förtroende.

Lönsamhets-
krav

Hantering
av kapital,
likviditet
och risk

Uppföljning

Strate-
giska, finan-

siella och
operativa

planer

Riskstrategi
och risk-
tolerans

Prissättning

Finansiella effekter av IFRS9 och IFRS 15

Den 1 januari 2018 trädde nya redovisningsregler – IFRS 9
Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder – i kraft. Balansräkningens presentation förändrades
därmed för att kunna visa affärsvolymerna enligt de nya
reglerna. Jämförelsesiffrorna räknades om per den 1 januari

2018. IFRS 15 medförde en förändring i redovisningen av
aktiverade anskaffningskostnader. När standarden infördes
påverkades provisionsnettot och 2017 års resultat, avkastning
på eget kapital och vinst per aktie räknades om.
Se not 53.
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Finansiell struktur
Balansomslutningen uppgick till 2 568 miljarder kronor den
31 december 2018, vilket var en ökning med 12 miljarder kronor
sedan den 1 januari 2018 (2 556).

Utlåning
Utlåningen till allmänheten (i balansräkningen) ökade med 159 mil-
jarder kronor och uppgick till 1 645 miljarder kronor. Utlåning till
kreditinstitut ökade med 6 miljarder till 44 miljarder kronor.

Huvuddelen av bankens kreditrisk uppstår i den så kallade kre-
ditportföljen som omfattar både lån, lånelöften och derivat. Exklu-
sive krediter till andra banker där volymer är kortfristiga och mer
volatila ökade kreditportföljen med 159 miljarder till 2 220 miljar-
der kronor (2 061). Huvuddelen av tillväxten var i kreditportföljen
för företag i alla branscher. Utvecklingen inom grossist- och
detaljhandeln var robust och portföljen ökade med 20 miljarder
kronor. Finans- och försäkringssegmentet ökade med 54 miljarder
kronor. Bolåneportföljerna i Sverige och Baltikum ökade med 17 mil-
jarder kronor. Kreditportföljen för offentlig förvaltning minskade
med 15 miljarder kronor.Se sid. 44–49 och not 41.

Räntebärande värdepapper
Räntebärande värdepapper finns för att underlätta kundernas
riskhantering och handel samt för bankens egen likviditetshante-
ring. Räntebärande värdepapper i balansräkningen uppgick till

156 miljarder kronor (169). Banken upprätthåller även en mark-
nad i räntebärande värdepapper. Den korta positionen (skuld)
i dessa värdepapper uppgick till 10 miljarder kronor (11). SEB:s
kreditriskexponering i värdepappersportföljen, som består av
värdepapper, vissa kreditderivat och terminer var 141 miljarder
kronor (156).Se not 41a.

Egetkapitalinstrument
Banken håller ett lager av egetkapitalinstrument (till exempel
aktier) i syfte att underlätta kundernas riskhantering och handel.
Banken upprätthåller en marknad även i dessa instrument. Eget-
kapitalinstrument uppgick till 50 miljarder kronor (60). Den

2018 2017 2016 2015 2014

Räntabilitet på eget kapital, % 16,34 11,70 7,80 12,24 15,25

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 13,36 12,86 11.30 12.85 13.07

Räntabilitet på totala tillgångar, % 0,82 0,57 0,37 0,57 0,71

Räntabilitet på riskexponeringsbelopp, % 3,66 2,64 1,80 2,71 3,23

K/I-tal 0,48 0,48 0,50 0,49 0,50

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 10:69 7:47 4:88 7:57 8:79

Vägt antal aktier1), miljoner 2 164 2 168 2 178 2 191 2 187

Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 10:63 7:44 4:85 7:53 8:73

Vägt antal aktier efter utspädning2), miljoner 2 177 2 178 2 188 2 203 2 202

Förväntad kreditförlustnivå, netto3), % 0,06 0,05 0,07 0,06 0,09

Andel lån i steg 3, brutto, % 0,50

Andel lån i steg 3, netto, % 0,30

Likviditetstäckningsgrad4), % 147 145 168 128 115

Riskexponeringsbelopp, Mkr 716 498 610 819 609 959 570 840 616 531

Riskexponeringsbelopp, uttryckt som kapitalkrav, Mkr 57 320 48 866 48 797 45 667 49 322

Kärnprimärkapitalrelation, % 17,6 19,4 18,8 18,8 16,3

Primärkapitalrelation, % 19,7 21,6 21,2 21,3 19,5

Total kapitalrelation, % 22,2 24,2 24,8 23,8 22,2

Bruttosoliditetsgrad, % 5,1 5,2 5,1 4,9 4,8

Antal befattningar5) 14 751 14 946 15 279 15 605 15 714

Depåförvaring, miljarder kronor 7 734 8 046 6 859 7 196 6 763

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 699 1 830 1 749 1 668 1 689

1) Utfärdat antal aktier uppgick till 2 194 171 802. SEB ägde 27 125 923 A-aktier för aktieprogrammen vid årsskiftet 2017. Under 2018 återköpte SEB 6 920 449
aktier och 3 770 040 aktier har sålts. Per den 31 december 2018 ägde SEB således 30 276 332 A-aktier till ett marknadsvärde av 2 607 Mkr.

2) Beräknad utspädning baserad på ett bedömt ekonomiskt värde för de långsiktiga aktieprogrammen.
3) 2018: Förväntad kreditförlustnivå, netto enligt modell för förväntade förluster, IFRS 9. 2014–2017: Kreditförlustnivå enligt modell för inträffade förluster, IAS 39.
4) 2018: Enligt EU:s definition. 2014–2017: Enligt vid varje tidpunkt gällande regler från Finansinspektionen.
5) Medeltal för året.

En femårsöversikt över koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar återfinns på sid. 180–181.
Se definitioner på sid. 187–188.
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motsvarande korta positionen (skuld) var 13 miljarder kronor
(14).Se not 20 och 31.

Försäkringstillgångar och skulder
Försäkringsrörelsens tillgångar uppgick till 295 miljarder kronor
(305). Av detta utgjordes 270 miljarder kronor (283) av finan-
siella tillgångar där försäkringstagarna bär placeringsrisken
(mestadels fondförsäkring) och övriga tillgångar (mestadels
traditionell och riskförsäkring) utgjorde ytterligare 25 miljarder
kronor (22).

Försäkringsrörelsens åtaganden uppgick till 292 miljarder
kronor (303). Av detta utgjordes 271 miljarder kronor (284) av
finansiella åtaganden för investeringsavtal (primärt fondförsäk-
ring), medan 22 miljarder (19) var åtaganden för försäkringsavtal
(primärt traditionell och riskförsäkring).Se not 29, 43 och 44.

Derivat
Derivatkontraktens verkliga värde bokas som tillgångar respek-
tive skulder i balansräkningen och uppgick till 115 (105) respek-
tive 97 (85) miljarder kronor.

Volymerna och sammansättningen av derivaten återspeglar
kundernas efterfrågan på derivat för att hantera sina finansiella
risker. Banken upprätthåller en marknad för derivaten och använ-
der dem också i syfte att skydda egna kassaflöden och verkligt
värde på tillgångar och skulder från till exempel räntefluktuationer.
Se not 21.

Övriga tillgångar och skulder
Övriga tillgångar minskade till 44 miljarder kronor (225) medan
övriga skulder minskade till 75 miljarder kronor (256). Minsk-
ningen beror till största delen av avyttringen av SEB Pension vars
balansposter omklassificerades som övriga tillgångar och skul-
der när överenskommelsen om avyttringen gjordes 2017 och
sedan avlägsnades från balansräkningen när avtalet slutfördes.

Immateriella tillgångar uppgick till 8 miljarder kronor (8), varav

58 procent utgörs av goodwill. Goodwillposter prövas för ned-
skrivning varje år. Ingen nedskrivning gjordes 2018. De aktiverade
anskaffningskostnaderna inom försäkringsrörelsen minskade
med 2,6 miljarder kronor när IFRS 15 infördes.Se not 23.

In och upplåning
Koncernens finansiering utgörs av inlåning från allmänheten
(hushåll, företag osv), upplåning från finansiella institutioner
samt emissioner av penningmarknadsinstrument, obligationslån,
säkerställda obligationer och förlagslån.Se sid. 48 och not 41f
för information om likviditetshantering.

In- och upplåning från allmänheten uppgick till 1 111 miljarder
kronor (1 035). Inlåningen från hushåll ökade med 23 miljarder
kronor medan företagsinlåningen ökade med 39 miljarder kronor
under året.

Emitterade värdepapper
Kortfristig finansiering i form av bankcertifikat ökade med
59 miljarder kronor under året.

Balansräkningens struktur 31 december 2018 Kreditbetyg (rating)

Moody’s rankar SEB:s långfristiga seniora icke säkerställda
upplåning till Aa2 med stabila utsikter tack vare SEB:s kredit-
kvalitet och starka kapitalisering understödd av dess goda
förmåga att skapa intjäning och god lönsamhet.

S&P rankar SEB:s långfristiga seniora icke säkerställda
upplåning till A+ med stabila utsikter. Kreditbetyget är
baserat på bankens starka kapitalisering och dess väl diver-
sifierade intjäning vad gäller geografi och affärsområden.

Fitch rankar SEB:s långfristiga seniora icke säkerställda
upplåning till AA- med stabila utsikter. Kreditbetyget base-
ras på SEB:s starka kapital- och soliditetsnyckeltal, dess
sunda kreditkvalitet och betryggande likviditetsprofil.

Moody’s Standard&Poor’s Fitch
Kort1) Lång2) Kort1) Lång2) Kort1) Lång2)

P–1 Aaa A–1+ AAA F1+ AAA

P–2 Aa1 A–1 AA+ F1 AA+

P–3 Aa2 A–2 AA F2 AA

Aa3 A–3 AA– F3 AA–

A1 A+ A+

Stabila utsikter Stabila utsikter Stabila utsikter

In- och upplåning från allmänheten Mkr
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Under 2018 förföll 100 miljarder kronor i långfristig upplåning (av
vilket 65 miljarder var säkerställda obligationer och 35 miljarder
kronor seniora obligationer). Samtidigt kunde banken använda
sitt goda kreditbetyg till att emittera 101 miljarder kronor (som
bestod av 67 miljarder kronor i säkerställda obligationer och
34 miljarder kronor i seniora obligationer) under året.

Förlagslånen uppgick till 35 miljarder kronor (32).Se not 35.

Eget kapital
Vid ingången av 2018 uppgick eget kapital till 141 miljarder kronor.
I enlighet med ett beslut på årsstämman 2018 användes 12,5 mil-
jarder kronor till bankens utdelning (11,9). Nettoresultatet upp-
gick till 23,1 miljarder kronor och övrigt totalresultat var
–1 miljard kronor. Den slutliga effekten från IFRS 9 minskade
kapitalet med 2,4 miljarder kronor. Vid slutet av 2018 uppgick
eget kapital till 149 miljarder kronor.

Utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman en ordinarie utdelning på
6:00 kronor per A- och C-aktie, vilket som andel av vinst per
aktie uppgår till 56 procent. Den totala ordinarie utdelningen
uppgår till 13,0 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår vidare till årsstämman en extraordinär
utdelning på 50 öre per A- och C-aktie.

Den totala utdelningen per A- och C-aktie blir 6:50 kronor
(inklusive den extraordinära utdelningen), vilket som andel av
vinst per aktie uppgår till 61 procent. Summan av den ordinarie
och extraordinära utdelningen uppgår till 14,1 miljarder kronor
(12,5), beräknat på det totala antalet utgivna aktier per den
31 december 2018, exklusive innehav av egna aktier.

Den ordinarie utdelningen som andel av nettoresultatet
exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 70 procent.
Se styrelsens förslag till vinstdisposition på sid. 182

Förvaltat kapital och depåförvaringsvolymer
Det förvaltade kapitalet uppgick till 1 699 miljarder kronor
(1 830). Nettoinflödet under året uppgick till 45 miljarder kronor
medan marknadsvärdet minskade, när finansmarknaderna sjönk,
med 60 miljarder kronor. I samband med avyttringen av SEB
Pension minskade det förvaltade kapitalet med 116 miljarder
kronor.

Även depåförvaringsvolymerna påverkades av sjunkande
tillgångspriser och uppgick till 7 734 miljarder kronor (8 046).

Inför 2019

Förändrade redovisningsprinciper –
IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal och därtill
hörande tolkningar. Standarden ska tillämpas från och med
1 januari 2019 och är antagen av EU. Den nya standarden inne-
bär en väsentlig förändring av hur SEB som leasetagare redovi-
sar leasingavtal. Med IFRS 16 följer en enhetlig modell för
leasingavtalens redovisning i balansräkningen, där en leasing-
tillgång (rätten att använda en tillgång) och en leasingskuld
redovisas. Vid övergången till IFRS 16 har SEB valt att använda
den förenklade övergångsmetoden. Den största effekten på
koncernens finansiella rapporter hänförs till redovisning av
hyrda lokaler. Leasingtillgångarna i balansräkningen uppgår till
5,7 miljarder kronor och eget kapital minskade med 0,2 miljar-
der kronor. Införandet av IFRS 16 kommer inte väsentligen att
påverka nettoresultatet 2019 jämfört med 2018.

Risker och osäkerhetsfaktorer
SEB tar kredit-, marknads-, likviditets-, IT och operativa samt
livförsäkringsrisker. Koncernens riskstruktur och dess risk-,
kapital- och likviditetshantering beskrivs på sidorna 44–49
samt not 41 och 42, i Capital Adequacy and Risk Management
Report för 2018 och i Pillar 3 disclosures som publiceras kvar-
talsvis (på engelska). Ytterligare information finns i Fact Book
(på engelska) som publiceras kvartalsvis.

Den globala tillväxten planade ut mot slutet av året. Den geo-
politiska osäkerheten och de stora globala obalanserna kvar-
står. Om världens centralbanker minskar likviditetsstödet till
de finansiella marknaderna kan svårbedömda direkta och indi-
rekta effekter uppstå. I januari 2019 höjdes den svenska repo-
räntan med 0,25 procentenheter till –0,25 procent och det
finns förväntningar på att ytterligare höjningar kommer. Det
sker en gradvis stabilisering av den svenska bostadsmarkna-
den. Dock finns det ett stort överutbud av nybyggda lägenheter
till salu i storstäderna, vilket kan pressa priserna.

Organisationsförändring
Den 1 januari 2019 trädde SEB:s omorganisation i kraft och divi-
sionen Liv & Investment Management delas upp i två separata
divisioner. Den nya organisationen kommer att återspeglas i
den första kvartalsrapporten 2019.

Chefen för division Liv, David Teare, rapporterar direkt till
Mats Torstendahl, chef för division Företag & Privatkunder.
David Teare är adjungerad medlem av den verkställande
ledningen (VL).

Sommaren 2019 tillträder Javiera Ragnartz som chef för
division Investment Management. Hon rapporterar till bankens
verkställande direktör och koncernchef.

Förvaltat kapital Mdr kr

2018 2017 20161)

Periodens början 1 830 1 749 1 668

Inflöde 536 491 255

Utflöde –491 –477 –178

Förvärv/försäljning, netto –116 0 0

Värdeförändring –60 66 4

Periodens slut 1 699 1 830 1 749

1) Pro forma
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Divisioner och affärsstöd
Division Tjänsteerbjudande
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Chefer: Joachim Alpen
William Paus

Divisionen betjänar 2 300 stora företag och 700 institutioner och erbjuder rådgivningsbaserade
affärs- och investmentbankstjänster i Norden, Tyskland och Storbritannien samt via det interna-
tionella nätverket. Divisionen har ett fullservice-erbjudande som bistår företag med kapital och
erbjuder investeringsmöjligheter för pensionsfonder och andra investerare.

Kunderna erbjuds aktie- och kapitalmarknadstjänster, bilaterala och syndikerade lån samt
rådgivning avseende förvärv, avyttringar och fusioner; tjänster för hantering av rörelsekapital
och handelsfinansiering; mäklartjänster och handel i utländsk valuta, värdepapper, räntor,
råvaror och andra derivat; fonder och andra investeringsprodukter; efterhandeltjänster som
depåförvaring, risk och värderingstjänster samt hantering av säkerheter; makroekonomisk
rådgivning och värdepappersanalys.
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Chef:Mats Torstendahl

Divisionen betjänar cirka 489 000 privata helkunder och 166 000 företagshelkunder i Sverige
med universalbankstjänster via digitala mötesplatser, 116 fysiska mötesplatser och ett kontakt-
center med tillgänglighet dygnet runt.

Divisionen har ett brett erbjudande som sträcker sig från att privatpersoner och mindre före-
tag erbjuds banktjänster för sin vardagsekonomi, till att kapitalstarka privatpersoner i Norden
kan ta del av private banking-tjänster med en global räckvidd samtidigt som medelstora företag
erbjuds avancerade banktjänster och rådgivning för att stödja samt utveckla sin verksamhet.
Divisionen utfärdar även kort i Norden under SEB:s eget varumärke liksom under Eurocard,
Diners Club och andra varumärken med ett flertal externa samarbetspartners.

B
al

ti
ku

m

Chef:Riho Unt

Divisionen tillhandahåller heltäckande bank- och rådgivningstjänster till privatpersoner och alla
företagskundsegment i Estland, Lettland och Litauen, med betydande marknadsandelar inom
viktiga segment och produkter i alla tre länder. Divisionen har 75 kontor i de tre länderna och
betjänar cirka 950 000 privatkunder och 101 000 små och medelstora företag som är helkunder.
I allt högre utsträckning nyttjar kunderna tjänster via digitala mötesplatser som mobilappar,
elektronisk dokumentsignering och videorådgivning på distans.

SEB:s fastighetsbolag i Baltikum har också varit en del av divisionen, men är nu i en avveck-
lingsfas i och med att de sista fastigheterna avyttrades 2018.
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Chef:David Teare

Divisionen tillhandahåller livförsäkrings- och kapitalförvaltningsprodukter och tjänster till
privatpersoner, företag och finansiella institutioner främst i Norden och Baltikum.

Försäkringserbjudandet innefattar fondförsäkring, utländsk kapitalförsäkring (portfolio
bond) och traditionell försäkring samt vård- och sjukförsäkring.

Erbjudandet inom kapitalförvaltning består av ett brett spektrum av fonder och skräddar-
sydda portföljer för institutionella investerare såväl som privat- och private bankingkunder.
Divisionen strävar efter att vara ledande inom rådgivning och har som ambition att inkludera
hållbarhet i alla produkter, tjänster och processer. Banken bidrar aktivt till ägardialoger runt
hållbarhetsfrågor och erbjuder ett brett sortiment av produkter med en tydlig hållbarhetsprofil,
till exempel hållbarhets- och mikrofinansfonder.

1) Banken omorganiserades den 1 januari 2019.Se sid 53.

Enhet Funktion

A
ff

är
ss

tö
d

Chef:Martin Johansson

Affärsstöd arbetar för alla divisioner genom att stödja affärsverksamheten med proaktiv
IT-utveckling och backoffice-tjänster samt säkerställa stabiliteten i den dagliga driften av
IT-systemen – allt med fokus på kostnadseffektivitet.

IT-utvecklingen sker steg för steg, med många små insatser och med ett agilt arbetssätt. På
detta sätt säkerställs snabba leveranser och resultat i linje med kundernas och verksamhetens
behov.

Tillförlitliga tjänster tillhandahålls SEB:s kunder genom att säkerställa att avbrott i driften av
de digitala kanalerna minimeras och att betalningar och andra transaktioner hanteras effektivt.
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Rörelseintäkter- och resultat Resultatkommentarer Divisionernas relativa andel av:

Rörelseresultatet minskade till 8 733 Mkr.
Bankens cash management-tjänster
bidrog till att öka räntenettot. Provisions-
nettot ökade till följd av högre aktivitet
inom företagstransaktioner. Finansnettot
minskade något i det svåra makroläget
och rörelsekostnaderna var något lägre.
Kreditkvaliteten var fortsatt hög med en
förväntad nettokreditförlustnivå på
7 baspunkter.

Rörelseresultatet minskade till 7 845 Mkr.
Räntenettot var i princip oförändrat.
Provisionsnettot påverkades negativt av
lägre distributionsavgifter från fondbola-
gen som en konsekvens av MiFID II.
Finansnettot var oförändrat, medan
rörelsekostnaderna minskade något.
Kreditkvaliteten var fortsatt hög med
en förväntad nettokreditförlustnivå på
5 baspunkter.

Rörelseresultatet, i vilket positiva valuta-
effekter ingick, ökade till 2 600 Mkr.
Räntenettot steg på grund av större
affärsvolymer och högre marginaler.
Provisionsnettot ökade främst på grund
av att kunderna var mer aktiva. Rörelse-
kostnaderna ökade. Kreditkvaliteten var
hög med en förväntad nettokreditförlust-
nivå på 3 baspunkter.

Rörelseresultatet minskade till 3 382 Mkr.
Provisionsnettot ökade främst till följd
av MiFID II – vissa provisioner
betalas inte längre ut av divisionens
fondbolag. Finansnettot minskade
framför allt på grund av avyttringen
av SEB Pension i Danmark. Rörelse-
kostnaderna minskade. Exklusive
SEB Pension ökade rörelseresultatet
med 15 procent.

Automatisering ökar produktiviteten Kommentar

2018 hanterade enheten Operations
310 miljoner transaktioner som var till
93 procent automatiserade. Robotteknik,
som används för att automatisera manu-
ella uppgifter, hanterade år 2018 över en
miljon transaktioner. Genom att expan-
dera Global Services i Riga och Vilnius
har produktiviteten ökat.

2018

Stora Företag &
Finansiella Institutioner 13%

Företag & Privatkunder 24%

Baltikum 16%

Liv & Investment
Management 9%

Affärsstöd 26%

Staber & övrigt 11%

2018

Stora Företag &
Finansiella Institutioner 39%

Företag & Privatkunder 35%

Baltikum 12%

Liv & Investment
Management 15%

2) Exklusive övrigt

2018

Stora Företag & Finansiella
Institutioner 42%

Företag & Privatkunder 35%

Baltikum 10%

Liv & Investment
Management 13%

1) Exklusive övrigt

Rörelseintäkter 1)

Rörelseresultat 2)

Medarbetare
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Rörelse-
resultat
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Rörelse-
resultat
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Geografiska marknader
Marknad Kommentar Per land

Globalt och Sverige Banktjänster för privatpersoner och företag
Sverige är SEB:s största marknad där banken tillhandahåller ett
heltäckande bank-, pensions- och försäkringserbjudande till ett brett
spektrum av kunder. Trots det negativa ränteläget var framför allt
företagskunderna aktiva.

Johan Torgeby
VD och koncernchef

Estland Banktjänster för privatpersoner och företag
Estland var en av euroområdets snabbast växande ekonomier och
detta återspeglades också i en positiv utveckling för SEB. Fokus låg
på att ytterligare öka effektivitet och ett antal digitala nyheter till
kunderna. SEB är den näst största banken i Estland.

Allan Parik
Landchef

Lettland Banktjänster för privatpersoner och företag
Privatkonsumtionen drev BNP-tillväxt och ekonomin utvecklades
starkt trots att den tredje största banken i landet gick i konkurs.
Lettland låg långt framme vad gäller finansiell teknik och SEB var
en av de första bankerna i Europa att erbjuda EU-direktbetalningar.

Ieva Tetere
Landchef

Litauen Banktjänster för privatpersoner och företag
Det ekonomiska läget i Litauen var gott. SEB utvecklade moderna
banklösningar och även lösningar för rådgivning på distans samt
öppnade ett Innovationscenter. SEB är den ledande banken i Litauen
mätt i termer av lånevolym.

Raimondas
Kvedaras
Landchef

Danmark Företagsbank
Bankverksamheten fortsatte att visa en positiv utveckling i linje
med den starka makroekonomin i Danmark. Framför allt växte
affärsvolymer inom Corporate Banking, Investment Banking och
Asset Management med inflöde från både inhemska och internatio-
nella investerare. SEB Pension avyttrades.

Peter Høltermand
Landchef

Norge Företagsbank
Ekonomin i Norge fick ett uppsving när oljepriserna gick upp i början
av året. Trots hård konkurrens och pressade marginaler bidrog SEB till
ett stort antal obligationsemissioner och efterfrågan på finansierings-
tjänster var hög.

John Turesson
Landchef

Finland Företagsbank
De makroekonomiska förutsättningarna förbättrades under året och
SEB stärkte sin ställning som ledande bank för ett utökat antal kärn-
kunder. Aktivitetsnivån var stark i alla kundsegment och fokus låg på
att expandera befintliga kundrelationer.

Marcus Nystén
Landchef

Tyskland Företagsbank
Bankmarknaden i Tyskland var fortsatt mycket konkurrensutsatt.
Handelstvisten med USA dämpade storföretagens aktivitetsnivå över-
lag, men SEB:s kunder var relativt aktiva. Kunderna efterfrågade låne-
och trade finance-produkter. Den huvudsakliga verksamheten inom
SEB AG flyttades till SEB AB:s tyska filial.

Johan Andersson
Landchef

Storbritannien Företagsbank
Marknadsförhållandena var en utmaning i början på året och Brexit
bidrog till osäkerheten. Därefter ökade kundernas intresse för många
produkter, delvis drivet av att de vidtog förebyggande åtgärder inför
Brexit.

Mark Luscombe
Landchef

Övriga marknader Företagsbank
SEB fortsatte att betjäna kunder via sina kontor i Luxemburg, Polen,
Ryssland, Ukraina, Kina, Hongkong, Singapore, Indien, USA och
Brasilien.

Det internationella
nätverket

Andel av SEB:s rörelse-
resultat 2018 1) Procent

Andel av SEB:s
anställda 2018 Procent

2018

Sverige 57

Danmark 9

Norge 6

Finland 5

Tyskland 3

Estland 5

Lettland 2

Litauen 6

Storbritannien 2

Övriga marknader 5

1) Rörelseresultat före jämför-
elsestörande poster.

2018

Sverige 51

Danmark 2

Norge 3

Finland 2

Tyskland 2

Estland 7

Lettland 7

Litauen 10

Global services Lettland/
Litauen 9

Storbritannien 1

Övriga 5

Förvaltningsberättelse Finansiell koncernöversikt
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Marknadsandelar och kundkontakter
Hushållssparande, Sverige Procent

Marknadsandelar, Sverige Procent

SEB SHB Nordea Swedbank

Hushållsparande i Sverige, bankkonton och fonder, uppgick totalt till
5 886 miljarder kronor per den 31 december 2018.
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SEB 11

Swedbank 18

SHB 13

Nordea 12

Länsförsäkringar 4

Skandia 2

AMF 2

Övriga 38

Hushåll, inlåning

Företag, inlåning

Hushåll, utlåning

Företag, utlåning

Finansiell koncernöversikt Förvaltningsberättelse

Kundkontakter 2018 2017 2016

Antal syndikerade lån i Norden 69 61 73

Antal aktierelaterade transaktioner i Norden
(börsintroduktioner, nyemissioner mm) 24 31 24

Antal förvärvsrelaterade transaktioner i Norden 19 16 24

Internationella private bankingkontor 12 12 12

Antal Swish-betalningar via SEB app (miljoner) 37 28 18

Antal livförsäkringsmäklare 1 850 2 200 2 500

Antal bankkontor 189 196 219

Antal bankomater 1) 2 504 2 649 2 757

1) varav 1 900 ägs tillsammans med andra nordiska större banker

SEB:s marknadsandelar och -tillväxt Procent

2018 2017

Marknad
totalt,
mdr kr

2018

Mark-
nads-

tillväxt

Utlåning till allmänheten

Sverige 14,1 14,2 6 305 6

utlåning till hushåll 12,5 12,7 3 996 5

utlåning till företag 17,0 16,8 2 309 6

Estland 1) 25,5 24,8 195 3

utlåning till hushåll 26,5 26,0 88 4

utlåning till företag 24,7 23,9 107 2

Lettland 1) 20,9 18,5 140 –6

utlåning till hushåll 18,3 16,9 54 –5

utlåning till företag 22,6 19,6 86 –7

Litauen 1) 31,4 31,0 204 7

utlåning till hushåll 28,8 28,7 95 6

utlåning till företag 33,6 33,1 109 8

Inlåning från allmänheten

Sverige 16,0 15,6 2 962 7

inlåning från hushåll 11,4 11,5 1 907 7

inlåning från företag 24,3 22,8 1 055 6

Estland 1) 22,8 21,9 183 3

inlåning från hushåll 22,6 22,5 79 5

inlåning från företag 23,0 21,5 105 1

Lettland 1) 16,4 11,7 160 –24

inlåning från hushåll 17,9 16,7 83 –3

inlåning från företag 14,8 8,3 76 –38

Litauen 1) 28,5 27,1 214 4

inlåning från hushåll 29,5 28,7 129 4

inlåning från företag 26,9 24,9 85 4

Börshandel

Stockholm 5,9 5,5 8 907 7

Oslo 3,1 3,1 2 742 24

Helsingfors 3,9 2,7 2 810 7

Köpenhamn 2,7 2,4 3 840 1

Företagsobligationer,
utgivna i kronor 18,8 16,5 156 5

Fonder, total volym2)

Sverige 11,4 11,9 3 978 –1

Finland 2,5 2,8 1 130 –1

Fondförsäkring,
premieinkomster

Sverige 16,0 16,3 66 3

Livförsäkring,
premieinkomster

Sverige 8,6 7,8 230 9

1) Exkl. finansiella institutioner och leasing. Estland, Lettland och Litauen per
september 2018. Marknadstillväxt baserad på lokal valuta.

2) Exklusive tredjepartsfonder.
Källor: SCB, Estonian Finantsinspektioon , Finance Latvia Association, Associ-
ation of Lithuanian Banks, Försäkringsförbundet, Nasdaq etc.
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Det makroekonomiska läget har stor betydelse för kundernas
beteende och är därför en av de faktorer som, tillsammans med
hur banken agerar, har störst påverkan på bankens verksamhet
och resultat.

I en positiv ekonomisk utveckling är företag och privatperso-
ner mer benägna att investera och konsumera. Det kan leda till
ökad utlåning, fler betalningar och ett större antal företagstrans-
aktioner, med mera, vilket är gynnsamt för räntenettot och provi-
sionsnettot.

I en mer ogynnsam del av konjunkturcykeln, då kunderna
sannolikt är mer försiktiga, kan tillväxten i affärs- och transak-
tionsvolymer avta och kreditförlusterna öka. Å andra sidan
säkrar kunderna sina risker i osäkra och volatila lägen, vilket
kan öka nettoresultatet av finansiella transaktioner.

Bankens totala resultat är jämnare över tiden än varje rad i
resultaträkningen separat. Till exempel ökar ofta provisions-
nettot när nettoresultatet av finansiella transaktioner minskar
och vice versa.

Resultatet i relation till affärsvolymerna
Kundernas finansiella behov är källan till SEB:s affärsvolymer och resultat.
Här beskrivs det övergripande förhållandet mellan kunddrivna affärsvolymer, som
rapporteras i och utanför balansräkningen och resultaträkningen samt yttre faktorer.

Affärsvolymer utanför balansräkningen (exempel) Mdr kr

Affärsvolymer på balansräkningen, 31 dec. 2018 Mkr

Förvaltningsberättelse Finansiell koncernöversikt

1) Kort position ingår som en motpost i det lager som hålls för kundhandel.

2018

18 Förvaltat
kapital

Kunder investerar i till
exempel fonder 1 699

18 Depåförvaring Banken förvarar värdepapper och
förmedlar utdelningar och räntor för
kunders räkning 7 734

18 Åtaganden Kunders förhandsbeslutade krediter 589

18 Ansvarsförbin-
delser

Banken tillhandahåller kreditriskhantering
till kunder 136

18 Betalningar och
cash management

Kunder gör betalningar och hanterar sina
kontobalanser

18 Korttransaktioner Kunder gör kortbetalningar

18 Värdepappers-
transaktioner

Kunder använder banken som mellanhand i
värdepapperstransaktioner, till exempel aktie-
handel.

18 Företagstransaktioner Företagskunder efterfrågar råd och stöd vid till
exempel företagsförvärv eller börsintroduktioner

TILLGÅNGAR 2018

1 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 209 115

2 Utlåning till centralbanker 33 294

3 Utlåning till kreditinstitut 44 287

4 Utlåning till allmänheten 1 644 825

5 Skuldinstrument 156 128

6 Egetkapitalinstrument 50 434

7
Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär
investeringsrisken 269 613

8 Derivat 115 463

Övriga tillgångar 44 357

SUMMATILLGÅNGAR 2567516

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2018

9
Skulder till centralbanker
och kreditinstitut 135 719

10 In- och upplåning från allmänheten 1 111 390

11
Finansiella skulder för vilka kunderna bär
investeringsrisken 270 556

12 Skulder till försäkringstagare 21 846

13 Emitterade värdepapper 680 670

14 Kort position 1) 23 144

- av vilka egetkapitalinstrument 13 498

- av vilka skuldinstrument 9 646

15 Derivat 96 872

16 Övriga finansiella skulder 3 613

Övriga skulder 74 916

17 - av vilka efterställda skulder 34 521

Totalt eget kapital 148 789

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2567516

Resultaträkning, förenklad Mkr

2018

A Räntenetto 21 022

B Provisionsnetto 18 364

C Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 079

D Övriga intäkter, netto 402

Summa rörelseintäkter 45868

Summa rörelsekostnader –21 940

2 3

4 5
Förväntade kreditförluster, netto och övrigt –1 148

Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster 22779

Jämförelsestörande poster 4 506

Rörelseresultat 27285

Skatt –4 152

NETTORESULTAT 23 134

SEB Årsredovisning 201842



A Räntenetto B Provisionsnetto C Nettoresultat av finan-
siella transaktioner

D Övriga intäkter, netto

Räntenettot är skillnaden mellan
intäkter från utlåning och kostna-
der för in- och upplåning. Margina-
lerna och affärsvolymerna har
stor betydelse. Räntemargina-
lerna skiljer sig åt på olika mark-
nader, främst på grund av olika
löptider och risker.

Provisionsnettot ökar med ökande
affärsvolymer. Fondrelaterade
provisioner ökar med högre mark-
nadsvärden.

Nettoresultatet av finansiella
transaktioner omfattar såväl
realiserade vinster och förluster i
samband med transaktioner med
värdepapper, valutor och derivat
som förändringar i marknads-
värde. Utvecklingen på de finan-
siella marknaderna har stor
betydelse.

Övriga intäkter uppstår sporadiskt
och har ingen tydlig koppling till
makroekonomiska faktorer.

Lån till kunder och tillgodohavan-
den skapar ränteintäkter under
lånens löptid. Uppläggningsavgif-
ter på nya lån hanteras som ränta.
1 2 3 4

SEB deltar i, eller leder, syndike-
ringar av lån, vilket skapar provi-
sionsintäkter och -kostnader. 4

U
tlåning

SEB håller skuldinstrument för
kundhandel och för likviditetshan-
tering. De uppbär ränta under
löptiden. 5 14

SEB håller skuldinstrument för
kundhandel och för likviditetshan-
tering. Posten påverkas av kunder-
nas aktivitetsnivå och marknads-
värdet på innehaven. 5 14 1)

Posten påverkas av försäljning
av SEB:s eget innehav av skuldin-
strument, som hålls i likviditets-
och investeringssyfte. 5

Skuld
instrum

ent

SEB erhåller och betalar provisio-
ner i rollen som aktiemäklare. 18

SEB håller egetkapitalinstrument
för kundhandel och är en motpart i
aktieswappar. Posten påverkas av
kundhandeln, förändringar i mark-
nadsvärdet, utdelningar och reali-
serade vinster/förluster.
6 14 1)

Posten påverkas av utdelningar
från eget aktieinnehav. 6

Egetkapital
instrum

ent

Ränterelaterade derivatinstru-
ment som används av SEB för att
minska svängningar i resultatet
(säkring) ger ränta under löpti-
den. 8 15

SEB erhåller och betalar provisio-
ner vid handel med derivat i vissa
fall. 8 15

SEB är motpart för kunder som vill
hantera sina risker (till exempel
valuta- och ränterisk) med hjälp av
derivatinstrument. Posten påver-
kas av kundhandeln och av mark-
nadsvärdet på innehaven. 8 15

Marknadsvärdet på de derivat som
SEB använder för säkringar. 8 15 D

erivat

Inlåning från kunder ger upphov
till räntekostnader. 9 10

SEB erhåller provisioner från vissa
bankkonton. 9 10

Inoch
upplåning

SEB tillhandahåller sparande i
fondförsäkring, depåförsäkring
och liknande produkter där
kunden bär risken. Den investe-
rade volymen genererar provi-
sionsintäkter. Därutöver uppstår
distributionskostnader. 7 11 18

SEB tillhandahåller sparande i
traditionell pensionsförsäkring
med viss garanterad avkastning
samt sjuk- och vårdförsäkring och
liknande tjänster. SEB investerar
främst i egetkapitalinstrument och
skuldinstrument för att skydda
resultatet av försäkringsford-
ringar.
5 6 12

Försäkring
och

sparande

SEB finansierar delvis sin egen
verksamhet med hjälp av räntebä-
rande kort- och långfristiga värde-
papper i vilka räntekostnader
uppstår. 13 17

Aktieindexobligationer tillhanda-
hålls för kundinvesteringar. Dessa
genererar provisioner. 13 18

Marknadsvärdet inklusive
kreditrisk på SEB:s aktieindexobli-
gationer påverkar posten.
13

Inlösen i förtid av skuldinstrument
utgivna av SEB påverkar posten.
13 17

Em
itterade

värdepapper
och

efterställda
skulder

Banken tillhandahåller en rad
kundtjänster som genererar
provisionsintäkter och -kostnader.
De flesta avgifterna är fasta och
transaktionsbaserade, men vissa
beror på marknadsvärden. 18

A
ffärsvolym

utanför
balans

räkningen

1) Kort position ingår som en motpost i det lager som hålls för kundhandel.

Kundernas affärsvolymer och intäkter

Finansiell koncernöversikt Förvaltningsberättelse
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Riskutveckling 2018
SEB visade fortsatt motståndskraft genom god kreditkvalitet,
låga kreditförluster, stark kapitaltäckning och en stabil likvidi-
tetsposition.

Efter en stark utveckling under många år, syntes tecken på
en inbromsning av den globala ekonomiska tillväxten mot slutet
av året. Samtidigt är centralbankernas utrymme att använda
penningpolitiska åtgärder begränsat.

Tekniska framsteg, nya regelverk och förändrade kundför-

väntningar driver digitaliseringen av banksektorn. Nya typer
av konkurrenter och utvecklingen mot Open Banking och infor-
mationsdelning förändrar spelplanen för banker. Utöver de
strategiska möjligheterna och utmaningarna detta medför, ökar
cyber- och informationsriskerna i takt med att förövarna blir mer
tekniskt sofistikerade och exponeringsytorna vidgas.

Kunder, investerare och tillsynsmyndigheter fokuserar i allt
större utsträckning på hållbarhet, till exempel ESG- och klimat-
relaterade risker, och rapporteringskraven ökar. 2018 präglades

Risk, kapital och
likviditetshantering
SEB värnar sin starka finansiella ställning för att kunna tillgodose intressenternas
behov och krav. Risktagande utgör en väsentlig del av bankverksamhet. I en föränderlig
värld arbetar SEB ständigt med att utveckla sin risk-, kapital- och likviditetshantering för
att skapa kundvärde och samtidigt bibehålla motståndskraft i alla tänkbara situationer.

RISKPROFIL

Styrelsen beslutar om den övergripande risktoleransen. VD ansvarar för att hantera SEB:s risker totalt
sett och för att säkerställa att riskprofilen är i enlighet med styrelsens risktolerans och kapitaltäckningsmål.

Styrelsens risktolerans i korthet

Risktyp SEB skall Kommentar

Kreditriskoch
kreditkvalitet

Ha en stark kreditkultur baserad på lång-
siktiga relationer, kunskap om kunderna
och fokus på deras återbetalningsförmåga.
Detta leder till en kreditportfölj av hög
kvalitet.

• SEB har en välbalanserad kreditportfölj med huvuddelen av
exponeringen mot nordiska storföretag och svenska hushåll.

• Kreditkvaliteten är fortsatt hög med låga kreditförluster.

Marknadsrisk Uppnå en låg volatilitet i intjäning genom
att intäkterna kommer från kunddrivna
affärer.

• Marknadsrisk uppstår i SEB:s kunddrivna tradingverksamhet
och i likviditetsportföljen. Generellt är SEB:s marknadsrisk låg.

• Ränterisk uppstår på grund av skillnader i räntor och löptider
i bankens tillgångar och skulder och hanteras av treasury-
funktionen.

Operativ risk
och ryktesrisk

Arbeta för att reducera operativa risker i
all sin verksamhet och upprätthålla bankens
goda rykte.

• Låga operativa förluster i jämförelse med europeiska
konkurrenter.

• Att hantera och motverka cyber- och informationsrisker är
högt prioriterat för att kunna garantera säker och tillgänglig
information, tjänster och produkter för kunderna.

Finansiering
och
likviditetsrisk

Ha en välstrukturerad likviditetsposition,
en balanserad upplåningsbas och en tillräck-
lig likviditetsreserv för att klara eventuella
nettoutflöden i ett stressat scenario.

• SEB:s primära finansieringskällor är kundinlåning och
upplåning på finansmarknaderna.

• Finansieringen är diversifierad i form av löptider och valutor
för att kunna garantera betalningsförpliktelser när de
uppstår.

Aggregerad
riskochkapital
täckning

Upprätthålla tillräcklig kapitalstyrka för
att stå emot de totala riskerna och garan-
tera bankens långsiktiga överlevnad och
position som finansiell motpart samtidigt
som verksamheten ska följa myndighetskrav
och ratingmål.

• SEB är starkt kapitaliserat i förhållande till regelverkskrav,
interna mål och konkurrenter.

• Målet är att hålla kapitaltäckningen runt 150 baspunkter över
regelverkskravet.

För mer information om risk-, kapital- och likviditetshantering se not 41 och 42.
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hela branschen av ett ökat fokus på ansvarsfulla affärer och på
bekämpning av ekonomisk brottslighet.

Kreditportföljen drevs av företagssegmentet
Den goda ekonomiska utvecklingen på SEB:s hemmamarknader
resulterade i en sund tillväxt i kreditportföljen som omfattar både
lån, lånelöften och derivat. Tillväxten kom framförallt i företags-
segmentet medan efterfrågan på bostadsrelaterade krediter var
svagare till följd av inbromsningen på den svenska bostadsmark-
naden. Den totala kreditportföljen uppgick vid årets slut till 2 316
miljarder kronor (2 170).

Mer än hälften av SEB:s kreditportfölj utgörs av exponering
mot företag; 1 172 miljarder kronor vid årets slut (1 030). Under
året ökade företagsportföljen i samtliga regioner och divisioner.
SEB är unikt i jämförelse med sina konkurrenter i det att före-
tagsportföljen främst består av större företagskunder – fram-
förallt nordiska och tyska kunder i ett stort antal branscher,

varav tillverkningsindustrin är den största. Exponeringen mot
mindre och medelstora företag är koncentrerad till Sverige och
uppgår till 12 procent (12) av företagsportföljen. Portföljen
ökade till 141 miljarder kronor (125) under året.

Robust bolåneportfölj i Sverige
Under flera år har den svenska bostadsmarknaden känneteck-
nats av urbanisering, ett begränsat utbud av bostäder och låga
räntor. Mellan 2013 och 2017 ökade bostadspriserna kraftigt,
vilket bidragit till att hushållens skuldsättning är jämförelsevis
hög i ett internationellt perspektiv. Sedan toppen 2017 har
priserna fallit med 5–10 procent beroende på läge och drivet av
ett ökat utbud av nyproducerade bostäder samt ytterligare
skärpta amorteringskrav under året. Prisnedgången har lett till en
mer avvaktande marknad, lägre kredittillväxt samt utmaningar
för bostadsutvecklare och byggindustrin.

SEB:s svenska bolåneportfölj har vuxit långsammare än mark-

Utveckling inomSEB:s huvudsakliga risker

Mått Kommentar 2018 2017 Genomsnitt för konkurrenter, 2018

• Kreditportfölj (mdr kr)

• Förväntad kreditförlustnivå,
netto 1) (%)

• Lån i steg 3/total utlåning,
brutto (%)

• Summan av lån, lånelöften och derivat

• Förväntade kreditförluster i relation till
totala exponeringen

• Andelen lån som klassificerats som steg 3
(osäkra lån)

2 316

0,06

0,5

2 170

0,05 0,02 2,3)

1,2 2)

• Trading VaR, genomsnitt (Mkr) • Statistiskt mått för den största förlust som
kan förväntas under en 10-dagarsperiod

90 91

• Operativa förluster/intäkter (%) • Operativa förluster i relation till
totala intäkter

0,43 0,42 0,694)

• Likviditetstäckningsgrad 5) (%)

• Strukturellt likviditetsmått,
Core gap-kvot (%)

• Finansieringen skall vara tillräcklig för att
täcka betalningar på kort sikt

• Kravet är mer än 100 procent

147

110

145

108

143 2)

• Riskexponeringsbelopp (mdr kr)

• Kärnprimärkapitalrelation (%)

• Bruttosoliditetsgrad (%)

• Riskvägda affärsvolymer

• Kapital tillgängligt för att täcka framtida
förluster – i relation till riskexponerings-
beloppet

• Kapital i relation till balansomslutning

716

17,66)

5,1

611

19,4

5,2

990 2)

16,4 2)

5,3 2)

1) 2018: Definition enligt IFRS 9. 2017: Definition enligt IAS 39
2) Danske Bank, SHB, Nordea, Swedbank och DNB ingår
3) Det låga värdet beror på nettoåterföring hos Danske Bank

och DNB

4) ORX: fjärde kvartalet 2017–tredje kvartalet 2018
5) 2018: EU:s definition. 2017: Finansinspektionens definition
6) Nya regler för 2018. Med de gamla reglerna var utfallet 20,1.Se sid. 47
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naden de senaste åren och uppgick till 487 miljarder kronor vid
slutet av året (478). Portföljen har en hög kreditkvalitet med en
god återbetalningsförmåga hos kunderna, låga historiska kredit-
förluster och en sund belåningsgrad.

Utlåningen baseras på kundens återbetalningsförmåga, vilket
innebär att hushållet ska kunna klara en ränta på sju procent.
Ett nytt bolån får normalt inte överstiga fem gånger hushållets
bruttoinkomst. Av alla nya lån som gavs ut 2018 med en belå-
ningsgrad över 50 procent hade 98 procent en amorteringsplan.
Fastighetsvärden bedöms och följs upp kontinuerligt.

Robust fastighetsportfölj
SEB:s kreditexponering mot bostadsfastigheter är framförallt
svensk och består av högkvalitativa, privata och offentligt ägda
fastighetsbolag samt institutionella investerare. Portföljen var
oförändrad och uppgick till 111 miljarder kronor vid årets slut
(108). SEB har även 63 (61) miljarder kronor i exponering mot
bostadsrättsföreningar, en vanlig boendeform i Sverige. SEB har
ingen exponering mot de mindre bostadsutvecklarna som är
nischade mot premiumsegmentet.

SEB:s exponering mot kommersiella fastighetsbolag består
främst av starka nordiska motparter med sunda finansierings-
strukturer. Portföljen ökade något till 186 miljarder kronor (179)
på grund av tillväxt i Norden som till viss del motverkades av
fortsatt minskning i Tyskland.

SEB har under många år styrt sin fastighetsexponering genom
en koncernövergripande risktoleransnivå för utlåning till kom-
mersiella fastighetsbolag, begränsningar på volymtillväxt på
divisionsnivå, samt genom en strikt kreditpolicy för fastighets-
utlåning antagen av styrelsen.

Stabil utveckling i Baltikum
De baltiska ekonomierna fortsatte att utvecklas fördelaktigt till
följd av ökande export, investeringar och privatkonsumtion även
om alla tre länder har utmaningar med brist på arbetskraft och
löneinflation. Vid årets slut uppgick SEB:s baltiska kreditportfölj
till 182 miljarder kronor (166). Portföljen består främst av före-
tags- och hushållskrediter, medan fastighetsförvaltningsport-
följen är begränsad. Litauen utgör SEB:s största exponering i
Baltikum, följt av Estland och Lettland.

God kreditkvalitet
Kreditkvaliteten i kreditportföljen var fortsatt god. I ett historiskt
perspektiv är kreditförlusterna kvar på en mycket låg nivå mycket
tack vare lågräntemiljön och den goda ekonomiska utvecklingen.
Förväntade nettokreditförluster enligt IFRS 9 uppgick till
1 166 Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå, netto, på 6 bas-
punkter (5). Lån i steg 3 (osäkra lån) uppgick till 8,2 miljarder
kronor vid årets slut jämfört med 10,2 miljarder kronor vid årets
början då IFRS 9 trädde ikraft. Detta motsvarar 0,5 procent av
den totala utlåningen, brutto.

Stabilmarknadsriskmen ökande volatilitet på de
finansiellamarknaderna
Risken i den kunddrivna tradingverksamheten mäts genom
måttet Value-at-Risk (VaR) som i genomsnitt uppgick till
90 miljoner kronor (91) under 2018. Detta innebär att banken,
med 99 procents sannolikhet, inte förväntas förlora mer än
detta belopp under en tiodagarsperiod. Utvecklingen av
VaR under året drevs av högre volatilitet i främst valuta-
och aktiemarknaderna samt av en högre ränteexponering.

Kreditportföljens geografiska fördelning Procent

Kreditportföljens utveckling per segment Mdr kr

2018
Sverige 62

Norden, övrigt 16

Baltikum 8

Tyskland och
Storbritannien 11

Övriga 3

Utveckling av kreditförluster 1) Procent

20152014 2016 2017 2018
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1) 2018: Förväntad kreditförlustnivå, netto, baseras på
IFRS 9-modellen för förväntade kreditförluster
2014–2017: Kreditförluster, netto, baseras på modell
för inträffade förluster enligt IAS 39.

Fördelning utifrån
SEB:s verksamhet

Företag Hushåll Fastighets-
förvaltning

Bostadsrätts-
föreningar

Offentlig förvaltning Banker

SEB Årsredovisning 201846

Förvaltningsberättelse Risk-, kapital- och likviditetshantering



Låg ochminskad försäkringsrisk
SEB:s livförsäkringsverksamhet består framförallt av fondförsäk-
ringar där marknadsrisken ligger hos kunden. Fondförsäkringar
stod för 69 procent av totalt inbetalda premier under 2018 (67).
SEB erbjuder även traditionell livförsäkring, tjänstepension och
privat vårdförsäkring i Sverige. Som skydd mot försäkringsrisken
i de traditionella livförsäkringsprodukterna, utgör skillnaden
mellan värdet på tillgångarna och de garanterade åtagandena en
buffert för SEB:s försäkringsrisk. Bufferten ökade under året som
ett resultat av avkastning på tillgångarna och ny affärsvolym.
Den danska försäkringsverksamheten avyttrades under 2018
(se not 13), vilket ledde till att SEB:s totala försäkringsrisk
minskade.

Stark kapitalisering
Trots en stark riskkultur och god riskhantering kan oförutsedda
förluster uppstå inom bankverksamhet. SEB:s kapitalhantering
ska säkerställa att banken har tillräckligt kapital för att kunna
täcka sådana oförutsedda förluster. Styrelsen fastställer SEB:s
kapitalmål med hänsyn tagen dels till tillsynsmyndigheters, skuld-
investerares och affärsmotparters krav på finansiell stabilitet
och dels till styrelsens egen syn på kapitalbehov och ambition
vad gäller kreditbetyget. Dessa krav måste balanseras mot
aktieägarnas krav på avkastning.

Finansinspektionens krav på SEB:s kärnprimärkapitalrelation
(CET1-kvot) består av två delar. Pelare 1-krav är ett generellt mini-
mikrav för samtliga banker. Pelare 2-krav är ett specifikt krav
baserat på en utvärdering av SEB:s risker, likviditetssituation och
kapitalisering som görs i tillsynsmyndigheternas översyns- och
utvärderingsprocess. Per den 31 december 2018 har Finansin-
spektionens krav på riskviktsgolv för bolån flyttats från Pelare 2
till Pelare 1. Förändringen ledde till en sänkning av kärnprimärkapi-
talrelationen med cirka 260 baspunkter. SEB uppskattar Finansin-
spektionens krav på kärnprimärkapitalrelationen till 14,9 procent
vid årets slut. Styrelsens mål för kärnprimärkapitalrelationen är
att hålla den runt 150 baspunkter över Finansinspektionens krav.
Det är en buffert för eventuell påverkan på kapitalbasen från
framför allt förändringar i valutakurser och ränterisken i pensions-
åtaganden. Detta innebär att målet för kärnprimärkapitalrelatio-
nen för närvarande är runt 16,4 procent.

Vid årets slut uppgick SEB:s kärnprimärkapitalrelation till 17,6
procent (19,4), vilket innebar en buffert på 270 baspunkter över
tillsynsmyndigheternas krav. Den främsta orsaken till föränd-
ringen är ökningen i riskexponeringsbeloppet till 716 miljarder
kronor (611), där flytten av riskviktsgolvet för bolån från Pelare 2
till Pelare 1 bidrog med en ökning på 92 miljarder kronor. Kärn-
primärkapitalet ökade till 126 miljarder kronor (118).
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EU:s bankreformpaket
– ytterligare åtgärder för att minska risken
Vid slutet av 2018 slutförde EU det så kallade bankpaketet, som
innehåller ytterligare åtgärder för att minska risken i banksek-
torn. Paketet innehåller ändringar i kapitalkravsförordningen
(CRR/CRDIV) och krishanteringsdirektivet (BRRD). Bland annat
införs ett krav på bruttosoliditet och ett obligatoriskt mått på
stabil finansiering, NSFR, i EU-lagstiftningen. Paketet inför även
en harmonisering av kapitalkrav och minimikrav på eget kapital
och nedskrivningsbara skulder (MREL) i EU-lagstiftningen. De nu
gällande kapitalkraven och MREL-kraven för svenska bankerna
förväntas anpassas till de nya EU-lagarna när de införs.

Slutförandet av Basel IIIramverket
I december 2017 presenterade Baselkommittén justeringar i
Basel III-ramverket, det så kallade Basel IV. Det uppdaterade
ramverket innehåller restriktioner på interna riskmätningsmodel-
ler samt ett golv baserat på de standardiserade modellerna. SEB
har börjat utvärdera kapitaleffekten av de nya reglerna men det
är fortfarande för tidigt att säga vad den slutgiltiga effekten blir.
Detta beror på att vissa utestående frågor kommer att anpassas
och fastställas först i den europeiska och nationella implemente-
ringen. Enligt Basel-kommittén kommer införandet av det nya
Basel III-ramverket påbörjas 2022. EU förväntas presentera ett
förslag att införa Basel IV år 2020.

I ett parallellt initiativ försöker den europeiska bankmyndig-
heten (EBA) tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter
harmonisera och minska skillnaderna mellan interna modeller
för kapitaltäckning. EBA föreslår införandet av gemensamma
definitioner och modellparametrar samt mer detaljerade krav
på beslutsprocesser. SEB förväntas uppfylla kraven senast i
december 2020.
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SEB:s bruttosoliditetsmått, ett icke riskbaserat mått på primär-
kapital i förhållande till tillgångar, uppgick till 5,1 procent (5,2)
vid årets slut, vilket översteg det föreslagna minimikravet på
3 procent.

Kapitaltäckningskraven för svenska banker är för närvarande
betydligt högre än EU:s miniminivåer och svenska banker är väl
kapitaliserade i jämförelse med banker i övriga delar av Europa,
både från ett riskbaserat och från ett icke riskbaserat perspektiv.

SEB:s starka kapitalisering bekräftades i EBA:s stresstest som
görs vartannat år för europiska banker. I EBA:s stressade scenario
skulle SEB:s kärnprimärkapitalrelation minska från 18,3 till 16,5
procent vilket innebär en stark motståndskraft i det stressade
scenariot .

En sund likviditets och finansieringsstrategi
Tillgång till likviditets- och finansieringsmarknaderna är nödvän-
digt under alla omständigheter. SEB:s likviditet och finansiering
hanteras utifrån tre perspektiv: (1) optimering av likviditetsstruk-
turen i balansräkningen för att säkerställa att mindre likvida till-
gångar har en stabil finansiering, (2) övervakning av beroendet
av upplåning på finansmarknaderna, samt (3) försäkran om att
banken har tillräcklig likviditet för att motstå ett svårt stressat
scenario.

Efterfrågan på SEB:s kort- och långfristiga nyupplåning var
fortsatt god under året. Ett högt kreditbetyg är viktigt då det ligger
till grund för upplåningskostnaderna.Se sid. 36 för SEB:s kredit-
betyg. SEB:s likviditetsreserv så som den definieras av Bankfören-

ingen uppgick till 473 miljarder kronor (340) vid slutet av året.
Likviditetsreservens storlek och sammansättning analyseras och
utvärderas löpande mot beräknade behov.

Core gap-kvoten, som är SEB:s interna mått på hur väl långfristig
utlåning är matchad med långfristig finansiering, uppgick till 110
procent (108). Detta ligger väl inom bankens risktolerans för en
sund likviditetsstruktur. I likviditetshanteringen beaktas även det
kommande regelverkskravet att det strukturella likviditetsrisk-
måttet, NSFR ska vara minst 100 procent, vilket beräknas gälla
från och med 2021.

Likviditetstäckningsgraden (LCR) mäter hur väl SEB:s likvida
tillgångar täcker kassautflöden i ett kortsiktigt stressat scenario.
SEB:s LCR uppgick till 147 procent vid årets slut (145). Därmed upp-
fylls minimikravet på 100 procent. Per den 1 januari 2018 används
EU:s definition för LCR, medan föregående års siffra beräknats
enligt Finansinspektionens metod.

Fokus på operativa och andra ickefinansiella risker
Operativa risker uppstår i all affärsverksamhet. SEB arbetar
löpande för att undvika operativa risker i processer och i den
dagliga verksamheten för att minimera de operativa förlusterna
och, framförallt, att undvika större förluster. Genom att löpande
förbättra styrning och riskhanteringsmetoder strävar banken
efter att motverka både kända och oförutsedda risker. Under året
har fokus varit på att ytterligare stärka styrning och ramverk för
hantering av cyber- och informationssäkerhetsrisker samt modell-
risker, allt till följd av den ökade digitaliseringen av banktjänster.

Hantering av cyber och informationsrisker

Cyberkriminalitet är ett ökande hot mot företag i allmänhet och
finansiella institutioner i synnerhet. Hoten innefattar till exem-
pel så kallad social ingenjörskonst och överbelastningsattacker
(distribuerade Denial of Service-attacker), riktade attacker och
utpressningsprogram (ransomware). De kriminellas beteende
förändras ständigt, och digitala plånböcker med kortinforma-
tion, lösenord och Bank-ID är attraktiva för moderna digitala
tjuvar. Bedrägerier mot privatpersoner har ökat under 2018.

Cybersäkerhet innebär att skydda data- och IT-system från
stöld och förstörelse av hårdvara, mjukvara eller information
samt från avbrott eller avledning av de tjänster som systemen
tillhandahåller. En stabil och pålitlig IT-plattform är central och
säkerheten kring hur SEB skyddar och hanterar både sina egna
data och kunddata är ytterst viktigt.

SEB arbetar med en riskbaserad ansats och kontrollmiljö med
målet att identifiera, skydda mot, upptäcka, svara på och åter-
hämta sig från säkerhetsbrott.

Banken investerar kontinuerligt i sin säkerhetsorganisation och
regelbundna tekniska säkerhetsuppdateringar samt uppgrade-
ringar av system prioriteras, allt i syfte att ytterligare stärka
motståndskraften.

Genom att samla alla säkerhetsfunktioner i enheten Group
Security and Cyber Defence tar SEB ett helhetsgrepp om
området säkerhet och dataskydd, vilket innefattar traditionella
säkerhetsfunktioner samt upphandling, ekonomisk brottslighet
och juridiska funktioner. Flera försiktighetsåtgärder vidtogs
under året för att bekämpa bedrägerier och banken arbetar
för att höja säkerhetsmedvetenheten hos både anställda och
kunder, genom utbildning, information och kommunikation. SEB
har också ett nära samarbete med nationella och internationella
nätverk och allianser i finansbranschen, brottsbekämpande och
andra myndigheter för att bekämpa cyberbrott.
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Viktiga processer och verktyg för att hantera operativa risker
innefattar en godkännandeprocess för nya produkter (NPAP),
beredskapsplanering, självutvärderingar av risker och hantering
av systembehörigheter. Dessutom utbildas personalen löpande
inom viktiga områden såsom cyber- och informationssäkerhet,
förebyggande av bedrägerier och penningtvätt, känn-din-kund
processer samt persondataskydd (GDPR).

SEB:s rykte bygger på långsiktiga kundrelationer och en stark
affärs- och riskkultur med höga etiska normer, samhälls- och miljö-
ansvar och professionalism. SEB:s uppförandekod och värderingar,
obligatoriska utbildningar samt dialog om etiska och värderingsba-
serade dilemman stärker medarbetarnas medvetenhet. Genom en
oberoende visselblåsarprocess uppmuntras anställda och andra
att rapportera oetiska eller olagliga incidenter. Nettoförluster
orsakade av operativa incidenter uppgick till 197 miljoner kronor
för 2018 (185). En jämförelse med de banker som är medlemmar i
ORX, en global förening för operativa risker inom finanssektorn,
visar att SEB:s operativa förluster är lägre än genomsnittet inter-
nationellt.

Hållbarhets och klimatrelaterade risker
Klimatförändringen och dess konsekvenser såsom extremväder
blir en alltmer uppenbar riskfaktor. Skaderisk till följd av klimat-
förändringar samt konsekvenser av en omställning till en kolsnål
ekonomi kan potentiellt ha negativa effekter på SEB:s kreditport-
följ, men även på kundernas fondinvesteringar.

Ökad transparens i hur banker bemöter och hanterar klimatre-
laterade risker efterfrågas av kunder och investerare. Även till-
synsmyndigheterna inkluderar numera hållbarhets- och klimatre-
laterade risker i sin tillsyn. SEB åtog sig 2018 att framgent stödja
de frivilliga internationella rekommendationerna om klimatrela-
terade finansiella upplysningar som tagits fram av en bransch-
ledd arbetsgrupp, Task Force on Climate-related Financial Dis-
closures (TCFD), på uppdrag av G20:s råd för finansiell stabilitet
(FSB).Se sid. 68–69.

Som bank har SEB ambitionen att informera sina kunder om hur
de pengar som anförtrotts banken används, både till vem pengar
lånas ut och hur pengar investeras. Alla transaktioner måste följa
SEB:s koncernövergripande policys om hållbarhet, miljö och
mänskliga rättigheter, samt bankens ställningstaganden; om kli-
matförändring, barnarbete och tillgång till rent vatten. Utlåning till
företag i vissa sektorer vägleds genom SEB:s sex sektorpolicys:
vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metallin-
dustrin, förnybar energi och rederiverksamhet.

Med hänsyn till de klimatrelaterade övergångsriskerna har SEB
inte gjort någon nyfinansiering inom kolbrytning och kolkraftverk
sedan 2015. Under 2018 fortsatte SEB:s fondbolag arbetet med
att minska kolexponering i sitt fondutbud. Antalet hållbarhetsfon-
der ökade och som ett resultat av detta ökade andelen kapital
som förvaltas under de striktaste hållbarhetskriterierna från
25 procent till 30 procent.Se sid. 71. Banken arbetar också
med kraftbolag för att finna andra energikällor än förbrännings-
kol. SEB har skrivit under det internationella klimatavtalet,
Montreal Carbon Pledge, där en del i åtagandet innebär att årligen
redovisa aktiefonders koldioxidpåverkan.

Både i nykundsprocessen och i kreditgivningen beaktar SEB
så kallade ESG-risker (Environment, Social, Governance) och hur
sådana risker kan komma att påverka en kunds återbetalnings-
förmåga. SEB håller på att vidareutveckla verktyg för att analy-
sera, dokumentera och följa upp sådana risker.

Brottmotmänskliga rättigheter
Inom alla ansvarsfulla affärer är det en skyldighet att respektera
och främja de mänskliga rättigheterna. SEB bedömer risken för
kränkning av mänskliga rättigheter i linje med bankens policy för
mänskliga rättigheter och internationella avtal (se sid. 68).
Banken arbetar löpande för att förebygga risker och avhjälpa
eventuella problem inom mänskliga rättigheter. En kund med låga
ambitioner i fråga om mänskliga rättigheter kan snabbt bli en hög
kreditrisk för banken. Det finns även en hög ryktesrisk i att inves-
tera i sådana företag. Denna typ av risk utvärderas i kreditgivnings-
och investeringsprocesser samt i urvalet av nya leverantörer.

SEB:s fondbolag har strikta kriterier för hur de aktivt förval-
tade fonderna ska förhålla sig till innehav där internationella
standarder för mänskliga rättigheter bevisligen inte efterföljs.
Andelen av fondbolagets förvaltade kapital som förvaltas enligt
kriterier för mänskliga rättigheter var 100 procent under 2018
(100). Vidare är den direkta dialogen med ledningar och styrelser
viktiga verktyg för förbättringar.

Korruption, penningtvätt
och finansiering av terrorism
SEB arbetar aktivt med att förebygga korruption, enligt gällande
lagar och regler, och tolererar inte att vara involverad i eller
förknippad med mutor.

I och med en ökande globalisering och rörelse över gränserna
har penningtvätt och finansiering av terrorism blivit ett allvarligt
internationellt problem. För att förebygga och motverka detta
behövs både internationella avtal och gemensamma åtgärder
och regler. 2018 meddelade EU-kommissionen att man avser att
utöka EBA:s mandat för att bättre bekämpa gränsöverskridande
penningtvätt inom EU, delvis till följd av ett antal penningtvättsin-
cidenter under året.

För att bidra till finansiell stabilitet och för att kunna upprätt-
hålla ett gott anseende är det av yttersta vikt att SEB har en god
förståelse för risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finan-
siering av terrorism. Banken anser att en grundlig känn-din-kund
process, som omfattar identitetskontroll av kunder, regelbunden
riskbedömning och transaktionsbevakning, är en förutsättning
för att förstå de riskfaktorer som behöver beaktas. En utökad
riskbedömning (due diligence) görs för kunder, produkter och
länder inom områden där banken bedöms vara mest utsatt.

SEB har en tydlig styrning när det gäller det förebyggande arbe-
tet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Under 2018
togs ytterligare steg för att förstärka styrningen samt koordinera
bankens arbete inom detta område genom att utse en AML Senior
Officer (Anti-Money Laundering) i verkställande ledningen.

SEB arbetar löpande med att förstärka de interna kontrollerna
i alla marknader och utbildar personalen för att öka medvetenheten.

Om misstänkta aktiviteter upptäcks rapporteras detta till
berörda myndigheter. I sådana fall kommer SEB alltid att överväga
att säga upp eller begränsa affärsrelationen om den uppkomna
risken inte kan hanteras.
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Under 2018 arbetade SEB med cirka 15 stora regelverksprojekt till
en beräknad total kostnad om 520 Mkr. Därtill implementerar
banken kontinuerligt regler i form av tekniska föreskrifter och
riktlinjer från EU:s tre tillsynsmyndigheter för bank-, försäkrings-
och värdepappersmarknaderna liksom från nationella tillsyns-
myndigheter såsom Finansinspektionen. I takt med att dessa
regelverk implementeras ökar både bankens interna och myndig-
heternas kontroll av att reglerna efterlevs.

Regleringar kring hållbarhet
FN:s 17 hållbarhetsmål balanserar de tre hörnstenarna i hållbar
utveckling: ekonomisk tillväxt, social inkludering och miljöskydd.
Tillsammans med Parisavtalet från 2015, ligger målen till grund
för ett antal nya ramverk – frivilliga och lagstadgade. De syftar till
att klargöra företagens roll och ansvar inom hållbarhetsområdet.
Finanssektorn har en viktig roll i omvandlingen till ett hållbart
samhälle och Finansinspektionen ser klimat- och hållbarhets-
frågor som en naturlig del av sitt uppdrag att främja finansiell
stabilitet, väl fungerande finansmarknader och ett starkt konsu-
mentskydd. Klimatfrågor – och hållbarhetsfrågor överlag –

kan utgöra risker som måste beaktas i bankernas övergripande
riskbedömningar.

Hållbarhetsaspekter har fått en alltmer framträdande roll i lag-
stiftningstexter de senaste åren. EU-kommissionen antog 2018 en
handlingsplan för hållbara finansiella marknader. Planen innehåller
tre rekommendationer:
• att skapa gemensamma begrepp för hållbar finansiell aktivitet
• att förbättra informationen om hur institutionella investerare

arbetar med miljö-, sociala och styrningsrelaterade faktorer i
sina riskprocesser

• att skapa nyckeltal som hjälper investerare att jämföra kol-
dioxidavtrycken i sina investeringar.

Rekommendationerna är under diskussion i EU-länderna och i
Europaparlamentet.

I Sverige har regeringen fastställt att Finansinspektionen
ska integrera hållbarhet i befintliga och nya regler samt i sin
finansiella tillsyn.

Införandet av nya regelverkskrav 2018–2020 1)

2018 20202019

Regelverk
Uppfyllande av kraven i bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt
präglade 2018. Dessutom togs de sista stegen vad gäller införandet av ett flertal större
regelverk inom områden såsom skydd för investerare, finansiell information, skydd av
personuppgifter, och Open Banking. Samtidigt tillkom nya regelverkskrav och en
diskussion om nya hållbarhetsregler startade.

Finansiell stabilitet
Baselkommitténs slutliga reformpaket

IFRS 16 – Redovisningsregler för leasingkontrakt

KRITA/AnaCredit – Rapportering av företagslån

Effektivamarknader
AML 4 och 5 – Direktiv mot penningtvätt

CSDR – Regler för värdepappershandel

EMIR – Regelverk angående marknader för finansiella instrument

MAD/MAR – Regler angående marknadspåverkan

MiFID II / MiFIR – Direktiv & förordning för marknader för finansiella instrument

PSD 2 – Betaltjänstdirektivet

SFTR – Regler för värdepappersfinansiering

Konsumentskydd
GDPR – Dataskyddsförordningen

IDD – Försäkringsförmedlingsdirektivet

PRIIPS – Produktinformation till icke-professionella investerare

1) Implementationsarbetet kan pågå även sedan ett regelverk trätt i kraft
Förordningar gäller automatiskt som lag i varje EU-land, medan direktiv tillämpas genom införande i nationell lagstiftning.
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Regelverk med stor påverkan

Finansiell
stabilitet

Säkerställa att det finan-
siella systemet kan motstå
ekonomiska chocker och
störningar och förhindra
att ett fallissemang hos en
finansiell institution leder
till systemkollaps.

Reformpaket för finansiell stabilitet hos banker
Sedan finanskrisen 2008 har tillsynsmyndigheterna tagit många initiativ för att öka
motståndskraften och stabiliteten i det finansiella systemet och förbättringar görs
löpande.

2017 kom Baselkommittén överens om ett reformpaket med bland annat begräns-
ningar i interna riskmodeller som implementeras via EU-lagstiftning. Under 2018
slutförde EU också sitt så kallade bankreformpaket som kommer att förändra
regelverket vad gäller kapitalkrav och rekonstruktions- och avvecklingsplaner för
problembanker. Samtidigt arbetade den europeiska bankmyndigheten, EBA, med
harmonisering av interna kapitaltäckningsmodeller. Dessa initiativ, som kan komma
att påverka storleken på SEB:s kapital, kommer att fasas in över ett antal år med
början 2022.Se sidan 47 för mer information.

Effektiva
marknader

Främja effektiv prissätt-
ning och exekvering i
finansmarknaderna och
förhindra marknadsmani-
pulation genom öppenhet
och riskreducering.

Utökad konkurrens
EU:s reviderade betalningsdirektiv (PSD 2) syftar till att göra betalningar inom och
mellan EU-länder snabbare och säkrare. Direktivet öppnar även betaltjänstmarkna-
den för nya aktörer genom att erbjuda leverantörer av betaltjänster bättre tillgång
till kundernas data samt tillgång till den etablerade bankinfrastrukturen. Detta
koncept kallas Open Banking.

Genom att öppna för mer konkurrens kommer PSD 2 sannolikt med tiden att
påverka både själva betalmarknaden och bankernas roll på denna marknad. För SEB
innebär PSD 2 möjligheten att erbjuda sina tjänster till en ny kundbas och att bygga
nya affärsrelationer. Det kommer att krävas stora investeringar i tekniska lösningar
för att kunna samarbeta med tredjepartsleverantörerna enligt de nya reglerna – och
samtidigt upprätthålla kundskyddet. PSD 2-kraven började tillämpas under 2018
och implementeringen fortsätter under 2019.

Konsument
skydd

Säkerställa en rättvis
behandling av kunder och
öka deras kunskap om
privatekonomi genom rele-
vant och korrekt informa-
tion. Detta medför krav när
det gäller marknadsföring
och paketering av finan-
siella tjänster och investe-
ringsrådgivning.

Skyddavpersonuppgifter
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) infördes under 2018. Eftersom den ersätter
nationella regelverk (i Sverige: personuppgiftslagen, PuL) minskar den komplexite-
ten och risken för rättsosäkerhet inom EU. Reglerna gäller för alla företag, men får
större effekt på finanssektorn eftersom det hos finansiella institutioner finns stora
volymer av personuppgifter. Ett viktigt krav är rätten att bli glömd – när en kund vill
bli glömd ska kundens data raderas, förutsatt att andra lagar tillåter det. Dessutom
ska kunderna enkelt få information om sina personuppgifter och om hur dessa
behandlas. Det är också lättare för kunderna att flytta personuppgifter till andra
aktörer.

SEB:s stora implementeringsprojektet för GDPR slutfördes under året och nu
tillämpar banken en ny styrmodell och har en särskilt utsedd dataskyddansvarig.

Regelverkmed stor påverkan
Under 2018 fortsatte de omfattande insatserna för att bekämpa
penningtvätt. En ny styrmodell för bekämpande av penningtvätt
(AML), baserad på EU-direktivet AML 4, infördes och förbättrade
rutiner och processer för både AML och känn-din-kund (KYC)
fortsatte att ha hög prioritet i banken. I syfte att förbättra kvalite-
ten i KYC-informationen, infördes ett förbättrat verktyg för risk-

bedömning av enskilda kunder. Dessutom påbörjades en
genomgång av olika nivåer för kundkontroll. Övervakningen
av transaktionerna stärktes genom nya scenarier för spårning.

Vissa av de nya regelverken som har särskilt stor påverkan
på bankens organisation och dess verksamhet beskrivs nedan.

Regelverkens syfte
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För att upprätthålla den viktiga samhällsfunktionen som
bank är det av största vikt för SEB att alla intressenter
har ett stort förtroende och hög tillit till bankens verk-
samhet. Professionella medarbetare som vägleds av ett
gott affärsmässigt uppträdande är avgörande, liksom
att upprätthålla en sund riskkultur.

Betydelsen av bolagsstyrning
För att bibehålla förtroendet bland kunder, medarbetare, aktie-
ägare och andra intressenter och för att förebygga intressekon-
flikter definieras roller och ansvar tydligt för aktieägare, styrelse-
ledamöter, ledning och andra intressenter.

SEB:s arbete med bolagsstyrning fokuserar på att säkerställa
en smidig och effektiv verksamhet med hög standard samt god
riskhantering och robust intern kontroll.

Regelverk
Som svenskt publikt bankaktiebolag med värdepapper noterade
på Nasdaq Stockholm måste SEB följa en mängd olika regelverk.
Det externa regelverket för bolagsstyrningen omfattar bland
annat:
• aktiebolagslagen
• årsredovisningslagen
• regelverk för emittenter på Nasdaq Stockholm
• svensk kod för bolagsstyrning
• lagen om bank- och finansieringsrörelse
• Finansinspektionens och andra myndigheters regelverk och

riktlinjer.
Se sid. 50 för information om nya regelverk.

SEB tillämpar även ett internt regelverk. Detta omfattar bland
annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys
och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncer-
nen är verktyg för styrelsen och den verkställande direktören

(VD) i deras styrande och kontrollerande roller. I dessa policys
och instruktioner ingår bland annat:
• arbetsordningen för styrelsen och instruktionerna för

styrelsens kommittéer
• instruktionerna för VD och för koncernens bolagsstyrning
• koncernens kreditinstruktion och riskpolicy
• instruktionen för hantering av frågor om intressekonflikter
• instruktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering

av terrorismSe utdrag på sebgroup.com (eng)
• uppförandekodenSe sebgroup.com/sv
• ersättningspolicyn
• policy för informationssäkerhet
• hållbarhetspolicynSe sebgroup.com (eng)
• policy för inkludering och mångfald (Inclusion & Diversity

policy)Se sebgroup.com (eng)
• policys för lämplighet, mångfald och sammansättning av

styrelsen samt den verkställande ledningen (VL) och andra
nyckelbefattningar.

SEB:s arbete med frågor angående etik och hållbarhet är en inte-
grerad del i verksamheten och styrelsen diskuterar dessa frågor
kontinuerligt. SEB:s uppförandekod beskriver SEB:s värderingar,
etik och principer för affärsmässigt uppträdande och ger vägled-
ning om hur medarbetarna ska verka enligt värderingarna. Poli-
cys och instruktioner för hållbarhet liksom de koncerngemen-
samma ställningstaganden och branschpolicys som behandlar
miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor är också väsentliga.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning. SEB strävar
efter att följa koden där så är lämpligt och har inga avvikelser att
rapportera för 2018.
Mer information om SEB:s bolagsstyrning finns på sebgroup.

com/sv

Bolagsstyrning

Under året har styrelsen gjort en genomlysning av bankens 
långsiktiga strategi och beslutat om den nya affärsplanen 
för 2019–2021. Den speglar möjligheterna och utmaning-

arna vad gäller kundernas ökande efterfrågan på snabb digitalisering 
och automatisering av finansiella tjänster samt bankens strävan 
att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster. Den ökade kon-
kurrensen och snabba förändringstakten – och cyberhot som blir
 allt vanligare – förstärker betydelsen av att upprätthålla en solid 
bolagsstyrningsmodell för att försvara våra viktigaste tillgångar: 
vårt varumärke och vår trovärdighet.” 

Marcus Wallenberg, Styrelsens ordförande

Under året har styrelsen gjort en genomlysning av bankens 
långsiktiga strategi och beslutat om den nya affärsplanen 
för 2019–2021. Den speglar möjligheterna och utmaning-

arna vad gäller kundernas ökande efterfrågan på snabb digitalisering 

SEB Årsredovisning 201852

Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning



Aktieägare och bolagsstämma

SEB har cirka 261 000 aktieägare. Av dessa har runt 168 000 inne-
hav som är mindre än 500 aktier medan 111 har innehav som är
större än 1 000 000 aktier, motsvarande 82 procent av kapital
och röster. SEB:s aktiekapital består av två aktieslag: A- och
C-aktier. Varje A-aktie representerar en röst och varje C-aktie
en tiondels röst.SEB:s största aktieägare och aktieägarstruktur
framgår på sid 29–30.

Årsstämman hålls på svenska i Stockholm. Alla aktieägare som
är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid
har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier. De
aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att låta sig
företrädas genom ombud. Årsstämman 2018 hölls den 26 mars.
1 114 personer, företrädande 1 832 aktieägare var närvarande vid
stämman. Vid stämman användes ett elektroniskt röstningssystem.

De viktigaste besluten som fattades vid stämman var:
• fastställande av utdelning med 5:75 kronor per aktie
• att styrelsen ska bestå av elva ledamöter
• omval av elva styrelseledamöter
• omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande
• omval av PricewaterhouseCoopers som revisor
• riktlinjer för ersättning till VD och andra medlemmar i VL
• tre långfristiga aktieprogram
• bemyndigande för styrelsen att besluta om köp och försälj-

ning av egna aktier för SEB:s värdepappersrörelse, för de
långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål

• bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler.
Protokollet från årsstämman finns på sebgroup.com

Styrelsen

VD och koncernchef

sid. 54

sid. 60

Risk & Capital
Committee

Audit & Compliance
Committee

Remuneration & HR
Committee

Valberedningen
sid. 54

Extern
revisor

sid. 63

sid. 59 sid. 58

VD:s kommittéer

• Verkställande ledningen

• Group Risk Committee

• Asset & Liability Committee sid. 60

sid. 60

sid. 60

sid. 59

Chef för Group
Compliance

sid. 63

Chef för Group
Credits

sid. 62

Chef för
Group Risk

sid. 62

Chef för Group
Internal Audit

sid. 63

Aktieägare vid bolagsstämma
sid. 53

Utsedd av

Rapporterar till/
informerar/lämnar
förslag till

Chief Risk
Officer

sid. 62

Ansvarsfördelning och styrning

SEB:s organisation
Från och med 1 januari 2019

Koncernstaber och kontrollfunktioner

Affärsstöd

SEB:s verksamhet styrs, kontrolleras
och följs upp i enlighet med policys
och instruktioner fastställda av
styrelsen och VD.

Aktieägarna utövar sitt inflytande på bolagsstämman genom
att bland annat utse bankens styrelse och revisor.

Division Stora Företag &
Finansiella Institutioner

Division Företag & Privatkunder Division Baltikum

VD och koncernchef

Division Liv Division Investment Management
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Valberedning

Valberedningen nominerar ordförande, styrelsens ledamöter
och extern revisor, samt tar fram rekommendationer gällande
styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete.

Enligt beslut av årsstämman ska valberedningen vara sam-
mansatt av styrelsens ordförande samt representanter för de
av bankens fyra största aktieägare som önskar utse en ledamot.
En av de oberoende styrelseledamöterna ska adjungeras till
valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen uppfyller kraven i
bolagsstyrningskoden. Valberedningen har tillgång till relevant
information om SEB:s verksamhet samt finansiell och strategisk
ställning lämnad av styrelsens ordförande och den adjungerade
ledamoten.

En viktig princip är att styrelsen ska ha den storlek och sam-
mansättning som är mest ändamålsenlig för banken. Därför har
valberedningen som utgångspunkt för sitt arbete att bedöma i
vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas
på den till följd av bankens verksamhet, organisation och framtida
inriktning.

Styrelsens storlek och sammansättning diskuteras och be-
döms i termer av lämplig kompetens och erfarenhet, både från
den finansiella sektorn och andra sektorer. Ledamöterna ska
också ha tillräckligt med tid att utföra sina uppgifter och förstå
bankens verksamhet och dess största risker. Valberedningen
granskar också utvärderingarna av styrelsen och ordföranden
(Se sid. 55).

Styrelsens sammansättning ska vara förenlig med gällande
lagar och förordningar samt den policy om lämplighet, mångfald
och sammansättning av styrelseledamöter som bankens styrelse
har antagit. Valberedningen ska säkerställa mångfald inom sty-
relsen vad gäller ledamöternas utbildning och yrkesbakgrund,
kön, ålder och geografiskt ursprung.

Valberedningen diskuterar dessutom successionsfrågor och
lägger särskild vikt vid kontinuitet och långsiktighet vad gäller
att säkerställa styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen inför årsstämman 2019 utsågs under hösten
2018. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Styrelsen

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar dess roll
och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens
kommittéer.

Styrelsen har bland annat följande uppgifter:
• besluta om mål, strategi och ramar för verksamheten samt

affärsplan
• regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de

av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna
• ansvara för att se till att verksamheten är organiserad på ett

sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen (treasury),
riskerna i verksamheten och de finansiella förhållandena i övrigt
styrs på ett betryggande sätt, allt i överensstämmelse med
externa och interna regler

• anta policys och instruktioner för verksamheten
• besluta om större förvärv och avyttringar liksom andra större

investeringar
• utse eller entlediga VD, ledamöter i VL, Chief Risk Officer (CRO)

och chefen för Internrevision samt besluta om ersättning till
dessa.

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete och
ser bland annat till att ledamöterna löpande får information och
utbildning om förändringar i regler för verksamheten och om
ansvaret som ledamot i ett noterat finansiellt bolag. Utbildnings-
och fördjupningsseminarier arrangeras årligen och nya ledamöter
erbjuds ett utbildningsprogram med information om, och diskus-
sion kring, de olika verksamheterna inklusive kontrollfunktionerna.

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman
med en mandattid på ett år. Styrelsen ska sedan årsstämman
2018 bestå av elva årsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter,
samt två ledamöter med två suppleanter som arbetstagarrepre-
sentanter, utsedda av sina respektive arbetstagarorganisationer.
För att styrelsen ska vara beslutsför måste fler än hälften av
ledamöterna vara närvarande vid styrelsemötet. VD är den enda
årsstämmovalda ledamoten som är anställd i banken. Valbered-
ningen har gjort en samlad bedömning av ledamöternas obero-
ende i förhållande till banken och bankens ledning samt i förhål-
lande till aktieägare som äger 10 procent eller mer av aktierna
eller rösterna och funnit att sammansättningen av styrelsen
uppfyller kraven i bolagsstyrningskoden.

Styrelsearbetet följer en årlig plan. Under 2018 hölls 17 styr-
elsemöten. VD deltar vid alla styrelsesammanträden utom i
ärenden där hinder föreligger på grund av intressekonflikt så
som då VD:s arbete utvärderas. Andra medlemmar i VL deltar
när så krävs.

Valberedningen inför årsstämman 2019

Ledamot Representant för
Röster,%

31 augusti 2018

Petra Hedengran, ordförande Investor 20,8

Magnus Billing Alecta 6,9

Lars Heikensten Trygg-Stiftelsen 5,3

Javiera Ragnartz AMF Försäkring och Fonder 4,2

Marcus Wallenberg SEB, styrelsens ordförande

37,2
Tomas Nicolin, adjungerad, utsedd av styrelsen.

Javiera Ragnartz representerade AMF i valberedningen till 4 februari 2019 då
hon ersattes av Anders Oscarsson. Javiera Ragnartz lämnade valberedningen
för att tillträda en tjänst hos SEB.
Swedbank Robur Fonder, som var bankens fjärde största ägare avstod från att
utse ledamot till valberedningen.

Valberedningens förslag, med särskilt yttrande över motivet till
förslaget till styrelse, finns på sebgroup.com/sv.

Valberedningens främsta uppgift är att ta fram förslag till
årsstämman avseende ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt extern revisor.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen,
förvaltningen och den verksamhet som bedrivs i koncernen.
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Styrelsens ersättning

Årsstämman 2018 beslutade att det totala arvodet till styrelsen
skulle uppgå till 9 700 000 kronor. Styrelsearvodet utbetalas
löpande under mandatperioden. Efter förslag från valbered-
ningen har styrelsen fastställt en policy om att styrelsens leda-
möter bör använda 25 procent av sitt arvode till att köpa och
inneha aktier i SEB upp till ett belopp som motsvarar ett års
arvode. Varken VD eller de styrelseledamöter som är utsedda
av de anställda erhåller något styrelsearvode.

Styrelsens kommittéer

För närvarande finns tre kommittéer: Risk and Capital Committee
(RCC), Audit and Compliance Committee (ACC) och Remuneration
and Human Resources Committee (RemCo). Kommittéerna
rapporterar regelbundet till styrelsen. En viktig princip är att så
många av styrelsens ledamöter som möjligt ska delta i kommit-
téarbetet. Styrelsens ordförande är vice ordförande i de tre
kommittéerna. Varken VD eller andra befattningshavare i banken
ingår i kommittéerna.

Utvärdering av styrelse,
VDoch verkställande ledning

Styrelsen tillämpar en metod för årlig självutvärdering som
bland annat består av en enkät med efterföljande diskussio-
ner inom styrelsen. Genom denna process utvärderas styrel-
sens, styrelseordförandens och kommittéernas verksamhet
och arbetsmetod. I utvärderingen granskas bland annat om:
• varje enskild ledamot aktivt deltar i styrelsens och

kommittéernas diskussioner
• ledamöterna bidrar med självständiga åsikter
• atmosfären på mötena främjar öppna diskussioner.

Resultatet av utvärderingen presenteras för och diskuteras i
styrelsen och i valberedningen. Utvärderingsprocessen och
resultatet av denna syftar bland annat till att ytterligare
förbättra styrelsearbetet och den hjälper valberedningen att
utvärdera lämplig storlek och sammansättning av styrelsen.

Styrelsens ordförande utvärderar formellt, en gång om
året, de enskilda ledamöternas arbete. Marcus Wallenberg
deltar inte i utvärderingen av ordförandens arbete, vilken
2018 leddes av vice ordförande Jesper Ovesen. Styrelsen
utvärderar löpande VD:s och VL:s arbete, varvid varken VD
eller annan medlem av VL deltar.

På styrelsens agenda2018

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

• Kallelse och förslag till
årsstämman

• Makroekonomisk
genomgång

• Balansräkning, kapital- och
utdelningsfrågor

• Årsredovisning 2017
• Rapporter från intern och

extern revision samt Group
Compliance

• Finansiell styrmodell och
finansiella mål

• Ersättning till VD, ledning och
kontrollfunktioner

• Konstituerande möte
• Kompetensutveckling och

successionsplanering
• IT plan 2018
• Tillsättande av nya VL

medlemmar

• Genomgång av affärsområ-
det Markets inom divisionen
Stora Företag & Finansiella
Institutioner

• Omvärldsbevakning med
fokus på nischbanker

• Makroekonomisk
genomgång

• Intern kapital- och
likviditetsutvärdering
(ICAAP och ILAAP)

• Ersättningspolicy
• Uppföljning av efterlevnad

av nya regelverk
• SEB:s långsiktiga strategi
• Affärsplan 2019–2021

• SEB:s långsiktiga strategi
• Affärsplan 2019–2021
• Genomgång av SEB:s tyska

verksamhet
• Medarbetarundersökning

• Årligt möte med Finansin-
spektionens generaldirektör

• Plan för återhämtning i en
krissituation

• Affärsplan 2019–2021,
finansiella planer och
prognoser

• Riskstrategi
• Årlig genomgång av policys

och instruktioner
• SEB:s uppförandekod
• Utvärdering av styrelsen
• Riskseminarium
• Mediafokus kring SEB:s roll i

frågor om penningtvätt och
skatteflykt

• Antagande av ny policy för
inkludering och mångfald

SEB:s kvartalsrapport, rapporter från styrelsens kommittéer samt SEB:s riskposition,
kreditkvalitet, kreditportfölj och likviditetsläge finns på styrelsens agenda varje kvartal.

På SEB:s årsstämma 2018 beslutades ett sammanlagt arvode
till ledamöterna och om hur arvodet ska fördelas mellan leda-
möterna i styrelsen och dess kommittéer.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men
styrelsen har inrättat kommittéer för att handlägga vissa
frågor och för att bereda sådana frågor för beslut av styrel-
sen.
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Styrelse

1 Marcus
Wallenberg

2 Sven
Nyman

3 Jesper
Ovesen

4 Johan H.
Andresen

5 Signhild
Arnegård Hansen

Befattning Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan
2017

Vice ordförande sedan
2014

Ledamot Ledamot

Kommitté lRCC lACC lRemCo lRCC lACC lRemCo

Invalsår 2002 2013 2004 2011 2010

Född 1956 1959 1957 1961 1960

Utbildning B.Sc. (Foreign Service) Civ.ek. Civ.ek. och MBA B.A. (Government and
Policy Studies) och MBA

Fil.kand. (Human Resources)
och journalistutbildning

Andra uppdrag Ordförande i Saab och
FAM. Vice ordförande i
Investor. Ledamot i Astra-
Zeneca Plc., Temasek
Holdings Ltd samt Knut
och Alice Wallenbergs
stiftelse.

Ordförande i RAM Ratio-
nal Asset Management.
Ledamot i RAM ONE, Ferd
AS (Norge), Nobelstiftel-
sens investeringskom-
mitté, Handelshögskolan i
Stockholm, Handelshög-
skoleföreningen i Stock-
holm samt Axel och
Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse.

Ledamot i Sunrise Commu-
nications Group AG
(Schweiz), och Conva Tec
Group Plc. (Storbritan-
nien).

Ägare till och ordförande i
Ferd AS (Norge). Ordfö-
rande i Etiska rådet för
Government Pension Fund
Global (Norge). Ledamot i
SWIX Sport AS (Norge),
NMI-Nordic Microfinance
Initiative och Junior
Achievement Europe.

Ordförande i SnackCo America
Corp (USA). Vice ordförande i
Svensk-Amerikanska Handels-
kammaren (SACC) (USA). Leda-
mot i Business Sweden, Entre-
preneurship and Small Business
Research Institute (ESBRI), SOS
Barnbyar Sverige och SACC-NY.

Bakgrund Citibank i New York,
Deutsche Bank, S G
Warburg Co, Citicorp
Hongkong och Stora Feld-
mühle. Vice VD i Investor
och VD och koncernchef i
Investor. Flera styrelse-
uppdrag som ordförande
och ledamot i stora börs-
noterade bolag.

Bred erfarenhet av finan-
siell verksamhet. Ledande
befattningar inom Inve-
stor. VD och grundare av
Lancelot Asset Manage-
ment och Arbitech.
Ett flertal styrelseupp-
drag.

Price Waterhouse. Vice
VD och senare koncern-
chef i Baltica Bank A/S.
Vice VD och finanschef i
Novo Nordisk A/S.
Koncernchef i Kirkbi
Group. Finansdirektör i
Den Danske Bank A/S,
LEGO Holding A/S och TDC
A/S. Flera styrelseupp-
drag.

International Paper Co.
Partner i Ferd AS.
Koncernchef i Ferd AS.

VD i det familjeägda bolaget
Svenska LantChips. Ordförande
i Svenskt Näringsliv. Vice ordfö-
rande i Business Europe. Leda-
mot i Innventia, IFL vid Handels-
högskolan i Stockholm,
Institutet för Näringslivsforsk-
ning, Loomis, Lunds Universitet,
Magnora, Kung Carl XVI Gustafs
Stiftelse för Ungt Ledarskap och
Transatlantic Business Dialog.

Nationalitet Svensk Svensk Dansk Norsk Svensk

Egna och närståendes
aktieinnehav

753 584 A-aktier och
720 C-aktier

10 440 A-aktier och
10 200 C-aktier

25 000 A-aktier 100 000 A-aktier 5 387 A-aktier

Oberoende i förhållande
till banken/större

aktieägare

Ja/Nej Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Närvaro styrelse/
kommittémöten1)

16 av 16 / 29 av 31 16 av 17 17 av 17 / 23 av 23 14 av 17 17 av 17 / 8 av 8

Arvode, styrelse-
möten, kronor

2 940 000 930 000 930 000 700 000 700 000

Arvode, kommitté-
möten, kronor

805 000 – 815 000 – 387 500

13

14

10 5 1

8

7

lOrdförande lVice ordförande l Ledamot
1) I informationen ingår endast de möten där det varit möjligt att delta utan intressekonflikt.
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6 Samir
Brikho

7 Winnie
Fok

8 Tomas
Nicolin

9 Helena
Saxon

10 Johan
Torgeby

Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot (VD och koncernchef)

lRCC l ACC lRCClRemCo lACC

2013 2013 2009 2016 2017

1958 1956 1954 1970 1974

Civ.ing. (Thermal Technology)
Hedersdoktor (Cranfield Univ.)

Bachelor of Commerce B.Sc. (Econ.) och
M.Sc. (Management)

Civ.ek. Fil. kand. (nationalekonomi)

UK Business Ambassador.
Co-chairman i UK-UAE Business
Council och i UK-ROK CEO Forum.
Ledamot i EuroChem Group AG.
Medlem i Advisory Board i Stena.
Ordförande i Step Change
Charity.

Ledamot i Volvo Car Corpora-
tion och G4S plc (Storbritan-
nien). Medlem av Investment
Committee i HOPU Investments
Co, Ltd (Asien), senior advisor
till FAM och WFAB.

Ordförande i Centrum för Rätt-
visa. Ledamot i Nordstjernan,
Nobelstiftelsen och Axel och
Margaret Ax:son Johnsons Stif-
telse. Medlem av Investerings-
kommittén för NIAM:s fastig-
hetsfond.

CFO på Investor. Ledamot i
Swedish Orphan Biovitrum

Ledamot i Svenska Bankfören-
ingen, Institute of International
Finance och i Mentor, Sverige.

Bred internationell erfarenhet av
företagande och företagsled-
ning, särskilt inom den industri-
ella sektorn. Ledande befatt-
ningar inom ABB, bland annat
som divisionschef och VD för
betydande dotterbolag. Medlem
i ledningsgruppen i ABB Ltd. VD i
Amec Foster Wheeler plc.

Bred erfarenhet inom finansiell
verksamhet. Auktoriserad revi-
sor i Australien och Hongkong.
Medlem av the Institute of Char-
tered Accountants i England och
Wales. Industriell rådgivare och
senior advisor till Investor och
Husqvarna. CEO och senior part-
ner till EQT Partners Asia Ltd och
VD för New Asia Partners Ltd.

Bred erfarenhet av finanssek-
torn, bland annat som VD i
Alecta, Tredje AP-fonden och
E. Öhman J:or Fondkommission
samt från en ledande befattning
inom Handelsbanken. Flera
styrelseuppdrag.

Finansanalytiker på Goldman
Sachs och Investor, finansdirek-
tör på Syncron International och
Hallvarsson och Halvarsson.
Investment manager på
Investor.

Portföljförvaltare och
makroekonom på Swedbank,
chef för nordisk och holländsk
skuldmarknad och riskhantering
samt chef för Financial Spon-
sors Group Private Equity hos
Morgan Stanley i London, chef
för Client Coverage, inom divi-
sion Stora företag & institutio-
ner samt Co-head division
Stora Företag & Finansiella
Institutioner.

Svensk, schweizisk Brittisk Svensk Svensk Svensk

0 aktier 3 000 A-aktier 66 000 A-aktier 12 500 A-aktier 5 567 A-aktier, 84 809 aktie-
rätter och 138 037 villkorade
aktierätter

Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Nej Nej/Ja

17 av 17/ 15 av 16 16 av 17 / 7 av 7 17 av 17 / 20 av 20 16 av 16 / 7 av 7 17 av 17

700 000 700 000 700 000 700 000 –

345 000 265 000 540 000 425 000 –

2

12 6

11

4

3

9

11 12 13 14

Se information sid 58

Sara Öhrvall var styrelseledamot fram till 30 juni 2018, då hon avgick på egen begäran för att
tillträda tjänsten som Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer.
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Vid behov bereder ACC, för styrelsens beslut, förslag till tillsät-
tande och entledigande av chefen för internrevision. Kommittén
håller fortlöpande kontakt med bankens externa och interna
revisorer och diskuterar samordningen av deras aktiviteter samt
följer upp att eventuella anmärkningar och påpekanden från
revisorerna åtgärdas. Den utvärderar också externrevisorns
arbete och oberoende. Vid behov har kommittén vidare att ta
ställning till VD:s förslag till tillsättande och entledigande av
chefen för Group Compliance.

ACC höll sju möten under 2018. Ekonomidirektören, de externa
revisorerna, chefen för internrevision och chefen för Group Com-
pliance framlägger rapporter för kommitténs övervägande. Utö-
ver dessa deltar VD, Finansdirektören och CRO regelbundet i
mötena.Intern kontroll avseende finansiell rapportering finns
på sid. 66.

1 2

Utsedda av de anställda (Se gruppbild sid. 56–57.)

11 Anna-Karin
Glimström

12 Håkan
Westerberg

13 Annika
Isenborg

14 Charlotta
Lindholm

Befattning Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant

Invalsår 2016 2015 1) 2016 2) 2015

Född 1962 1968 1967 1959

Utbildning Universitetsstudier i matematik,
statistik och juridik.

Engineering logistics. Universitetsstudier i
arbetsmiljörätt

Jurist

Andra uppdrag Ordförande i Finansförbundet i
SEB och i Finansförbundet Regi-
onal Klubb Väst i SEB. Ledamot i
EB-SB Fastigheter och i EB-SB
Holding.

Ordförande i Akademikerfören-
ingen i SEB.

Första vice ordförande i Finans-
förbundet i SEB och i Finansför-
bundets regionala klubb Group
Operations i SEB.

Vice ordförande i Akademiker-
föreningen i SEB. Ledamot i
Alma Detthows Stiftelse.

Bakgrund Kontorschef och andra befatt-
ningar i SEB. Olika specialist- och
ledar roller i Trygg-Hansa. Leda-
mot i SEB Vinstandelsstiftelse.

Försäljningschef i Trygg-Hansa
inom sakförsäkringsområdet.
SEB i olika befattningar inom
systemhantering och IT-utveck-
ling, för närvarande Systems
Management Advisor.

Anställd på Fixed Income, Group
Operations i SEB. Ledamot i
SEB:s Vinstandelsstiftelse och
Resultatpremiestiftelse.

Olika kundansvarsbefattningar
inom flera divisioner och dotter-
bolag i SEB. För närvarande
kundansvarig inom Private
Banking Stiftelser.

Nationalitet Svensk Svensk Svensk Svensk

Egna och närståendes
aktieinnehav

0 aktier och
809 villkorade aktierätter.

4 005 A-aktier och
809 villkorade aktierätter.

257 A-aktier och
1 618 villkorade aktierätter.

221 A-aktier och
809 villkorade aktierätter.

Närvaro på styrelsemöten 16 av 17 17 av 17 16 av 17 15 av 17

Varje affärsenhet är ansvarig för de risker somden tar – den första
försvarslinjen. Långsiktiga kundrelationer och en sund riskkultur utgör
en stabil grund för SEB:s beslut om vilka risker som tas. En initial risk-
bedömning görs av både kunden och den föreslagna transaktionen.
Affärsenheterna ansvarar för att rätt pris sätts och att de risker som
uppstår under transaktionens löptid hanteras. Större transaktioner
prövas av en kreditkommitté. Det är affärsenheternas ansvar att
verksamheten följer tillämpliga koncerngemensamma policys och
instruktioner samt att den stöds av en tydlig beslutsordning.

Riskochcompliancefunktionerna
utgördenandra försvarslinjen. Dessa
enheter är oberoende från affärsverksam-
heten. Riskfunktionen är ansvarig för att
identifiera, mäta, följa upp och rapportera
risker. Riskerna mäts på både detaljerad
och aggregerad nivå. SEB har utvecklat
interna riskmätningsmetoder för större
delen av kreditportföljen samt för

Finanskrisen 2008 ledde till allt-
mer krävande regelverk vilket i

sin tur medförde att behovet av intern
kontroll av regelefterlevnad och finansiell
rapportering ökade signifikant. 2018
karaktäriserades därför av fortsatt inten-
sivt arbete för att implementera åtgär-
der som skall säkerställa efterlevnad av
regelverk som GDPR, PSD 2 och IFRS. Ett
annat område som krävt extra uppmärk-
samhet av kommittén under 2018 var förberedelserna för val av ny
extern revisor i enlighet med EU:s revisionsförordning. Kommittén
rekommenderade valberedningen att EY ska föreslås som bankens
nya externa revisor på årsstämman 2019.”

Helena Saxon
Ordförande i ACC

Tre försvarslinjer för riskhantering

Audit and Compliance Committee (ACC)

Ledamöter i ACC
Helena Saxon (ordförande), Marcus Wallenberg
(vice ordförande), Jesper Ovesen och Winnie Fok.

ACC stödjer styrelsen i dess arbete med kvalitetssäkring av,
och intern kontroll avseende, bankens finansiella redovisning
samt rapporteringen till tillsynsmyndigheterna. ACC följer
också upp de interna kontrollernas effektivitet avseende
regelefterlevnads- och revisionsfrågor.

1) Suppleant 2011–2014
2) Suppleant 2014
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RemCo följer och utvärderar tillämpningen av de av bolagsstäm-
man fastställda riktlinjerna för ersättning till VD och ledamö-
terna i VL. En oberoende granskningsrapport från revisorn om
överensstämmelsen mellan SEB:s ersättningssystem och ersätt-
ningspolicy presenteras årligen för kommittén.

RemCo granskar, tillsammans med RCC, bankens ersättnings-
policy och säkerställer att ersättningsstrukturen tar hänsyn till
risk samt kostnaden för kapital och likviditet. Genomgången
baseras på bland annat en gemensam riskanalys från Group
Risk, Group Compliance och Group HR.

Kommittén övervakar också koncernens pensionsåtaganden
samt, tillsammans med RCC, åtgärder vidtagna för att trygga
koncernens pensionsåtaganden inklusive utvecklingen i bankens
pensionsstiftelser. RemCo höll åtta möten under 2018.

VD är, tillsammans med chefen för Group HR, föredragande i
kommittén i ärenden där hinder inte föreligger på grund av
intressekonflikt.Ersättningsrapporten återfinns på sid. 64.

RCC beslutar om principer och parametrar för att mäta och
fördela risk och kapital inom koncernen och övervakar riskhante-
ringssystem, risktoleransen och strategin, på såväl kort som lång
sikt. Kommittén bereder förslag till tillsättande och entledigande
av CRO. Den beslutar även i individuella kreditärenden av
väsentlig betydelse eller principiell karaktär samt biträder
RemCo i att tillhandahålla en risk- och kapitalbaserad syn på
ersättningssystemet. RCC höll 16 möten under 2018.

Koncernens Finansdirektör har det övergripande ansvaret för
information och presentation av de kapital- och finansierings-
ärenden som föredras för kommittén. CRO har motsvarande
ansvar för risk- och kreditärenden. VD, Finansdirektören, Ekono-
midirektören och CRO deltar regelbundet i mötena.CRO-funk-
tionen beskrivs på sid. 62, risk-, kapital- och likviditetshantering på
sid. 44.

3marknadsrisk och operativ risk och har fått godkännande av Finan-
sinspektionen att använda dessa för beräkning av kapitaltäckning.
Riskerna kontrolleras med hjälp av limiter på flera nivåer såsom
transaktion, enhet och portfölj. Kreditkvaliteten och riskprofilen
övervakas löpande, bland annat med hjälp av stresstester.

Compliance arbetar proaktivt med kvalitetssäkring avse-
ende SEB:s regelefterlevnad. De hanterar frågor såsom
kundskydd, agerande på finansmarknaden, bekämpning av
penningtvätt och finansiering av terrorism samt myndighetskr
av och kontroller.

Successionsfrågor inom verk-
ställande ledningen, talang- och

kompetensplanering samt SEB:s ersätt-
ningsmodeller stod i fokus 2018. I tider
med snabb förändring och brist på nyck-
elkompetenser är det viktigt att banken
kan locka anställda med till exempel
olika kön, ålder, bakgrund och tankesätt.
Genom att anta en inkluderings- och
mångfaldspolicy samt stärka vissel-
blåsarprocessen klargjorde SEB sin
position inom inkludering och mångfald”.

SEB:s kapitalposition och
utvecklingen av kapitalkraven,

inklusive särskilt det av EU föreslagna
bankreformpaket och ”Basel IV”, har
fortsatt att vara fokusområden för RCC
under 2018. Andra viktiga områden
som tagits upp är övervakning av
kreditportföljen, den svenska bolåne-
marknaden, påverkan från växande
e-handel samt aspekter på hållbar risk-
hantering. RCC har också följt upp de faktiska effekterna av nya
regelverkskrav som trädde i kraft under året.”

Signhild
Arnegård Hansen
Ordförande i RemCo

Jesper Ovesen
Ordförande i RCC

Bankens internrevision utgör den tredje försvarslinjen.
Riskhanteringen kvalitetssäkras av internrevision genom
regelbunden granskning och utvärdering för att säkerställa
att den är adekvat och effektiv. Internrevisorerna utvärderas
i sin tur av externa revisorer. Baserat på utvärderingar av
den tredje försvarslinjen förstärks processerna i första och
andra försvarslinjen kontinuerligt. SEB:s ramverk för styrning, i
kombination med dess sunda riskkultur och affärsmannaskap,
utgör hörnstenarna i en effektiv riskhantering.

Remuneration and Human Resources Committee (RemCo)

Risk and Capital Committee (RCC)

Ledamöter i RemCo
Signhild Arnegård Hansen (ordförande), Marcus Wallenberg
(vice ordförande) och Tomas Nicolin.

Ledamöter i RCC
Jesper Ovesen (ordförande), Marcus Wallenberg
(vice ordförande), Tomas Nicolin och Samir Brikho.

RCC stödjer styrelsen i dess arbete med att säkerställa att
SEB är organiserat och leds på ett sådant sätt att alla risker
inom koncernens verksamhet övervakas och hanteras i enlig-
het med styrelsens fastställda risktolerans samt med externa
och interna regler. RCC följer också kontinuerligt koncernens
kapitalsituation.

RemCo bereder, för beslut av styrelsen, tillsättande av VD och
ledamöter i VL. Kommittén utvecklar, följer och utvärderar
SEB:s ersättningssystem och ersättningspraxis, incitaments-
program och riskjustering av uppskjuten rörlig ersättning.

SEB Årsredovisning 2018 59

Bolagsstyrning Förvaltningsberättelse



Verkställande direktören

Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll.
VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte
en rapport som bland annat behandlar utvecklingen av verk-
samheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. VD
utser divisionscheferna och cheferna för olika staber och
supportfunktioner som rapporterar direkt till VD.

VD:s kommittéer

Verkställande ledningen (VL)
För att bäst tillvarata hela koncernens intressen samråder VD
med VL i frågor av större eller principiell betydelse. VL hanterar
bland annat frågor som är av gemensamt intresse för flera divi-
sioner, strategifrågor, hållbarhetsfrågor, affärsplaner samt finan-
siella prognoser och rapporter. Under 2018 hölls 39 samman-
träden med VL. VD har utsett sju chefer till adjungerade medlem-
mar i VL. De deltar i VL-möten emellanåt för att förmedla expert-
kunskaper och insikter främst inom sina ansvarsområden.

Asset and Liability Committee (ALCO)
ALCO, med VD som ordförande och Finansdirektören som vice
ordförande, är ett koncernövergripande, beslutande, överva-
kande och rådgivande organ. ALCO höll nio sammanträden
under 2018 och hanterar bland annat:
• finansiell stabilitet – speciellt under de nya regelverken
• strategiska kapital- och likviditetsfrågor, inklusive allokering

av internkapital och principer för internprissättning
• strukturella frågor och frågor kring bankens balansräkning

och affärsvolymer
• finansiering av helägda dotterbolag
• koncernens balansräknings- och finansieringsstrategi.

Group Risk Committee (GRC)
GRC, med VD som ordförande och CRO som vice ordförande, är
en koncerngemensam, beslutsfattande kommitté, som hanterar
alla risktyper, inklusive hållbarhets- och ryktesrisker, på koncern-
nivå så att portföljer, produkter och kunder utvärderas från ett
allsidigt riskperspektiv. GRC höll 66 sammanträden under 2018.
GRC har till uppgift att:
• fatta viktiga kreditbeslut
• säkerställa att alla risker inom koncernens verksamhet är

identifierade samt att riskerna mäts, övervakas och kontroll-
eras i enlighet med externa och interna regler

• stödja VD i arbetet med att säkerställa att beslut angående
koncernens långsiktiga risktolerans följs i affärsverksamheten

• säkerställa att styrelsens riktlinjer för riskhantering och risk-
kontroll är införda och att erforderliga regler och policys för
risktagande i koncernen upprätthålls och verkställs.

Johan
Torgeby

Magnus
Carlsson

Magnus
Agustsson

Jeanette
Almberg

Joachim
Alpen

Martin
Johansson

Befattning Verkställande direktör
och koncernchef sedan
2017

Ställföreträdande VD
och koncernchef
sedan 2014

Chief Risk Officer
sedan 2017

Chef för Group Human
Resources sedan 2016

Vice VD, Co-Head för
division Stora Företag
& Finansiella
Institutioner sedan
2018

Chef för Affärsstöd
sedan 2011 och Stabs-
chef sedan 2018

VL-medlem
sedan

2014 2005 2017 2016 2014 2009

Anställd i SEB
sedan

2009 1993 2009 2008 2001 2005

Född 1974 1956 1973 1965 1967 1962

Utbildning Fil.kand. (nationaleko-
nomi)

Civ.ek. C.Sc. och M.Sc. Civ.ek. MBA, M.A.
(internationella rela-
tioner)

Civ.ek.

Nationalitet Svensk Svensk Isländsk, finsk Svensk Svensk Svensk

Egna och
närståendes
aktieinnehav

5 567 A-aktier, 84 809
aktierätter och 138 037
villkorade aktierätter.

54 998 A-aktier,
55 933 aktierätter och
113 440 villkorade
aktierätter.

8 744 A-aktier, 4 970
aktierätter och 34 461
villkorade aktierätter.

10 600 A-aktier,
33 055 aktierätter och
58 049 villkorade akti-
erätter.

6 112 A-aktier, 98 783
aktierätter och
118 948 villkorade
aktierätter.

236 A-aktier, 41 079
aktierätter och
156 104 villkorade
aktierätter.

VD, som också är koncernchef, ansvarar för SEB:s dagliga
verksamhet i enlighet med styrelsens direktiv. VD skall säker-
ställa att SEB:s organisation och förvaltning är ändamålsenlig.
VD är övergripande ansvarig för all SEB:s riskhantering i
enlighet med styrelsens policys och instruktioner samt
intentionerna såsom de fastställts i styrelsens risktolerans.

VD har tre huvudsakliga kommittéer till sitt förfogande för
att leda den operativa verksamheten.

Verkställande ledning (från och med 1 januari 2019)
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William
Paus

Nina
Korfu-Pedersen

Mats
Torstendahl

Riho
Unt

Masih
Yazdi

Sara
Öhrvall

Vice VD, Co-Head för
division Stora Företag &
Finansiella Institutioner
sedan 2018

Chef för Group Finance
sedan 2016 och Ekono-
midirektör sedan 2018

Vice VD, Chef för divi-
sion Företag & Privat-
kunder sedan 2018

Chef för division Balti-
kum sedan 2016,
Group AML Senior
Officer sedan 2018

Finansdirektör sedan
2018

Chief Digital, Customer
Experience and
Communications
Officer sedan 2018

2018 2018 2009 2016 2018 2018

1992 2010 2009 2001 2013 2018

1967 1973 1961 1978 1980 1971

Civ.ek. Civ.ek. Civ.ing. MBA, M.A.(public
administration)

Civ.ek. M Sc. (Econ)

Norsk Norsk Svensk Estnisk Svensk Svensk

52 900 A-aktier,
75 962 villkorade aktie-
rätter, 6 481 syntetiska
aktierätter och
27 386 villkorade
syntetiska aktierätter.

436 A-aktier, 11 477
aktierätter och 22 014
villkorade aktierätter.

104 218 A-aktier,
50 494 aktierätter
och 184 391 villkorade
aktierätter.

1 063 A-aktier, 7 773
aktierätter och 56 574
villkorade aktierätter.

10 257 A-aktier, 11 587
aktierätter och 46 189
villkorade aktierätter.

1 150 A-aktier.

PåVL:s agenda2018

• Makroekonomisk utveckling
• Diskussion om regelverk, såsom MiFID II, GDPR, AML4

och PSD 2
• Bokslutskommuniké och kvartalsrapporter
• Förberedelser inför årsstämman
• Genomgång av bankens olika verksamhetsområden och

hemmamarknader
• Uppföljning av aktuell affärsplan 2016–2018
• SEB:s långsiktiga strategi, samt ny affärsplan 2019–2021
• Diskussioner om kapitalkrav, kreditkvalitet och risk
• Kvartalsrapporter från Group Compliance, Internal Audit

och Group Risk.
• Genomgång och diskussion om digitaliseringsarbetet såsom

utveckling och lansering av utökad kundfunktionalitet samt
interna automatiseringsinitiativ

• Genomgång och diskussion av IT inklusive investeringar,
säkerhet, agil styrning och molntjänster

• Diskussion om strategiska investeringar och samarbeten
med aktörer inom fintech och digitalisering

• Diskussioner om kundnöjdhet, varumärkes- och
imageposition samt arbetet med kundundersökningen

• Medarbetarundersökningen Insikt 2018 – diskussion
om resultat och åtgärder

• Utveckling av hållbarhetsfrågor
• Genomgång av outsourcad verksamhet
• Uppdatering om Investor World
• Genomgång av process för hantering av kundklagomål
• Utbildning om penningtvätt och känn-din-kund-regler
• Årlig genomgång av policys och instruktioner, inklusive

SEB:s uppförandekod
• Diskussion om inkludering och mångfald
• Genomgång av kompetens- och ledarskapsutveckling
• Workshop om risker

Divisioner och affärsområden

Styrelsen har i en instruktion för intern styrning reglerat verksam-
heten i koncernen och fastställt hur koncernens divisioner, inklu-
sive den utländska verksamheten i filialer och dotterbolag, ska
styras och vara organiserade. Divisionschefen, eller de för divi-

sionen gemensamt ansvariga divisionscheferna, är övergripande
ansvariga för verksamheten i affärsområdena och utser, efter
samråd med VD, chefer för affärsområdena inom divisionen.

En landchef utses i de länder, utanför Sverige, där SEB bedri-
ver verksamhet. Den landansvarige koordinerar koncernens
verksamheter lokalt och rapporterar till en särskilt utsedd
ledamot av VL.

SEB:s verksamhet är organiserad i divisioner med ett antal
affärsområden. Varje division är ansvarig för de dotterbolag
som hör till divisionen.
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Bankens Chief Risk Officer (CRO) utses
av styrelsen och rapporterar till VD.
CRO håller regelbundet styrelsen, RCC,
ACC, VL, ALCO och GRC uppdaterade
om riskfrågor. CRO har ett globalt funktionellt ansvar och CRO:s
verksamhet styrs av en instruktion som har antagits av styrelsen.
CRO-funktionen är organiserad i tre enheter: Group Risk, Group
Credits och CRO Office.

Den huvudsakliga uppgiften för Group Risk är att säkerställa
att alla risker i SEB:s verksamhet identifieras, mäts, övervakas,
kontrolleras och rapporteras i enlighet med externa och interna
regler. De hanterar även modeller för riskmätning. CRO Office
konsoliderar och analyserar data avseende olika typer av risker
och koncernens kreditportfölj och allmänna frågor om riskstyr-
ning och riskinformation.

Group Credits ansvarar för styrning av kreditprövningsproces-
sen och för vissa individuella kreditbeslut. Group Credits tillser
också att policys fastställda av RCC och styrelsen efterlevs.
Verksamheten är reglerad i koncernens, av styrelsen fastställda,
kreditinstruktion. Ordföranden i divisionernas respektive kredit-
kommittéer har vetorätt i kreditbeslut. Beslut som innebär ett
väsentligt undantag från kreditregelverket måste hänskjutas
till en högre nivå i beslutshierarkin.

Chefen för Group Risk och chefen för Group Credits utses av
VD, efter förslag från CRO, och rapporterar till CRO.
Mer information om risk-, kapital- och likviditetshantering

finns på sid. 44.

Affärsstöd och koncernstaber

Affärsstöd omfattar bland annat transaktionsprocesser, utveck-
ling, underhåll och drift av IT-system samt hantering av SEB:s
IT-portfölj.

SEB:s koncernstabsfunktioner har globalt ansvar och ger stöd
till organisationen med service relaterat till finansiell styrning,
personalfrågor, juridik, digitalisering och innovation, kommunika-
tion, marknadsföring och hållbarhetsfrågor.

CRO-funktionen

Adjungerademedlemmar i verkställande ledningen (från 1 januari 2019)

Johan
Andersson

Peter
Høltermand

Ausra
Matuseviciene

Nicolas
Moch

Marcus
Nystén

David
Teare 1)

John
Turesson

Befattning Landchef för SEB
Tyskland sedan
2016

Landchef för
SEB Danmark
sedan 2002

Head of Opera-
tions
sedan 2015

Chief Information
Officer sedan
2018

Landchef för
SEB Finland
sedan 2010

Chef för division
Liv sedan 2019

Landchef för
SEB Norge sedan
2018

Adjungerad
medlem sedan

2009 2011 2018 2018 2014 2019 2018

Anställd i
SEB sedan

1980 1997 2002 2008 1998 2006 2006

Född 1957 1963 1973 1972 1960 1963 1978

Utbildning Civ.ek. Civ.ek. MBA Civ.ing. Ekon.mag. B. Comm. Civ.ek.

Nationalitet Svensk Dansk Litauisk Svensk och
Fransk

Finsk Kanadensisk och
Brittisk

Svensk

Egna och
närstående

aktieinnehav1)

51 056 A-aktier,
22 C-aktier och
747 villkorade
aktierätter.

436 A-aktier,
18 658 aktierät-
ter, 83 157 villkor-
ade aktierätter,
7 616 syntetiska
aktierätter och
49 470 villkorade
syntetiska aktie-
rätter.

9 890 A-aktier,
12 558 aktierät-
ter och 28 798
villkorade aktie-
rätter.

3 689 A-aktier,
5 457 aktierätter
och 28 525 villko-
rade aktierätter.

119 847 A-aktier,
53 493 villkorade
aktierätter, 7 027
syntetiska aktie-
rätter och 32 786
villkorade synte-
tiska aktierätter.

54 932 A-aktier,
50 071 aktierät-
ter och 74 600
villkorade aktie-
rätter.

0 aktier, 24 524
villkorade aktie-
rätter, 5 186
syntetiska aktie-
rätter och 19 506
villkorade synte-
tiska aktierätter.

Magnus Agustsson
Chief Risk Officer

Affärsstöd och koncernstaber är divisionsövergripande funk-
tioner inrättade för att öka skalfördelar och stödja affärsverk-
samheten.

CRO-funktionen ansvarar för att iden-
tifiera, mäta, analysera och kontrollera
SEB:s risker och är oberoende från
affärsverksamheten

1) Som chef för division Liv och Investment Management 2018, var David Teare ordinarie medlem i verkställande ledningen 2018.
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Group Internal Audit

Internrevisionens främsta uppgift är att bedöma
och lämna försäkran till styrelsen och VD om att
bankens styrning, riskhantering och interna kontroller
är ändamålsenliga och effektiva. Arbetet utförs med
en riskbaserad ansats i enlighet med den metodik

som utarbetats av The Institute of Internal Auditors.
ACC fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete. Chefen för

Group Internal Audit rapporterar slutsatserna av genomförda granskningar,
vidtagna åtgärder och status på tidigare rapporterade iakttagelser till ACC
och rapporterar även till RCC och styrelsen.

VD och VL informeras regelbundet om internrevisionsärenden. Internrevi-
sionens arbete utvärderas minst vart femte år genom en kvalitetsutvärde-
ring, som utförs av oberoende part. Internrevisionsarbetet koordineras med
bankens externa revisor avseende granskningen av finansiell rapportering.
Bankens externa revisor förlitar sig i viss utsträckning på internrevisionens
arbete i sitt uppdrag att granska koncernens finansiella rapportering. För
det krävs att den externa revisorn utvärderar internrevisionens arbete. Slut-
satserna av denna utvärdering rapporteras till ACC och Group Internal Audit.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelsen är ansvarig för att besluta om SEB:s strategi och
förhållningssätt till hållbarhet, och för att fastställa hållbar-
hetspolicyn. VD fattar beslut i VL angående utvecklingen av
hållbarhetsarbetet i linje med styrelsens strategi. En operativ
styrgrupp har tillsatts av VD för att ta ansvar för och följa upp
bankens hållbarhetsarbete.

En tydlig och effektiv modell för ansvarsfördelningen säker-
ställer att SEB hanterar relevanta frågor inom hållbarhets-
området och att dessa implementeras i hela koncernen.

På sebgroup.com/sv finns hela beskrivningen av SEB:s
styrning av hållbarhetsarbetet.

Group Compliance

Funktionen ska lämna råd till affärsverksamheten
och ledningen för att säkerställa att verksamheten
bedrivs i enlighet med myndighetskrav och därmed
främja förtroendet hos kunder, aktieägare och
finansmarknaden.

Group Compliance särskilda ansvarsområden är:
• kundskydd
• uppförande på finansmarknaden
• åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
• myndighetskrav och kontroller.

Chefen för Group Compliance, som utses av VD efter godkännande av ACC,
rapporterar compliance-frågor löpande till VD, VL och ACC samt årligen till
RCC och styrelsen. Baserat på analyser av koncernens risker inom detta
område fastställer VD, efter godkännande från ACC, en årlig compliance-
plan. Instruktionen för Group Compliance antas av styrelsen.

Född 1966; Revisor i SEB och huvudansvarig
sedan 2012. Auktoriserad revisor,
VD PwC Sverige

Övriga större uppdrag:
Sandvik och Fagerhult.

Tidigare större uppdrag:
Ericsson, Securitas, Assa Abloy och Electrolux.

Information om revisor
SEB ska enligt bankens bolagsordning ha minst
en och högst två revisorer med högst lika många
suppleanter. Till revisor får även registrerat revi-
sionsbolag utses.

PricewaterhouseCoopers har varit bankens
revisor sedan 2000 och omvaldes 2018 för tiden
till och med årsstämman 2019.

De arvoden som revisorn fakturerat för revi-
sionen av räkenskapsåren 2017 och 2018 och för
övriga uppdrag som fakturerats under denna tid
framgår av tabellen.

Peter Nyllinge
Revisor, PricewaterhouseCoopers

Gent Jansson
Chef för Group
Compliance

Björn Rosenkvist
Chef för Group
Internal Audit

Group Internal Audit är en koncernövergripande
kontrollfunktion, direkt underställd styrelsen, som
har i uppdrag att självständigt och oberoende
granska koncernens verksamhet. Styrelsen till-
sätter chefen för Group Internal Audit.

Koncernens funktion för regelefterlevnad, Group
Compliance, har ansvaret för att informera, kont-
rollera och följa upp regelefterlevnadsfrågor.
Group Compliance är oberoende från affärs-
verksamheten.

Arvoden till revisorer Mkr

2018 2017

Revisionsuppdraget 27 30

Revisionsnära rådgivning 12 21

Skatterådgivning 15 12

Övriga tjänster 21 5

Summa 1) 75 69

1) Varav till PricewaterhouseCoopers 58 Mkr (65)
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SEB vill attrahera och behålla engagerade och kompetenta
medarbetare som kontinuerligt vill utvecklas, arbeta på nya
sätt och bidra till bankens långsiktiga framgång. Medarbetarens
ersättning ska bygga på värdeskapande, uppmuntra goda presta-
tioner, ett risktagande i linje med styrelsens fastställda tolerans-
nivå samt ett sunt och ansvarstagande beteende baserat på
SEB:s värderingar. Ambitionen är att främja ett långsiktigt enga-
gemang för att skapa hållbart värde för kunder och aktieägare.

Medarbetarens ersättning ska spegla komplexiteten, ansvaret
och ledaregenskaperna som krävs i rollen, liksom individens egen
prestation. SEB följer löpande medarbetarnas prestation och
utveckling bland annat utifrån transparenta och individuella
finansiella och icke-finansiella mål.

Ersättningspolicy
Principerna för ersättningar framgår av SEB:s ersättningspolicy
som revideras och fastställs årligen av styrelsen efter beredning
av Remuneration and Human Resources Committee (RemCo).
Policyn anger att ersättningar ska vara i linje med bankens strategi,
mål, värderingar och långsiktiga intressen. Policyn speglar svenska
och internationella regelverk och ska säkerställa att intressekon-
flikter undviks.Mer information om RemCo finns på sid. 59.

Styrelsens Risk and Capital Committee (RCC) granskar policyn
och ersättningsstrukturen för att säkerställa att den tar hänsyn till
SEB:s risk, långsiktiga intjäningsförmåga samt kostnad för likviditet
och kapital. Granskningen baseras på en riskanalys av Group Risk.

I policyn framgår principerna för identifikation av, och ersättning
till, medarbetare vars arbetsuppgifter har väsentlig inverkan på
koncernens riskprofil (identifierad personal) och medarbetare som
kan påverka fonders riskprofil, tillhandahåller investeringsrådgiv-
ning eller har en väsentlig inverkan på vilka tjänster och produkter
som erbjuds. År 2018 var 974 medarbetare (989) kategoriserade
som identifierad personal.

Medarbetare inom kontrollfunktionerna ska ha en ersättning
som är oberoende av de affärsområden som de övervakar, som
motsvarar deras nyckelroller i organisationen och som baseras
på mål som är förenliga med deras funktioner.

Ersättningsstruktur
Bankens ersättningsstruktur består huvudsakligen av fast lön,
rörlig ersättning samt pension och andra förmåner.

Fast lön
Fast lön, som utgör merparten av en medarbetares ersättning,
ska vara konkurrenskraftig och bygga på medarbetarens erfaren-
het, ansvar och varaktiga prestation. Den ska också spegla bran-
schen i respektive geografiska marknad där SEB är verksam.

Rörlig ersättning
All rörlig ersättning baseras på SEB:s riskjusterade resultat och är
anpassad till gällande regelverk avseende maximal andel av den
fasta lönen, uppskjuten andel av ersättningen, aktier- och fondan-
delar, liksom rätten att hålla kvar och reducera ännu ej utbetald
ersättning. För identifierad personal gäller att den rörliga ersätt-
ningen inte får överstiga 100 procent av den fasta lönen.

Modellerna för rörlig ersättning bygger på finansiella och
icke-finansiella nyckeltal på koncernnivå. Individuell rörlig ersätt-
ning baseras också på enhetens resultat och inkluderar en årlig
utvärdering av prestation och beteende på medarbetarnivå. De
icke-finansiella målen beaktar bland annat utvecklingen av kund-
nöjdhet, regelefterlevnad samt hållbarhetsarbetet avseende till
exempel bankens egen miljöpåverkan och integrering av hållbar-
het i affärsmodellen. På individnivå är efterlevnad av regler och
policys för risktagande i koncernen, SEB:s uppförandekod, liksom
kraven på affärsområdenas interna kontroller viktiga parametrar.

Kollektiv vinstdelning
Det största rörliga ersättningsprogrammet är SEB:s kollektiva
vinstdelningsprogram, SEB Resultatandel 2018, som antogs
av årsstämman 2018. Den omfattar i princip alla bankens med-
arbetare. Syftet är att belöna både kort- och långfristigt värde-
skapande i linje med kundernas och aktieägarnas intressen.
Hälften av det årliga utfallet skjuts upp i tre år och betalas i aktier.
Programmets mål kopplas till SEB:s affärsplan och består av de
finansiella målen för avkastning på eget kapital och bankens kost-
nadsutveckling, som också kommuniceras externt, samt det
icke-finansiella målet för kundnöjdhet. Utfallet för 2018 fastställ-
des till 60 procent (56), av maxbeloppet som i Sverige uppgick till
75 000 kronor.

Individuell rörlig ersättning
Bankens ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och
medarbetare inom vissa affärsenheter där det är marknadspraxis,
omfattas av individuell rörlig ersättning. Ambitionen är att den
huvudsakligen ska skjutas upp och betalas i SEB-aktier. Aktiebase-
rad ersättning är ett medel för att attrahera och behålla personal

Ersättningsrapport

Vinstdelningsprogram (SEB Resultatandel)

2018 1) 2017 2)

Antal deltagare 14 950 14 800

Utfall i relation till maxbelopp 3), % 60 56

Tilldelat antal aktier, tusental 3 200 2 538

Marknadsvärde 31 december, Mkr 270 244

Totalt utfall per deltagare 4) 45 000 42 000

Utbetalningsår: 1) 2022, 2) 2021, 3) 75 000 kr i Sverige, 4) i Sverige

Fast lön 8 200

Aktiebaserade program 393

Individuell kontant-
baserad rörlig ersättning 350

SEB Resultatandel 487

Sociala avgifter 2 553

Pensioner 1 263

Övriga personalkostnader 756

Summa 14004

Personalkostnader 2018 Mkr

SEB Resultatandel består av en
aktie- och en kontantdel.
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med viktig kompetens. Det ger ett incitament för medarbetarna
att bli aktieägare i SEB, vilket skapar ett långsiktigt engagemang
i linje med aktieägarnas intressen. Regelverken kräver också att
rörlig ersättning till stor del betalas ut i aktier eller fondandelar.

Årsstämman 2018 beslutade om två olika individuella aktie-
program – SEB Aktieprogram 2018 (för medlemmarna i verkstäl-
lande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och en
grupp av andra nyckelpersoner) och SEB Villkorade Aktiepro-
gram 2018 (för medarbetare i vissa affärsenheter). Det senare
programmet finns, av regelverksskäl, även i en form där ersätt-
ningen skjuts upp och betalas ut i fondandelar. I båda program-
men finns utrymme för riskjustering för såväl nuvarande som
framtida risker. Slutligt utfall kan därför i efterhand reduceras
eller helt utgå i enlighet med gällande regelverk, bland annat med
beaktande av bankens resultat samt det kapital och den likviditet
som verksamheten kräver. Ungefär 10 procent av medarbetarna
har individuell rörlig ersättning.

För en begränsad del av medarbetarna består individuell rörlig
ersättning helt eller delvis av kontant ersättning som betalas ut
årsvis eller skjuts upp i ett antal år i enlighet med tillämpliga reg-
ler. Cirka 7 procent av medarbetarna – till exempel medarbetare
inom investment banking – erhåller rörlig ersättning med en kon-
tant komponent, men endast då det innebär låg eller ingen kvar-
stående risk för SEB. För medarbetare som erhåller rörlig ersätt-
ning över en viss nivå ska en del av den alltid vara uppskjuten och
kunna återtas. Under 2018 motsvarade kontant rörlig ersättning
3 procent (2) av SEB:s totala personalkostnader.

Ersättning till verkställande direktören
och verkställande ledningen
SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktö-
ren (VD) och övriga medlemmar i verkställande ledningen (VL)
baserat på en utvärdering och rekommendation från RemCo.
Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna
och består av fast lön, aktiebaserad ersättning (SEB Aktiepro-
gram) samt pension och andra förmåner.

Kontantbaserad rörlig ersättning utgår inte till VL och de
har heller inte rätt till SEB Resultatandel. Pensionsplanerna är
avgiftsbestämda, med undantag för en förmånsbestämd andel
enligt kollektivavtal och är i linje med koncernens pensionspolicy.
Maximalt fem dagars semester kan sparas per år.

Vid uppsägning från bankens sida utgår avgångsvederlag om
högst tolv månaders lön efter uppsägningstiden. Banken har rätt
att från avgångsvederlaget avräkna det som befattningshavaren
erhåller i ersättning från annan anställning.

Årsstämmans riktlinjer utvärderas kontinuerligt under året.
För att utföra utvärderingen inhämtar RemCo information från
chefen för Group Human Resources, chefen för internrevision,
den externa revisorn, samt vad avser VL även från VD. Vidare
utförs årligen externa ersättningsanalyser av relevanta bran-
scher och marknader. Den interna och externa informationen
utgör en viktig komponent för att säkerställa att ersättningen
är marknadsmässig och konkurrenskraftig.
Bankens externa revisor avgav inför årsstämman 2018 ett
yttrande till styrelsen om att SEB har följt de riktlinjer för lön
och annan ersättning till VD och andra medlemmar av VL som
fastställdes av årsstämman 2017. Information om SEB:s
ersättningsstruktur återfinns i not 8 och på årsstämmosidorna
på sebgroup.com/sv.

SEB Aktieprogram och SEB Villkorade Aktieprogram

2018 2017

SEB Villkorade
Aktieprogram

SEB Aktie-
program Totalt

SEB Villkorade
Aktieprogram

SEB Aktie-
program Total

Antal deltagare 439 802 1 241 – 1 448 1 448

Tilldelat antal aktier, tusental 1 450 3 385 4835 – 4 646 4646

Marknadsvärde 31 december, Mkr 125 335 460 – 447 447

Ersättningar inom SEB 2018 Tusentals kronor

Fast lön
Rörlig kontant

ersättning

Kostnad för
aktiebaserade

program Förmåner PensionerTotalt

VD och koncernchef Johan Torgeby 1) 11 000 1 250 346 12 596 3 834

Övriga ordinarie ledamöter av verkställande ledningen 2) 57 644 8 259 2 165 68068 16 964

Summa 68644 0 9509 2511 80664 20798

SEB exklusive verkställande ledningen 8 131 827 635 308 586 280 78 484 9431 899 1 241 953

SEBkoncernen 8200471 635308 595789 80995 9512563 1 262751

1) Under 2018 har J. Torgeby inte utnyttjat några aktierätter.
2) Antalet och sammansättningen är delvis ändrad under året, men i genomsnitt ingår tolv personer.

Övriga ordinarie ledamöter i verkställande ledningen har nyttjat aktierätter till ett värde av 25 128 614 kronor.
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Intern kontroll avseende finansiell rapportering
(IKFR) är en väletablerad process som syftar till
att ge rimlig försäkran om att den finansiella
rapporteringen är tillförlitlig och minska risken
för felaktigheter. IKFR baseras på det ramverk
som har etablerats av Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission
(COSO) och används inom SEB i en årlig cykel.

Genomföra riskanalys
För att kunna identifiera och förstå vilka risker som
finns, analyseras finansiella resultat och balansräk-
ningar på SEB:s koncern- samt enhetsnivå. Resultaten
används för att bestämma vilka enheter, processer
och system som ska omfattas av processen för
IKFR under det kommande året enligt materialitets-
principen.

Identifiera risker och
förväntade kontroller
Personer med kompetens från divisionerna och
ekonomiavdelningen utvärderar om kontrollerna är
effektiva, om nya risker identifierats och om det finns
behov av nya kontroller för att mer effektivt kunna
minska riskerna. Kontrollerna kommuniceras till
berörda parter i banken för att klargöra förväntningar
och ansvar. Ramverket består av såväl koncernöver-
gripande kontroller som kontroller som omfattar
affärsprocesser och IT – till exempel analys av
balans- och resultaträkning, kontoavstämningar
och kontroll av systembehörigheter.

Planera
Varje år sammanställs en plan utifrån riskanalyserna
samt de förväntade kontrollerna. Planen klargör vem
som ansvarar för utvärderingen av respektive kontroll
inom varje enhet, vilken typ av utvärdering som ska
ske samt hur resultatet ska rapporteras. I detta steg
koordineras planen med revisionsplanerna för intern-
och externrevision.

Utvärdera kontroller
Kontrollerna utvärderas löpande under året genom
att kontrollägare utför självutvärderingar. På så sätt
kan bankens svagheter identifieras, kompenserande
kontroller införas och förbättringsåtgärder vidtas.
Vidare sker kvartalsvis rapportering från ekonomi-
ansvariga för att kvalitetssäkra inrapporterade siffror
från respektive enhet. Utvärderingen beskriver
väsentliga finansiella rapporteringsrisker (om sådana
finns) och kommenterar större avvikelser jämfört
med tidigare kvartal.

Rapportera
Resultatet från utvärderingarna av kontrollerna ana-
lyseras för att bedöma risken för fel i den finansiella
rapporteringen. Uppföljningsrapportering sker kvar-
talsvis både till koncernens ekonomi- och finansdirek-
törer i samband med SEB:s externa delårsrapportering.
Vidare sker rapportering en gång per år till Audit and
Compliance Committee (ACC).

Den koncerngemensamma IKFR-rapporten beskri-
ver den återstående risken, ger en bedömning av
identifierade brister och om de kompenseras av andra
kontroller samt hur förbättringsåtgärderna fortskri-
der. Rapporten bidrar till tydlighet inom SEB, vilket
möjliggör att förbättringsåtgärder kan prioriteras
utifrån den återstående risken.

Oberoende granskning
Utöver denna process utför internrevision oberoende
granskningar av IKFR.
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Fokusområden 2018
Utöver det löpande arbetet under 2018 har
följande huvudområden varit i fokus inom ramen
för intern kontroll:
• Utformning och införande av interna kontroller

för myndighetsrapporteringen (IKMR) för att ge
en rimlig försäkran om att den är tillförlitlig.
Rapporter till lokala myndigheter kvalitetssäk-
ras före utskick genom en regelbunden uppfölj-
ningsprocess.

• Vidareutveckling av kontroller som hör till redo-
visningsstandarden IFRS 9 Finansiella instru-
ment (se not 53). Den främsta förbättringen
gällde avstämningsrutiner mellan balansräk-
ning och detaljinformation om portföljer.
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Rapporten beskriver hur SEB arbetar med hållbarhet, den indi-
rekta och direkta påverkan av affären, och bygger på de vikti-
gaste aspekterna av SEB:s ramverk för hållbarhet. Beskrivningar
omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och
sociala relationer, antikorruption och miljö. Risker relaterade till
dessa områden beskrivs i kapitlet Risk-, kapital- och likviditets-
hantering.Se sid 48–49.

Andra viktiga aspekter av SEB:s hållbarhetsarbete, såsom
bolagsstyrning (inklusive hållbarhetsstyrning), personalsam-
mansättning, samt ersättningar och förmåner ingår i tillämpliga
delar av förvaltningsberättelsen. Den mångfaldspolicy som
tillämpas för styrelsen beskrivs i bolagsstyrningsrapporten.
Se sid 52 och 54.

SEB rapporterar i enlighet med Årsredovisningslagen, kapitel
6, och Global Reporting Initiative, GRI Standards, alternativ core.
En beskrivning av SEB:s väsentlighetsanalys, intressentdialoger,
ett brett urval av KPI:er samt GRI-index presenteras i SEB:s Sus-
tainability Fact Book & GRI Index (på engelska) på sebgroup.com.

PwC har genomfört en översiktlig granskning av både SEB:s
Hållbarhetsrapport och Sustainability Fact Book & GRI Index.

OmSEB:s verksamhet
SEB är en ledande nordisk koncern för finansiella tjänster. I
Sverige och Baltikum erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett
brett utbud av finansiella tjänster till företag, finansiella institu-
tioner och privatpersoner. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland
och Storbritannien fokuserar banken på fullservice-erbjudanden
till företagskunder och institutionella kunder. Banken strävar
efter att tillhandahålla tjänster som bygger på kundernas behov
och önskemål, inklusive långsiktiga hållbarhetsaspekter.
Läs mer om SEB:s affärsmodell på sid. 16– 17.

Hållbarhetsmodell
Som bank är SEB en integrerad del av samhället. SEB:s mål är att
vara en förebild inom hållbarhet och banken har en stark ambition
att bidra till hållbar tillväxt och att hjälpa kunder och andra intres-

senter att nå framgång. Genom finansierings- och investerings-
verksamhet strävar banken efter att underlätta övergången till
hållbara lösningar. Världen har gemensamma utmaningar och
SEB kan vara en drivkraft och därigenom en del av lösningen.

SEB vill bidra till att skapa värde ur ekonomiska, sociala, styr-
nings- och miljömässiga perspektiv, både på kort-, medel- och
lång sikt. Genom sin verksamhet påverkar banken både direkt
och indirekt marknader och samhällen och inser samtidigt bety-
delsen av att förhålla sig och anpassa sig till trender som påver-
kar banken.

SEB strävar efter att undvika eller minimera negativa effekter
av sina produkter och tjänster, och att identifiera affärsmöjlighe-
ter som skapar positiv påverkan i linje med bankens syfte, vision
och strategi.

Hållbarhet integreras i SEB:s verksamhet genom ramverket för
hållbarhet som består av framgångsfaktorer och grundläggande
aspekter. För att få största möjliga effekt fokuserar SEB på fyra
framgångsfaktorer:
• Innovation och entreprenörskap – SEB drivs av en stark tro på

att entreprenörer och innovativa företag är nyckeln för att
skapa en bättre värld. SEB stöder innovation och entreprenör-
skap för att driva en hållbar ekonomisk utveckling och bidra till
att skapa nya jobb och tillväxt i samhället.

• Hållbar finansiering – SEB eftersträvar att bidra till att skifta
om kapitalflöden till koldioxidsnål och hållbar verksamhet, öka
andelen positiv påverkansfinansiering och positivt påverka
kundernas hållbarhetsfokus.

• Hållbara investeringar – SEB strävar efter ett omfattande
och konkurrenskraftigt erbjudande där miljö-, sociala och styr-
ningsrelaterade faktorer är helt integrerade i alla investerings-
processer.

• Ansvarsfull och proaktiv rådgivning – SEB engagerar sig för
att förstå sina kunders behov och önskemål vid övergången till
ett mer hållbart samhälle. Detta möjliggörs av engagerade och
kunniga medarbetare.

SEB:s ramverk för hållbarhet

Framgångs-
faktorer

Grundläggande
aspekter

Ansvarsfull och proaktiv rådgivning

Innovation och entreprenörskap

Hållbar finansiering Hållbara investeringar

Finansiell styrka och
motståndskraft Riskhantering Affärsetik och

uppträdande

Cyber- och
informationssäker-
het och dataskydd

Medarbetare

Hållbarhetsrapport
Denna rapport utgör SEB:s lagstadgade hållbarhetsrapport 2018.
Rapporten omfattar SEB-koncernen, det vill säga moderbolaget
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och dess dotterbolag.
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De grundläggande aspekterna (blå boxar nedan) är kärnan i
SEB:s långsiktiga framgång. SEB är ett företag i förtroendebran-
schen, och brister inom något av dessa områden skulle begränsa
bankens möjligheter att skapa långsiktigt värde för intressen-
terna.

Under 2018 integrerades hållbarhetsaspekterna ytterligare
i flera kärnprocesser, exempelvis i affärsplaneringsprocessen
där hållbarhet har definierats som en strategisk komponent i
bankens affärsplan 2019–2021.Se sid. 10–12.

Riktlinjer och policys
SEB:s hållbarhetsarbete bygger på tillämpliga lagar, förordningar,
internationella avtal och initiativ. Dessa inkluderar:
• FN:s Global Compact
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
• ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt
• FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga

rättigheter
• Barnrättsprinciperna för företag
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• FN-stödda Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
• FN:s miljöprograms finansieringsinitiativ (UNEP FI)
• Ekvatorprinciperna.

Under åren har SEB utvecklat olika styrdokument inom hållbar-
hetsområdet. SEB följer sin hållbarhetspolicy, miljöpolicy, policy
för mänskliga rättigheter, uppförandekoden, uppförandekoden
för leverantörer samt skattepolicy. SEB har tre ställningstagan-
den (barnarbete, klimatförändringar och sötvatten) och sex
branschpolicys (vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen,
gruvor och metaller, förnybar energi och sjöfart). Dessa ger
vägledning avseende ”best practice” samt lyfter fram de interna-
tionella konventioner och riktlinjer som SEB uppmanar företag att
följa. SEB:s avsikt är att arbeta tillsammans med kunder och port-

följbolag för att successivt utveckla bättre, mer ansvarsfulla
affärsmetoder. Dessutom engagerar sig SEB för internationella
avtal som Parisavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål, och
stöder aktivt EU-kommissionens handlingsplan för finansiering
av hållbar tillväxt liksom Task Force for Climate-related Financial
Disclosures (TCFD).

FN:s globalamål för hållbar utveckling
FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals,
SDG) har satt den globala agendan för nationer, företag och
samhällen om hur aktörer kan ta sig an de stora utmaningarna i
vår tid, att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt, social integration
och att skydda miljön. Eftersom SEB:s kunder är representerade i
alla segment och inom ett brett spektrum av branscher kan
banken skapa värde och bidra till alla FN:s hållbarhetsmål, både
direkt och indirekt. Banken har dock identifierat och prioriterat
fyra av målen som är tydligt kopplade till affärsstrategin och
förhållningssättet till hållbarhet och där verksamheten har en
grundläggande påverkan:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bekämpa klimatförändringarna
FREDLIGAOCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Fredliga och inkluderande samhällen

SEB har under 2018 fortsatt att integrera dessa SDG-mål i affä-
ren, och i denna rapport visualiseras kopplingen även till flera
av de övriga SDG-målen.Läs mer om SEB och SDG-målen på
sebgroup.com/sv.

Klimatförändringens utmaningar och rekommendationerna från TCFD

SEB anser att klimatförändring är en av världens mest allvar-
liga globala utmaningar. Den kommer att få stor inverkan på
många branscher och banken spelar en viktig roll i att säker-
ställa transparens kring klimatrelaterade risker och möjlighe-
ter. I rapporten från FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) 2018 pekar man på den växande
betydelsen av att nationer, organisationer och näringsliv stär-
ker sina insatser för att begränsa den globala temperaturök-
ningen till väl under 2°C-målet.

Bankens styrning av klimatfrågor
2018 åtog sig SEB att stödja rekommendationerna från Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), ett
globalt initiativ som syftar till att öka och harmonisera företa-
gens klimatrelaterade finansiella rapportering till sina intres-
senter. Sedan dess har banken under ledning av SEB:s Chief
Risk Officer börjat arbeta för att implementera TCFD-rekom-
mendationerna. Arbetet bygger på fyra hörnstenar – styrning,
strategi, riskhantering samt mål och mätetal. SEB:s ambition är
att ytterligare integrera klimatutmaningen i sina processer.

Styrelsen har antagit SEB:s hållbarhetspolicy, vilken inklude-
rar SEB:s miljöåtagande. VD har antagit ställningstagandet kring
klimatförändring. Styrelsen övervakar också SEB:s ramverk för

riskhantering. SEB:s styrning av hållbarhet börjar med styrel-
sens övergripande ansvar, ner till operativa kommittéer i divisio-
nerna.Läs mer om hållbarhetsstyrning på sid 63.

Koncernens riskutskott är sedan 2018 det formella forum för
att eskalera frågor gällande ryktes- och hållbarhetsrisker. 2018
var en av prioriteringarna för bankens centrala hållbarhets-
funktion att utveckla nyckeltal för att mäta framsteg inom
hållbarhet.

Strategi för att motverka klimatförändring
Hittills har ett antal strategiska beslut tagits till följd av klimat-
utmaningen. SEB har till exempel beslutat att minska expone-
ringen mot kolproducenter i både kreditportföljen och fond-
innehaven. Banken har också ambitionen att öka dels den
gröna låneportföljen som består av tillgångar som bidrar till
lägre koldioxidutsläpp, dels nya produkter som exempelvis
gröna bolån som stöder energieffektiva bostäder. I bankens
affärsplan 2019– 2021 har flera hållbarhetsinitiativ tagits,
bland annat att integrera hållbarhet i affärsmodellen, utveckla
nya hållbara produkter och tjänster, förbättra bankens hållbar-
hetsrådgivning för att ta tillvara möjligheter som uppstår i en
energisektor i omvandling.
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Innovation och entreprenörskap
SEB grundades i företagsamhetens tjänst för över 160 år sedan
och har sedan dess drivits av viljan att stödja företag att utveck-
las och skapa värde i samhället. Framgångsrika företag leder till
tillväxt och nya arbetstillfällen, samt möjligheter att lösa miljö-
och samhällsutmaningar.

Genom partnerskap med Sveriges ledande entreprenörsorga-
nisationer på alla nivåer strävar SEB efter att stärka företags-
klimatet i Sverige.Läs mer på sid. 25.

SEB anordnar regelbundet evenemang som sammanför entrepre-
nörer och innovatörer med investerare, både i Sverige och i Balti-
kum. Exempel på detta är Innovation Forum i Stockholm där
nystartade företag har möjlighet att presentera sina idéer för
potentiella investerare bland SEB:s kunder. Sedan starten 2014
har nära 50 procent av dem säkrat finansiering. 2018 finansi-
erades mer än 15 000 nystartade företag.

Hållbar finansiering
Ansvarsfull finansiering och utlåning är hörnstenar i SEB:s verk-
samhet vilket skapar hållbart kund- och aktieägarvärde på lång
sikt. SEB drivs av att stödja sina kunder i deras arbete med över-
gång till hållbara lösningar. Banken integrerar risker och möjlighe-
ter i miljö-, sociala och styrningsrelaterade frågor (ESG) i kund-
dialoger, policys och processer. Enligt SEB:s kreditpolicy för håll-
barhet ska hållbarhetsrisker beaktas vid alla kreditbeslut. Fokus
ligger på kundens återbetalningsförmåga, det underliggande
värdet av säkerheter samt om SEB:s anseende riskerar
att skadas. Syftet är att identifiera, analysera och hantera frågor
bland annat inom områdena mänskliga rättigheter, korruptions-
bekämpning, arbetsrätt och sociala relationer samt miljö.

SEB strävar ständigt efter att ytterligare integrera hållbarhet
såväl inom affären som i riskhanterings- och due diligence-pro-
cesser. Banken är övertygad om att ökad kunskap och förståelse
bland medarbetare är avgörande för framgång. Under 2018
stärkte banken därför detta arbete. Exempelvis hölls utbildningar

i hållbarhetsrelaterade frågor för cirka 120 anställda i koncern-
funktioner, inklusive avdelningarna för risk, efterlevnad och
internrevision. Externa talare har också hållit utbildningar för
SEB-anställda i särskilda frågor, till exempel Science Based Tar-
gets, en metod för att fastställa mål för omställningen till ett kol-
dioxidsnålt samhälle, som presenterades av World Wildlife Fund
(WWF). Genom ökad kunskap och förståelse är ambitionen att
ytterligare integrera hållbarhet i due diligence-processer, som
exempelvis i känn-din-kundprocessen, KYC.

Stödja kunder
SEB stödjer sina kunder i deras ansträngningar att minska den
negativa påverkan på biologisk mångfald och miljö. SEB strävar
samtidigt efter att identifiera möjligheter kopplade till kundernas
ambitioner att välja hållbara lösningar.

Banken finansierar till exempel inte nya kolkraftverk, det
övervägs endast om de använder teknik som exempelvis fångar

Klimatrapportering enligt
TCFD:s rekommendationer

Styrning • Styrning av klimatfrågorSe sid. 68

• Styrning av hållbarhetSe sid. 63

• Miljöpolicy och Ställningstagande kring
klimatförändringarSe sebgroup.com/sv

Strategi • Strategi för klimatfrågorSe sid. 68

• Hållbarhet i affärsplanenSe sid. 12

• Hållbarhets- och klimatrelaterade produk-
ter och initiativSe sid. 10–11, 20–23

Risk
hantering

• Hållbarhets- och klimatrelaterade risker
Se sid. 49

• Hantering av klimatrelaterade risker
Se sid. 68

Mål och
mätetal

• SEB:s mål fastställs i förhållande till sin
indirekta och direkta påverkan.Se sid. 73
och SEB Sustainability Fact Book and GRI
Index.

Hantering av klimatrelaterade risker
Klimatförändringar kan påverka SEB:s kreditportfölj och fond-
innehav, och det är viktigt att detta beaktas i riskanalysen och
förvaltningen. Banken har utvecklat en metod för att i kreditana-
lysen fånga de mer långsiktiga effekterna av väsentliga industri-
eller teknikskiften och hållbarhetsrelaterade risker. SEB gör kvali-
tativa analyser av branscher som förväntas påverkas mest i en
omställning till ett koldioxidsnålt samhälle, såsom energi-, trans-
port- och tillverkningsindustrin. När det gäller fysisk klimatrisk är
det snarare branscher som fastigheter, skogsbruk och försäk-
ringar som berörs mest.

Genomförandet av TCFD-rekommendationerna är ett pågå-
ende arbete. SEB:s ambition är att bättre förstå effekterna av
olika klimatscenarier när det gäller omställningen till ett koldiox-
idsnålt samhälle liksom de fysiska konsekvenserna av klimatför-
ändringarna och de möjligheter och risker de medför. Detta kom-
mer att vara viktigt för framtida strategiska beslut och riskhante-
ring.

SEB undersöker också olika sätt att mäta klimatpåverkan av
kreditportföljen och förvaltat kapital när det gäller koldioxidut-
släpp. Ett initiativ är Impact Metric Tool som SEB har utvecklat
för kunder.Se sid 71. SEB kommer också att samarbeta både i
Sverige och internationellt med finansiella aktörer i utvecklingen
av definitioner och standarder.
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koldioxid, vilket avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. SEB:s
ambition är att stödja befintliga kunder för att göra miljöförbätt-
ringar i övergången från kol.

Grön finansiering
SEB har i mer än tio år hjälpt stora företag och finansiella institu-
tioner att hitta hållbara finansieringslösningar, till exempel gröna
obligationer. 2018 var tioårsdagen av världens första gröna obli-
gation för institutionella investerare, utfärdad av Världsbanken
och initierad av SEB. Under åren har SEB successivt utvecklat sin
roll som global ledare i detta avseende och har proaktivt bidragit
till att sätta standarden för denna finansieringslösning.

SEB ser behovet av att ytterligare harmonisera marknaden för
gröna obligationer och stödjer därigenom EU-kommissionens
handlingsplan för hållbar finansiering och ambitionen att bland
annat skapa en standard för gröna obligationer. 2018 var SEB d
en femte största arrangör (underwriter) av gröna obligationer i
världen, med en andel om 3,7 procent, motsvarande en volym
om 5 miljarder US-dollar (källa Bloomberg).

SEB:s egen gröna obligation
SEB:s första egna gröna obligation på 500 miljoner euro utfärda-
des 2017. Intäkterna används för att finansiera SEB:s gröna låne-
portfölj, som består av tillgångar och projekt som bidrar till lägre
koldioxidutsläpp och stöder FN:s SDGer. SEB:s ramverk för gröna
obligationer ger en tydlig definition av vad som krävs för att till-
gångar ska kunna komma i fråga för finansiering. Ramverket och
strategin för gröna obligationer lägger tillsammans med SEB:s
miljöpolicy och branschpolicys en stabil grund för att SEB:s verk-
samhet inom gröna obligationer främjar låga koldioxidutsläpp och
motverkar klimatförändringar. SEB:s gröna låneportfölj ökade
2018 med 3 miljarder till 16 miljarder kronor. SEB avser att vida-
reutveckla och utöka hållbar finansiering under de närmaste
åren.Se SEB Green Bond Investor Reports på sebgroup.com.

Grön och social påverkan
SEB har under flera år fokuserat på finansieringslösningar för
social påverkan. Fannie Mae (FNMA), det amerikanska statligt
stödda företaget och den ledande finansiären på den amerikan-
ska bostadsmarknaden, anlitade SEB 2018 för att i Europa intro-
ducera FNMA:s program för gröna obligationer för investerare
med socialt ansvar. Två gröna obligationsaffärer med SEB som
huvudarrangör genomfördes.

SEB medverkade också till Europeiska Investeringsbankens
(EIB) första Sustainable Awareness Bond (SAB), en obligation
som visar på EIB:s åtagande att stödja FN:s mål för hållbar
utveckling. Intäkterna i den första obligationen används för inves-
teringar i vattenförsörjning, sanitet och översvämningsskydd.
När ett detaljerat ramverk för rapportering finns på plats förvän-
tas obligationsprogrammet utökas till andra branscher som hälsa
och utbildning.

Gröna bolån
SEB erbjuder hållbara finansieringslösningar även för privatper-
soner. 2018 lanserade SEB som första stora bank i Sverige gröna
bolån. Detta initiativ möter den ökade efterfrågan från kunder på
hållbara produkter, och ligger väl i linje med SEB:s affärsstrategi.
Lånen är tillgängliga för alla som uppfyller ett antal krav, bland
annat ska huset vara A- eller B-klassat enligt Boverkets energik-
lassificering. Framöver har SEB ambitionen att utfärda en grön
säkerställd obligation, baserad på bolån.

Samarbetemed forskningsvärlden
Under året har SEB ytterligare stärkt sina band till forskningsvärl-
den. SEB:s chef för divisionen Stora företag & finansiella institu-
tioner gick in i styrelsen för nybildade Stockholm Sustainable
Finance Centre. Centret stödjer finansiella aktörer i att förflytta
kapital för att implementera den globala hållbarhetsagendan och
är ett initiativ från Sveriges regering, Stockholms miljöinstitut och
Handelshögskolan i Stockholm.

Ekvatorprinciperna
2007 antog SEB Ekvatorprinciperna, frivilliga riktlinjer som
används av finansiella institutioner för att bedöma de sociala och
miljömässiga konsekvenserna av stora projekt och för att hjälpa
sina kunder att hantera dem. En översyn av Ekvatorprinciperna
pågår. Under 2018 deltog SEB i arbetet med uppdateringen av
Ekvatorprinciperna, version IV, som planeras bli färdigställd
under 2019.

Under 2018 hade SEB två projektfinansieringstransaktioner
enligt Ekvatorprinciperna, en enligt kategori A (projekt med
potentiellt betydande negativa miljömässiga och sociala risker)
och en enligt kategori B (projekt med potentiellt begränsade
negativa miljömässiga och sociala risker).

Hållbara investeringar
SEB är en av Nordens största institutionella investerare med
1 699 miljarder kronor i förvaltat kapital för privat-, företags- och
institutionella kunder. Under 2018 uppgick det förvaltade kapita-
let för fonder inom SEB till 622 miljarder kronor, till 100 procent
förvaltat enligt FN-stödda principer för ansvarsfulla investe-
ringar, PRI (exklusive en indexfond). SEB undertecknade PRI
2008 och har sedan dess årligen rapporterat hur de sex PRI-prin-
ciperna följs. I PRI:s rankning av hållbara investeringar 2018 fick
SEB en A-rating, vilket är en viktig bekräftelse på SEB:s arbete
inom hållbara investeringar.

SEB strävar efter att integrera hållbarhetsaspekter i alla typer

av investeringar och tillgångsslag, för att möta kundernas efter-
frågan och för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Investeringsstrategierna bygger på kontinuerligt engagemang i
de företag där SEB investerar för sina kunders räkning, och på att
inkludera företag som bedriver ett bra hållbarhetsarbete eller
har väl definierade planer för en omställning. Dessutom utesluts
företag som inte uppfyller SEB:s hållbarhetskriterier.
Under 2018 höjde SEB hållbarhetsnivån ytterligare i sina egna
fonder. Vid årsskiftet förvaltades mer än 30 (25) procent,
188 miljarder kronor, enligt SEB:s mest strikta hållbarhetskrite-
rier. I SEB:s Strategifonder förvaltades cirka två tredjedelar av

SEB:s gröna låneportfölj per bransch Procent

Förnybar energi 38

Hållbart skogsbruk 18

Gröna fastigheter 18

Rena transporter 14

Energieffektivitet 12

Hantering av rent vatten
och avloppsvatten 1
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tillgångarna enligt SEB:s mest strikta hållbarhetskriterier.
Av SEB:s total förvaltade kapital, förvaltades cirka 11 (8,6)
procent enligt samma kriterier.

Inkludering av hållbara företag
SEB investerar, för sina kunders räkning, alltmer i företag som
aktivt hanterar miljö-, sociala och styrningsaspekter i sin verk-
samhet. Banken anser att dessa kommer att bli mer framgångs-
rika över tid, då de skapar värde för både kunder, företag och
samhälle. Exempelvis strävar fondförvaltarna efter att identifiera
företag som har minskad klimatpåverkan inom områden som
koldioxidutsläpp, vattenanvändning och hantering av giftigt
avfall. En av dessa fonder är SEB Hållbarhetsfond Global. SEB
erbjuder mer än 20 fonder med en tydlig hållbarhetsprofil och
kundernas efterfrågan på denna produktkategori ökar. Under
2018 fortsatte SEB att transformera fonder till hållbara, vilket
innebär att de följer de mest strikta hållbarhetskriterierna. SEB
kommer framöver att fortsätta utveckla produkter med positiv
påverkan.

Kriterier för uteslutning
Samtliga SEB-fonder utesluter företag som är involverade i
produktion eller marknadsföring av kontroversiella vapen och
utveckling eller produktion av kärnvapenprogram. Dessutom
investerar SEB:s fonder inte i företag som inte respekterar inter-
nationella konventioner och riktlinjer, såsom FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact,
ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag. SEB investerar inte i företag som utvinner
förbränningskol, det vill säga gruvverksamhet där förbrännings-
kol står för mer än 20 procent av företagets eller koncernens
omsättning. SEB:s hållbarhetsfonder investerar inte i företag som
utvinner kol, gas eller olja. SEB granskar sina innehav halvårsvis
via sin rådgivare ISS-Ethix.Se resultaten på sebgroup.com.

Utvärdering av externa fonder
Fonder från andra leverantörer än SEB (externa fonder) utvärde-
ras av ett särskilt fondanalysteam. Processen för hållbarhetsana-
lys inrättades 2017 med fokus på att analysera hur fondbolag
integrerar hållbarhet i sina investeringsprocesser. Under 2018
fortsatte hållbarhetsanalysen av alla fonder i erbjudandet.

Vid utgången av 2018 hade 46 fonder av totalt cirka 65 analy-
serats och tilldelats ett hållbarhetsbetyg mellan A och C, där A är
högsta betyget. Dessutom har ett antal A-värderade externa
fonder med hög hållbarhetsnivå tillkommit till erbjudandet. SEB:s
ambition är att framöver öka hållbarhetsnivån i det externa fon-
derbjudandet.

Alla nya externa fondbolag är skyldiga att underteckna princi-
perna för ansvarsfulla investeringar (PRI) och att utesluta kontro-
versiella vapen. Vid utgången av 2018 hade 100 procent (97) av
dessa företag undertecknat PRI.

Engagemang för att minska koldioxidutsläpp
SEB har under flera år aktivt stöttat kraftbolag, där kol som ener-
gikälla överstiger 10 procent, för att hitta andra energikällor än
kol. Fokus i arbetet är i första hand europeiska kraftbolag. Sedan
2017 arbetar SEB också tillsammans med Institutional Investors
Group on Climate Change (IIGCC), som riktar in sig på de 100
bolag i världen som står för de största utsläppen av växthusga-
ser, för att minska utsläppen globalt. 2018 rapporterade 18
procent av de 100 bolagen sitt officiella stöd för, eller hade åtagit
sig att implementera rekommendationerna från TCFD. 22 procent
av företagen hade fastställt eller förbundit sig att fastställa
vetenskapligt baserade mål för att minska sina utsläpp av växt-

husgaser eller motsvarande långsiktigt mål bortom 2030.
SEB har undertecknat Montreal Carbon Pledge och förbinder

sig därmed att årligen rapportera om sina fonders koldioxidut-
släpp. År 2018 mättes samtliga SEB:s aktiefonder vilket rapporte-
rades på SEB:s webbplats inom alla tre centrala utsläppsområ-
dena (scope 1–3) enligt växthusgasprotokollet (Greenhouse Gas
Protocol). Beräkningarna baseras på Fondbolagens förenings
riktlinjer för fondbolag som verkar på den svenska marknaden.

SEB engagerar sig i direkt dialog med företagsledningar och
styrelser om hur förbättringar kan göras i frågor som rör mänsk-
liga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, antikorruption
och miljö. När det gäller internationella företag samarbetar SEB
med andra investerare och med partners som Hermes EOS,
IIGCC, Carbon Disclosure Project (CDP) och PRI Clearinghouse.

ImpactMetric Tool
I linje med SEB:s affärsstrategi utvecklar banken kontinuerligt
hållbara produkter och tjänster. 2018 lanserade SEB Impact
Metric Tool, ett kvantitativt ramverk för att bedöma hållbarhet
i kundportföljer med börsnoterade aktier eller värdepapper.
Syftet är att öka transparensen i branschen gällande ansvars-
fulla investeringar, att ge investerare ytterligare information vid
valet av fonder, att introducera nya dimensioner vid konstruktio-
nen av portföljer och att utvärdera investeringspolicys. Verkty-
get kan användas för att definiera globala utmaningar i enlighet
FN:s mål för hållbar utveckling. Under 2018 analyserades mer än
20 kundportföljer och bemötandet från kunderna var positivt.
Under 2019 avser SEB att analysera alla sina egna fonder med
hjälp av detta verktyg.

Påverkansinvesteringar
SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder.
Genom att investera i mikrofinansinstitutioner kan investerare
få avkastning samtidigt som de påverkar samhället positivt. Via
ett 60-tal mikrofinansinstitutioner erbjuder SEB:s mikrofinans-
fonder lån till låginkomsttagare i utvecklingsländer, människor
som ofta är uteslutna från finansmarknaderna. SEB förvaltar
6 mikrofinansfonder med ett totalt värde på cirka 7 miljarder
kronor, och når fler än 23 miljoner entreprenörer i nära 50
utvecklingsländer.

Under året breddade SEB investeringsutbudet inom påverkans-
investering med SEB Impact Opportunity Fund. Fonden investerar
brett, varav många områden, såsom energi, finansiell inkludering,
utbildning och jordbruksutveckling, är direkt kopplade till FN:s
hållbara utvecklingsmål. Fonden har utvecklats i nära samarbete
med några institutionella investerare och har ingen fastställd löp-
tid, vilket gör att fonden kan arbeta mer långsiktigt med utvalda
projekt.

Investeringar för hållbara städer
2018 investerade SEB:s fondbolag och Traditionell försäkring
650 miljoner kronor i en hållbarhetsobligation från Världsbanken
med särskilt fokus på hållbara städer. Obligationen utformades
av SEB och andra investerare inom ramverket för SIDA-nätverket
Svenska investerare för hållbar utveckling. Obligationen finansie-
rar projekt som syftar till att stödja hållbara städer i olika delar
av världen med bland annat rent vatten och förnybar energi.
Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling kommer investeringarna
att specifikt stödja mål nr 11, Hållbara städer och samhällen.
I linje med kundernas behov och förväntningar, liksom SEB:s
treåriga affärsplan, är ambitionen att ytterligare utveckla på-
verkansprodukter av detta slag. Detta är också en del av SEB:s
ambition att rikta om kapitalflöden till koldioxidsnål och hållbar
verksamhet.Läs mer på sid. 12.
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Ansvarsfull och proaktiv rådgivning
För SEB är det viktigt att känna sina kunder och deras preferen-
ser. Banken vill ha konstruktiv dialog och ge ansvarsfulla och
proaktiva råd till kunderna om hållbarhet liksom om konsekven-
serna av deras verksamhet. SEB vägleds av globala initiativ och
internationella standarder, och bankens egna policys och ställ-
ningstaganden utgör en värdefull bas i kunddialogen och hjälper
till att integrera hållbarhetsaspekter i beslutsfattandet.

Under 2018 började SEB:s Pension och Försäkring utveckla
verktyg för att integrera hållbarhet i rådgivningen. Syftet är att ta
reda på kundernas hållbarhetspreferenser och att erbjuda lämp-
liga lösningar. Det kommer dessutom att hjälpa SEB att förstå
behovet av stöd bland rådgivarna i organisationen och att hjälpa
dem att vara proaktiva när nationella och internationella regler
utvecklas inom detta område.

250 000 kunder i undersökning om SDG:erna
För att undersöka vad bankens privatkunder tycker frågade SEB
för andra året i rad vilka hållbarhetsområden som kunderna
anser att SEB bör fokusera på. Mer än 250 000 kunder med
sparande i aktiefonder ombads att prioritera bland FN:s 17
mål för hållbar utveckling. Svaret visade att kunderna, precis som
2017, prioriterade tre av målen, 13, Bekämpa klimatförändring-
arna, 6, Rent vatten och sanitet och 4, God utbildning för alla. Som
ett resultat av kundundersökningen kommer SEB att utöka sitt
fokus och också omfatta mål nummer 6. Fondbolaget har anslutit
sig till Carbon Disclosure Project (CDP) och kommer därmed att
intensifiera sitt fokus på vattenhantering och uppmuntra företag
att rapportera sin vattenanvändning och klimatpåverkan.

Identifieramöjlig negativ påverkan
SEB strävar efter att identifiera och utvärdera områden inom
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer där
banken genom sina affärsrelationer skulle kunna ha negativ
påverkan. Baserat på prioritering, proportionalitet och inflytande
agerar SEB för att förhindra, mildra och/eller avhjälpa potentiella
följder. Banken är beredd att arbeta med kunder med hållbar-
hetsrelaterade risker, förutsatt att det finns en vilja och ekono-
misk kapacitet att genomföra nödvändiga förbättrande åtgärder.

SEB förväntar sig av sina kunder att de respekterar mänskliga
rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt genom att
använda lämpliga due diligence-system. SEB har dessutom åtagit
sig att identifiera och hantera korruptionsrisker i transaktioner.
Banken arbetar kontinuerligt för att stärka nyckelprocesser ur
ett hållbarhetsperspektiv, såsom känn-din-kund-, kreditgivnings-
och riskhanteringsprocesser.Läs mer i Risk-, kapital- och likvidi-
tetshantering på sid 47–48.

SEB:s syn på skatt
Banken betalar skatt i enlighet med gällande lagar och regler i
alla länder där banken verkar. SEB hanterar alla kontakter med
skattemyndigheterna i rimlig tid och på ett professionellt, öppet
och tydligt sätt, både när det gäller egna skattefrågor och rappor-
teringskrav avseende kunder. SEB använder sig inte av upplägg
för att underlätta skatteflykt eller undvika skatt. Banken arbetar
aktivt med riskbedömningar, ramverk och kontroller för att säker-
ställa efterlevnad i alla delar av SEB. SEB använder inte strukturer
som saknar affärsskäl i syfte att undvika skatt och tillhandahåller
inte heller produkter eller främjar strukturer där det enda syftet
är skattefördelar. SEB samarbetar inte med externa parter för att
underlätta skatteflykt eller för att underlätta transaktioner som
banken själv inte vill erbjuda och där det enda syftet är skatteför-
delar. Under 2019 genomför SEB en översyn av sin skattepolicy.

Kundens integritet
Förtroendet från SEB:s kunder är grundat på respekt för, och skydd
av, deras integritet. SEB har aktivt arbetat för att efterleva GDPR,
EU:s reformerade lagstiftning om dataskydd som trädde i kraft
2018 och som har stärkt individernas rättigheter när det gäller hur
deras uppgifter hanteras av företagen.Läs mer på sid. 50–51.

Leverantörer
SEB har etablerat och följer rutiner för utvärdering och urval av
alla slags leverantörer. Dessa rutiner baseras på finansiella, miljö-
mässiga och sociala aspekter och inkluderar mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt och sociala relationer, liksom antikorruption. Dessa
aspekter beaktas vid upphandlingar, tillsammans med de
kommersiella aspekterna. SEB övervakar leverantörernas

processer och resultat där så är lämpligt. Under 2019 kommer
SEB att uppdatera de hållbarhetskrav som ingår i leverantörs-
avtalen och se över granskningsprocessen för leverantörer,
vilken är kopplad till bankens inköpsprocess.Läs mer om SEB:s
process på sebgroup.com/sv.

SEBbidrar aktivt till hållbar utveckling i EU

SEB välkomnar EU- kommissionens handlingsplan
för finansiering av hållbar tillväxt. Planen beskriver
de åtgärder som bedöms nödvändiga för att det

finansiella systemet ska kunna bidra till hållbar utveckling.
Den har tre huvudmål:
• skifta kapitalflöden mot hållbara investeringar för att

uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt
• hantera finansiella risker som är orsakade av klimatföränd-

ring, miljöförstöring och sociala problem
• främja insyn och långsiktighet i finansiell och ekonomisk

verksamhet.

Sedan 2018 är SEB representerat i EU:s tekniska expert-
grupp, TEG, och är en av 35 utvalda medlemmar som i samar-
bete utvecklar ett klassificeringssystem, taxonomi, skapar
en standard för gröna obligationer, förbättrar klimatrelate-
rad information och utvecklar koldioxidrelaterade index. SEB
anser att detta arbete kommer att vara avgörande för att
stärka finansieringen för hållbar tillväxt i EU.
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Medarbetare
Som arbetsgivare har SEB ett ansvar för att alla medarbetare
behandlas lika och med respekt. Alla ska ges samma möjligheter
till professionell och personlig utveckling. SEB avvisar alla
former av diskriminering och trakasserier, oavsett om det grun-
dar sig på en persons etniska eller geografiska ursprung, kön,
hudfärg, tro, medborgarskap, ålder, funktionshinder, civilstånd
eller sexuell läggning. Detta är lika viktigt i relationen med
kunder och andra intressenter som med kollegor.

Under 2018 ökade SEB sitt fokus på inkludering och mångfald i
organisationen. SEB:s styrelse antog bankens första policy kring
inkludering och mångfald. En styrningsstruktur upprättades,
vilken innefattar en styrgrupp med ledamöter från koncernled-
ningen och divisionsledningarna, liksom en utsedd Chief Inclusion

& Diversity Officer. Dessutom skapades ett index för inkludering
och mångfald som nu ingår i SEB:s medarbetarundersökning.

Förutom betoning på kön, ålder, yrkesbakgrund och geogra-
fiskt ursprung, ägnas särskild uppmärksamhet har ägnats åt frå-
gor om sexuella trakasserier där processer har upprättats för att
kunna ta hand om ärenden. Oetiskt eller olagligt beteende kan
rapporteras både via externa och interna visselblåsarkanaler.

En säker och sund arbetsmiljö kombinerad med bra hälsa och
god balans mellan arbete och privatliv utgör grunden för medarbe-
tarnas prestation och trivsel på jobbet. Alla SEB:s anställda omfat-
tas av kollektiva eller lokala avtal eller arbetsrätt. Dialogen med
anställda, arbetstagarrepresentanter och fackföreningar sker
löpande. SEB har ett europeiskt företagsråd (EWC) sedan 2003.

Miljö, direkt påverkan
SEB:s största miljöpåverkan är indirekt, men banken arbetar
samtidigt för att minska sin direkta miljöpåverkan. Målet är att
minska totala koldioxidutsläppen med 20 procent från 2016 till
2020. 2018 minskade SEB utsläppen med cirka 2,5 procent, där
bland annat minskad kontorsyta bidrog till lägre energiförbruk-
ning. Koldioxidutsläppen från affärsresor ökade med cirka
5 procent. SEB kommer framöver att ytterligare fokusera på att

minska utsläppen relaterade till resor.
Under 2018 uppdaterade banken utsläppsfaktorerna för

beräkningen av omvandling från MWh till ton. Detta resulterade
i att siffrorna för koldioxidutsläpp har räknats om, och målet har
därmed justerats, från 17 000 ton till 18 500 ton.För mer
information om SEB:s direkta miljöpåverkan, se sebgroup.com/sv.

Mål och nyckeltal för hållbarhet
SEB:s affärsplan 2019–2021 inkluderar ökat fokus på hållbarhet.
SEB kommer att börja klassificera och gradvis transformera sina
kredit- och investeringsportföljer. Detta ska understödjas av

ökad transparens och rapportering av framsteg. Mätetal och mål
kommer att utvecklas löpande och anpassas till framtida natio-
nella och internationella krav och förväntningar.

1) Bloomberg
2) Inkluderar endast SEB-fonder förvaltade med hållbarhetskriterier
3) Inkluderar bl a Mikrofinansfonder, Impact Opportunity

Fund, Grön obligationsfond

4) Inkluderar konsulter, exkluderar långtidssjukskrivna,
föräldra- och tjänstlediga

5) Se kommentar i ovan text (Miljö, direkt påverkan)
ang omräkningsfaktor

Område Beskrivning Resultat 2018 Resultat 2017 Mål 2019–2021

Innovation • Skapa innovationscenter för hållbar finansiering för att
utveckla och lansera nya hållbarhetsprodukter och tjänster

Beslutat Etablera (2019)

Hållbar
finansiering

• Gröna låneportföljen
• Gröna bolån
• Gröna obligationer, utgivning, rankning i Norden 1)

• Gradvis omforma låneportföljen mot ökad hållbar finansiering

16 mdr kr
Lanserat

1

13,2 mdr kr

1

Öka
Etablera baslinje (2019) och öka

Behålla
Klassificera och sätta mål (2019)

Hållbara
investeringar

• Totalt förvaltat kapital (AuM), förvaltat med hållbarhets-
kriterier

• SEB-fonder, förvaltade med hållbarhetskriterier, andel av AuM
• SEB-fonder, förvaltade med kriterier för mänskliga rättigheter,

andel av AuM
• SEB:s påverkans- och tematiska fonder3), AuM

11%2)

30%

100%
8 mdr kr

8%2)

25%

100%

Öka

Öka

Behålla
Öka

Medarbetare • Integrera nyckeltal för hållbarhet i incitamentsprogram
för högre chefer

• Könsfördelning, (m/k):
- Verkställande ledning (VL)
- Högre chefer

Beslutat

77/23%
66/34%

83/17%
69/31%

Definiera och lansera (2019)

Öka balansen bland
högre chefer

Affärsetik och
uppförande

• Medarbetare som har fullföljt utbildning i Uppförandekoden 4) 90% 85% 100%

Miljö, direkt
påverkan

• Minska totala koldioxidutsläppen med 20% 2016–2020 23 198 ton 23 797 ton 18 500 ton 5) (2020)
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Resultaträkning

SEBkoncernen
Mkr Not 2018 20171)

Ränteintäkter2) 39 299 36 472
Räntekostnader3) –18 277 –16 580

Räntenetto 4 21 022 19 893
Provisionsintäkter 24 018 23 196
Provisionskostnader –5 654 –5 519

Provisionsnetto 5 18 364 17 677
Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 6 079 6 880

Utdelningar 73 77
Andelar i intresseföretags resultat 152 –38
Vinster och förluster på värdepapper som innehas som kapitalplaceringar –244 203
Övriga rörelseintäkter 421 870

Övriga intäkter, netto 7 402 1 112

Summa rörelseintäkter 45868 45561

Personalkostnader 8 –14 004 –14 025
Övriga kostnader 9 –7 201 –6 947
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 10 –735 –964

Summa rörelsekostnader –21940 –21936

Resultat före kreditförluster 23928 23625

Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar 11 18 –162
Förväntade kreditförluster, netto4) 12 –1 166
Kreditförluster, netto5) 12 –808

Rörelseresultat före jämförelsestörandeposter 22779 22655

Jämförelsestörande poster 13 4 506 –1 896

Rörelseresultat 27285 20759

Skatt 15 –4 152 –4 562

NETTORESULTAT 23134 16197

1) Resultaträkningen för 2017 och nettoresultat per aktie har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.
2) Varav ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 32 907 Mkr (29 167).
3) Varav räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden 18 602 Mkr (16 620).
4) Modell för förväntade förluster enligt IFRS 9.
5) Modell för inträffade förluster enligt IAS 39.

Aktieägarnas andel 23 134 16 197

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 16 10:69 7:47
Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 16 10:63 7:44
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Finansiella rapporter Övrigt totalresultat

Övrigt totalresultat

SEBkoncernen
Mkr 2018 2017

NETTORESULTAT 23134 16197
Poster somkan omklassificeras till resultaträkningen:
Vinster och förluster vid omvärdering under året –2 166
Skatt på vinster och förluster vid omvärdering under året 397
Omklassificering till resultatet under året1) 1 122
Skatt på omklassificering till resultatet under året –261

Finansiella tillgångar somkan säljas –909

Vinster och förluster vid omvärdering under året –1 118 –1 536
Skatt på vinster och förluster vid omvärdering under året 249 338
Omklassificering till resultatet under året2) –13 –11
Skatt på omklassificering till resultatet under året 3 2

Kassaflödessäkringar –880 –1207

Omräkning av utländsk verksamhet 232 –17
Skatt på omräkningseffekter 350 313

Omräkning utländsk verksamhet 582 296

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Förändring i egen kreditrisk3) 221

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsåtaganden, inklusive särskild löneskatt –981 –528
Vinster och förluster vid omvärdering av förvaltningstillgångar under året –59 2 556
Uppskjuten skatt på pensioner 194 –1 244

Förmånsbestämdapensionsplaner –846 784

ÖVRIGTTOTALRESULTAT –923 –1036

TOTALRESULTAT 22211 15160

1) Övriga intäkter.
2) Räntenetto.
3) Förändring i egen kreditrisk från finansiella skulder FVTPL.

Aktieägarnas andel 22 211 15 160

Den metod som tillämpas för att säkra valutarisk relaterat till investeringar i
utländska dotterbolag ger upphov till en skattekostnad (skatteintäkt) i moder-
bolaget. Värdeförändringar på säkringsinstrumenten påverkar skattepliktigt

resultat, vilket inte valutaomräkningen av utländsk verksamhet gör. I koncer-
nen presenteras denna skatteeffekt i Övrigt totalresultat.
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Balansräkning Finansiella rapporter

Balansräkning

SEBkoncernen
Mkr Not 31 dec 2018 1 jan 20181) 31 dec 2017 1 jan 20172)

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 17 209 115 177 222 177 222 151 078
Utlåning till centralbanker 18 33 294 12 778 12 778 66 730
Utlåning till kreditinstitut 18 44 287 38 715 38 717 50 145
Utlåning till allmänheten 18 1 644 825 1 485 808 1 486 765 1 467 472
Räntebärande värdepapper 19 156 128 168 928 169 269 253 443
Egetkapitalinstrument 20 50 434 60 087 59 204 74 172
Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär investeringsrisken 269 613 283 420 283 420 295 908
Derivat 21 115 463 104 868 104 868 212 356

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring
av ränterisk 67 93 93 111
Innehav i dotterbolag och intressebolag 22 1 195 1 314 1 314 1 238
Immateriella tillgångar 23 8 157 8 030 8 030 8 765
Fastigheter och utrustning 24 1 300 1 130 1 130 908
Förvaltningsfastigheter 25 11 203 203 7 845
Aktuella skattefordringar 15 6 404 5 255 5 255 5 978
Uppskjutna skattefordringar 15 251 260 260 1 329
Pensionsförmånstillgångar 8b 4 104 5 280 5 280 3 914
Övriga tillgångar 26 20 398 16 854 16 856 13 676
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 2 471 2 232 2 232 2 350
Tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 52 184 011 184 011 587

Övriga tillgångar 44 357 224 662 224 664 46 701

SUMMATILLGÅNGAR 2567516 2556489 2556908 2618006

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 28 135 719 95 504 95 489 119 864
In- och upplåning från allmänheten 28 1 111 390 1 034 704 1 032 048 991 950
Finansiella skulder för vilka kunderna bär investeringsrisken 29 270 556 284 291 284 291 296 618
Skulder till försäkringstagarna 29 21 846 18 911 18 911 107 213
Emitterade värdepapper 30 680 670 614 087 614 033 668 880
Korta positioner 31 23 144 24 985 24 985 19 598
Derivat 21 96 872 85 434 85 434 174 652
Övriga finansiella skulder 3 613 3 894 3 894 19 247

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring
av ränterisk 22 178 1 046 1 537
Aktuella skatteskulder 15 1 734 978 1 463 2 184
Uppskjutna skatteskulder 15 7 141 8 082 8 079 8 474
Övriga skulder 32 23 995 26 572 26 572 21 039
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 5 260 5 316 5 316 5 464
Avsättningar 34 1 817 2 285 1 684 1 515
Pensionsförmånsskulder 8b 427 1 325 1 325 718
Efterställda skulder 35 34 521 32 390 32 390 40 719
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 52 178 710 178 710

Övriga skulder 74 916 255 836 256 585 81 649

Summaskulder 2418727 2417647 2415671 2479670

Aktiekapital 21 942 21 942 21 942 21 942
Andra fonder 2 244 3 167 4 403 5 439
Balanserad vinst 124 604 113 732 114 893 110 955

Aktieägarnas eget kapital 148 789 138 841 141 237 138 336

Eget kapital 148789 138841 141237 138336

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2567516 2556489 2556908 2618006

1) IFRS 9 Finansiella instrument är tillämpad från 1 januari 2018. För information om övergången, se not 53.
2) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är tillämpad retroaktivt från 1 januari 2018. För information om övergången, se not 53.
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Finansiella rapporter Förändring i eget kapital

SEBkoncernen
Mkr Andra fonder

2018
Aktie-

kapital3)

Finansiella
tillgångar

som kan säljas OCA7)

Kassa-
flödes-

säkringar

Omräkning
utländsk

verksamhet

Förmåns-
bestämda
pensions-

planer
Balanserad

vinst Eget kapital4)

Ingående balans 21 942 729 1 192 –897 3 379 114 893 141237
Övergångseffekt vid tillämning av IFRS 95) –729 –507 –1 160 –2396

Justeradbalans1 januari 2018 21942 –507 1192 –897 3379 113732 138841

Nettoresultat 23 134 23134
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) 221 –880 582 –846 –923

Totalresultat 221 –880 582 –846 23134 22211

Utdelning till aktieägarna1) –12 459 –12459
Aktieprogrammen2) –111 –111
Förändring i innehav av egna aktier 307 307

UTGÅENDEBALANS 21942 –286 313 –315 2533 124604 148789

2017

Ingående balans 21 942 1 638 2 399 –1 193 2 595 113 595 140976
Övergångseffekt vid tillämning av IFRS 156) –2 640 –2640

Justeradbalans1 januari 2017 21942 1638 2399 –1193 2595 110955 138336

Nettoresultat 16 197 16197
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) –909 –1 207 296 784 –1036

Totalresultat –909 –1207 296 784 16197 15160

Utdelning till aktieägarna1) –11 935 –11935
Aktieprogrammen2) –246 –246
Förändring i innehav av egna aktier –78 –78

UTGÅENDEBALANS 21942 729 1192 –897 3379 114893 141237

1) Utdelning betald 2018 för 2017 var per A-aktie 5:75 kr (5:50) och per C-aktie 5:75 kr (5:50). Föreslagen ordinarie utdelning för 2018 är 6:00 kr med en extra utdelning på 0:50 kr
per aktie. Ytterligare information finns i kapitlet Aktieägarna och SEB-aktien på sida 29–31 och 37. Utdelningen till aktieägarna är redovisad exklusive utdelning på egna aktier.

2) Den 31 december 2016 ägde SEB 25,2 miljoner A-aktier. Under 2017 har 5,0 miljoner aktier sålts när personaloptioner lösts. Under 2017 har SEB återköpt 7,0 miljoner A-aktier.
Den 31 december 2017 ägde SEB 27,1 miljoner A-aktier till ett marknadsvärde av 2 612 Mkr. Ytterligare 3,8 miljoner aktier har sålts när personaloptioner lösts under 2018.
Under 2018 har SEB återköpt 6,9 miljoner A-aktier. Den 31 december 2018 ägde SEB 30,3 miljoner A-aktier till ett marknadsvärde av 2 607 Mkr.

3) 2 170 019 294 A-aktier (2 170 019 294); 24 152 508 C-aktier (24 152 508).
4) Information om kapitalkrav finns i not 42 Kapitaltäckning.
5) IFRS 9 Finansiella instrument är tillämpad från 1 januari 2018. För information om övergången, se not 53.
6) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är tillämpad retroaktivt från 1 januari 2018. För information om övergången, se not 53.
7) Förändring i egen kreditrisk från finansiella skulder FVTPL.

Förändring i eget kapital
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Kassaflödesanalys Finansiella rapporter

SEBkoncernen
Mkr 2018 2017

Erhållna räntor 38 648 37 724
Betalda räntor –19 113 –17 690
Erhållna provisioner 24 018 23 196
Betalda provisioner –5 654 –5 472
Erhållet netto av finansiella transaktioner 3 997 14 748
Övriga inbetalningar i rörelsen –231 197
Betalda administrationskostnader –16 868 –21 200
Betald inkomstskatt –5 029 –4 560

Kassaflöde från resultaträkningen 19 768 26 943

Ökning (–)/minskning (+) i portföljer 5 795 –8 683
Ökning (+)/minskning (–) i emitterade kortfristiga värdepapper 69 447 –55 228
Ökad (–)/minskad (+) utlåning till kreditinstitut och centralbanker –23 059 69 280
Ökad (–)/minskad (+) utlåning till allmänheten –155 341 –34 853
Ökad (+)/minskad (–) upplåning från kreditinstitut 40 391 –30 773
Ökad (+)/minskad (–) in- och upplåning från allmänheten 79 507 43 010
Ökning (–)/minskning (+) i försäkringsportföljer 72 –180
Förändringar i övriga tillgångar –11 916 17 343
Förändringar i övriga skulder 3 597 21 141

Kassaflöde frånden löpandeverksamheten 28259 48000

Försäljning av aktier och obligationer 115 761
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 6 70
Erhållna utdelningar 73 77
Förvärv/avyttring av dotterbolag 7 717
Förvärv/avyttring av aktier och obligationer 119 –86
Förvärv/avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar –1 016 –259

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7014 564

Återbetalning förlagslån –7 169
Betald utdelning –12 459 –11 935

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –12459 –19104

PERIODENSKASSAFLÖDE 22814 29460

Kassa och likvida medel vid årets början 184 429 158 315
Valutakursdifferenser i likvida medel 12 336 –3 346
Periodens kassaflöde 22 814 29 460

KASSAOCHLIKVIDAMEDELVIDPERIODENSSLUT1) 219579 184429

1) Kassa och likvida medel vid periodens slut innefattar kassabehållning, kassabehållning hos centralbanker och checkkonton hos kreditinstitut som utbetalas på anfordran.

Förändring av skulder i finansieringsverksamheten

Ingående balans 32 390 40 719
Kassaflöde –7 169
Ej kassaflödespåverkande förändringar, valutakursförändringar 2 145 –327
Ej kassaflödespåverkande förändringar, valutakurssäkringar –32 –600
Ej kassaflödespåverkande förändringar, upplupna räntor 18 –233

SUMMASKULDER I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 34521 32390

Kassaflödesanalys
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Finansiella rapporter Resultaträkning

Resultaträkning
Enligt Finansinspektionens föreskrifter

Skandinaviska Enskilda Banken
Mkr Not 2018 2017

Ränteintäkter 38 071 32 285
Leasingintäkter 5 656 5 481
Räntekostnader –21 867 –17 750

Räntenetto 4 21 860 20 017
Erhållna utdelningar 9 130 6 981

Provisionsintäkter 13 281 12 153
Provisionskostnader –3 218 –2 596

Provisionsnetto 5 10 064 9 557
Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 4 574 4 493
Övriga rörelseintäkter 7 1 770 1 342

Summa rörelseintäkter 47398 42390

Personalkostnader 8 –9 902 –9 335
Övriga kostnader 9 –5 361 –4 918

Administrationskostnader –15 263 –14 252
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 10 –5 512 –6 377

Summa rörelsekostnader –20775 –20629

Resultat före kreditförluster 26623 21761

Förväntade kreditförluster, netto1) 12 –1 020
Kreditförluster, netto2) 12 –749
Nedskrivningar av finansiella tillgångar –2 928 –1 497

Rörelseresultat 22675 19515

Bokslutsdispositioner 14 2 716 1 885
Skatt på årets resultat 15 –3 789 –3 633
Övriga skatter 15 118 43

NETTORESULTAT 21720 17811

1) Modell för förväntade förluster enligt IFRS 9.
2) Modell för inträffade förluster enligt IAS 39.
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Övrigt totalresultat Finansiella rapporter

Övrigt totalresultat

Skandinaviska Enskilda Banken
Mkr 2018 2017

NETTORESULTAT 21720 17811

Poster somkan omklassificeras till resultaträkningen:
Vinster och förluster vid omvärdering under året –1 920
Skatt på vinster och förluster vid omvärdering under året 314
Omklassificering till resultatet under året1) 933
Skatt på omklassificering till resultatet under året –205

Finansiella tillgångar somkan säljas –878

Vinster och förluster vid omvärdering under året –1 118 –1 536
Skatt på vinster och förluster vid omvärdering under året 249 338
Omklassificering till resultatet under året2) –13 –11
Skatt på omklassificering till resultatet under året 2 2

Kassaflödessäkringar –880 –1207

Omräkning av utländsk verksamhet –11 –8

Omräkning utländsk verksamhet –11 –8

ÖVRIGTTOTALRESULTAT –891 –2093

TOTALRESULTAT 20829 15718

1) Övriga intäkter.
2) Räntenetto.

Den metod som tillämpas för att säkra valutarisk relaterat till investeringar i
utländska dotterbolag ger upphov till en skattekostnad (skatteintäkt) i moder-
bolaget. Värdeförändringar på säkringsinstrumenten påverkar skattepliktigt

resultat, vilket inte valutaomräkningen av utländsk verksamhet gör. I koncer-
nen presenteras denna skatteeffekt i Övrigt totalresultat.
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Finansiella rapporter Balansräkning

Balansräkning

Skandinaviska Enskilda Banken
Mkr Not 31 dec 2018 1 jan 20181) 31 dec 2017

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 17 164 081 97 741 97 741
Utlåning till centralbanker 18 29 665 8 832 8 832
Utlåning till kreditinstitut 18 90 668 189 949 189 949
Utlåning till allmänheten 18 1 410 687 1 204 761 1 205 906
Räntebärande värdepapper 19 119 227 124 732 125 070
Egetkapitalinstrument 20 36 993 50 981 50 098
Derivat 21 113 282 104 220 104 220

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i
portföljsäkring av ränterisk 38 32 32
Innehav i dotterbolag och intressebolag 22 51 600 51 599 51 599
Immateriella tillgångar 23 1 776 1 597 1 597
Fastigheter och utrustning 24 34 009 34 487 34 487
Aktuella skattefordringar 15 2 813 1 999 1 999
Övriga tillgångar 26 21 065 18 149 18 151
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 2 371 2 481 2 481

Övriga tillgångar 113 672 110 345 110 347

SUMMATILLGÅNGAR 2078275 1891561 1892163

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 28 160 022 134 562 134 561
In- och upplåning från allmänheten 28 927 224 849 488 849 479
Emitterade värdepapper 30 680 396 610 292 610 292
Korta positioner 31 23 144 24 985 24 985
Derivat 21 95 269 86 990 86 990
Övriga finansiella skulder 3 613 3 894 3 894

Aktuella skatteskulder 15 655 278 684
Uppskjutna skatteskulder 15 85 336 336
Övriga skulder 32 16 543 19 467 19 467
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 2 871 2 781 2 781
Avsättningar 34 385 466 113
Efterställda skulder 35 34 521 32 390 32 390

Övriga skulder 55 059 55 717 55 772

Summaskulder 1944725 1765929 1765973

Obeskattade reserver 36 20855 21429 21429

Aktiekapital 21 942 21 942 21 942
Reservfond 12 260 12 260 12 260
Fond för utvecklingsutgifter 1 039 1 166 1 166
Fond för verkligt värde 5 896 1 476
Balanserad vinst 55 729 50 130 50 108
Nettoresultat 21 720 17 811 17 811

Eget kapital 112695 104204 104762

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2078275 1891561 1892163

1) IFRS 9 Finansiella instrument är tillämpad från 1 januari 2018. För information om övergången, se not 53.
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Förändringar i eget kapital Finansiella rapporter

Förändringar i eget kapital

Skandinaviska Enskilda Banken
Mkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital4)

2018
Aktie-

kapital3) Reservfond

Fond för
utvecklings-

avgifter

Finansiella
tillgångar som

kan säljas5)

Kassa-
flödes-

säkringar5)

Omräkning
utländsk

verksamhet5)
Balanserad

vinst
Eget

kapital

Ingående balans 21 942 12 260 1 166 580 1 193 –295 67 917 104762

Övergångseffekt vid tillämning av IFRS 96) –580 22 –558

Justeradbalans1 januari 2018 21942 12260 1166 1193 –295 67939 104204

Nettoresultat 21 720 21720
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) –880 –11 –891

Totalresultat –880 –11 21720 20829

Utdelning till aktieägarna1) –12 459 –12459
Personaloptionsprogrammen2) –185 –185
Förändring i innehav av egna aktier 307 307
Omföringar –127 125 –2

UTGÅENDEBALANS 21942 12260 1039 313 –308 77449 112695

2017

Ingående balans 21 942 12 260 441 1 458 2 400 –287 63 160 101374

Nettoresultat 17 811 17811
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) –878 –1 207 –8 –2093

Totalresultat –878 –1207 –8 17811 15718

Utdelning till aktieägarna1) –11 935 –11935
Personaloptionsprogrammen2) –333 –333
Förändring i innehav av egna aktier –62 –62
Omföringar 724 –724

UTGÅENDEBALANS 21942 12260 1166 580 1193 –295 67917 104762

1) Utdelning betald 2018 för 2017 var per A-aktie 5:75 kr (5:50) och per C-aktie 5:75 kr (5:50). Föreslagen ordinarie utdelning för 2018 är 6:00 kr med en extra utdelning på 0:50 kr
per aktie. Ytterligare information finns i kapitlet Aktieägarna och SEB-aktien på sida 29–31 och 37. Utdelningen till aktieägarna är redovisad exklusive utdelning på egna aktier.

2) Den 31 december 2016 ägde SEB 25,2 miljoner A-aktier. Under 2017 har 5,0 miljoner aktier sålts när personaloptioner lösts. Under 2017 har SEB återköpt 7,0 miljoner A-aktier.
Den 31 december 2017 ägde SEB 27,1 miljoner A-aktier till ett marknadsvärde av 2 612 Mkr. Ytterligare 3,8 miljoner aktier har sålts när personaloptioner lösts under 2018.
Under 2018 har SEB återköpt 6,9 miljoner A-aktier. Den 31 december 2018 ägde SEB 30,3 miljoner A-aktier till ett marknadsvärde av 2 607 Mkr.

3) 2 170 019 294 A-aktier (2 170 019 294); 24 152 508 C-aktier (24 152 508).
4) Den utgående balansen motsvarar utdelningsbara medel enligt förordning (EU) No 575/2013 (CRR).
5) Fond för verkligt värde.
6) IFRS 9 Finansiella instrument är tillämpad från 1 januari 2018. För information om övergången, se not 53.
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Finansiella rapporter Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Skandinaviska Enskilda Banken
Mkr 2018 2017

Erhållna räntor 38 795 30 730
Betalda räntor –18 154 –11 230
Erhållna provisioner 13 033 12 516
Betalda provisioner –2 979 –2 965
Erhållet netto av finansiella transaktioner 8 221 14 222
Övriga inbetalningar i rörelsen –3 221 –1 423
Betalda administrationskostnader –14 519 –13 399
Betald inkomstskatt –3 619 –2 355

Kassaflöde från resultaträkningen 17 556 26 096

Ökning (–)/minskning (+) i portföljer –2 720 –3 871
Ökning (+)/minskning (–) i emitterade kortfristiga värdepapper 72 913 –54 279
Ökad (–)/minskad (+) utlåning till kreditinstitut 71 941 102 644
Ökad (–)/minskad (+) utlåning till allmänheten –195 121 –27 417
Ökad (+)/minskad (–) upplåning från kreditinstitut 25 444 –41 358
Ökad (+)/minskad (–) in- och upplåning från allmänheten 77 719 39 847
Förändringar i övriga tillgångar –5 876 2 144
Förändringar i övriga skulder –2 997 8 733

Kassaflöde frånden löpandeverksamheten 58859 52540

Erhållna utdelningar 9 127 6 981
Förvärv/avyttring av aktier och obligationer 1 030 594
Förvärv/avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar –855 –1 482

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9302 6094

Återbetalning förlagslån –7 169
Betald utdelning –12 459 –11 935

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –12459 –19104

PERIODENSKASSAFLÖDE 55701 39530

Kassa och likvida medel vid årets början 126 287 91 932
Valutakursdifferenser i likvida medel 5 713 –5 174
Periodens kassaflöde 55 701 39 530

KASSAOCHLIKVIDAMEDELVIDPERIODENSSLUT1) 187701 126287

1) Kassa och likvida medel presenteras i not 17.

Förändring av skulder i finansieringsverksamheten

Ingående balans 32 390 40 719
Kassaflöde –7 169
Ej kassaflödespåverkande förändringar, valutakursförändringar 2 145 –327
Ej kassaflödespåverkande förändringar, valutakurssäkringar –32 –600
Ej kassaflödespåverkande förändringar, upplupna räntor 18 –233

SUMMASKULDER I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 34521 32390
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Noter till de finansiella rapporterna
Mkr, där ej annat anges.

1 Redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper i koncernen

LAG OCH FÖRESKRIFTSENLIGHET
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av
EU-kommissionen. Därutöver tillämpas de tillägg som följer av lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare tillämpas Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt tillhörande uttalanden, UFR.

VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDET
AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Koncernredovisningen baseras på upplupna anskaffningsvärden förutom verkliga
värden som tillämpas för finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat, finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultatet inklusive derivat och förvaltningsfastigheter värderade till verkligt
värde. Det redovisade värdet på finansiella tillgångar och skulder som är föremål
för säkringsredovisning till verkligt värde har justerats för ändringar i verkligt
värde relaterat till den säkrade risken. De konsoliderade finansiella rapporterna
presenteras i miljoner svenska kronor (Mkr) om inget annat anges.

KONCERNREDOVISNING
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterföretag.
Dotterföretag är företag över vilka koncernen utövar ett bestämmande infly-
tande. Bestämmande inflytande föreligger när koncernen har inflytande över
ett investeringsobjekt, är exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från
sitt engagemang och har möjlighet att använda sitt inflytande för att påverka
avkastningen. Bestämmande inflytande antas föreligga när moderbolaget
direkt eller indirekt genom dotterföretag äger mer än hälften av rösträtterna i
ett företag om det inte finns bevis för att det är praktiskt möjligt för en annan
investerare att på egen hand styra de relevanta aktiviteterna i företaget. I före-
tag där moderbolaget eller dess dotterföretag innehar mer än hälften av röst-
rätterna, men på grund av avtal eller lag inte kan utöva bestämmande infly-
tande omfattas inte av koncernredovisningen. Koncernen bedömer också om
den har bestämmande inflytande när den äger mindre än 50 procent av röst-
rätterna. Ett exempel på detta är om koncernen har samarbetsavtal med andra
innehavare av rösträtter. Storleken på och fördelningen av de andra investerar-
nas innehav av rösträtter kan också indikera att koncernen har den praktiska
möjligheten att styra de relevanta aktiviteterna i investeringsobjektet.

När rösträtter inte är relevant för att bedöma vem som har bestämmande infly-
tande över ett företag, såsom innehav i vissa fonder eller specialföretag (SPE),
beaktas alla fakta och omständigheter vid bestämmandet av om koncernen har
bestämmande inflytande över investeringsobjektet. I bedömningen huruvida
SPEn och andra företag där det inte omedelbart är klart vem som har bestäm-
mande inflytande ska konsolideras, görs en analys för att identifiera vilken part
som har makt över de aktiviteter som mest påverkar företagets avkastning och
om den parten är exponerad mot, eller har rättigheter till en väsentlig del av
det företagets avkastning.

De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterföretagen som kon-
solideras avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinci-
per som gäller för koncernen. Ett dotterföretag tas in i koncernredovisningen
från förvärvstidpunkten, vilket är den dag då moderbolaget får ett bestäm-
mande inflytande över dotterföretaget, och ingår i koncernredovisningen till
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Anskaffnings-
värdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som
ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna
skulder.

Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförplik-
telser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på för-
värvsdagen oavsett omfattningen på eventuellt minoritetsintresse. Det över-
skott som utgörs av skillnaden mellan den överförda ersättningen för rörelse-
förvärvet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara
förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om den överförda ersätt-
ningen understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets netto-
tillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter, eller grupper av enheter,
som förväntas generera kassaflöden. De kassagenererande enheter som good-
will fördelas till motsvarar den lägsta nivån inom koncernen där goodwill följs
upp i den interna styrningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster
och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Minoritetens
andel av resultatet i dotterföretag ingår i redovisat resultat i koncernresultat-
räkningen och dess andel av nettotillgångarna ingår i eget kapital i koncern-
balansräkningen.

Intresseföretag
Koncernredovisningen omfattar även intresseföretag, dvs. företag över vilka
koncernen utövar ett betydande inflytande. Detta innebär att koncernen kan
delta i de beslut som rör ett företags finansiella och operativa strategier, men
inte bestämma över dessa. Ett betydande inflytande antas föreligga då koncer-

Företagsinformation
SEB-koncernen tillhandahåller banktjänster till företag, privatpersoner och
inom områdena investeringar och private banking. Koncernen är också verk-
sam inom områdena kapitalförvaltning och livförsäkring.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är moderbolag i koncernen.
Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholms lista för stora företag.
Koncernredovisningen för det räkenskapsår som slutar 31 december 2018

har godkänts för publicering av styrelsen 19 februari och kommer att före-
läggas årsstämman 2019 för fastställande.

Valutakurser använda för omräkning av väsentliga valutor i koncernbokslutet

Resultaträkning Balansräkning

2018 2017 Förändring, % 2018 2017 Förändring, %

DKK 1,376 1,295 6 1,374 1,319 4
EUR 10,257 9,633 6 10,263 9,822 4
NOK 1,069 1,033 3 1,029 1,000 3
USD 8,692 8,538 2 8,971 8,190 10
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nen direkt eller indirekt innehar mellan 20 och 50 procent av rösterna i ett före-
tag. Företag där koncernen innehar mindre än 20 procent av rösterna klassifi-
ceras som intresseföretag om koncernen är representerad i dessa företags sty-
relse samt deltar i arbetet med företagets strategiska frågor och frågor som rör
riktlinjer.

Huvudprincipen är att intresseföretag konsolideras enligt kapitalandelsme-
toden, innebärande att ägandet redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.
Intresseföretag redovisas följaktligen till ett värde motsvarande eget kapital.
De innehav i intresseföretag som innehas inom ramen för koncernens riskkapi-
talverksamhet har koncernen dock valt att redovisa som poster till verkligt
värde via resultatet.

TILLGÅNGARSOM INNEHASFÖRFÖRSÄLJNING
Klassificering som tillgång eller avyttringsgrupp som innehas för försäljning
sker då den är tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick och en
försäljning är mycket sannolik. Vid klassificeringstidpunkten som verksamhet
under avveckling görs en värdering av tillgången eller avyttringsgruppen, till
det lägsta av det redovisade värdet och verkligt värde med avdrag för försälj-
ningskostnader. Eventuella efterföljande nedskrivningar eller omvärderingar
redovisas direkt i resultaträkningen. Vinst redovisas inte om den överstiger
ackumulerade tidigare nedskrivningar av tillgången. Från klassificeringstid-
punkten görs inte några avskrivningar på materiella eller immateriella till-
gångar som härrör från tillgångar som innehas för försäljning. Tillgångar och
skulder som innehas för försäljning särredovisas i koncernens balansräkning
fram till försäljningstidpunkten.

SEGMENTRAPPORTERING
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken
den kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilken det finns fristå-
ende finansiell information tillgänglig. Vidare följer företagets högsta verkstäl-
lande beslutsfattare upp ett rörelsesegments resultat för att utvärdera resul-
tatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Affärsdivisi-
onerna är identifierade som separata rörelsegrenssegment. Affärsstöd, Staber,
Group Treasury och övrigt inkluderas i segmentet Övrigt. För att bestämma
rörelsesegment utgör verkställande direktören SEB:s högsta verkställande
beslutsfattare.

OMRÄKNING AVUTLÄNDSKA VALUTOR
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skul-
der i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs
som föreligger på balansdagen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redo-
visas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transak-
tionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkligt
värde omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunk-
ten för värdering till verkligt värde.

Vinster och förluster som uppkommer på grund av valutakursdifferenser, vid
avyttring eller omräkning av monetära poster, redovisas i resultaträkningen.
Omräkningsdifferenser avseende icke-monetära poster klassificerade som
finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via
resultatet ingår som en del av förändringen i verkligt värde. Omräkningsdiffe-
renser avseende icke-monetära poster klassificerade såsom finansiella till-
gångar som kan säljas redovisas i övrigt totalresultat. Valutakursdifferenser
avseende monetära poster som är en del av en nettoinvestering i en utlands-
verksamhet redovisas i övrigt totalresultat.

I koncernredovisningen räknas resultat- och balansräkningar i koncernföre-
tag med annan funktionell valuta än koncernens rapporteringsvaluta om till
svenska kronor. Tillgångar och skulder i utländska koncernföretag omräknas
enligt balansdagskursen och intäkter och kostnader i resultaträkningen omräk-
nas enligt genomsnittskursen under året. De valutakursdifferenser som upp-
står på grund av att posterna i resultat- respektive balansräkningen räknas om
till rapporteringsvalutan enligt olika valutakurser redovisas som kursdifferens
i övrigt totalresultat.

Goodwill som uppkommer vid förvärv av utländska koncernföretag liksom
justeringar till verkligt värde av tillgångar och skulder som görs i samband med
förvärv redovisas som tillgångar och skulder i det utländska koncernföretaget
och omräknas till valutakursen på balansdagen.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar redovisas när koncernen blir part i instrumentens kontrak-
tuella villkor och värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde.
Transaktionskostnader läggs till det verkliga värdet förutom om tillgången
avser finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet då trans-
aktionskostnader redovisas i resultatet. En finansiell tillgång tas bort från
balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den
finansiella tillgången upphör, om företaget i allt väsentligt överför samtliga ris-
ker och fördelar som är förknippade med ägandet eller vid en väsentlig modi-
fiering. Överlåtelse av finansiella tillgångar där huvudsakligen alla risker och
fördelar kvarstår är återköpstransaktioner och värdepapperslån. Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde redovisas i balansräkningen på trans-
aktionsdagen med undantag för lånefordringar och omvända repor, som redo-

visas på likviddagen. Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde redovisas på likviddagen.

När finansiella skulder redovisas första gången värderas de till verkligt värde.
När det gäller finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resultatet
redovisas transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller
emissionen av den finansiella skulden i resultaträkningen. För övriga finansiella
skulder redovisas de direkta transaktionskostnaderna som en minskning av det
verkliga värdet. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när de utsläcks,
det vill säga när åtagandet upphör, annulleras eller fullgörs.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder enligt IFRS 9
från ochmed 1 januari 2018
Koncernen klassificerar och värderar de finansiella tillgångarna i kategorierna
verkligt värde via resultatet, verkligt värde via övrigt totalresultat, samt upplu-
pet anskaffningsvärde. Klassificeringen beror på om den finansiella tillgången
är ett skuldinstrument, egetkapitalinstrument eller ett derivat.

Skuldinstrument (Lånefordringar och räntebärande värdepapper)
Klassificeringen görs på grundval av affärsmodellen för förvaltningen av de
finansiella tillgångarna och huruvida de avtalsenliga kassaflödena endast
utgörs av kapitalbelopp och ränta. Affärsmodellen bedöms för homogena
portföljer som identifierats utifrån verksamheten i koncernens divisioner.
Bedömningen baseras på scenarion som rimligen kan förväntas inträffa och
beaktar hur portföljen utvärderas och rapporteras till ledningen; risker som
påverkar portföljens resultat och hur dessa risker hanteras; ersättningsmodel-
ler; samt frekvens, värde och tidpunkt för försäljningar inklusive skälen till för-
säljningar. Vid bedömning om kassaflödena endast utgörs av kapitalbelopp och
ränta, har kapitalbelopp definierats som verkligt värde av skuldinstrumentet
vid första redovisningstillfället vilket kan förändras över löptiden om det före-
kommer återbetalningar eller kapitalisering av ränta. Kassaflöden hänförliga
till ränta innefattar ersättning för pengars tidsvärde, kreditrisk, likviditetsrisk
samt även administrativa kostnader och vinstmarginal. Om det finns kontraktu-
ella villkor som introducerar en exponering för andra risker eller volatilitet,
bedöms kassaflödena inte utgöra endast betalningar av kapitalbelopp och
ränta. Skuldinstrument inkluderas i följande balansposter Kassa och tillgodo-
havanden hos centralbanker, Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänhe-
ten och Räntebärande värdepapper. Posterna inkluderar instrument i följande
värderingskategorier.

Verkligt värde via resultatet: Skuldinstrument klassificeras i denna kategori
då kriterierna för att värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt
värde via övrigt totalresultat inte är uppfyllda. Detta är fallet om affärsmodel-
len för portföljen är att innehas för handel, där finansiella tillgångar klassifice-
ras om de innehas i syfte att säljas på kort sikt för att generera vinst. Instrument
är obligatoriskt värderade till verkligt värde över resultatet om tillgångarna för-
valtas och utvärderas baserat på verkligt värde eller om tillgångarna innehavs
med avsikt att säljas, alternativt om de avtalsenliga kassaflödena inte utgörs
av endast kapitalbelopp och ränta. Instrument som annars skulle värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat eller upplupet anskaffningsvärde inklude-
ras i denna kategori om koncernen, vid första redovisningstillfället, valt att klas-
sificera till denna kategori (verkligtvärdeoptionen). Verkligtvärdeoptionen kan
endast tillämpas om det minskar inkonsekvenser i värdering eller redovisning.

Verkligt värde via övrigt totalresultat: Skuldinstrument klassificeras i denna
kategori om följande två kriterier är uppfyllda a) affärsmodellens mål kan upp-
nås både genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden och att sälja tillgångarna
b) de avtalsenliga kassaflödena utgörs endast av kapitalbelopp och ränta.
Dessa tillgångar värderas till verkligt värde, vinster och förluster som uppstår
till följd av värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras
i eget kapital. Den ackumulerade vinsten eller förlusten omklassificeras från
eget kapital till resultatet när instrumentet tas bort från balansräkningen.
Räntor beräknade med tillämpning av effektivräntemetoden och förväntade
kreditförluster redovisas i resultatet.

Upplupet anskaffningsvärde: Skuldinstrument klassificeras i denna kategori
om följande två kriterier är uppfyllda a) affärsmodellens mål är att inneha till-
gångarna i syfte att erhålla avtalsenliga kassaflöden och b) de avtalsenliga
kassaflödena utgörs endast av kapitalbelopp och ränta. Det redovisade brutto-
värdet för dessa tillgångar beräknas med effektivräntemetoden och justeras
för förväntade kreditförluster.

Egetkapitalinstrument
Egetkapitalinstrument ska klassificeras som finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet. Ett oåterkalleligt val att klassificera egetkapital-
instrument (som inte innehas för handel) till verkligt värde via övrigt totalresul-
tat kan göras vid första redovisningstillfället. Detta val har inte tillämpats i kon-
cernen.

Derivat
Derivat ska klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet (innehas för handel) såvida de inte är identifierade som säkrings-
instrument. Om derivatet är identifierat som säkringsinstrument tillämpas prin-
ciperna för säkringsredovisning.
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Omklassificering
I sällsynta fall kan skuldinstrument (finansiella tillgångar) omklassificeras ifall
det har skett ett byte av affärsmodell för förvaltning av portföljen. Detta är inte
tillämpligt på instrument där verkligtvärdeoptionen tillämpats.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet: Kategorin finan-
siella skulder värderade till verkligt värde via resultatet innehåller finansiella
skulder som innehas för handel och finansiella skulder som koncernen vid för-
sta redovisningstillfället valt att föra till denna kategori (verkligtvärdeoptio-
nen). Klassificering av finansiella skulder under verkligtvärdeoptionen kan
ske om ett av följande kriterier är uppfyllt; kontrakten innehåller ett eller flera
inbäddade derivat, instrumenten förvaltas och utvärderas baserat på verkligt
värde, alternativt om det minskar inkonsekvenser i värdering eller redovisning.
Skulder till försäkringstagare och vissa emitterade värdepapper har denna
klassificering. Finansiella skulder som innehas för handel är företrädesvis korta
positioner i räntebärande värdepapper och aktier samt derivatinstrument som
inte är säkringsinstrument.

Övriga finansiella skulder: Övriga finansiella skulder innehåller främst kon-
cernens kort- och långfristiga upplåning. Övriga finansiella skulder värderas
löpande efter första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde
genom användande av effektivräntemetoden. Här ingår balansposterna Skulder
till centralbanker och kreditinstitut, In- och upplåning från allmänheten samt
Emitterade värdepapper.

Inbäddade derivat
En del sammansatta instrument innehåller både derivat och en del som inte
är derivat. Derivatkomponenten i dessa sammansatta instrument kallas för
inbäddat derivat. Om värdkontraktet är en finansiell tillgång som omfattas av
IFRS 9 bedöms klassificering av instrumentet i sin helhet och det inbäddade
derivatet ska inte separeras från värdkontraktet. För övriga sammansatta
instrument (där värdkontraktet inte är en finansiell tillgång som omfattas av
IFRS 9) ska det inbäddade derivatet separeras och redovisas som fristående
derivat om dess ekonomiska egenskaper och risker inte är nära förknippade
med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker. Det inbäddade deri-
vatet ska då redovisas till verkligt värde via resultatet. Detta är inte tillämpligt
om värdkontraktet redovisas till verkligt värde via resultatet.

Vissa sammansatta instrument klassificeras som en finansiell skuld värde-
rad till verkligt värde via resultatet (verkligtvärdeoptionen). Detta val innebär
att hela det sammansatta instrumentet värderas till verkligt värde och att
värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39
till och med 31 december 2017
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet inne-
håller sådana finansiella tillgångar som innehas för handel och sådana finan-
siella tillgångar som företagsledningen vid första redovisningstillfället valt att
klassificera till denna kategori (verkligtvärdeoptionen). Finansiella tillgångar
klassificeras som innehav för handel om de innehas i syfte att säljas på kort sikt
för att generera vinst. Derivat anses alltid som att de innehas för handel såvida
de inte är identifierade som säkringsinstrument.

Verkligt värde via resultatet kan användas avseende kontrakt som innehål-
ler ett eller flera inbäddade derivat, investeringar som handhas och värderas
till verkligt värde, samt i situationer då en sådan klassificering minskar inkon-
sekvenser i värdering. Typen av finansiella tillgångar som företagsledningen
valt att klassificera som värderade till verkligt värde via resultatet samt kriteri-
erna för en sådan klassificering beskrivs i relevant not.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar, som har fastställda
eller fastställbara betalningsflöden och som inte är noterade på en aktiv mark-
nad. Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaffnings-
värde genom användande av effektivräntemetoden. Balansposterna Kassa och
tillgodohavanden hos centralbanker, Utlåning till centralbanker, Utlåning till
kreditinstitut och Utlåning till allmänheten ingår i denna kategori.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är antingen finansiella tillgångar som inte
klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget
initialt valt att klassificera i denna kategori. Finansiella tillgångar som kan säljas
värderas till verkligt värde och vinster och förluster som uppstår till följd av
värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapi-
tal. Vid försäljning eller nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas
redovisas den ackumulerade vinsten eller förlusten som tidigare redovisats i
eget kapital i resultaträkningen. Räntor på räntebärande finansiella tillgångar
som kan säljas redovisas i resultaträkningen med tillämpning av effektivränte-
metoden. Även utdelningar på aktier kategoriserade som finansiella tillgångar
som kan säljas redovisas i resultaträkningen.

Investeringar i aktier som inte har ett noterat marknadspris på en aktiv
marknad värderas om möjligt till verkligt värde med hjälp av en allmänt accep-

terad värderingsteknik. Investeringar i aktier som inte har ett noterat mark-
nadspris på en aktiv marknad och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt värderas till anskaffningsvärde.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Kategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet inne-
håller sådana finansiella skulder som innehas för handel och sådana finansiella
skulder som företagsledningen vid första redovisningstillfället valt att föra till
denna kategori (verkligtvärdeoptionen). Kriterierna för klassificering av finan-
siella skulder under verkligtvärdeoptionen är de samma som för finansiella till-
gångar. Skulder till försäkringstagare och vissa Emitterade värdepapper ingår i
denna klassificering. Finansiella skulder som innehas för handel är företrädes-
vis korta positioner i räntebärande värdepapper, aktier samt derivatinstrument
som inte är säkringsinstrument.

Övriga finansiella skulder
Övriga finansiella skulder innehåller främst koncernens kort- och långfristiga
upplåning. Övriga finansiella skulder värderas löpande efter första redovis-
ningstillfället till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektiv-
räntemetoden. Här ingår balansposterna Skulder till centralbanker och kredit-
institut, In- och upplåning från allmänheten samt Emitterade värdepapper.

Inbäddade derivat
En del sammansatta instrument innehåller både derivat och en del som inte
är derivat. Derivatkomponenten i dessa sammansatta instrument kallas för
inbäddat derivat. Inbäddade derivat separeras och redovisas som fristående
derivat om deras ekonomiska egenskaper och risker inte är nära förknippade
med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker och om värdkontrak-
tet inte redovisas till verkligt värde via resultatet. Det inbäddade derivatet
redovisas då till verkligt värde via resultatet.

Vissa sammansatta instrument klassificeras som en finansiell tillgång eller
en finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet (verkligtvärdeop-
tionen). Detta val innebär att hela det sammansatta instrumentet värderas till
verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträk-
ningen.

Finansiella transaktioner som nettoredovisas
Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas i balansräkningen när det
finns en legal rättighet att nettoredovisa transaktioner och det finns en avsikt
att erlägga likvid netto eller realisera tillgången och erlägga likvid för skulden
samtidigt.

Återköpstransaktioner
Med återköpstransaktioner, eller repotransaktioner, avses avtal där parterna
samtidigt har kommit överens om försäljning och återköp av ett visst värdepap-
per till ett i förväg bestämt pris och på avtalat datum. Värdepapper som sålts i
en repotransaktion kvarstår i balansräkningen och redovisas dessutom som
ställd säkerhet för egna skulder när kontantsäkerhet erhålls. Erhållen likvid
redovisas beroende på motpart som Skuld till kreditinstitut eller In- och upplå-
ning från allmänheten.

På motsvarande sätt när koncernen köper värdepapper med ett åtagande
att sälja dem till ett i förväg bestämt pris, så kallad omvänd repotransaktion,
redovisas inte värdepappret i balansräkningen. Den erlagda likviden redovisas
som Utlåning till kreditinstitut eller Utlåning till allmänheten.

Skillnaden mellan likvid för avista- och terminsledet periodiseras över löp-
tiden enligt effektivräntemetoden.

Värdepapperslån
Värdepapperslån är säkerställd utlåning eller inlåning av värdepapper. Mark-
nadsvärdet på erhållna eller levererade värdepapper övervakas dagligen för
att kräva eller leverera ytterligare säkerhet. Utbetald kontantsäkerhet bokas
bort från balansräkningen och en motsvarande fordran redovisas. Erhållen kon-
tantsäkerhet bokas i balansräkningen liksom en motsvarande skuld att betala
tillbaka vid förfall. Egna värdepapper som lånas ut kvarstår i balansräkningen
som värdepapper och redovisas som ställd säkerhet. Inlånade värdepapper tas
inte upp som tillgång. Om inlånade värdepapper avyttras (blankning) skuldförs
ett belopp som motsvarar värdepapperens verkliga värde. Upplysningar läm-
nas om inlånade och utlånade värdepapper som eventualförpliktelser.

Modifiering
Koncernen kan omförhandla lån och ändra avtalsvillkor. Om de nya villkoren
skiljer sig väsentligt från de ursprungliga villkoren bokar koncern bort den
ursprungliga finansiella tillgången och redovisar en ny finansiell tillgång.
Koncernen gör också en bedömning huruvida den nya finansiella tillgången
ska klassificeras som en osäker finansiell tillgång. Om villkoren inte skiljer sig
väsentligt resulterar inte modifieringen i en bortbokning utan koncernen redo-
visar ett nytt bruttovärde utifrån den finansiella tillgångens förändrade kassa-
flöden och redovisar en modifieringsvinst eller – förlust.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde definieras som det pris som vid värderingstidpunkten skulle
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erhållas för att sälja en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom
en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.

Verkligt värde för finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad
baseras på noterade marknadspriser. Om tillgången eller skulden som värderas
till verkligt värde har en köpkurs och en säljkurs används den kurs mellan köp-
och säljkursen som under omständigheterna ger mest korrekt bild av det verk-
liga värdet.

Verkligt värde för finansiella instrument som inte handlas på en aktiv mark-
nad beräknas med hjälp av olika värderingstekniker. Vid användning av värde-
ringstekniker används i så stor utsträckning som möjligt observerbara uppgif-
ter. De värderingstekniker som används är exempelvis diskonterade kassaflö-
den, tekniker för värdering av optioner, värdering med referens till nyligen
genomförda transaktioner i samma finansiella instrument och värdering med
referens till finansiella instrument som i allt väsentligt är likadana. När finan-
siella skulder värderas till verkligt värde reflekteras koncernens egen kredit-
värdighet.

Eventuella skillnader mellan transaktionspriset och det verkliga värdet på
instrument som beräknas utifrån en värderingsteknik amorteras över transak-
tionens löptid, om inte beräkningen av verkligt värde i allt väsentligt baseras på
observerbara noteringar. Om värderingen i allt väsentligt baseras på observer-
bara noteringar redovisas den så kallade Dag 1 vinsten i resultaträkningen.

Verkligt värde beräknas i regel individuellt för finansiella instrument. Dessutom
görs värderingsjusteringar på portföljnivå för att täcka marknadsrisken och kre-
ditrisken hos varje motpart baserat på nettoexponeringen för dessa risker. När
tillgångar och skulder med köp- och säljkurser har motverkande marknadsrisker
används mittkursen för att fastställa verkligt värde på de motverkande riskposi-
tionerna. För att återspegla motpartsrisk och egen kreditrisk i OTC-derivat, görs
justeringar som baseras på nettoexponeringen för varje motpart.

Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IFRS 9
från ochmed 1 januari 2018
Värdering
Nedskrivningsreglerna grundar sig på en modell som tar sin utgångspunkt i för-
väntade kreditförluster. Principen bakom modellen för förväntade kreditförlus-
ter är att återspegla försämring eller förbättring av kreditkvaliteten för finan-
siella instrument. Alla finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde och verkligt värde via övrigt totalresultat, samt leasingfordringar,
finansiella garantiavtal, avtalstillgångar och vissa låneåtaganden omfattas av
reglerna för förväntade kreditförluster.

Förväntade kreditförluster för finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde och leasingfordringar rapporteras som reserver, dvs. som
en del av värdering av dessa tillgångar i balansräkningen. Reserveringen mins-
kar det redovisade bruttovärdet för en finansiell tillgång. Förväntade kreditför-
luster för lånelöften och finansiella garantier redovisas som avsättningar, dvs.
som skuld i balansräkningen. Förändringar i reserver och avsättningar för för-
väntade kreditförluster redovisas i resultaträkningen som Kreditförluster,
netto.

Bedömningen av kreditrisk och uppskattning av förväntade kreditförluster
ska vara objektiv och sannolikhetsvägd samt beakta all tillgänglig information
som är relevant för bedömningen. I bedömningen vägs rimlig och verifierbar
information om tidigare händelser, rådande förutsättningar och rimliga och
verifierbara prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. SEB använder
både modeller och expertbedömningar för att uppskatta förväntade kreditför-
luster.För ytterligare information se sid 119 och 120.

Modellen för förväntade kreditförluster innebär en trestegsmodell som tar
sin utgångspunkt i förändring av kreditrisken. En reserv för förväntade kredit-
förluster som motsvarar förväntade kreditförluster inom de kommande tolv
månaderna (steg 1) redovisas för poster om det inte föreligger en betydande
ökning av kreditrisken sedan det första redovisningstillfället. För de poster där
det föreligger en betydande ökning av kreditrisken sedan det första redovis-
ningstillfället (steg 2), eller som befinner sig i fallissemang (steg 3) redovisas
en reserv som motsvarar förväntade kreditförluster under hela löptiden.

Betydande ökning av kreditrisken
Koncernen gör en bedömning vid varje rapportperiods slut huruvida en bety-
dande ökning av kreditrisken har skett sedan det första redovisningstillfället.
Bedömningen om det föreligger en betydande ökning av kreditrisken grundar
sig på kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Både historisk och framåtblick-
ande information används vid bedömningen.

För avtal upprättade 1 januari 2018 eller senare är den viktigaste indikatorn
sannolikheten för fallissemang under hela löptiden. En kvantitativ indikator
beräknas utifrån förändring i sannolikhet för fallissemang (PD) genom att jäm-
föra den scenariovägda sannolikheten för fallissemang på årsbasis vid rappor-
teringstillfället med den scenariovägda sannolikheten för fallissemang på års-
basis vid första redovisningstillfället. För avtal upprättade före 1 januari 2018
används SEB:s interna riskklassificering vid första redovisningstillfället som
indikator.

Oberoende av de kvantitativa indikatorerna, inträffar en betydande ökning
av kreditrisken då följande inträffar:
• betalningar är förfallna > 30 dagar men <90 dagar
• finansiella tillgångar som befinner sig på ”watch-list”

• finansiella tillgångar som är ”forborne” (lån där förändring gjorts i avtals-
villkoren till följd av kundens finansiella svårigheter).

Dessa indikatorer överlappar normalt de kvantitativa indikatorerna för väsent-
lig ökning av kreditrisken.

Om det föreligger en betydande ökning i kreditrisken sedan första redovis-
ningstillfället redovisas en reserv för förväntade kreditförluster motsvarande
förväntade kreditförluster under hela löptiden och det finansiella instrumentet
flyttas till steg 2. Modellen är symmetrisk, vilket innebär att om det finansiella
instrumentets kreditrisk minskar och det därmed inte föreligger en betydande
försämring i kreditrisk sedan första redovisningstillfället, flyttas den finansiella
tillgången tillbaka till steg 1.

Definition av fallissemang
Finansiella instrument i fallissemang klassificeras till steg 3. SEB tillämpar en
definition av fallissemang för redovisningsmässiga syften som motsvarar hur
den är definierad i EU:s kapitalkravsförordning, vilket omfattar finansiella till-
gångar med betalningar som är förfallna mer än 90 dagar. Alla finansiella till-
gångar i Steg 3 anses vara osäkra finansiella tillgångar.

Modellering
Förväntade kreditförluster beräknas som en funktion av sannolikheten för fal-
lissemang (PD), exponeringen vid fallissemang (EAD) och återvinningsgraden
vid fallissemang (LGD), samt tidpunkt för förlust. Koncernens IFRS 9 metodik
för beräkning av förväntade kreditförluster utgår, i den möjligaste mån som är
tillåtet enligt IFRS 9, från befintliga interna riskklassificeringsmodeller (IRK).
Då syftet med dessa regelverk skiljer sig åt, skiljer sig också beräkningen av
förväntade kreditförluster och därmed görs nödvändiga justeringar av de para-
metrar som används för IRK för att uppfylla IFRS 9:s krav. IFRS 9 innebär bland
annat att anpassa parametrarna i IRK-modellerna som inkluderar hela kredit-
cykeln och konjunkturnedgångar, till avläsning vid viss tidpunkt och med beak-
tande av framåtblickande information.

PD motsvarar sannolikheten för fallissemang som förväntas inträffa under
de kommande 12 månaderna respektive den finansiella tillgångens återstå-
ende löptid. Det förväntade PD för varje individuellt instrument beaktar tidi-
gare händelser, rådande marknadsförutsättningar och rimliga och verifierbara
prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. SEB använder specifika
PD-modeller anpassade till IFRS 9. Modellerna kalibreras utifrån en kombina-
tion av geografi, tillgångsslag och produkttyp. EAD representerar den förvän-
tade exponeringen vid fallissemangstillfället. EAD omfattar en uppskattning
av den utestående kreditexponeringen vid fallissemangstillfället. För eventual-
förpliktelser inkluderar EAD uppskattningen eventuellt ytterligare belopp som
dras vid fallissemangstillfället. För IFRS 9 är EAD-modellerna justerade för 12
månader eller hela löptiden. LGD motsvarar de kreditförluster som förväntas
vid fallissemang. LGD tar hänsyn till säkerhetens belopp och kvalitet, liksom
sannolikheten för förbättrad kreditkvalitet där kunden återbetalar förfallna
belopp och återgår till kontraktuella återbetalningar. SEB använder befintliga
LGD-modeller som är anpassade till IFRS 9.

Vid värdering av förväntade kreditförluster använder SEB den maximala
avtalstiden som SEB är exponerat för kreditrisk. För att bestämma den förvän-
tade löptiden beaktas alla avtalsvillkor, inklusive möjlighet till förskottsbetal-
ning, och förlängnings- och överlåtelsealternativ. För revolverande krediter,
såsom kreditkort, och bostadskrediter bygger den förväntade löptiden på
historiskt beteende. Beräkningen baseras på historisk observerbar data och
är även beroende av tiden från avtalets tecknande.

Framåtblickande information
Koncernen använder interna makroekonomiska prognoser till grund för den
framåtblickande informationen som används i värderingen av förväntade kre-
ditförluster. För att säkerställa att uppskattningen av kreditförluster under
IFRS 9 är objektiv används minst tre scenarior. Ett av dessa scenarior utgör det
mest sannolika utfallet som också används i den ekonomiska planeringen och
i budgetprocessen, medan de andra utgörs av mer optimistiska eller pessimis-
tiska utfall.

Framåtblickande scenarion tas fram av SEB:s Research. Scenariorna god-
känns av Group Risk Committee. Ett scenario består dels av en kvalitativ
beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen, dels av en kvantitativ del,
där utvecklingen av de makroekonomiska faktorerna visas på årsbasis och det
nuvarande makroekonomiska läget och prognoser på upptill tre år ingår, samt
sannolikhet för scenarier ska inträffa. Scenariona gås igenom och uppdateras
kvartalsvis. Om det föreligger betydande förändringar i det makroekonomiska
läget skall scenariona uppdateras oftare. Det mest sannolika scenariot jämförs
med flera externa källor med liknande framåtblickande scenarior, till exempel
från OECD, IMF, EU och SCB.

Expertbedömningar
Koncernen använder både modeller och expertbedömningar för att uppskatta
förväntade kreditförluster. Omfattningen av bedömningar som behövs för att
värdera förväntade kreditförluster beror av utfall från modeller, väsentlighet
och tillgång till underliggande information. Utfallet från modellerna utgör en
vägledning för hur ekonomiska händelser kan påverka nedskrivningsbehovet
av finansiella tillgångar. Expertbedömningar får göras på modellutfall för att
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införliva uppskattad effekt från faktorer som inte fångas av modellen. Den
typen av bedömningsmässiga justeringar av de modellbaserade förväntade
kreditförlusterna får göras på betydande motpartsexponeringar. Dessa juste-
ringar bestäms av relevant kreditkommitté utifrån den modellerade förvän-
tade kreditförlusten. Utöver detta kan det även föreligga ett behov av juste-
ringar på portföljnivå, vilket beslutas av Group Risk Committee.

Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IAS 39
till och med 31 december 2017
Alla finansiella tillgångar förutom de som tillhör kategorin finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet prövas för nedskrivning.

Varje balansdag bedömer koncernen huruvida det finns objektiva belägg
som tyder på att en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar
har ett nedskrivningsbehov. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov
endast om objektiva belägg visar att en eller flera händelser inträffat som har
en inverkan på de framtida kassaflödena för den finansiella tillgången om
dessa kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Objektiva belägg för att en eller flera händelser inträffat som påverkar de upp-
skattade framtida kassaflödena är exempelvis följande:
– betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären,
– att långivaren beviljat låntagaren en eftergift som en följd av dennes finan-

siella svårigheter och som annars inte hade övervägts,
– ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller

kapitalbelopp,
– att det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller genomgå

annan finansiell rekonstruktion,
– negativ värdeutveckling på pantsatta tillgångar och
– en betydande eller utdragen värdenedgång under anskaffningskostnad för

ett aktieinstrument.

Nedskrivningen bokförs som en konstaterad kreditförlust om det bedöms som
omöjligt att driva in de kontraktsenliga betalningar som ej erlagts och/eller för-
väntas utebli eller att återvinna anskaffningsvärdet genom realisation av pan-
ten. I annat fall görs en avsättning till ett särskilt reservkonto. Så snart det ej
indrivningsbara beloppet kan fastställas och kreditförlusten kan konstateras
upplöses reserven. Likaså upplöses reserven om det bedömda återvinningsvär-
det överstiger det bokförda värdet.

Individuell bedömning av nedskrivningsbehov
Förlusthändelser som utgör objektiva bevis på nedskrivning av individuellt vär-
derade tillgångar är när betalningar är förfallna mer än 90 dagar, eller om mot-
parten förväntas vara i fallissemang eller någon annan kombination av händel-
ser som bedöms så negativa att det blir ett troligt fallissemang inom överskåd-
lig framtid. Nedskrivningsbehov föreligger om uppskattade kassaflöden och
värdet på säkerheter inte täcker utestående exponering.

Gruppvis bedömning av nedskrivningsbehov
Tillgångar där nedskrivningsbehov bedöms individuellt och inget nedskrivnings-
behov konstateras, inkluderas i en gruppvis värdering av individuellt ännu ej
identifierat nedskrivningsbehov. Den gruppvisa värderingen av individuellt ej
identifierat nedskrivningsbehov baseras på SEB:s modell för riskklassificering.

Lån som bedöms på portföljnivå
För grupper av lånefordringar med begränsat värde och med liknande riskpro-
fil, homogena grupper, bedöms lånen på portföljnivå. Vid bedömning av ned-
skrivningsbehovet på portföljnivå använder koncernen statistiska modeller
som baseras på sannolikhet för fallissemang och förlusternas storlek, beaktat
säkerheter och återvinningar. Ledningen gör sedan en bedömning av huruvida
de rådande förhållandena i ekonomin och kreditmarknaden är av sådan karak-
tär att de faktiska förlusterna kan komma att bli större eller mindre än vad
modellerna indikerar. Antaganden om antal fallissemang och förlustnivåer jäm-
förs regelbundet med faktiskt utfall för att säkerställa modellernas tillämplighet.

Kreditförluster på finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde
Nedskrivning av en individuellt utvärderad finansiell tillgång i kategorin låne-
fordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
beräknas utifrån det finansiella instrumentets ursprungliga effektivränta.
Nedskrivningen uppgår till skillnaden mellan instrumentets bokförda värde och
nuvärdet av de uppskattade framtida betalströmmarna (återvinningsvärdet).
Om villkoren för en tillgång omstruktureras eller på annat sätt ändras på grund
av låntagarens eller emittentens ekonomiska problem, beräknas värdeminsk-
ningen genom användande av den ursprungliga effektiva räntan innan villkoren
ändrades. Kassaflöden som är hänförliga till kortfristiga fordringar diskonteras
inte om effekten av diskonteringen är oväsentlig. Varje fordran som föranleder
specifik reservering ingår i osäkra lånefordringar med sitt fulla belopp, dvs.
även den del som täcks av säkerheter.

Kreditförluster på finansiella tillgångar som kan säljas
Om det föreligger en värdenedgång av verkligt värde och objektivt belägg för

en nedskrivning av en finansiell tillgång som kan säljas omklassificeras den
ackumulerade förlusten från eget kapital till resultaträkningen. Egetkapital-
instrument anses ha ett nedskrivningsbehov när det varit en signifikant eller
utdragen nedgång av deras verkliga värde. Beloppet på den ackumulerade för-
lust som tas bort från eget kapital och redovisas i resultaträkningen är skillna-
den mellan förvärvskostnaden och aktuellt verkligt värde, efter avdrag för
eventuell nedskrivning på den finansiella tillgången som tidigare redovisats
i resultaträkningen.

Nedskrivningsbehovet för onoterade aktier som värderas till anskaffnings-
värde beräknas som skillnaden mellan redovisat värde och nuvärdet av beräk-
nade framtida kassaflöden diskonterade till aktuell marknadsavkastning för en
likartad aktie.

Nedskrivningar avseende obligationer eller andra räntebärande värdepap-
per, som klassificerats som finansiell tillgång som kan säljas, återförs via resul-
taträkningen om ökningen i verkligt värde objektivt kan hänföras till en hän-
delse som inträffat efter nedskrivningen. Nedskrivningar avseende egetkapi-
talinstrument, som klassificerats som finansiell tillgång som kan säljas, återförs
inte via resultaträkningen utan redovisas i övrigt totalresultat.

Omstrukturerade lån
Gruppvis värderade lån som skulle anses förfallna mer än 60 dagar om de inte
omstrukturerats.

Hedge accounting
Derivat används för att ekonomiskt säkra de risker för ränte-, aktie- och valuta-
kursexponeringar som koncernen är utsatt för. När dessa derivat och de poster
som de säkrar uppfyller kraven för säkringsredovisning tillämpar koncernen
antingen kassaflödessäkring, säkring av verkligt värde eller säkring av en net-
toinvestering i utländsk verksamhet. Koncernen identifierar och dokumenterar
inledningsvis relationen mellan säkrad post och säkringsinstrument liksom säk-
ringsstrategi och den risk relationen avser att säkra. Koncernen dokumenterar
också, den första dagen och sedan löpande, att marknadsvärdet på det derivat
som används uppvisar hög effektivitet både framåtriktat och retrospektivt jäm-
fört med marknadsvärdet eller kassaflödet på det instrument derivatet avser
att säkra. Som en del av den framåtriktade analysen identifierar och dokumen-
terar koncernen även att sannolikheten för att en prognostiserad transaktion
inträffar är hög.Ytterligare information om säkringsredovisning finns i not 21
Derivatinstrument och säkringsredovisning.

Säkringsredovisning tillämpas när derivat används för att minska ränte- och
valutarisker från finansiella instrument. Dessutom används säkringsredovis-
ning på skulder för att säkra valutarisk i nettoinvesteringar i utländsk verksam-
het. Koncernen tillämpar olika metoder för säkringsredovisning beroende på
syftet med säkringen.
– Säkring för värdeförändring av tillgångar eller skulder (säkring av verkligt

värde)
– Säkring för värdeförändring av ränterisken i en portfölj (portföljsäkring)
– Säkring av högst sannolika framtida kassaflöden från tillgångar eller skulder

(kassaflödessäkring)
– Säkring av en nettoinvestering i utländsk verksamhet (säkring av netto-

investeringar).

SEB upphör med säkringsredovisning när:
– Derivatinstrumentet har upphört att vara mycket effektivt som

säkringsinstrument
– Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in
– Den säkrade posten förfaller, säljs, eller betalas tillbaka, eller
– Den prognostiserade transaktionen inte längre är mycket sannolik.

SEB har beslutat att fortsätta följa reglerna för säkringsredovisning i IAS 39.

Säkring av verkligt värde
Säkringar av verkligt värde tillämpas i syfte att skydda koncernen mot icke
önskvärda exponeringar för förändringar i marknadspriser på redovisade till-
gångar eller skulder.

Vinster eller förluster från omvärdering av säkringsinstrumentet till verkligt
värde redovisas som Övriga intäkter, netto, i resultaträkningen tillsammans
med vinster eller förluster hänförliga till värdering till verkligt värde av den
säkrade risken i den säkrade posten.

I de fall SEB säkrar verkligt värde avseende ränteexponeringen i en portfölj
med finansiella tillgångar eller finansiella skulder, så kallad portföljsäkring av
ränterisk, redovisas den vinst eller förlust som är hänförlig till den säkrade
posten antingen i en separat post inom tillgångar eller i en separat post inom
skulder.

När säkringsrelationer upphör periodiseras de ackumulerade vinster eller
förluster som justerat det redovisade värdet av den säkrade posten i resultat-
räkningen. Periodiseringen sträcker sig över den säkrade postens återstående
löptid.

Kassaflödessäkring
Kassaflödessäkring tillämpas för att säkra framtida räntebetalningar på till-
gångar eller skulder med rörlig ränta. Den del av vinst eller förlust på säkrings-
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instrumentet som bestämts vara en effektiv säkring redovisas i övrigt total-
resultat. Eventuell ineffektivitet redovisas som Övriga intäkter, netto i resultat-
räkningen.

Vinst eller förlust på säkringsinstrument som ackumulerats i eget kapital
redovisas i resultaträkningen under samma perioder som ränteintäkter och
räntekostnader från den säkrade tillgången eller skulden redovisas i resultat-
räkningen.

När kassaflödessäkringar upphör, men framtida kassaflöden fortfarande
beräknas inflyta, kvarstår ackumulerade vinster eller förluster avseende säk-
ringsinstrumentet som en separat post i eget kapital tills de säkrade framtida
kassaflödena inträffar. Ackumulerade vinster eller förluster redovisas sedan
under räntenettot i resultaträkningen under samma perioder som de tidigare
säkrade ränteflödena redovisas i resultaträkningen.

Säkring av nettoinvesteringar
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter tillämpas för att skydda
koncernen mot valutakursdifferenser till följd av verksamhet i utlandet. Huvud-
sakligen används lån i utländsk valuta som säkringsinstrument. Den vinst eller
förlust på säkringsinstrumentet som är hänförlig till den effektiva delen av
säkringen redovisats i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital som
omräkning av utlandsverksamhet. Den ineffektiva delen redovisas direkt i
resultaträkningen som Nettoresultat av finansiella transaktioner. Ackumulerad
vinst eller förlust inom eget kapital redovisas i resultaträkningen vid avyttring
av utlandsverksamheten.

INTÄKTER
Ränteintäkter och räntekostnader
Effektivräntemetoden används för att redovisa ränteintäkter och räntekostna-
der i resultaträkningen på finansiella tillgångar och finansiella skulder som vär-
deras till upplupet anskaffningsvärde.

Effektivräntemetoden är en metod för beräkning av det upplupna anskaff-
ningsvärdet för en finansiell tillgång eller finansiell skuld och för fördelning i
tiden av ränteintäkter och räntekostnader. Effektivräntan är den ränta som dis-
konterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under det finansiella
instrumentets förväntade löptid till det finansiella instrumentets redovisade
nettovärde. Vid uppskattningen av framtida betalningar beaktas samtliga
betalningar som omfattas av avtalsvillkoren exempelvis förskottsbetalningar.
Risken för framtida kreditförluster beaktas dock ej. Beräkningen av effektiv-
räntan innefattar de erhållna och erlagda avgifter, som är en integrerad del av
effektivräntan.

När en finansiell tillgång eller grupp av likartade finansiella tillgångar har
skrivits ned till följd av en värdeminskning, redovisas ränteintäkten därefter
genom att använda den räntesats som använts för att diskontera de framtida
kassaflödena i syfte att värdera nedskrivningen.

Provisionsintäkter och provisionskostnader
Redovisning av intäkter från avtal med kunder redovisas under provisions-
intäkter.

Avgifter som ingår i beräkningen av effektivräntan för ett finansiellt instru-
ment som värderas till upplupet anskaffningsvärde, som exempelvis avgifter
för utgivande eller förvärv av en finansiell tillgång, periodiseras över instru-
mentets förväntade löptid med användande av effektivräntemetoden och
presenteras i räntenettot.

Provisionsintäkter och avgifter redovisas så de beskriver överföringen av
utlovade tjänster till kunder till ett belopp som speglar den ersättning som SEB
förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot dessa tjänster. De viktigaste provisions-
intäkterna beskrivs nedan.

Provisionsintäkter och avgifter för förvaring och förvaltning av kunders till-
gångar redovisas som intäkt under den period då tjänsterna tillhandahålls.
Resultatbaserade avgifter redovisas när det är mycket sannolikt att en väsent-
lig återföring av redovisad intäkt inte kommer att inträffa, vilket oftast är när
prestationskraven är uppfyllda.

Provisionsintäkter och avgifter från syndikeringar där SEB enbart agerar
som arrangör redovisas som provisionsintäkt när syndikeringen är färdig och
koncernen inte har någon del av syndikeringen kvar i balansräkningen eller har
behållit en del av lånet med samma effektivränta som andra deltagare i syndi-
keringen. Mäklaravgifter, avgifter och provisioner från affärer som sker på upp-
drag av tredje part som genomförande av förvärv eller köp eller försäljning av
verksamheter, redovisas när transaktionen är genomförd.

Kostnader som är direkt relaterade till generering av provisionsintäkter
redovisas som provisionskostnader.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
De vinster och förluster som uppstår till följd av värdeförändringar på finansiella
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet redovisas
löpande i resultatet under posten Nettoresultat av finansiella transaktioner. För
finansiella skulder där verkligtvärdeoptionen tillämpats och vid första redovis-
ningstillfället identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet redo-
visas förändringar i egen kredit risk i övrigt totalresultat från och med 2018.

Utdelningar
Utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning är fastställd.

Övertagen egendom
Övertagen egendom är egendom som tagits över för skyddande av fordran.
SEB avstår i vissa fall från en lånefordran och övertar i stället egendom som
ställts som säkerhet för lånet. Övertagen egendom kan bestå av exempelvis
finansiella tillgångar, fastigheter och andra materiella tillgångar. Övertagna till-
gångar redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande
slag som förvärvats på annat sätt. Övertagen egendom värderas vid det första
redovisningstillfället till verkligt värde. Det verkliga värdet vid det första redo-
visningstillfället blir tillgångens anskaffningsvärde. Den efterföljande värde-
ringen sker enligt den princip som gäller för respektive tillgångsslag, med
undantag för nedskrivning av övertagna materiella tillgångar som redovisas
som Vinster och förluster från avyttring av materiella och immateriella till-
gångar i stället för som Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
tillgångar. Syftet är att bättre spegla den likartade karaktären på nedskrivning
av tillgångar som övertagits för att skydda fordringar och kreditförluster.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, med undantag för förvaltningsfastigheter i
försäkringsverksamheten, redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt
enligt plan över nyttjandeperioden. Avskrivningstiden för byggnader är maxi-
malt 50 år. Avskrivningstiden för övriga materiella anläggningstillgångar är
mellan 3 och 8 år.

Nedskrivningsprövning sker vid indikation på värdenedgång.

Leasing
Finansiella leasingavtal innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är
förknippade med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförts från leasegiva-
ren till leasetagaren. I koncernen är i huvudsak samtliga leasingkontrakt där
koncernen är leasegivare finansiella. Finansiella leasingavtal redovisas som
utlåning, vilket innebär att leasingintäkterna redovisas i räntenettot.

Förvaltningsfastigheter
Investeringar i fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/
eller värdestegring redovisas som förvaltningsfastigheter. Värderingen och
redovisningen av sådana fastigheter är olika beroende vem som innehar dem.
Förvaltningsfastigheter som innehas i försäkringsverksamhet, och svarar mot
skulder som ger avkastning som är direkt knuten till det verkliga värdet på
angivna tillgångar inklusive den förvaltningsfastigheten, marknadsvärderas.
Innehav av förvaltningsfastigheter i bankverksamhet värderas till anskaff-
ningsvärde efter planenliga avskrivningar.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar är identifierbara icke-monetära tillgångar utan fysisk
form. För att redovisa en immateriell tillgång ska kontroll över tillgången kunna
påvisas. Immateriella tillgångar, förutom goodwill, redovisas i balansräkningen
endast om det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelarna som
kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla koncernen samt om tillgångens
anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid första redovisningstillfället värderas immateriella tillgångar till anskaff-
ningsvärde och därefter till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ack-
umulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Immateriella till-
gångar med begränsad nyttjandeperiod, det vill säga alla immateriella till-
gångar utom goodwill, skrivs av linjärt över den fastställda nyttjandeperioden
och prövas för nedskrivning en gång per år och när händelser eller förändringar
i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart.

Internt upparbetade immateriella tillgångar, såsom programvaror, har en
avskrivningstid på mellan 3 och 8 år.

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, det vill säga good-
will, skrivs inte av utan prövas istället för nedskrivning en gång per år och vid
indikation på nedskrivningsbehov. Vad gäller goodwill föreligger ett nedskriv-
ningsbehov när det återvinningsbara beloppet avseende en kassagenererande
enhet eller en grupp av kassagenererande enheter dit goodwillen är hänförbar
understiger redovisat värde. En nedskrivning redovisas då i resultaträkningen.
Nedskrivningar avseende goodwill återförs inte även om skälen till nedskriv-
ningen inte längre föreligger. Vid en indikation att tillgångens värde kan ha
minskat fastställs återanskaffningsvärdet. En nedskrivning sker om det redo-
visade värdet överstiger återanskaffningsvärdet.

Avsättningar
En avsättning redovisas när det finns en befintlig juridisk eller informell förplik-
telse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningen värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för
att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan före skatt som används återspeg-
lar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de
eventuella risker som är förknippade med avsättningen.

Avsättning görs för ej utnyttjade lånelöften och liknande faciliteter om det är
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troligt att dessa kommer att användas av en låntagare med ekonomiska svårig-
heter.

Avsättningarna prövas vid varje balansdag och justeras om så krävs.

Finansiella garantier
Utställda finansiella garantier innebär ett åtagande att ersätta innehavaren av
ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angi-
ven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren.

Utställda finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, vilket
oftast motsvaras av den erhållna premien, under posten upplupna intäkter. Det
initiala verkliga värdet fördelas över instrumentets löptid. Därefter värderas
garantierna, och redovisas i balansräkningen, till det högre av erhållen garanti-
avgift minus avskrivning och en avsättning beräknad som den diskonterade
bästa uppskattningen av det belopp som behövs för att reglera aktuellt åta-
gande. Avsättningar och förändringar i avsättningar redovisas i resultaträk-
ningen under posten Kreditförluster, netto. Avtalsbeloppen enligt finansiella
garantier redovisas som eventualförpliktelser.

Personalförmåner
Pensioner
I koncernen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner
varav merparten har förvaltningstillgångar. Förmånsbestämda pensioner är
pensionsplaner med fastställd ersättning som de anställda erhåller vid pensio-
neringen beroende på faktorer såsom ålder, anställningstid och ersättnings-
nivå. Avgiftsbestämda pensionsplaner är pensionsplaner där koncernen beta-
lar en premie till fristående enheter och härefter inte har några ytterligare för-
pliktelser.

Koncernens pensionsförpliktelser avseende förmånsbestämd pension täcks
av pensionsstiftelser eller genom försäkringslösningar.

Den förmånsbestämda förpliktelsen beräknas kvartalsvis av oberoende
aktuarier enligt den så kallade Projected Unit Credit Method.De antaganden
som gjorts i beräkningarna framgår av not 8b Pensioner. Alla ändringar i netto-
pensionsavsättningen (tillgången) redovisas när de uppstår som: (i) kostnad
för tjänstgöring samt finansieringskostnad i Resultaträkningen (ii) effekter av
omvärderingar av både pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar i Övrigt
totalresultat.

Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer kostnadsförs under den
period de anställda utfört de tjänster som avgiften avser.

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har flera aktierelaterade incitamentsprogram, under vilka aktiein-
strument i SEB tilldelas koncernens anställda. Aktierelaterade incitamentspro-
gram som regleras med aktier berättigar de anställda att få aktieinstrument i
SEB. Aktierelaterade incitamentsprogram som regleras med kontanter berätti-
gar de anställda att få kontanter baserat på priset eller värdet på aktieinstru-
menten i SEB. Det verkliga värdet av dessa rättigheter bestäms genom att
använda lämpliga värderingsmodeller, beakta villkor och förhållanden för till-
delningen och koncernens bedömning av hur många rättigheter som slutligen
kommer att intjänas. Detta omvärderas vid varje rapporteringstillfälle. Sociala
kostnader redovisas över intjänandeperioden och avsättningen för sociala
kostnader omvärderas vid varje rapporteringstillfälle för att säkerställa att
avsättningen är baserad på rättigheternas verkliga värde vid rapporterings-
tillfället.

Kostnaden för aktierelaterade incitamentsprogram som regleras med aktier
värderas utifrån det verkliga värdet på aktieinstrumenten den dag de beviljats
och kostnadsförs jämnt fördelat över intjänandeperioden. En motsvarande
ökning redovisas i eget kapital. Intjänandeperioden är den period de anställda
måste förbli i tjänst i SEB för att deras rättigheter ska tjänas in. För aktierelate-
rade incitamentsprogram som regleras med kontanter värderas de erhållna
tjänsterna och den upparbetade skulden till det verkliga värdet av skulden som
kostnadsförs över intjänandeperioden, under vilken de anställda utför tjäns-
terna. Det verkliga värdet av skulden omvärderas löpande och ändringarna
redovisas i resultaträkningen till dess skulden regleras.

SKATTER
Koncernens skatt för perioden utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuella skattefordringar och skulder för innevarande och föregående perioder
värderas till det belopp som förväntas bli betalt till eller från skattemyndighe-
terna baserat på de skattesatser och den skattelagstiftning som är antagen
eller i allt väsentligt antagits på bokslutsdagen.

Aktuell skatt är skatt som hänför sig till periodens skattepliktiga resultat.
Uppskjuten skatt uppstår på grund av temporära skillnader mellan en tillgångs
eller skulds skattepliktiga värde och dess bokförda värde. Aktuell skatt och upp-
skjuten skatt redovisas i resultaträkningen med undantag för transaktioner som
redovisas i övrigt totalresultat. Skatt som hänför sig till poster som redovisas i
övrigt totalresultat redovisas också i övrigt totalresultat. Exempel på sådana
poster är förändringar i verkligt värde av finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat samt vinst eller förlust på säkringsinstru-
ment i kassaflödessäkringar. Uppskjuten skattefordran redovisas i balansräk-
ningen i den omfattning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott. Koncernens uppskjutna skattefordran och skatteskuld

har beräknats med 21,4 procent skatt i Sverige från 2019 och med 20,6 procent
från 2021, och med respektive lands skattesats för utländska bolag.

FÖRSÄKRINGSAVTAL OCH INVESTERINGSAVTAL
Försäkringsavtal är avtal där koncernen åtar sig en betydande försäkringsrisk
– definierad som en absolut risk av minst 5 procent av det underliggande vär-
det – för försäkringstagaren genom att gå med på att kompensera försäkrings-
tagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse
skulle inträffa. Investeringsavtal är finansiella instrument som inte kan definie-
ras som försäkringsavtal, eftersom de inte överför någon betydande försäk-
ringsrisk från försäkringstagaren till koncernen.

Försäkringsavtal
Försäkringsavtal är klassificerade som kortfristiga (skadeförsäkring) eller
långfristiga (livförsäkring). Kortfristig försäkring innefattar sjukförsäkring,
invaliditetsförsäkring, vårdförsäkring och rehabiliteringsförsäkring. Långfristig
försäkring innefattar i huvudsak traditionell livförsäkring. I koncernen redovisas
kortfristiga och långfristiga försäkringsavtal summerat som försäkringsavtal.

Värdering av kortfristiga försäkringsavtal (skadeförsäkring)
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade-
och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkrings-
avtal. Avsättningen för ej intjänade premier är normalt tidsproportionell under
försäkringsavtalens löptid. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att
täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna, ökas avsättning för ej
intjänade premier med avsättning för kvardröjande risker.

Avsättning för oreglerade skador skall täcka de förväntade framtida utbetal-
ningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte rap-
porterats (IBNR-avsättning). Avsättning för oreglerade skador skall även täcka
samtliga kostnader för skadereglering. Avsättningen för oreglerade skador dis-
konteras ej med undantag för avsättningar för skadelivräntor som nuvärdes-
beräknas enligt vedertagna livförsäkringstekniska metoder.

Värdering av långfristiga försäkringsavtal (livförsäkring)
För långfristiga livförsäkringar redovisas en skuld för avtalade förmåner som
förväntas uppstå i framtiden när premierna redovisas. Skulden motsvarar sum-
man av det diskonterade värdet av förväntade förmånsutbetalningar och admi-
nistrativa utgifter, med avdrag för alla utestående framtida avtalade premie-
betalningar. Skulden för långfristiga försäkringsavtal diskonteras enligt veder-
tagna livförsäkringstekniska metoder.

Förlustprövning
Svensk aktuariell metod innebär att en förlustprövning av försäkringsavsätt-
ningarna görs. Detta för att säkerställa att det redovisade värdet på avsätt-
ningarna är tillräckligt högt med avseende på förväntade framtida kassaflöden.
Avsättningens redovisade värde är värdet på själva avsättningen med avdrag
för alla hänförliga immateriella tillgångar eller förutbetalda anskaffningskost-
nader. Då detta test utförs används de mest sannolika utfallen av beräknade
framtida avtalade kassaflöden samt skaderegleringskostnader och administra-
tiva utgifter. Dessa kassaflöden diskonteras och jämförs med avsättningens
redovisade värde. Alla underskott redovisas direkt i resultaträkningen.

Intäktsredovisning
Premier för försäkringsavtal redovisas som intäkter när de betalas av försäk-
ringstagarna. För avtal där försäkringsriskpremierna under en period förväntas
täcka periodens försäkringsersättningar, redovisas dessa premier som intäkt
proportionellt under denna period.

Kostnadsredovisning
Kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår, med
undantag för provisioner och andra rörliga anskaffningskostnader som är rela-
terade till nya avtal och förnyelse av befintliga avtal. Dessa aktiveras som för-
utbetalda anskaffningskostnader. Dessa kostnader är till största delen rörliga
anskaffningskostnader som betalas till försäljningspersonal, mäklare och
andra distributionskanaler. Förutbetalda anskaffningskostnader periodiseras
och resultatförs då motsvarande intäkt redovisas. Tillgången testas för ned-
skrivningsbehov i varje redovisningsperiod för att säkerställa att avtalets för-
väntade framtida ekonomiska förmåner överstiger det redovisade värdet. Alla
andra kostnader, såsom fasta anskaffningskostnader och löpande förvaltnings-
kostnader redovisas under den redovisningsperiod de inträffar. Försäkrings-
ersättningar redovisas som kostnad när de inträffar.

Återförsäkring
Avtal som ingåtts med återförsäkrare genom vilka kompensation för förluster
på avtal utfärdade av koncernen erhålls, klassificeras som avgiven återförsäk-
ring. För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner som koncernen har rätt
till enligt återförsäkringsavtalet som återförsäkrares andel av försäkringstek-
niska avsättningar. Fordringar på återförsäkrare värderas på samma sätt som
de belopp som är kopplade till återförsäkringsavtalet och i enlighet med villko-
ren för varje återförsäkringsavtal.
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Investeringsavtal
Huvuddelen av koncernens fondförsäkringar (unit linked) klassificeras som
investeringsavtal där ingen betydande försäkringsrisk överförs från försäk-
ringstagaren till koncernen. En mindre del av koncernens fondförsäkringsverk-
samhet klassificeras som försäkringsavtal.

Värdering
Investeringsavtal är finansiella förbindelser vars verkliga värde är beroende
av de underliggande finansiella tillgångarnas verkliga värde. De underliggande
tillgångarna är obligatoriskt värderade till verkligt värde via resultatet och de
tillhörande skulderna är identifierade att värderas till verkligt värde via resulta-
tet (verkligtvärdeoptionen). Valet att använda verkligtvärdeoptionen för skul-
derna görs för att eliminera inkonsekvenser i redovisningen som annars skulle
uppstå om olika grunder för värdering användes för tillgångar och skulder. Det
verkliga värdet på de finansiella skulderna avseende fondförsäkringar fast-
ställs med hjälp det verkliga värdet på de finansiella tillgångarna till vilka de
finansiella skulderna hänförliga till försäkringstagarna är länkade på balans-
dagen. Om investeringsavtalet har en återköpsklausul, upptas skulden till ett
värde som aldrig understiger återköpsvärdet.

Intäktsredovisning
Belopp som erhållits från och betalats till innehavarna av investeringsavtalen
redovisas över balansräkningen som insättningar eller uttag. Avgifter som debi-
teras för förvaltning av investeringsavtal intäktsförs. Dessa tjänster tillhanda-
hålls jämnt fördelade under avtalens löptid.

Kostnadsredovisning
Tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal med en kund redovisas som en
tillgång om koncernen förväntar sig att få täckning för dessa utgifter. Tillkom-
mande utgifter är utgifter för att erhålla ett avtal med en kund som inte koncer-
nen skulle ha ådragit sig om avtalet inte hade erhållits. Dessa kostnader är
anskaffningskostnader i form av försäljningsprovision som betalas för att
erhålla investeringsavtal. De förväntas bli återvunna från provisionsintäkter
som intjänas på investeringsavtalen. Förutbetalda anskaffningskostnader
resultatförs då relaterade intäkter redovisas. Tillgången testas för nedskriv-
ningsbehov varje redovisningsperiod för att säkerställa att avtalets förväntade
framtida ekonomiska förmåner överstiger det redovisade värdet. Alla andra
kostnader, såsom försäljningsprovisioner till mäklare som betalas under inves-
teringsavtalens löptid eller provisioner till egen personal som agerar som säl-
jare eller löpande administrationskostnader, redovisas under den redovisnings-
period de inträffar.

Avtal med diskretionär del
Vissa kontrakt för traditionellt pensionssparande innehåller en diskretionär del.
Detta innebär att försäkringstagaren kan erhålla, som komplement till garante-
rade ersättningar, ytterligare ersättningar eller bonus. Dessa avtal redovisas
enligt de principer som etablerats för försäkringsavtal. Den garanterade delen
och den diskretionära delen av återbäring redovisas som en skuld till försäk-
ringstagarna.

Förändringar i redovisningsprinciper som implementerats 2018
Nedan beskrivs de förändringar som har gjorts 2018 med avseende på koncer-
nens redovisningsprinciper.

Koncernen tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument från och med 1 januari
2018. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och vär-
dering och innehåller nya regler för klassificering och värdering av finansiella
instrument, en ny reserveringsmodell för förväntade kreditförluster och en
förändrad metod för säkringsredovisning. Koncernen har valt att fortsätta till-
lämpa principerna i IAS 39 avseende säkringsredovisning. Vid övergången är
den kvantitativa indikatorn använd för att bedöma väsentlig ökning av kredi-
trisk i riskklasser då nedskrivningsprövning görs. I enlighet med övergångsbe-
stämmelserna i IFRS 9 har koncernen valt att inte räkna om tidigare perioder.
Justeringar av det bokförda värdet av de finansiella tillgångarna och skulderna
vid övergången redovisas i öppningsbalansen av eget kapital per 1 januari 2018.

Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från den 1 januari
2018. IFRS 15 ersätter alla tidigare standarder och tolkningar avseende
intäktsredovisning inklusive IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter men ska
inte tillämpas på finansiella instrument, försäkringskontrakt eller leasingkon-
trakt. IFRS 15 fastställer principerna för att redovisa information om intäkters
karaktär, storlek och tidpunkt samt osäkerhet och kassaflöden som härrör från
avtal med kunder. SEB har identifierat att hanteringen av avtalsutgifter för
investeringsavtal inom Liv kommer att ändras. Enligt de nya mer specifika
kraven kommer en mindre del av aktiverade anskaffningsvärden redovisas som
en tillgång. SEB har valt att tillämpa IFRS 15 retroaktivt för varje tidigare redo-
visningsperiod som presenteras. Effekten kommer därför att redovisas mot
balanserade vinstmedel per den 1 januari 2017.

IAS 12 Inkomstskatter har uppdaterats avseende redovisning av upplupna
skattefordringar för orealiserade förluster. IAS 7 Rapport över kassaflöden har
uppdaterats med nya upplysningskrav. Inom de årliga förbättringarna av IFRS
standarder 2014–2016 har tillämpningsområdet för IFRS 12 Upplysningar om

andelar i andra företag förtydligats. Uppdateringen är tillämpad och har anta-
gits av EU.

IFRS 4 Försäkringsavtal har uppdaterats när det gäller tillämpning av IFRS 9
Finansiella instrument tillsammans med IFRS 4. Ändringen ger försäkringsgi-
vare, vilkas aktiviteter huvudsakligen är knutna till försäkring, ett temporärt
undantag från IFRS 9. Försäkringsgivare som tillämpar det temporära undanta-
get fortsätter tillämpa IAS 39 i stället för IFRS 9. SEB har valt att inte tillämpa
undantaget inom Liv.

Förändringar i IFRS som ännu inte har tillämpats
I framtiden kommer hänsyn tas till följande nya och reviderade standarder
och tolkningar. IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal och därtill
hörande tolkningar. Standarden ska tillämpas från 1 januari 2019 och är antagen
av EU. För SEB:s redovisningsprinciper med avseende på IFRS 16, se not 54.

IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017. Standarden ska tilläm-
pas från 1 januari 2021 men har ännu inte antagits av EU. IFRS 17 fastställer
principer för redovisning, värdering, presentation och upplysningar för utgivna
försäkringsavtal. Den kräver också att liknande principer tillämpas på inne-
havda återförsäkringsavtal och utgivna investeringsavtal med diskretionära
delar. IFRS 17 ersätter IFRS 4 Försäkringsavtal. SEB utvärderar för närvarande
effekten av ändringarna på koncernens finansiella rapporter.

IFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatter har publicerats och
specificerar hur effekterna av osäkerhet i redovisning av inkomstskatter ska
reflekteras.

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures har uppdaterats med att
IFRS 9 Finansiella instrument ska tillämpas på långsiktiga innehav i intressefö-
retag eller joint ventures som utgör en del av nettoinvesteringen i intresseföre-
taget eller joint venture. IFRS 9 Finansiella instrument har uppdaterats avse-
ende förskottsbetalning med negativ ersättning. Tolkningen ska tillämpas från
1 januari 2019 och är antagen av EU.

IAS 23 Låneutgifter, IAS 12 Inkomstskatter, IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 11
Samarbetsarrangemang har uppdaterats inom ramen för de årliga förbättring-
arna av IFRS standarder 2015–2017. Dessa uppdateringar och tolkningar ska
tillämpas från 1 januari 2019 men är ännu inte antagna av EU. Ändringarna kom-
mer inte att väsentligt påverka koncernens finansiella rapporter eller kapital-
täckning och stora exponeringar.

Ändringar till IFRS 3 Rörelseförvärv och definitionen av rörelseverksamhet.
Ändringarna avser rörelseförvärv för vilka anskaffningsdatumet infaller på
eller efter början av det första räkenskapsåret som börjar på eller efter den
1 januari 2020 och är ännu inte antagna av EU.

Väsentliga redovisningsprinciper för moderbolaget
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med organisationsnummer:
502032-9081 har sitt säte i Stockholm.

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med Lag (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finans-
inspektionens föreskrifter FFFS 2008:25. Vidare tillämpas Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 samt tillhörande uttalanden, UFR.

Moderbolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS, vilket innebär att inter-
nationella redovisningsstandarder och tolkningar av dessa, antagna av EU, till-
lämpas i den utsträckning det är möjligt enligt svensk lagstiftning på redovis-
ningsområdet. I och med att svensk normgivning inte fullt ut är anpassad till
IFRS kommer redovisningsprinciperna i moderbolaget till vissa delar att skilja
sig från de redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen. Nedan anges de
skillnader som är väsentliga för moderbolaget.

FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Förändrade och kommande ändringar av redovisningsprinciper för koncernen
gäller också för moderbolaget. Årsredovisningslagen för kreditinstitut och vär-
depappersbolag har uppdaterats där den huvudsakliga ändringen är krav att
publicera en hållbarhetsrapport. Utöver dessa ändringar och de ändrade redo-
visningsprinciperna för koncernen är redovisningsprinciperna, värderings-
grunderna och presentationen för moderbolaget i allt väsentligt oförändrade
jämfört med årsredovisningen för 2017.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd för kreditinstitut och
värdepappersolag har uppdaterats med tillämpning från 1 januari 2018.
Ändringarna är huvudsakligen hänförliga till införandet av IFRS 9 och IFRS 15,
exempelvis presentation av olika poster i resultaträkningen och klassificering
av övertagna tillgångar. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd för
kreditinstitut och värdepappersolag har uppdaterats med tillämpning från
1 januari 2019. Ändringarna är huvudsakligen hänförliga till införandet av
IFRS 16 Leasingavtal.

UPPSTÄLLNINGSFORMER
ÅRKL anger uppställningsformer för balans- och resultaträkningen som inte
är i överensstämmelse med IFRS. Kreditinstitut och värdepappersbolag som i
koncernredovisningen tillämpar internationella redovisningsstandarder (IFRS)
antagna av EU har möjlighet att avvika från den uppställningsform som ÅRKL
anger för balansräkningen, men inte från den som anges för resultaträkningen.
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INNEHAV I DOTTERFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvär-
demetoden. Erhållna utdelningar redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Fusioner av dotterföretag genom absorption redovisas enligt koncernvärde-
metoden. Fusionseffekten redovisas i eget kapital.

Finansiella tillgångar och skulder
De förändrade redovisningsprinciperna i koncernen är även applicerbara i
moderbolaget, med undantag för finansiella skulder där verkligtvärdeoptionen
tillämpats och vid första redovisningstillfället identifierats som värderade till
verkligt värde via resultatet, där värdeförändringar hänförliga till egen kredi-
trisk redovisas i resultatet.

LEASING
Leasingavtal som klassificerats som finansiella i koncernredovisningen, redo-
visas som operationella leasingavtal i moderbolaget.

PENSIONER
Moderbolaget tillämpar tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrifter
som innehåller regler som leder till en annan redovisning av förmånsbestämda
pensionsplaner än de som anges i IAS 19. Tillämpning av tryggandelagen är en
förutsättning för skattemässig avdragsrätt. Moderbolagets förmånsbestämda
förpliktelser i Sverige täcks av en pensionsstiftelse. Nettokostnaden för
betalda pensioner och pensionspremier med avdrag för kostnadskompensa-
tion från pensionsstiftelsen redovisas under personalkostnader i resultaträk-
ningen. Överskott i pensionsstiftelsen redovisas inte som tillgång i moderbola-
gets balansräkning. Underskott i stiftelsen redovisas som skuld i moderbolaget.

GOODWILLOCHANDRA IMMATERIELLATILLGÅNGAR
I enlighet med IAS 38, skrivs inte goodwill av i koncernens redovisning. I moder-
bolaget skrivs goodwill av linjärt i likhet med alla andra immateriella tillgångar.

SKATTER
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver som en egen post i balansräk-
ningen. Obeskattade reserver utgörs av ackumulerade överavskrivningar i
enlighet med skatteregler, inklusive den uppskjutna skattekomponenten. I kon-
cernredovisningen redovisas obeskattade reserver under balanserade vinst-
medel och uppskjuten skatteskuld.

KONCERNBIDRAG
Nettot av koncernbidrag som tas emot och lämnas redovisas i moderbolaget
som bokslutsdisposition.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens
redovisningsprinciper
Tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper kräver ibland användning
av uppskattningar och antaganden som har materiell påverkan på de belopp
som rapporteras i de finansiella rapporterna. Uppskattningarna baseras på
sakkunniga bedömningar och antaganden som ledningen bedömer vara sanna
och rättvisande. Ledningen utvärderar dessa bedömningar och antaganden
kontinuerligt. Betydande antaganden och uppskattningar rör nedanstående
områden.

KONSOLIDERINGAVÖMSESIDIGAFÖRSÄKRINGSFÖRETAGOCHFONDER
Inom ramen för livförsäkringsverksamheten inom SEB-koncernen drivs Gamla
Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv enligt ömsesidiga principer. Företaget konsoli-
deras inte mot bakgrund av att koncernen bedömt att man inte har ett bestäm-
mande inflytande över företaget. Ett bestämmande inflytande innebär rätten
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar. Livförsäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga
principer är inte vinstutdelande. Koncernen anser mot bakgrund av detta att
man inte kan erhålla ekonomiska fördelar från detta företag. I Gamla Livförsäk-
rings AB SEB Trygg Liv finns dessutom särskilda regler för sammansättningen
av styrelsen som innebär att SEB-koncernen inte kan utforma företagets finan-
siella och operativa strategier.

I bedömningen om fonder ska konsolideras görs en analys om koncernen är
ett ombud eller en huvudman. Koncernen anses vara en huvudman, och följakt-
ligen ha bestämmande inflytande, när den är fondens förvaltare som inte kan
bytas ut utan orsak, har rätt till en väsentlig del av avkastningen från fonden
genom att äga andelar och tjäna provisionsintäkter, samt har den praktiska
möjligheten att påverka sin avkastning genom att använda sitt inflytande.
Fonder som förvaltas av koncernen och där företag inom koncernen äger mer
än 20 procent analyseras ytterligare för konsolidering.

Försäkringstagarna i SEB:s fondförsäkringsbolag väljer att investera i olika
fonder. Fondförsäkringsbolaget köper andelar i de av kunderna valda fonderna.
SEB kan därigenom, för sina kunders räkning komma att stå som ägare till mer
än 50 procent av andelarna i fonder, som man själv förvaltar. På grund av de
regelverk som omgärdar fondverksamhet anser SEB att man inte har en rätt att
utforma fondernas finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekono-

miska fördelar. Detta gäller oavsett om man äger mer eller mindre än 50 pro-
cent av andelarna i fonderna. Det är försäkringstagarna som bär hela place-
ringsrisken i fonderna och inte SEB. Försäkringstagarna erhåller därmed den
avkastning som fonderna genererar. SEB erhåller enbart avgifter, till marknads-
mässiga villkor, för förvaltningen av fonderna. SEB gör den samlade bedöm-
ningen att dessa fonder som man förvaltar inte ska konsolideras. De andelar
som koncernen, för sina kunders räkning, innehar i dessa fonder redovisas dock
i balansräkningen.

MARKNADSVÄRDERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Syftet med en värdering till verkligt värde är att uppskatta det pris till vilket en
ordnad transaktion skulle äga rum mellan marknadsaktörer under aktuella
marknadsförhållanden vid värderingstidpunkten. Det bästa belägget för verk-
ligt värde är ett noterat pris för det värderade instrumentet på en aktivt hand-
lad marknad. När marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, fast-
ställs verkligt värde genom att använda en etablerad värderingsteknik. Dessa
värderingstekniker innehåller en grad av bedömningar, vars omfattning beror
på instrumentets komplexitet och tillgängligheten av marknadsbaserad data.
När finansiella skulder värderas till verkligt värde reflekteras koncernens egna
kreditvärdighet. Beroende på osäkerheten och subjektiviteten i värdering av
finansiella instrument till verkligt värde, är det möjligt att det faktiska utfallet
det kommande finansiella året skiljer sig från de antaganden som gjorts.

För några av koncernens finansiella tillgångar och skulder, särskilt för deri-
vatinstrument, finns noterade priser inte tillgängliga och värderingstekniker
används därför för att bedöma verkligt värde. Som en del av verkligt värde vär-
deringen görs värdejusteringar för att beakta motparters och den egna kredit-
risken när derivatinstrument värderas. Metoderna för att bedöma värderings-
justeringar revideras kontinuerligt som ett resultat av ändrad marknadspraxis
som svar på ändrade regleringar och redovisningspolicys, liksom generell
marknadsutveckling.

Koncernen har en etablerad kontrollmiljö för att bestämma verkliga värden
på finansiella instrument som inkluderar en översyn, oberoende från affärssi-
dan, av värderingstekniker och priser. Om principerna för validering inte efter-
följs, ska chefen för Group Finance informeras. Undantag som är signifikanta
och av principiell betydelse kräver godkännande från Valuation Committee
och från SEB ARC (Accounting Policy and Financial Reporting Committee).
I upplysningssyfte klassificeras verkliga värden i en ”verkligtvärdehierarki”
enligt nivån av observerbarhet på använt indata, se not 37.

ANALYS AVNEDSKRIVNINGSBEHOV AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
OCH GOODWILL
Finansiella tillgångar– nedskrivning enligt IFRS 9modell för förväntade
kreditförluster
Vid värdering av förväntade kreditförluster finns det ett antal moment som
innehåller en hög grad av bedömning. Uppskattning av förväntade kreditförlus-
ter är till sin natur osäker och träffsäkerheten i dessa uppskattningar är bero-
ende av flera faktorer, till exempel makroekonomiska prognoser, och innehåller
komplexa modeller och bedömningar.

Bedömningen av huruvida det föreligger en betydande ökning av kreditrisk
innebär ett element av väsentlig bedömning. Koncernen gör en bedömning vid
varje rapportperiods slut huruvida en betydande ökning av kreditrisken har
skett sedan det första redovisningstillfället, för återstoden av löptiden genom
att överväga förändring i de viktigaste riskindikatorerna i koncernens riskhan-
teringsprocess.

Ytterligare ett område som innefattar väsentlig bedömning är beaktandet av
framåtblickande information och makroekonomiska scenarion. Bedömningen
av kreditrisk och värderingen av förväntade kreditförluster ska avspegla ett
objektivt och sannolikhetsvägt belopp med beaktande av all tillgänglig infor-
mation som är relevant för värderingen. I värderingen vägs rimlig och verifier-
bar information om tidigare händelser, rådande förutsättningar och rimliga och
verifierbara prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. Koncernen
använder interna makroekonomiska prognoser till grund för den framåtblick-
ande information som används i värderingen av förväntade kreditförluster.
Koncernen använder både modeller och expertbedömningar för att uppskatta
förväntade kreditförluster. Syftet med expertbedömningar är att införliva upp-
skattad effekt från faktorer som inte fångas av modellerna. Omfattningen av
bedömningar som behövs för att värdera förväntade kreditförluster beror av
utfall från beräknade förväntade kreditförluster enligt modellerna, väsentlig-
het och tillgång till underliggande information. Modeller, bedömningar och
antaganden gås regelbundet igenom av koncernens riskorganisation och god-
känns av Group Risk Committee.

Finansiella tillgångar – nedskrivning enligt IAS 39
Vid beräkning av nedskrivningsbehovet för både individuellt- och gruppvist
värderade lån görs kritiska bedömningar och uppskattningar. Att bedöma ned-
skrivningsbehov för individuellt värderade finansiella tillgångar innebär att
fastställa motpartens återbetalningsförmåga och värdet av säkerheter. Den
viktigaste aspekten vid gruppvis bedömning av nedskrivningsbehov av finan-
siella tillgångar är att identifiera de händelser som indikerar ett nedskrivnings-
behov. Vid bedömning av gruppvist nedskrivningsbehov använder koncernen
statistiska modeller som baseras på sannolikheten för fallissemang och belop-
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pet för inträffade förluster med beaktande av säkerheter och återvinningsgra-
der. Utfallet justeras om ledningens bedömning av om aktuella förhållanden
avseende ekonomi och kreditrisk är sådana, att det är sannolikt att de faktiska
förlusterna blir större än dem som modellerna indikerar. Fallissemangs- och
förlustnivåer jämförs regelbundet mot utfallet för att säkerställa att de alltid
är aktuella.

Justering av modellerna för gruppvisa nedskrivningstester till den aktuella
marknadssituationen kräver också en hög grad av expertbedömning för att
säkerställa pålitliga estimat. Värdering och antaganden utvärderas löpande
av koncernens kreditorganisation.

Goodwill
Bedömningar krävs för att identifiera de kassagenererande enheterna. Den
årliga värderingen av eventuella nedskrivningsbehov av goodwill baseras på
nyttjandevärde med 5 års prognostiserade kassaflöden. Kassaflöden bortom
5 år beräknas med utgångspunkt från hållbar tillväxt.

Uppskattningen av framtida kassaflöden och beräkningen av räntan som
ska diskontera dessa kassaflöden innehåller flera bedömningsområden: fram-
tagandet av prognostiserade kassaflöden för perioder bortom de normala kra-
ven för intern rapportering och bedömningen av en lämplig diskonteringsränta
för verksamheten.Not 23 beskriver mer i detalj materiella och immateriella
tillgångar.

BERÄKNINGAVFÖRSÄKRINGSÅTAGANDE
Beräkningen av koncernens försäkringsåtagande baseras på flera antaganden,
både finansiella och aktuariella som räntenivå, dödlighet, hälsotillstånd, kost-
nader, inflation och skatter. Ett av de viktiga finansiella antagandena är den
ränta som används för att diskontera framtida kassaflöden. Antagandet om
räntenivå baseras på regler från varje lokal tillsynsmyndighet. Övriga antagan-
den baseras på intern historisk information.

REDOVISNING AV TILLGÅNGAR FÖR AVTALSUTGIFTER,
AKTIVERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
SEB redovisar utgifter för att erhålla avtal med kunder som SEB inte hade
ådragit sig om avtalet inte hade erhållits som en tillgång. Det är huvudsakligen
försäljningsprovisioner för att erhålla försäkrings- och investeringsavtal.

Avskrivningstiden för tillgången baseras på antaganden om genomsnittlig
löptid på avtalen inklusive antaganden om annulleringar.

MARKNADSVÄRDERING AV FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
I FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Förvaltningsfastigheter i försäkringsverksamheten marknadsvärderas med
hjälp av externa värderingsinstitut. Värderingsmetoden utgår från diskonte-
rade framtida kassaflöden. Antaganden om förväntade kassaflöden baseras
på antaganden om framtida hyror, vakansgrad, drifts- och underhållskostnader,
avkastningskrav och marknadsränta. Gjorda antaganden är i linje med vad
marknaden under rådande omständigheter utgår ifrån. Avkastningskravet
baseras på lokala analyser av jämförbara fastighetsförvärv.

VÄRDERING AV UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet kan
bara redovisas i den utsträckning de kan kvittas mot framtida beskattningsbar
inkomst och värderingen av uppskjutna skattefordringar påverkas av ledning-
ens bedömning av SEB:s framtida lönsamhet, framtida beskattningsbara vinster
och framtida återföringar av existerande beskattningsbara temporära skillna-
der. Det förväntade utfallet av osäkra skattepositioner rapporteras som det
enskilt mest sannolika utfallet.

AVSÄTTNINGAR
Bedömningar krävs för att bestämma om befintliga juridiska eller informella
förpliktelser existerar, och i att beräkna sannolikheten, tidpunkten och belop-
pet av utflöden. Krav som härrör från civilrättsliga processer och myndighets-
ärenden kräver en högre grad av bedömning än andra typer av avsättningar.

DENAKTUARIELLA BERÄKNINGENAV FÖRMÅNSBESTÄMDA
PENSIONSSKULDER
Beräkningen av koncernens kostnad och skulden för förmånsbestämda pen-
sionsplaner baseras på aktuariella, demografiska och finansiella antaganden
som har en väsentlig påverkan på redovisade belopp. Ett av de viktiga finan-
siella antagandena är räntan som används för diskontering av framtida kassa-
flöden. Bedömningen av diskonteringsräntan är föremål för osäkerhet om huru-
vida marknaden för företagsobligationer är tillräckligt djup, av hög kvalitet och
också i samband med extrapolering av avkastningskurvor till relevanta löptider.
Diskonteringsräntan baseras på högkvalitativa företagsobligationer på likvida
marknader. I Sverige baseras diskonteringsräntan på säkerställda bostadsobli-
gationer som är minst AAA-klassade och löptiden är i linje med den bedömda
löptiden för pensionsskulden till de anställda. Diskonteringsräntan för förmåns-
bestämda pensionsskulder bedöms kvartalsvis och andra antaganden bedöms
varje år eller när en väsentlig ändring har skett.Not 8b innehåller en förteck-
ning av de mest avgörande antaganden som använts vid beräkning av pensions-
skulden.
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2 Rörelsesegment
SEBkoncernens rörelsesegment

Resultaträkning, 2018

Stora Företag &
Finansiella

Institutioner
Företag &

Privatkunder Baltikum

Liv &
Investment

Management Övrigt1) Elimineringar Summa

Ränteintäkter 19 620 12 447 3 049 –5 16 874 –12685 39299
Räntekostnader –11 409 –2 974 –211 –49 –16 339 12705 –18277

Räntenetto 8 211 9 473 2 837 –54 535 20 21022
Provisionsintäkter 10 956 7 182 2 091 8 635 172 –5017 24018
Provisionskostnader –4 523 –1 712 –642 –3 717 –60 5000 –5654

Provisionsnetto 6 433 5 470 1 449 4 918 111 –17 18364
Nettoresultat av finansiella transaktioner 3 384 429 257 955 1 043 12 6079
Övriga intäkter, netto 309 47 –21 –6 88 –14 402

Summa intäkter 18337 15418 4522 5813 1777 1 45868
varav internt –1 765 –140 151 –2 303 4 056 1

Personalkostnader –3 858 –3 353 –811 –1 391 –4 608 18 –14004
Övriga kostnader –4 990 –3 735 –1 021 –1 012 3 576 –19 –7201
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar –55 –58 –53 –25 –544 –735

Summakostnader –8903 –7146 –1885 –2429 –1576 –1 –21940

Vinster och förluster vid avyttring av
materiella och immateriella tillgångar 1 19 –2 18
Förväntade kreditförluster, netto –702 –427 –55 –2 25 –5 –1166

Rörelseresultat före jämförelsestörandeposter 8733 7845 2600 3382 224 –5 22779

Jämförelsestörande poster 4 506 4506

RÖRELSERESULTAT 8733 7845 2600 3382 4730 –5 27285

Allokerat kapital, miljarder kronor 63,8 42,4 9,6 8,0
Räntabilitet på allokerat kapital, % 10,3 13,9 22,4 36,3
Riskexponeringsbelopp, miljarder kronor 360 220 82 4 50 716
Utlåning till allmänheten2), miljarder kronor 600 781 148 18 1547
In- och upplåning från allmänheten2), miljarder kronor 473 421 138 76 1108

20173)

Ränteintäkter 14 066 11 794 2 616 –3 14 491 –6492 36472
Räntekostnader –6 022 –2 352 –243 –87 –14 415 6540 –16580

Räntenetto 8 043 9 442 2 373 –90 76 48 19893
Provisionsintäkter 11 366 7 565 1 852 8 708 135 –6430 23196
Provisionskostnader –5 130 –1 887 –532 –4 237 –108 6376 –5519

Provisionsnetto 6 236 5 678 1 320 4 471 27 –54 17677
Nettoresultat av finansiella transaktioner 3 465 441 231 1 674 1 008 60 6880
Övriga intäkter, netto 573 87 –10 17 448 –4 1112

Summa intäkter 18318 15648 3914 6072 1558 51 45561
varav internt –1 773 2 742 53 –2 386 1 312 51

Personalkostnader –3 862 –3 298 –724 –1 561 –4 616 35 –14025
Övriga kostnader –5 046 –3 872 –965 –963 3 984 –85 –6947
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar –59 –57 –78 –37 –734 –964

Summakostnader –8967 –7226 –1766 –2561 –1365 –51 –21936

Vinster och förluster vid avyttring av
materiella och immateriella tillgångar 1 –164 1 –162
Kreditförluster, netto –529 –276 –7 4 –808

Rörelseresultat före jämförelsestörandeposter 8823 8146 1977 3511 198 22655

Jämförelsestörande poster –1 896 –1896

RÖRELSERESULTAT 8823 8146 1977 3511 –1698 20759

Allokerat kapital, miljarder kronor 65,8 40,6 8,0 8,4
Räntabilitet, % 10,1 15,0 21,9 35,8
Riskexponeringsbelopp, miljarder kronor 376 120 74 4 37 611
Utlåning till allmänheten2), miljarder kronor 551 744 129 6 1430
In- och upplåning från allmänheten2), miljarder kronor 416 384 114 86 999

1) Resultatandel från intresseföretag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden ingår med –9 Mkr (13) i Övriga intäkter netto. Kapitalandelarna uppgår till 295 Mkr (334).
2) Exklusive repor.
3) Resultaträkningen för 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.
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Not 2 fortsättning Rörelsesegment

Balansräkning

2018

Stora Företag &
Finansiella

institutioner
Företag &

Privatkunder Baltikum

Liv &
Investment

Management Övrigt Elimineringar Summa

Tillgångar 1 407 180 857 821 176 175 313 838 2 439 209 –2 626 706 2567516
Skulder 1 330 962 806 043 164 108 305 100 2 439 233 –2 626 706 2418727
Investeringar 71 51 161 353 739 1376

2017

Tillgångar 1 175 651 829 749 160 683 512 102 1 134 625 –1 255 900 2556908
Skulder 1 098 360 779 589 150 880 500 695 1 142 048 –1 255 900 2415671
Investeringar 164 151 121 1 942 1 186 3563

Moderbolagets rörelsesegment

2018

Stora Företag &
Finansiella

institutioner
Företag &

Privatkunder Baltikum

Liv &
Investment

Management Övrigt Elimineringar Summa

Bruttointäkter 28 440 14 673 6 67 28 805 71991
Tillgångar 1 306 705 774 421 51 455 1 430 837 –1 434 195 2078275
Investeringar 66 47 751 865

2017

Bruttointäkter 26 664 15 544 22 295 20 795 –584 62736
Tillgångar 964 428 753 406 169 252 896 077 –722 169 1892163
Investeringar 162 145 1 176 1483

Rörelsegren
Rörelsegrenssegmenten visas enligt den interna divisionsrapporteringen.
De olika divisionerna erbjuder tjänster till olika kundgrupper. Kundgruppernas
karaktär avgör vilken typ av produkter som erbjuds. Stora företag och Finan-
siella institutioner erbjuder affärs- och investment banking-tjänster till stora
företag och institutioner. Företag & Privatkunder erbjuder banktjänster och

förmögenhetsförvaltning till privatpersoner och mindre och medelstora
företag. Division Baltikum erbjuder privatpersoner och mindre företag bank-
tjänster samt förmögenhetsförvaltning i de baltiska länderna. Liv & Investment
Management erbjuder kapitalförvaltning och liv-, vård- och pensionsförsäk-
ringar. Övrigt omfattar supportfunktioner, treasury- och stabsenheter. Elimine-
ring av interna transaktioner mellan segmenten redovisas separat.

Bruttointäkter per produkt från externa kunder
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Bankverksamhet 38 699 35 672 28 212 24 191
Kapitalmarknader 11 665 12 477 10 844 11 283
Kapitalförvaltning 8 681 8 483 2 227 2 279
Livförsäkrings- och pensionsverksamhet 2 832 3 445
Övrigt 7 921 7 583 30 709 24 983

SUMMA 69799 67660 71991 62736

Bankverksamhet innefattar lån, leasing, kort- och betalningsprodukter.
Kapitalmarknader innefattar handel och emissioner på finansiella marknader.
Kapitalförvaltning innefattar rådgivning, förvaring och fondförvaltning.

Livförsäkrings- och pensionsverksamhet innefattar fondförsäkring och traditio-
nella försäkringsprodukter. Övrigt innefattar treasuryverksamhet och övrig
verksamhet.
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3 Geografisk information
SEBkoncernen per land

2018 20177)

Brutto-
intäkter1)

Rörelse-
resultat2) Skatt3) Tillgångar Investeringar

Brutto-
intäkter1)

Rörelse-
resultat2) Skatt3) Tillgångar Investeringar

Sverige 46 119 17 533 –1 882 2 197 181 930 43 466 12 288 –2 703 2 043 346 2 103
Norge 7 453 2 105 –502 117 872 24 5 206 1 859 –433 102 138 94
Danmark 3 724 1 450 –306 168 226 3 775 1 918 –359 302 548 991
Finland 2 333 1 118 –209 69 612 13 2 313 1 171 –224 89 619 72
Estland4) 1 900 1 035 –349 62 327 60 1 658 927 –72 54 815 64
Lettland 1 299 461 38 532 52 1 207 368 –79 36 283 18
Litauen 2 522 1 328 –191 81 194 90 2 134 1 014 –155 75 218 68
Tyskland5) 2 881 599 –329 98 244 5 3 482 –923 –120 162 745
Storbritannien 1 802 555 –138 84 817 7 1 962 1 076 –225 68 997 5
USA6) 6 461 142 –16 192 876 4 508 191 –31 146 661
Irland 561 155 –20 68 698 176 588 181 2 70 730 139
Luxemburg 1 539 531 –101 41 291 3 1 484 385 –65 53 155 5
Singapore 755 17 –17 30 424 10 679 66 –16 24 619 1
Kina 646 139 –53 25 537 631 162 –50 24 097
Ryssland 464 36 –16 6 666 4 370 28 –16 5 300 2
Polen 168 55 –16 5 398 2 156 15 –14 8 224 2
Hongkong 184 40 3 770 144 29 2 199
Ukraina 67 16 –5 600 1 54 3 –2 498
Nederländerna –14 –14 11
Koncernelimineringar –11 066 –18 –725 758 1 –6 155 –714 287

SUMMA 69799 27285 –4152 2567516 1376 67660 20759 –4562 2556908 3563

1) Bruttointäkter i koncernen är definierade som summan av Ränteintäkter, Provisionsintäkter, Nettoresultat av finansiella transaktioner och Övriga intäkter netto enligt IFRS. Grunden
för intäktsfördelningen är SEB:s närvaro i respektive land. Undantag är de affärer där de lokala bolagen/filialerna fungerar som försäljningskontor och erhåller provisionsersättningar
och volymen bokas i den centrala enheten.

2) Före skatt.
3) För mer information om skatt se not 15.
4) 2017 och tidigare erläggs inkomstskatt i Estland endast om resultatet distribueras som utdelning.
5) Omräknat för att inkludera Treasury-aktiviteter 2017.
6) Inkluderar Caymanöarna där moderbolaget representeras av en filial som är skattesubjekt i USA och inkomstskatten relaterat till Caymanöarna redovisas därför i USA.
7) 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.

Moderbolaget per land
2018 2017

Bruttointäkter1) Tillgångar Investeringar Bruttointäkter1) Tillgångar Investeringar

Sverige 54 650 1 729 789 814 49 760 1 661 054 1 297
Norge 3 558 63 783 24 3 090 56 656 94
Danmark 1 954 99 081 1 920 67 499 3
Finland 1 550 42 899 11 1 278 5 927 71
Övriga länder 10 279 142 723 16 6 688 101 027 18

SUMMA 71991 2078275 865 62736 1892163 1483

1) Bruttointäkter i moderbolaget är definierade som summan av Ränteintäkter, Leasingintäkter, Utdelningar, Provisionsintäkter, Nettoresultat av finansiella transaktioner och Övriga
intäkter enligt Finansinspektionens redovisningsföreskrifter. Grunden för intäktsfördelningen är SEB:s närvaro i respektive land. Undantag är de affärer där de lokala bolagen/filia-
lerna fungerar som försäljningskontor och erhåller provisionsersättningar och volymen bokas i den centrala enheten.

Principer för internprissättning
Internprissättningens mål inom SEB-koncernen är att kunna mäta räntenetto,
att styra ränte- och likviditetsrisken och att hantera likviditeten. De interna pri-

serna baseras på SEB:s verkliga eller implicita marknadsbaserade finansie-
ringskostnad för en specifik ränta respektive löptid. Transaktioner mellan
affärsenheter prissätts marknadsmässigt (armlängds avstånd).
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4 Räntenetto
Koncernen Moderbolaget

2018
Genomsnittlig

balans Ränta Räntesats
Genomsnittlig

balans Ränta Räntesats

Utlåning till kreditinstitut och centralbanker 363 075 2 822 0,78% 409 394 2 568 0,63%
Utlåning till allmänheten 1 516 485 29 790 1,96% 1 302 034 24 062 1,85%
Räntebärande värdepapper 19 164 294 1,54% 18 020 326 1,81%

Summa räntebärande tillgångarAmC 1898724 32907 1,73% 1729447 26956 1,56%

Räntebärande värdepapper 179 560 2 680 1,49% 154 391 2 529 1,64%
Utlåning 100 609 –551 –0,55% 100 702 –552 –0,55%

Summa räntebärande tillgångar FVTPL 280169 2128 0,76% 255093 1976 0,77%

Summa räntebärande tillgångar 2178894 35035 1,61% 1984540 28932 1,46%
Derivat och andra tillgångar 637 597 4 264 317 683 8 804

SUMMATILLGÅNGAR 2816491 39299 2302224 37737

Skulder till kreditinstitut 135 823 –1 253 –0,92% 186 993 –1 647 –0,88%
In- och upplåning från allmänheten 1 156 434 –5 414 –0,47% 985 460 –4 245 –0,43%
Emitterade värdepapper 682 160 –10 714 –1,57% 679 711 –10 714 –1,58%
Efterställda skulder 34 025 –1 220 –3,59% 34 025 –1 220 –3,59%

Summa räntebärande skulderAmC 2008442 –18602 –0,93% 1886190 –17826 –0,95%

In- och upplåning 31 221 132 0,42% 23 307 490 2,10%
Korta positioner räntebärande värdepapper 24 195 –721 –2,98% 24 195 –721 –2,98%
Emitterade värdepapper 23 533 –830 –3,53% 21 509 –829 –3,86%

Summa räntebärande skulder FVTPL 78949 –1419 –1,80% 69011 –1060 –1,54%

Summa räntebärande skulder 2087392 –20020 –0,96% 1955201 –18886 –0,97%

Derivat och övriga skulder 587 357 1 743 246 390 –2 646
Eget kapital 141 742 100 631

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2816491 –18277 2302223 –21532

RÄNTENETTO 21022 16205

AVKASTNINGNETTOPÅRÄNTEBÄRANDETILLGÅNGAR 0,96% 0,82%

2017

Utlåning till kreditinstitut och centralbanker 418 221 2 198 0,53% 582 286 1 994 –0,34%
Utlåning till allmänheten 1 508 963 26 734 1,77% 1 168 445 20 156 –1,73%
Räntebärande värdepapper 14 828 236 1,59% 26 951 –6 0,02%

Summa räntebärande tillgångar LaR 1942013 29167 1,50% 1777682 22144 –1,25%

Räntebärande värdepapper 183 436 1 648 0,90% 153 404 1 702 –1,11%

Summa räntebärande tillgångar till verkligt värde 183436 1648 0,90% 153404 1702 –1,11%

Summa räntebärande tillgångar 2125449 30815 1,45% 1931086 23846 –1,23%
Derivat och andra tillgångar 725 599 5 657 311 886 8 439

SUMMATILLGÅNGAR 2851049 36472 2242972 32285

Skulder till kreditinstitut 156 027 –686 –0,44% 222 199 –1 028 –0,46%
In- och upplåning från allmänheten 1 162 946 –4 450 –0,38% 929 878 –2 493 –0,27%
Emitterade värdepapper 668 670 –9 838 –1,47% 623 874 –9 907 –1,59%
Efterställda skulder 42 708 –1 646 –3,85% 41 628 –1 646 –3,95%

Summa räntebärande skulderAmC 2030351 –16620 –0,82% 1817579 –15074 –0,83%

Korta positioner räntebärande värdepapper 26 719 –96 –0,36% 26 441 –96 –0,36%
Emitterade värdepapper 28 606 –660 –2,31% 26 357 –610 –2,31%

Summa räntebärande skulder till verkligt värde 55325 –756 –1,37% 52798 –706 –1,34%

Summa räntebärande skulder 2085676 –17376 –0,83% 1870377 –15780 –0,84%

Derivat och övriga skulder 624 345 796 273 473 –1 970
Eget kapital 141 028 99 122

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2851049 –16580 2242972 –17750

RÄNTENETTO 19893 14535

AVKASTNINGNETTOPÅRÄNTEBÄRANDETILLGÅNGAR 0,94% 0,75%

Räntenetto
Moderbolaget

2018 2017

Ränteintäkter 37 737 32 285
Leasingintäkter1) 5 656 5 481
Räntekostnader –21 532 –17 750
Leasingavskrivningar1) –4 985 –4 817

SUMMA 16877 15200

1) I koncernen omklassificeras leasingintäkter netto till ränteintäkter. I moderbolaget redovisas leasingavskrivningar under rubriken Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
tillgångar.
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5 Provisionsnetto
Koncernen Moderbolaget

2018 20171) 2018 2017

Emissioner 451 724 745 1 035
Värdepappershandel 1 758 2 125 1 342 1 436
Notariat och fondverksamhet 8 082 8 040 3 654 3 690

Värdepappersprovisioner 10 291 10 890 5 742 6 161

Betalningsförmedling 1 968 1 850 1 667 1 512
Kortverksamhet 3 986 3 610 545 505

Betalningsförmedlingsprovisioner 5 955 5 460 2 212 2 017

Livförsäkringsprovisioner 1 848 1 707

Rådgivning 599 443 585 393
Utlåning 2 527 2 254 2 413 1 889
Inlåning 293 276 61 71
Garantier 598 541 573 380
Derivat 421 439 501 400
Övrigt 1 486 1 186 1 194 843

Övriga provisioner 5 924 5 140 5 328 3 975

Provisionsintäkter 24018 23196 13281 12153

Värdepappersprovisioner –2 071 –2 001 –1 446 –1 217
Betalningsförmedlingsprovisioner –2 104 –2 006 –838 –619
Livförsäkringsprovisioner –565 –646
Övriga provisioner –914 –866 –934 –760

Provisionskostnader –5654 –5519 –3218 –2596

Värdepappersprovisioner, netto 8 220 8 889 4 296 4 944
Betalningsförmedlingsprovisioner, netto 3 851 3 454 1 375 1 398
Livförsäkringsprovisioner, netto 1 283 1 061
Övriga provisioner, netto 5 010 4 273 4 393 3 215

SUMMA 18364 17677 10064 9557

1) 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.

Provisionsintäkter per division

Koncernen, 2018

Stora Företag &
Finansiella

institutioner
Företag &

Privatkunder Baltikum
Liv & Investment

Management
Övrigt1) &

elimineringar Summa

Emissioner och rådgivning 996 35 17 2 1 050
Värdepappershandel och derivat 1 694 465 22 4 –5 2 179
Notariat och fondverksamhet 3 519 1 700 192 6 223 –3 551 8 082
Betalningsförmedling, kortverksamhet,
utlåning, inlåning, garantier och övrigt 4 747 4 982 1 861 426 –1 158 10 858
Livförsäkringsprovisioner 1 982 –134 1 848

SUMMA 10956 7182 2091 8635 –4846 24018

2017

Emissioner och rådgivning 1 118 34 14 2 1 167
Värdepappershandel och derivat 1 920 803 24 6 –189 2 565
Notariat och fondverksamhet 4 112 2 102 177 5 931 –4 282 8 040
Betalningsförmedling, kortverksamhet,
utlåning, inlåning, garantier och övrigt 4 216 4 625 1 637 604 –1 366 9 717
Livförsäkringsprovisioner 2 167 –460 1 707

SUMMA 11366 7565 1852 8708 –6295 23196

1) Övrigt omfattar supportfunktioner, treasury, stabsenheter och verksamhet under avveckling i Tyskland.

Provisionsintäkterna är uppdelade i större grupper av tjänster kopplade till
primära geografiska marknader och rörelsesegment.

Intäkter från emissioner, rådgivning, värdepappershandel, derivat, betal-

ningsförmedling, kortverksamhet, utlåning och inlåning härrör huvudsakligen
från en fastställd tidpunkt. Intäkter från notariatverksamhet, fondverksamhet
och livförsäkringsverksamhet uppkommer huvudsakligen över tiden.
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6 Nettoresultat av finansiella transaktioner
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Egetkapitalinstrument och hänförliga derivat 637 1 400 398 1 333
Skuldinstrument och hänförliga derivat 636 –369 1 408 –429
Valuta och hänförliga derivat 3 580 4 023 3 209 3 512
Övriga livförsäkringsintäkter, netto 984 1 738
Övrigt 242 88 –441 78

SUMMA 6079 6880 4574 4493

I Nettoresultat av finansiella transaktioner presenteras resultatet fördelat på
typ av underliggande finansiellt instrument. Rörelser i treasuryverksamhetens
resultat beror på förändringar i räntor och kredit-spreadar. Nettoeffekten från
tradingverksamheten är relativt stabil över tiden, men uppvisar rörelser mellan

raderna. För helåret genererade strukturerade produkter, som erbjuds allmän-
heten, en effekt för egetkapitalinstrument på 1 340 Mkr (975) och en motsva-
rande effekt för skuldinstrument med –640 Mkr (–505).

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Derivat – motpartsrisk –147 420 –173 429
Derivat – egen kreditrisk 27 –180 46 –141
Emitterade värdepapper klassificerade till verkligt värde – egen kreditrisk1) –31 –57

SUMMA –119 210 –127 231

1) Egen kreditrisk från utgivna obligationer redovisas from 1 januari 2018 inom Övrigt totalresultat. Värderingsförändringar hänförliga till förändringar av kreditrisk samt egen kreditrisk
uppgick till –31 Mkr för koncernen och –57 Mkr för moderbolaget för 2017.

Koncernen, 20181) FVHFT FVMPL FVDPL

Övriga
livförsäkrings-
intäkter, netto Summa

Egetkapitalinstrument och hänförliga derivat 100 537 637
Skuldinstrument och hänförliga derivat –1 233 –184 2 054 636
Valuta och hänförliga derivat 3 580 3580
Övriga livförsäkringsintäkter, netto 984 984
Övrigt 242 242

SUMMA 2688 352 2054 984 6079

Koncernen, 20172) HFT FVO AFS

Övriga
livförsäkrings-
intäkter, netto Summa

Egetkapitalinstrument och hänförliga derivat 1 388 22 –10 1400
Skuldinstrument och hänförliga derivat 740 –1 109 –369
Valuta och hänförliga derivat 4 024 4024
Övriga livförsäkringsintäkter, netto 1 738 1738
Övrigt 88 88

SUMMA 6239 –1087 –10 1738 6880

1) IFRS 9
2) IAS 39

Moderbolaget, 20181) FVHFT FVMPL FVDPL Summa

Egetkapitalinstrument och hänförliga derivat 106 292 398
Skuldinstrument och hänförliga derivat –525 –60 1 994 1408
Valuta och hänförliga derivat 3 209 3209
Övrigt –441 –441

SUMMA 2348 232 1994 4574

Moderbolaget, 20172) HFT FVO Summa

Egetkapitalinstrument och hänförliga derivat 1 333 1333
Skuldinstrument och hänförliga derivat 640 –1 069 –429
Valuta och hänförliga derivat 3 512 3512
Övrigt 78 78

SUMMA 5563 –1069 4493

1) IFRS 9
2) IAS 39
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7 Övriga intäkter, netto
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Utdelningar1) 73 77

Andelar i intresseföretags resultat 152 –38
Realisationsvinster och förluster på värdepapper
som innehas som kapitalplaceringar –275 203 1 175 624
Realisationsvinster och förluster på materiella tillgångar2) 20 27
Realisationsvinster och förluster på aktier i dotterbolag som avyttrats 31
Övriga intäkter 421 870 576 691

SUMMA 402 1112 1770 1342

1) Redovisat separat i resultaträkningen för moderbolaget.
2) Se not 11 för koncernen.

Utdelningar

Egetkapitalinstrument 73 77 217 51
Intresseföretag 9 514
Utdelningar från koncernföretag 8 904 6 416

SUMMA 73 77 9130 6981

Vinster och förluster på värdepapper som innehas som kapitalplaceringar

Egetkapitalinstrument 119 722 8 614
Räntebärande värdepapper 90
Återköpta skulder2) 2 1 167 10

Vinster 121 812 1175 624

Egetkapitalinstrument –87 –93
Räntebärande värdepapper –7
Lån1) –157 –508
Återköpta skulder2) –121

Förluster –365 –609

SUMMA –244 203 1175 624

1) Lån till upplupet anskaffningsvärde (AmC) har avslutats i samband med förberedelser för avvecklingen av DSK Hyp AG (tidigare SEB AG).
2) Skulder till upplupet anskaffningsvärde (AmC) har avslutats i samband med förberedelser för avvecklingen av DSK Hyp AG (tidigare SEB AG) och aktiv skuldhantering.

Övriga intäkter

Verkligt värde justeringar i säkringsredovisning 33 205 –63 792
Rörelseresultat i sakförsäkringsrörelsen, run-off 210 283
Övriga intäkter 178 382 638 –102

SUMMA 421 870 576 691

Förändring av verkligt värde i säkringsredovisning

Förändring av verkligt värde av de säkrade posterna 125 3 751 126 3 757
Förändring av verkligt värde av säkringsderivaten –167 –3 721 –168 –2 936
Avskrivning av avslutad säkringsredovisning –21 188

Säkring avverkligt värde –63 218 –42 822

Förändring av verkligt värde av de säkrade posterna –13 –10 –13 –10

Kassaflödessäkringar – ineffektivitet –13 –10 –13 –10

Förändring av verkligt värde av de säkrade posterna 5 –26 5 –52
Förändring av verkligt värde av säkringsderivaten –12 –79 –12 33
Avskrivning av avslutad säkringsredovisning 116 102

Säkring avverkligt värdeportföljsäkring– ineffektivitet 109 –3 –7 –20

SUMMA 33 205 –63 792
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8 Personalkostnader
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Fast lön –8 200 –8 073 –5 868 –5 431
Kontantbaserad rörlig ersättning –635 –666 –487 –428
Långfristig aktiebaserad ersättning –596 –616 –455 –462

Löner och andra ersättningar –9432 –9355 –6810 –6321

Sociala avgifter –2 553 –2 543 –1 886 –1 861
Förmånsbestämda pensionsplaner1) –395 –472 4
Avgiftsbestämda pensionsplaner1) –867 –881 –644 –643
Förmåner och avgångsvederlag2) –282 –271 –207 –169
Utbildning och andra personalrelaterade kostnader –474 –502 –348 –340

SUMMA –14004 –14025 –9891 –9335

1) Pensionskostnaderna i koncernen är redovisade enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. Pensionskostnaderna i Skandinaviska Enskilda Banken har beräknats enligt tryggandelagen
och Finansinspektionens föreskrifter. Engångskostnader för förtida pensioneringar på 95 Mkr (196) belastar bankens pensionsstiftelser.

2) Innefattar kostnader för avgångsvederlag med 201 Mkr (179) för koncernen och 160 Mkr (126) för moderbolaget.

8a Ersättningar
Not 8a visar SEB:s redogörelse för koncernens ersättningar uppdelad på
väsentliga enheter i den konsoliderade situationen enligt förordningen om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. I SEB-koncernen

har 974 (989) positioner definierats som identifierad personal. SEB har valt
att även inkludera försäkringsrörelse som inte ingår i den finansiella företags-
gruppen men i SEB-koncernen.

Ersättning per division
Koncernen Moderbolaget

Fast1) Rörlig1) Fast1) Rörlig1)

2018 Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar

Stora Företag & Finansiella Institutioner –2 521 1 986 –580 1 919 –2 251 1 895 –571 1 828
Företag & Privatkunder –2 394 3 596 –196 3 588 –1 564 2 904 –156 2 895
Baltikum –541 2 377 –69 2 377
Liv & Investment Management –994 1 328 –101 1 322
Övrigt 2) –3 294 5 465 –285 5 366 –2 905 4 271 –215 4 172

SUMMA –9745 14751 –1231 14570 –6720 9071 –942 8896
varav kollektiv rörlig ersättning3) –487 14 570

2017

Stora Företag & Finansiella Institutioner –2 511 2 049 –613 1 979 –1 994 1 707 –565 1 637
Företag & Privatkunder –2 375 3 531 –153 3 521 –1 654 2 818 –121 2 808
Baltikum –481 2 431 –61 2 431
Liv & Investment Management –1 120 1 478 –103 1 458
Övrigt 2) –4 532 5 457 –352 5 432 –2 595 4 182 –204 4 084

SUMMA –11019 14946 –1282 14821 –6243 8707 –890 8529
varav kollektiv rörlig ersättning3) –546 14 821
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Not 8 a fortsättning Ersättningar

SEB Pank AS, Estland SEB Banka AS, Lettland

Fast1) Rörlig1) Fast1) Rörlig1)

2018 Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar

Baltikum –165 706 –20 706 –163 621 –16 621
Övrigt4) –96 312 –16 312 –72 229 –6 229

SUMMA –261 1018 –36 1018 –235 850 –21 850

2017

Baltikum –150 725 –20 725 –123 640 –16 640
Övrigt4) –88 316 –11 316 –56 246 –6 246

SUMMA –238 1041 –31 1041 –179 886 –22 886

SEB bankas AB, Litauen

Fast1) Rörlig1)

2018 Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar

Baltikum –216 1 020 –28 1 020
Övrigt4) –97 384 –9 384

SUMMA –313 1404 –38 1404

2017

Baltikum –186 1 024 –24 1 024
Övrigt4) –89 373 –8 373

SUMMA –275 1397 –32 1397

1) Rörliga ersättningar är definierad som kortfristiga rörliga kontantbaserade ersättningar och långfristiga aktiebaserade ersättningar. All annan ersättning rapporteras som fast
ersättning och består av lön, arvoden, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och förmåner som t ex. bilförmåner och hemservice i enlighet med FFFS 2011:1. I rapporterade
ersättningar ingår inte sociala avgifter.

2) Inklusive Liv & Investment Management och Baltikum i Moderbolaget.
3) Aktiesparprogram och kollektiv kortfristig och långfristig ersättning. Avvikelse mot förväntat utfall avseende kollektiv kortfristig och långfristig ersättning redovisas

under Övrigt.
4) Inklusive Liv & Investment Management i de baltiska länderna. I Litauen inkluderas även Stora Företag & Finansiella Institutioner.

DSK Hyp AG (tidigare SEB AG), Tyskland anses inte längre vara ett signifikant dotterbolag, då merparten av dess verksamhet har transfererats till Skandinaviska Enskilda Banken
ABs filial i Frankfurt.

Ersättning per kategori
Koncernen Moderbolaget

2018

Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar

Identifierad
personal6)

Övrig
personal Summa

Identifierad
personal6)

Övrig
personal Summa

Identifierad
personal6)

Övrig
personal Summa

Identifierad
personal6)

Övrig
personal Summa

Fast ersättning1) –1 161 –8 584 –9745 908 13 843 14751 –632 –6 087 –6720 537 8 534 9071
Rörlig ersättning 1) –342 –889 –1231 571 13 999 14570 –173 –768 –942 336 8 560 8896
varav:

Kortfristig kontantbaserad –146 –489 –635 –65 –422 –487
Långfristig aktiebaserad 2) –195 –400 –596 –108 –347 –455

Uppskjuten rörlig ersättning3) –232 –364 –596 –124 –331 –455
Avsatt och utbetald ersättning4) –1 532 –9 444 –10976 –816 –6 845 –7661
Avgångsvederlag5) –209 491 –166 237
Avtalade ännu ej utbetalda
avgångsvederlag –301 284 –274 218
Högsta enskilda belopp –8 –8

2017

Fast ersättning1) –1 140 –9 879 –11019 989 13 957 14946 –617 –5 626 –6243 585 8 122 8707
Rörlig ersättning1) –334 –948 –1282 554 14 267 14821 –166 –724 –890 311 8 218 8529
varav:

Kortfristig kontantbaserad –142 –524 –666 –64 –364 –428
Långfristig aktiebaserad2) –192 –424 –616 –102 –360 –462

Uppskjuten rörlig ersättning3) –218 –398 –616 –114 –348 –462
Avsatt och utbetald ersättning4) –1 490 –9 936 –11426 –785 –6 350 –7135
Avgångsvederlag5) –622 547 –140 191
Avtalade ännu ej utbetalda
avgångsvederlag –609 362 –147 170
Högsta enskilda belopp –2 –2
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Not 8 a fortsättning Ersättningar

SEB Pank AS, Estland SEB Banka AS, Lettland

Ersättning Befattningar Ersättning Befattningar

2018
Identifierad

personal6)
Övrig

personal Summa
Identifierad

personal6)
Övrig

personal Summa
Identifierad

personal6)
Övrig

personal Summa
Identifierad

personal6)
Övrig

personal Summa

Fast ersättning 1) –15 –246 –261 21 997 1018 –11 –224 –235 16 834 850
Rörlig ersättning 1) –2 –34 –36 9 1 009 1018 –1 –20 –21 11 839 850
varav:

Kortfristig kontantbaserad –17 –17 –9 –9
Långfristig aktiebaserad2) –2 –17 –19 –1 –11 –13

Uppskjuten rörlig ersättning 3) –2 –14 –16 –1 –12 –13
Avsatt och utbetald ersättning4) –18 –279 –297 –12 –245 –257
Avgångsvederlag5) –2 19 –9 86

2017

Fast ersättning 1) –11 –227 –238 16 1 025 1041 –8 –171 –179 15 871 886
Rörlig ersättning 1) –2 –29 –31 6 1 035 1041 –1 –21 –22 9 877 886
varav:

Kortfristig kontantbaserad –15 –15 –9 –9
Långfristig aktiebaserad2) –2 –14 –16 –1 –12 –13

Uppskjuten rörlig ersättning 3) –2 –14 –16 –1 –12 –13
Avsatt och utbetald ersättning4) –13 –256 –269 –9 –192 –201
Avgångsvederlag5) –1 20 –4 72

SEB bankas AB, Litauen

2018

Ersättning Befattningar

Identifierad
personal6)

Övrig
personal Summa

Identifierad
personal6)

Övrig
personal Summa

Fast ersättning 1) –20 –293 –313 22 1 382 1404
Rörlig ersättning 1) –3 –35 –38 5 1 399 1404
varav:

Kortfristig kontantbaserad –15 –15
Långfristig aktiebaserad2) –3 –20 –23

Uppskjuten rörlig ersättning 3) –3 –20 –23
Avsatt och utbetald ersättning4) –23 –328 –351
Avgångsvederlag5) –12 78

2017

Fast ersättning 1) –14 –261 –275 13 1 384 1397
Rörlig ersättning 1) –3 –29 –32 4 1 393 1397
varav:

Kortfristig kontantbaserad –13 –13
Långfristig aktiebaserad2) –3 –16 –19

Uppskjuten rörlig ersättning 3) –3 –16 –19
Avsatt och utbetald ersättning4) –17 –290 –307
Avgångsvederlag5) –8 58

1) Rörliga ersättningar är definierad som kortfristiga rörliga kontantbaserade ersättningar och långfristiga aktiebaserade ersättningar. All annan ersättning rapporteras som fast
ersättning och består av lön, arvoden, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och förmåner som t ex. bilförmåner och hemservice i enlighet med FFFS 2011:1. I rapporterade
ersättningar ingår inte sociala avgifter.

2) Långfristiga aktiebaserade program omfattar tre olika program; ett resultatandelsprogram för alla medarbetare samt ett aktieprogram och ett villkorat aktieprogtam för särskilt
utvalda nyckelpersoner.

3) Den uppskjutna ersättningen får inte förfogas över inom det första året. Kortfristig kontantbaserad ersättning betalas därefter ut pro rata över tre eller fem år efter eventuell
riskjustering. Långfristiga aktiebaserade program är låsta minst tre år eller utbetalda pro rata beroende på program.

4) I utfästa och utbetalda ersättningar ingår ersättningar utbetalda inom det första kvartalet efter intjänandeåret. Innehållna ersättningar har riskjusterats.
5) I beloppen ingår även så kallad rekryteringsersättning.
6) Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på koncernens riskprofil, i enlighet med FFFS 2011:1.

Lån till ledande befattningshavare
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Verkställande direktörer och vice verkställande direktörer1) 102 113 27 27
Styrelsemedlemmar2) 342 426 126 111

SUMMA 444 539 153 138

1) Innefattar nuvarande verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör i moderföretaget och verkställande direktörer och vice verkställande direktörer i dotter-
företagen. Totala antalet personer uppgick till 39 (47) av vilka 11 (14) var kvinnor.

2) Innefattar nuvarande styrelseledamöter i moderföretaget och dotterföretagen och suppleanter för dessa. Totala antalet personer uppgick till 128 (156) av vilka 34 (43) var kvinnor.

Pensionsförpliktelser till ledande befattningshavare

Utbetald pension 101 112 77 45
Förändring förpliktelse 32 48 15 19
Förpliktelse vid utgången av året 1 359 1 839 825 870

Förpliktelserna är täckta av pensionsstiftelserna eller av banken ägda kapital-
försäkringar. Innefattar nuvarande och tidigare verkställande direktörer och

vice verkställande direktörer i moderföretaget och verkställande direktörer
och vice verkställande direktörer i dotterföretagen, totalt 91 (115) personer.
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8b Pensioner
Pensionsförpliktelser
Koncernen har etablerat pensionsplaner i de länder den verkar. Bland pensions-
planerna finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. De för-
månsbestämda planerna ger en viss del av slutlig lön till den anställde i sam-
band med pensionering och är till största delen finansierade via pensionsstif-
telser. I Tyskland transfererades huvuddelen av skulden från SEB under 2018.
Den förmånsbestämda planen i Sverige är stängd för nyanställda och en avgifts-
bestämd pensionsplan introducerades under 2013. De avgiftsbestämda pla-
nerna följer de lokala reglerna i respektive land. För anställda i vissa delar av
koncernen finns pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare. Då det inte
finns tillräckligt med information för att särredovisa SEB:s andel av skuld/till-
gång och kostnad redovisas dessa planer som avgiftsbestämda pensioner.

Förmånsbestämdaplaner
Förmånsbestämda planer finns främst i Sverige och i Tyskland och täcker de
flesta medarbetare i respektive land. Oberoende aktuariella beräkningar enligt
Projected Unit Credit Method (PUCM) görs kvartalsvis för att fastställa pen-
sionsförpliktelserna. Förmånen täcker ålderspension, sjukpension och efter-

levandepension enligt respektive lands kollektivavtal. Förvaltningstillgångar
är separerade från enheterna i specifika pensionsstiftelser. I händelse av ett
underskott mot pensionsskulden enligt lokala regler är SEB skyldig att täcka
detta genom tillskott till stiftelsen eller försäkra underskottet. Allokeringen
av tillgångarna görs med hänsyn till de olika riskerna i pensionsåtagandet och
beslutas av styrelsen i respektive stiftelse. Tillgångarna marknadsvärderas.
Pensionskostnaderna och avkastningen på förvaltningstillgångarna rapporte-
ras bland personalkostnader.

Avgiftsbestämdaplaner
Avgiftsbestämda planer finns både i Sverige och utomlands. I den svenska
numera stängda planen ingår en mindre del avgiftsbestämd pension. De
anställda i Sverige kunde även, över en viss lönenivå, lämna den förmånsbe-
stämda planen och ersätta den med en avgiftsbestämd plan. Den nuvarande
planen för nyanställda är helt avgiftsbestämd. De flesta andra länder har
avgiftsbestämda planer utom de baltiska länderna där företaget bidrar till
de anställdas pensioner i en begränsad omfattning. Kostnaden för de avgifts-
bestämda planerna rapporteras bland personalkostnader.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER I SEB-KONCERNEN

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

2018 2017

Sverige1)
Utländska

planer1) Koncernen1) Sverige1)
Utländska

planer1) Koncernen1)

Pensionsförpliktelse vid årets ingång 24 372 6 448 30820 23 287 5 794 29081
Inlösen, förvärv och omklassificeringar2) –5 371 –5371 891 891
Kostnader tjänstgöring innevarande period 494 15 509 509 39 548
Räntekostnad 533 47 580 556 95 651
Utbetalda pensioner –772 –148 –920 –735 –321 –1056
Valutakursdifferenser 84 84 177 177
Omvärdering av pensionsförpliktelse 809 172 981 755 –227 528

Pensionsförpliktelse vid årets utgång 25436 1245 26682 24372 6448 30820

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid årets ingång 29 652 5 123 34775 27 201 5 076 32277
Inlösen, förvärv och omklassificeringar2) –4 263 –4263
Beräknad ränta på förvaltningstillgångar 644 49 694 645 85 730
Gottgörelser –751 –751 –686 –242 –928
Valutakursdifferenser –36 –36 140 140
Omvärderingsvinster (förluster) på förvaltningstillgångar –5 –54 –59 2 492 64 2556

Förvaltningstillgångarnas verkliga värdevid årets utgång 29541 818 30359 29652 5123 34775

Förändringar i nettotillgång eller nettoskuld

Pensionsförpliktelse vid årets ingång 5 280 –1 325 3955 3 914 –718 3196
Inlösen, förvärv och omklassificeringar 1 108 1108 –891 –891
Total kostnad i Personalkostnader –383 –13 –395 –420 –49 –469
Utbetald pension 772 148 920 735 321 1056
Gottgörelser –751 –751 –686 –242 –928
Valutakursdifferenser –120 –120 –37 –37
Omvärderingsvinster (förluster) –814 –226 –1040 1 737 291 2028

NETTOBELOPPREDOVISAT I BALANSRÄKNINGEN 4104 –427 3677 5280 –1325 3955

1) Nettot av pensionsskuld och förvaltningstillgångar presenteras i balansräkningen antingen som en tillgång eller skuld beroende på situationen för respektive legal enhet.
2) Den största delen av pensionsskulden och pensionstillgångarna för den förmånsbestämda pensionsplanen i DSK Hyp AG (tidigare SEB AG) har flyttats till

Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G (BVV) under 2018.

Under 2018 betalades ett tillskott på 15 Mkr (39) till den tyska pensionsstiftelsen. Tillskott till pensionsstiftelserna kan inte uteslutas 2019 med anledning av osäkerhet i räntenivåer.
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Huvudsakliga aktuariella antaganden
2018 2017

Sverige
Utländska

planer Sverige
Utländska

planer

Diskonteringsränta 2,0% 2,0% 2,2% 1,9%
Inflation 1,5% 1,8% 1,5% 1,8%
Uppskattade framtida löneökningar 3,5% 2,5% 3,5% 2,5%
Uppskattade framtida ökningar av inkomstbasbeloppet 3,0% 3,0%

Diskonteringsräntan baseras på högkvalitativa företagsobligationer med en
djup marknad, i Sverige säkerställda bostadsobligationer. De säkerställda obli-
gationerna i Sverige har minst AAA i kreditbetyg. Löptiden för de säkerställda
obligationerna extrapoleras baserat på statsobligationer och stäms av mot
swapkurvan. Den extrapolerade löptiden är förenlig med den uppskattade löp-
tiden för förpliktelserna beträffande ersättningar efter avslutad anställning.
Livslängdsantagande för Sverige fastställs av Försäkringstekniska Forsknings-
nämnden (FTN) och baseras på DUS14 för tjänstemän. I Tyskland används
Heubeck Sterbetafeln. Den diskonterade löptiden för pensionsskulden är 23 år
i Sverige och 14 år i Tyskland.

En sänkning av diskonteringsräntan för Sverige med 0,5 procent skulle ge en
ökning av den svenska pensionsskulden med 2 347 Mkr medan samma föränd-
ring av inflationsantagandet i Sverige skulle ha motverkande effekt och minska

skulden med 2 006 Mkr. En motsvarande ökning av diskonteringsräntan ger en
lägre skuld om 2 284 Mkr och en ökning av inflationen med 0,5 procent innebär
en högre skuld med 2 347 Mkr. En sänkning av antagandet för förväntade fram-
tida löneökningar i Sverige med 0,5 procent skulle påverka skulden positivt
med 258 Mkr, en ökning skulle få negativ påverkan med 320 Mkr.

Den tyska pensionsskulden skulle öka med 83 Mkr om diskonteringsräntan
sänktes med 0,5 procent. En ökning med samma procentsats skulle minska
skulden med 73 Mkr. Om inflationsantagandet för Tyskland ökar med 0,25 pro-
cent ökar pensionsskulden med 13 Mkr, motsvarande minskning skulle blir 12 Mkr
vid ett lägre inflationsantagande. En förändring av förväntade framtida löne-
ökningar i Tyskland med 0,25 procent skulle med ett högre antagande öka skul-
den med 29 Mkr och med ett lägre antagande minska skulden med 29 Mkr.

Fördelning av förvaltningstillgångar
2018 2017

Sverige
Utländska

planer Koncernen Sverige
Utländska

planer Koncernen

Likvida medel 719 198 918 573 60 633
Aktier och andelar med noterade priser på en aktiv marknad 17 470 17470 18 357 18357
Icke noterade aktier och andelar 4 907 4907 5 068 1 063 6131
Räntebärande värdepapper med noterade priser på en aktiv marknad 620 620 400 400
Icke-noterade räntebärande värdepapper 3 621 3621 3 405 3 600 7005
Fastigheter 2 824 2824 2 249 2249

SUMMA 29541 818 30359 29652 5123 34775

Förvaltningstillgångarna innefattar SEB-aktier till ett marknadsvärde på 1 213 Mkr (1 209). Fastigheter i Sverige är nyttjade av koncernen.

Poster i Resultaträkningen

2018 2017

Sverige
Utländska

planer Koncernen Sverige
Utländska

planer Koncernen

Kostnader tjänstgöring innevarande period –494 –15 –509 –509 –39 –548
Räntekostnad –533 –47 –580 –556 –95 –651
Beräknad ränta på förvaltningstillgångarna 644 49 694 645 85 730

SUMMA IPERSONALKOSTNADER –383 –13 –395 –420 –49 –469

Poster i Övrigt totalresultat

Omvärdering av pensionsförpliktelse –809 –172 –981 –755 227 –528
varav erfarenhetsbaserade justeringar 175 –55 119 180 112 292
varav effekter av förändrade finansiella antaganden –984 –116 –1100 –935 115 –820
varav effekter av förändrade demografiska antaganden

Värderingsvinster (förluster) på förvaltningstillgångar –5 –54 –59 2 492 64 2556
Uppskjuten skatt pensioner 208 –15 194 –382 –862 –1244

SUMMA IÖVRIGTTOTALRESULTAT –606 –240 –846 1355 –571 784

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER I SEB-KONCERNEN

Nettobelopp redovisat i resultaträkningen

2018 2017

Sverige
Utländska

planer Koncernen Sverige
Utländska

planer Koncernen

Kostnad i personalkostnader inklusive särskild löneskatt –880 –238 –1119 –943 –239 –1182
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FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER I SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Moderbolaget

Nettobelopp redovisat i balansräkningen 2018 2017

Pensionsförpliktelse vid årets ingång 24 213 23 417
Kalkylmässiga pensionspremier 227 299
Räntekostnad och andra förändringar 386 1 017
Förtida pensioneringar 95 196
Utbetalda pensioner –751 –716

PENSIONSFÖRPLIKTELSEVIDÅRETSUTGÅNG 24170 24213

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid årets ingång 28 621 26 249
Avkastning på tillgångar 635 3 058
Gottgörelse utbetalda pensioner –751 –686

FÖRVALTNINGSTILLGÅNGARNASVERKLIGAVÄRDEVIDÅRETSUTGÅNG 28504 28621

Pensionsförpliktelsen ovan är beräknad enligt tryggandelagens grunder.
Skandinaviska Enskilda Banken har valt att konsekvent tillämpa diskonterings-
räntan fastställd av Finansinspektionen före årsskiftet. Förpliktelsen täcks helt
av tillgångarna i stiftelserna och redovisas inte i balansräkningen.

Tillgångarna i stiftelsen är främst aktierelaterade 21 575 Mkr (22 606) och

till en mindre del ränterelaterade 4 187 Mkr (3 838). I tillgångarna ingår SEB
aktier med ett marknadsvärde på 1 170 Mkr (1 167) och byggnader utnyttjade
av koncernen för 2 742 Mkr (2 170). Avkastningen på tillgångarna var 2 pro-
cent (12) före gottgörelse.

Poster i Resultaträkningen
Moderbolaget

2018 2017

Utbetalda pensioner –751 –716
Gottgörelse utbetalda pensioner 751 686

SUMMA 0 –30

Huvudsakliga aktuariella antaganden

Bruttoränta 0,7% 0,6%
Ränta efter skatt 0,6% 0,5%

Pensionsberäkningarna bygger på löne- och pensionsnivå på balansdagen.

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER I SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Moderbolaget

Nettobelopp redovisat i resultaträkningen 2018 2017

Kostnad i personalkostnader inklusive särskild löneskatt –644 –643

Pensionsstiftelser
Pensionsåtagande Marknadsvärde på tillgången

2018 2017 2018 2017

SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse 24 170 24 213 28 504 28 621
SEB Kort AB:s Pensionsstiftelse 970 959 1 036 1 031

SUMMA 25140 25172 29541 29652
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8c Ersättningar till styrelsen och verkställande ledningen
Principer för ersättningar
Principerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av
verkställande ledningen har beretts av styrelsen och dess Remuneration and
Human Resources Committee och beslutats av årsstämman 2018.

Ersättningsstrukturen för verkställande direktören och de andra ledamö-
terna i den verkställande ledningen följer SEB:s ersättningspolicy. Ingen med-
lem den i verkställande ledningen har varit berättigad till kontantbaserad rörlig
ersättning sedan 2009. Ersättningen består av tre huvuddelar; fast lön, lång-
fristiga aktiebaserade program samt pension och andra förmåner. Andra för-
måner är till exempel bilförmån och hemservice.
Mer information finns på sidan 64–65.

Identifierad personal
Verkställande direktören och de andra ledamöterna i den verkställande led-
ningen är alla anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på SEB:s
riskprofil, enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2011:1).

Ersättningar till styrelsen1), kr

2018 Fast lön Arvode Förmåner2) Summa

Styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg 3 745 000 3745000
Övriga styrelseledamöter3) 9 187 500 9187500
Verkställande direktör och koncernchef, Johan Torgeby 11 000 000 345 965 11345965

SUMMA 11000000 12932500 345965 24278465

2017

Styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg 3 640 000 3640000
Övriga styrelseledamöter3) 9 128 183 9128183
Verkställande direktör och koncernchef, Johan Torgeby (29 mars–31 december) 7 125 000 112 318 7237318
Verkställande direktör och koncernchef, Annika Falkengren (1 januari–28 mars) 2 875 000 168 307 3043307

SUMMA 10000000 12768183 280625 23048808

1) Antalet styrelsemedlemmar beslutade på årsstämman 2018 är elva (elva). Sara Öhrvall lämnade styrelsen 30 juni 2018 för att ta anställning i SEB koncernen.
2) Inkluderar förmånsvärde för till exempel hemservice, tjänstebil och semesterersättning.
3) Ersättning till styrelsens ledamöter per individ presenteras på sid 56–57.

Sara Öhrvall har också fakturerat 1 880 775 kr (1 050 230) för konsulttjänster innan hon blev anställd i banken.

Ersättningar till verkställande ledningen, kr1)

Fast lön Förmåner Summa

2018 57 643 578 2 164 512 59808090
2017 49 224 511 1 853 522 51078033

1) Verkställande ledningen exklusive verkställande direktören. Antalet och sammansättningen är delvis ändrad mellan åren men i genomsnitt ingår tolv (elva) personer. Vid slutet av
året var antalet tolv (elva) personer.

Adjungerade medlemmar ingår ej.

Långfristiga aktiebaserade program
I aktieprogrammet tilldelas varje medlem i verkställande ledningen ett indi-
viduellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på förutbestämda mål
på koncern-, division- och individnivå enligt SEB:s affärsplan. Målen sätts
årligen och är både finansiella, som räntabilitet på eget/allokerat kapital och
kostnadsutveckling, samt icke finansiella, som till exempel kundnöjdhet. Den
initiala tilldelningen för den verkställande ledningen får inte överskrida 100
procent av fast lön.

Äganderätten till 50 procent av aktierätterna övergår till deltagaren efter
tre års kvalifikationsperiod, 50 procent efter fem års kvalifikationsperiod.
Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår förfoganderättsinkränk-

ningen under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en
treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB.
En förutsättning är normalt att för att erhålla aktierätterna ska deltagaren
vara kvar i SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning
är att deltagaren äger aktier i SEB till ett förutbestämt belopp, för verkstäl-
lande ledningen motsvarande en årslön efter skatt. Aktierna ska förvärvas
senast pro rata under den inledande treåriga intjänandeperioden.

Aktiematchningsprogrammet 2014 löstes in 2017 med 63 procents match-
ning. Verkställande ledningen har ingen tilldelning i aktiematchningsprogram-
met 2012–2014 eller i Resultatandelsprogrammet förutom gällande utestå-
ende aktierätter som intjänats innan tillträde i verkställande ledningen.

Långfristiga aktiebaserade program (kostnadsförda belopp för pågående program), kr

2018 Aktieprogram Summa

Verkställande direktör och koncernchef, Johan Torgeby 1 249 972 1249972
Övriga ordinarie ledamöter i verkställande ledningen1) 8 258 831 8258831

SUMMA 9508803 9508803

2017

Verkställande direktör och koncernchef, Johan Torgeby 1 522 952 1522952
Övriga ordinarie ledamöter i verkställande ledningen1) 15 489 205 15489205

SUMMA 17012157 17012157

1) Verkställande ledningen exklusive verkställande direktören. Antalet och sammansättningen är delvis ändrad mellan åren men i genomsnitt ingår tolv (elva) personer. Vid slutet av
året var antalet tolv (elva) personer.

Adjungerade medlemmar ingår ej.

Några personer i verkställande ledningen har tidigare erhållit aktierätter i AEP-programmet. Motsvarande kostnader och utestående aktierätter/aktier inkluderas inte i tabellerna.
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Utestående antal per 2018-12-31
Antal utestående

VD och koncernchef,
Johan Torgeby

Övriga medlemmar i
verkställande ledningen Summa

Första dag för
utnyttjande Prestationskriterier

2012: Aktierätter 23 579 23579 2015 faktiskt utfall 100%1)

2013: Aktierätter 36 401 64 723 101124 2016 faktiskt utfall 92%
2014: Aktierätter 18 658 26 242 44900 2017 faktiskt utfall 63%
2012: Aktierätter 14 896 14896 2016;20182) –
2013: Aktierätter 133 987 133987 2017;20192) –
2014: Villkorade aktierätter/Aktierätter 96 933 96933 2018;20202) –
2015: Villkorade aktierätter/Aktierätter 12 342 203 397 215739 2019;20212) –
2016: Villkorade aktierätter 42 104 292 520 334624 2020;20222) –
2017: Villkorade aktierätter 31 936 199 596 231532 2021;20232) –
2018: Villkorade aktierätter 57 826 297 389 355215 2022;20242) –

1) Aktiematchningsprogram 2012 förföll 2015 med 100 procents matchning, men eftersom programmet hade nått taket blev utfallet efter justering 92 procent.
2) Kvalifikationsperioden avslutas efter tre respektive fem år, aktierna är låsta ytterligare ett år och kan sedan lösas in under en treårsperiod.

Under året har verkställande direktör och koncernchef utnyttjat aktierätter till ett värde av 0 kr (0). Motsvarande värde för verkställande ledning exklusive verkställande direktör är
25 128 614 kr (23 030 558).

Pensioner och avgångsvederlag
Enligt pensionsavtalet för verkställande direktören, är pensionen premie-
bestämd och oantastbar. Avsättningen är bestämd till ett fast belopp.

Vid uppsägning av anställningen från bankens sida – uppsägningstid maxi-
malt 12 månader – utgår ett avgångsvederlag om maximalt 12 månaders lön.
Följande gäller beträffande pensionsförmåner och avgångsvederlag för leda-

möterna i verkställande ledningen (exklusive verkställande direktören).
Pensionsplanerna är oantastbara och premiebaserade, med undantag för en
mindre del enligt kollektivavtal. Avsättningarna är bestämda till individuellt
fasta belopp.

Vid uppsägning av anställningen från bankens sida – uppsägningstid maxi-
malt 12 månader – utgår ett avgångsvederlag om maximalt 12 månaders lön.

Pensionskostnader (kostnader tjänstgöring innevarande period, räntekostnader, premier till avgiftsbestämda planer), kr

VD och koncernchef,
Johan Torgeby

VD och koncernchef,
Annika Falkengren

Övriga medlemmar
i verkställande

ledningen1) Summa

2018 3 834 302 16 963 710 20798012
2017 2 625 000 1 250 000 16 917 548 20792548

1) Verkställande ledningen exklusive verkställande direktören. Antalet och sammansättningen är delvis ändrad mellan åren men i genomsnitt ingår tolv (elva) personer. Vid slutet av
året var antalet tolv (elva) personer.

Adjungerade medlemmar ingår ej.

För information om mellanhavanden med närstående se not 46.

8d Aktierelaterade ersättningar
Långfristiga aktiebaserade program

2018
Villkorat

aktieprogram Resultatandel Aktieprogram
Aktiematchnings-

program1)
Performance

shares

Utestående vid årets början 10 564 099 17 750 711 1 967 361
Tilldelade2) 1 449 922 3 083 545 5 809 645 123 696
Förverkade –8 600 –243 305 –5 395 913 –2 309
Inlösta3) –2 372 037 –1 397 553 –480 913
Utgångna 0

UTESTÅENDEVIDÅRETSSLUT 1441322 11032302 16766890 1607835
varav inlösningsbara 0 0 978 586 1 607 835

2017

Utestående vid årets början 10 142 015 14 046 597 2 957 797 1 274 019
Tilldelade2) 2 991 591 5 520 433 1 011 633
Förverkade –610 833 –1 070 225 –5 540
Inlösta3) –1 958 674 –746 094 –1 996 529 –1 165 121
Utgångna –108 898

UTESTÅENDEVIDÅRETSSLUT 10564099 17750711 1967361
varav inlösningsbara 0 589 659 1 967 361

1) Värden inkluderar såväl egeninvesterade aktier som matchningsaktier.
2) Inklusive ersättning för utdelning.
3) Vägt genomsnittligt lösenpris inlösta aktiematchnings- och aktieprogram 89,59 kr (104,09).
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Långfristiga aktiebaserade program totalt

Ursprungligt antal
innehavare4)

Antal utgivna
(maximalt utfall)

Utestående
optioner 20185)

Utestående
optioner 20175)

A-aktie per
option/aktie Lösenpris Löptid

Första dag för
utnyttjande

2012: Aktiematchningsprogram 432 7 024 168 677 895 874 084 4 2012–2019 20152)

2013: Aktiematchningsprogram 213 3 485 088 627 663 702 408 4 2013–2020 20162)

2014: Aktiematchningsprogram 96 1 300 288 302 277 390 869 4 2014–2021 20172)

2012: Aktieprogram – aktiereglerat 86 1 199 504 276 644 854 226 1 2012–2021 2015/20173)

2013: Aktieprogram – aktiereglerat 263 1 361 861 1 059 004 1 126 673 1 2013–2022 2016/20183)

2014: Aktieprogram – aktiereglerat 622 1 909 849 1 520 505 1 993 157 1 2014–2023 2017/20193)

2015: Aktieprogram – aktiereglerat 816 2 603 843 2 604 856 2 478 718 1 2015–2024 2018/20203)

2015: Aktieprogram – kontantreglerat 513 1 717 150 1 705 862 1 622 652 2015–2021 2018/20203)

2016: Aktieprogram – aktiereglerat 874 3 593 155 3 297 588 3 355 003 1 2016–2025 2019/20213)

2016: Aktieprogram – kontantreglerat 500 2 017 622 1 953 743 1 913 887 2016–2022 2019/20213)

2017: Aktieprogram – aktiereglerat1) 1 373 4 439 824 4 142 224 4 210 294 1 2017–2026 2020/20223)

2017: Aktieprogram – kontantreglerat 75 206 125 206 464 196 101 2017–2023 2020/20223)

2018: Aktieprogram – aktiereglerat1) 788 3 785 769 3 681 626 1 2018–2027 2021/20233)

2018: Aktieprogram – kontantreglerat 14 97 770 97 770 2018–2024 2021/20233)

2018: Aktieprogram – aktiereglerat 411 1 378 367 1 369 767 1 2018–2022 2019/20223)

2018: Aktieprogram – kontantreglerat 28 71 555 71 555 2018–2022 2019/20223)

2013: Resultatandel – aktiereglerat 8 347 1 255 838 1 2013–2016 2017
2013: Resultatandel – kontantreglerat 5 358 532 184 2013–2016 2017
2014: Resultatandel – aktiereglerat 8 709 1 786 471 1 599 693 1 2014–2017 2018
2014: Resultatandel – kontantreglerat 5 216 964 436 765 734 2014–2017 2018
2015: Resultatandel – aktiereglerat 8 319 2 290 359 2 043 001 2 103 704 1 2015–2018 2019
2015: Resultatandel – kontantreglerat 6 745 1 220 463 993 735 1 041 755 2015–2018 2019
2016: Resultatandel – aktiereglerat 8 209 1 731 922 1 588 616 1 640 581 1 2016–2019 2020
2016: Resultatandel – kontantreglerat 6 517 933 905 831 973 874 726 2016–2019 2020
2017: Resultatandel – aktiereglerat 7 954 1 613 740 1 569 640 1 613 740 1 2017–2020 2021
2017: Resultatandel – kontantreglerat 6 867 924 166 848 781 924 166 2017–2020 2021
2018: Resultatandel – aktiereglerat 8 086 1 969 746 1 969 746 0 1 2018–2021 2022
2018: Resultatandel – kontantreglerat 6 863 1 186 810 1 186 810 0 2018–2021 2022

SUMMA 52601978 34627745 30282171

1) Lösenperioden för medlemmar i den verkställande ledningen förlängs under tiden som de är medlemmar i den verkställande ledningen.
2) Så snart praktiskt möjligt efter prestationsperiodens slut, slutgiltig beräkning och registrering av antal tilldelade matchningsaktier och allokering av antal tilldelade A-aktier,

och om applicerbart, matchningsaktierna.
3) Utfallet beräknas så snart som möjligt efter prestationsperiodens slut. För aktiereglerade program övergår äganderätten till aktierna i samband med registreringen, men aktierna

hålls inne ytterligare ett år. Kontantreglerade program betalas ut i samband med nästkommande lönekörning.
4) Totalt har ca 2 000 individer (1 900) deltagit i alla programmen, resultatandelsprogrammet exkluderat.
5) Inklusive ytterligare aktierätter som kompensation för utdelning.

Långfristiga aktiebaserade program

Årsstämman 2018 beslutade om tre långfristiga aktiebaserade program, ett
Aktieprogram, ett Villkorat Aktieprogram och ett Resultatandelsprogram.

Det första aktieprogrammet introducerades 2012 för verkställande ledningen
och vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner med kritiska
kompetenser. Deltagarna erhöll ett individuellt bestämt antal villkorade aktie-
rätter, baserat på förutbestämda mål på koncern- division/affärsenhets- och
individnivå. Mål sätts årligen och är både finansiella (avkastning på eget kapital/
allokerat kapital och kostnadsutveckling) och icke finansiella (kundnöjdhet och
parametrar som regelefterlevnad, medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhets-
arbete och riskhantering enligt SEB:s affärsplan).

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår
äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem
år, så kallade kvalifikationsperioden. För övriga deltagare övergår äganderät-
ten till aktierätten efter tre år. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla
aktierätter är att deltagaren normalt är kvar inom SEB under programmets tre
första år. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall är att deltagaren äger
aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp. Aktierna ska förvärvas senast pro-
rata under den inledande treåriga intjänandeperioden. Efter respektive kvalifi-
kationsperiods slut kvarstår förfoganderättsinskränkningen under ytterligare
ett år varefter aktierätterna normalt kan lösas under en treårsperiod. Varje
aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. I länderna främst utan-
för Europa erhåller deltagarna så kallade syntetiska aktier som ger innehava-
ren rätt att erhålla kontanter justerade för aktieprisutvecklingen under kvalifi-
kationsperioden och därefter justerad för totalavkastningen för SEB A-aktien.

I 2018 års program kompenseras innehavarna för utdelning endast efter
kvalifikationsperioden, i tidigare program kompenseras innehavarna för utdel-
ning som lämnas till aktieägarna under programmets hela löptid. Antalet aktie-
rätter omräknas årligen, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av
utdelningen och beroende på program. Aktierätterna är inte värdepapper som
kan säljas, pantsättas eller överföras på annan. Ett beräknat värde per aktie-
rätt i 2018 års program har emellertid beräknats till 61 kronor (83) för en kvali-
fikationsperiod på tre år och 57 kronor för en kvalifikationsperiod på fem år
(baserat på genomsnittlig volymviktad kurs för en SEB A-aktie vid tilldelning).

Ett Villkorat Aktieprogram infördes 2018 för att säkerställa en konkurrens-
kraftig och attraktiv ersättningsmodell för vissa affärsenheter och för att efter-
leva nya regler som införts. Deltagarna är utvalda anställda på nivån under
ledande befattningshavare. De beviljas ett individuellt antal aktierätter base-

rade på uppfyllandet av förutbestämda mål på koncern-, affärsenhet- och indi-
viduell nivå som beskrivs i SEB:s affärsplan. Målen sätts årligen som en bland-
ning av finansiella och icke-finansiella mål.

Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna under tre år, endera i tre
eller fyra årliga andelar. Aktierätten är föremål för restriktioner i form av vissa
villkor, förverkanden och anställningskrav under perioden mellan den ursprung-
liga tilldelningen och överlåtelsen av äganderätten. Efter överlåtelsen av ägan-
derätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år varef-
ter aktierätterna kan konverteras till aktier och överföras till deltagaren. Varje
aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. Aktierätterna är inte
värdepapper som kan säljas, pantsättas eller överföras på annan. Ett beräknat
värde per aktierätt i 2018 års program har emellertid beräknats till 86 kronor
för den första årliga andelen och 77 kronor för de resterande andelarna (base-
rat på genomsnittlig volymviktad kurs för en SEB A-aktie vid tilldelning).

Under 2013 introducerades ett resultatandelsprogram för så gott som alla
medarbetare där 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent
skjuts upp i tre år och betalas ut i form av SEB-aktier. Det uppskjutna beloppet
erhålls under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i SEB vid
utbetalningstillfället. I Sverige betalas det uppskjutna beloppet ut till den
anställde i form av SEB-aktier, med beaktande av utdelningen. I alla andra län-
der betalas det uppskjutna beloppet ut kontant, justerat för totalavkastningen
i SEB:s A-aktie. Det initiala utfallet för programmet är begränsat till ett max-
belopp, vilket ändrades 2016, per geografi och baseras på hur väl förutbe-
stämda mål i SEB:s affärsplan har uppfyllts, både finansiella (avkastning på
eget kapital och kostnadsutveckling) och icke finansiella (kundnöjdhet).Utfallet
i 2018 års program var 60 procent (56) av maximalt utfall. Maxbeloppet i
Sverige var 75 000 kronor för 2018.

Tidigare tilldelade program
De långfristiga aktieprogrammen 2005–2010 baserades på performance shares,
har en maximal löptid på sju år, intjänandeperioden är tre år och utnyttjandepe-
rioden fyra år. Antalet tilldelade performance shares som slutligen kan utnytt-
jas, beror på utvecklingen av två förutbestämda prestationskrav med samma
vikt. Intjänandeperioden för alla program har löpt ut och utnyttjandeperioden
för 2010 års program avslutades 2017.

Mellan 2009 och 2014 har aktiematchningsprogram funnits för ett fåtal sär-
skilt utvalda ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
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Aktiematchningsprogrammet är prestationsbaserat, har en intjänandeperiod
på tre år och löses med SEB A-aktier. Alla programmen kräver en egeninveste-
ring. Investeringsbeloppen är förutbestämda till ett maximalt belopp för varje
deltagare. Efter tre år erhåller varje deltagare en SEB A-aktie för varje investe-
rad aktie och därutöver får deltagaren, om de förutbestämda prestationskra-
ven uppfyllts ett antal prestationsbaserade matchningsaktier. Från 2012 regle-
ras programmet med aktierätter med en utnyttjandeperiod om fyra år. 2014
års program stängdes 2017 med 63 procent matchning.

Antalet prestationsbaserade matchningsaktier som erhålls beror på hur
två förutbestämda prestationskrav utfaller, för 2014 års program; TSR (Total
Shareholder Return) i förhållande till marknadens avkastningskrav baserat på
räntan på den svenska statens tioåriga obligation, dvs den långa riskfria räntan
(LTIR), 2/3 av totala utfallet, och TSR i förhållande till SEB:s konkurrenter, 1/3
av totala utfallet. Maximalt antal prestationsbaserade matchningsaktier är
högst tre. Utfallet av programmet riskjusteras också.

Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna under

utnyttjandeperioden. Antalet aktierätter omräknas årligen under utnyttjande-
perioden, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

Matchningsrätten är inte ett värdepapper och kan inte säljas, pantsättas
eller överföras på annan. Ett beräknat värde per matchningsrätt i 2014 års
program har emellertid beräknats till 65 kronor och per prestationsbaserad
matchningsrätt till 39 kronor. Andra parametrar för prissättningsmodellen är;
lösenpris 0 kronor; volatilitet 46 (baserat på historiska värden); förväntad
utdelning cirka 4 procent; riskfri ränta 1,13 procent och förväntad tidig lösen
på grund av personalomsättning 3 procent per år. I värdet ingår också förvän-
tat utfall av prestationskraven som beskrivits ovan.

Det finns vidare ett tak som begränsar utfallet av antalet matchningsaktier.
Om aktiekursen har mer än dubblerats vid prestationsperiodens slut begränsas
antalet matchningsaktier och prestationsbaserade matchningsaktier i motsva-
rande mån så att värdet motsvarar det till den dubbla aktiekursen begränsade
värdet.Ytterligare information kring programmen finns i tabellen ovan.

8e Antal anställda
Medeltal anställda Koncernen Moderbolaget

2018 Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

Sverige 3 913 4 059 7972 3 348 3 393 6741
Norge 225 155 380 192 106 298
Danmark 270 188 458 168 72 240
Finland 155 129 284 118 95 213
Estland 284 894 1178
Lettland 423 1 137 1560 186 328 514
Litauen 840 1 769 2609 403 551 954
Tyskland 232 160 392 57 46 103
Polen 12 29 41 12 29 41
Ukraina 18 36 54
Kina 11 30 41 11 30 41
Storbritannien 73 40 113 73 40 113
Irland 51 72 123
Luxemburg 111 97 208
Ryssland 23 66 89
Singapore 32 73 105 28 66 94
USA 30 18 48 24 16 40
Övriga länder1) 15 14 29 15 14 29

SUMMA 6719 8964 15684 4635 4786 9421

2017

Sverige 3 957 4 097 8053 3 393 3 476 6869
Norge 242 160 402 199 101 300
Danmark 365 247 612 171 68 238
Finland 154 137 291 109 91 200
Estland 293 920 1212
Lettland 415 1 111 1526 156 276 432
Litauen 772 1 703 2475 341 476 817
Tyskland 289 201 490
Polen 14 29 43 14 29 43
Ukraina 20 38 58
Kina 10 32 42 10 32 42
Storbritannien 82 44 126 82 44 126
Irland 54 71 124
Luxemburg 121 104 225
Ryssland 23 64 87
Singapore 34 72 106 31 63 94
USA 31 18 49 24 17 41
Övriga länder2) 16 13 28 16 13 28

SUMMA 6889 9057 15946 4546 4686 9232

1) Brasilien och Hongkong.
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9 Övriga kostnader
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Lokalkostnader1) –1 604 –1 644 –1 254 –1 260
IT-kostnader –3 377 –3 479 –2 406 –2 372
Resor och representation –394 –387 –312 –277
Konsulter –731 –842 –564 –652
Marknadsföring –286 –301 –148 –144
Informationstjänster –623 –549 –551 –476
Övriga kostnader2) –186 254 –124 264

SUMMA –7201 –6947 –5361 –4918
1) Varav lokalhyror –1 130 –1 158 –954 –954

2) Netto efter avdrag för kostnader som aktiverats, se även not 23.

Arvoden och kostnadsersättningar till utsedda revisorer och revisionsbolag1)

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget –26 –29 –12 –12
Revisionsnära rådgivning –12 –21 –1 –1
Skatterådgivning –12 –12 –8 –5
Övriga tjänster –8 –4 –2 –2

PricewaterhouseCoopers2) –58 –65 –24 –20

Revisionsuppdraget –1 –1
Skatterådgivning –3 –1
Övriga tjänster3) –13 –2

Andra revisionsbolag –17 –3

SUMMA –75 –69 –24 –20

1) Moderföretaget inkluderar även de utländska filialerna.
2) Arvoden till PricewaterhouseCoopers AB från bolag i SEB-koncernen har under året uppgått till 22,1 Mkr (22,9). Av detta belopp avser 12,4 Mkr (15,8) revision och 9,7 Mkr (7,1)

övriga tjänster.
3) Varav 13 Mkr avser konsultationer kopplat till effektivitetsförbättringar.

Med revisionsuppdraget avses granskning av årsredovisningen och bokfö-
ringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsnära rådgivning innefattar
översiktlig granskning av delårsrapporter, myndighetsrapportering och tjäns-

ter i anslutning till intygsgivning och utlåtanden. Skatterådgivning innefattar
allmänna tjänster för utlandsboende och andra beskattningsfrågor. Övriga
tjänster innefattar rådgivning i redovisningsfrågor, tjänster i samband med
företagsförvärv/verksamhetsförändringar, operationell effektivitet och
bedömning av intern kontroll.

10 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Avskrivningar av materiella tillgångar –250 –222 –159 –127
Avskrivningar av leasingobjekt1) –4 985 –4 817
Avskrivningar av immateriella tillgångar –480 –607 –369 –462
Nedskrivning av materiella tillgångar –4 –4
Nedskrivning av immateriella tillgångar –101 –870
Utrangering och avyttring av immateriella tillgångar –30 –102

SUMMA –735 –964 –5512 –6377

1) I koncernen omklassificeras leasingintäkter netto till ränteintäkter. I moderbolaget redovisas leasingavskrivningar under rubriken Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar.

11 Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar
Koncernen

2018 2017

Fastigheter 34 62
Övriga materiella tillgångar 6 8

Vinster 40 70

Fastigheter –20 –229
Övriga materiella tillgångar –2 –3

Förluster –22 –232

SUMMA 18 –162
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12 Förväntade kreditförluster, netto
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Nedskrivningar eller återföringar – Steg 1 –117 –106
Nedskrivningar eller återföringar – Steg 2 –134 –123
Nedskrivningar eller återföringar – Steg 3 –613 –506

Nedskrivningar eller återföringar1) –864 –735
Reserveringar, netto2) 12 –183

Bortskrivningar ochåtervinningar

Bortskrivningar, totalt –1 768 –1 367 –1 280 –797
Återförda reserveringar utnyttjade för bortskrivningar 1 267 318 931 180

Bortskrivningar ej tidigare reserverade för –501 –1 050 –349 –617
Återvinningar på tidigare års bortskrivningar 199 230 64 51

Bortskrivningar, netto –302 –820 –285 –566

FÖRVÄNTADEKREDITFÖRLUSTER,NETTO1) –1166 –1020

KREDITFÖRLUSTER,NETTO2) –808 –749

1) Modell för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9. Består av ökningar till följd av utgivning, minskningar till följd av borttagande från balansräkningen och förändringar
till följd av förändrad kreditrisk.

2) Modell för inträffade förluster enligt IAS 39.

Förväntad kreditförlustnivå, netto, % 0,06 0,07
Kreditförlustnivå, % 0,05 0,05

13 Jämförelsestörande poster
Koncernen

2018 2017

Övriga intäkter 4 506 494

Summa rörelseintäkter 4506 494

Personalkostnader –1 320
Övriga kostnader –92
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar –978

Summa rörelsekostnader –2390

Jämförelsestörandeposter 4506 –1896

Skatt på jämförelsestörande poster 22 215

JÄMFÖRELSESTÖRANDEPOSTEREFTERSKATT 4528 –1681

Jämförelsestörande poster 2018
Den totala intäkten i resultaträkningen från de jämförelsestörande posterna
uppgick till 4 506 Mkr före skatt och 4 528 Mkr efter skatt.

SEB Pension
SEB sålde alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S
(”SEB Pension”) till Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (”Danica”), ett
dotterbolag till Danske Bank. Hela verksamheten med medarbetare, kundavtal
och datasystem, överfördes från SEB till Danica den 7 juni 2018. Transaktionen
gav en i princip skattefri realisationsvinst på 3 565 Mkr.

UC
Den 29 juni 2018, förvärvade det börsnoterade finska kreditinformationsföre-
taget Asiakastieto Group Plc (”Asiakastieto”) UC AB (”UC”). SEB erhöll aktier
i Asiakastieto vilket motsvarade 10,2 procent av bolaget och 0,3 miljarder
kronor kontant. Den skattefria realisationsvinsten uppgick till 941 Mkr.

Jämförelsestörande poster 2017
Den totala kostnaden i resultaträkningen från de jämförelsestörande posterna
uppgick till 1 896 Mkr före skatt och 1 681 Mkr efter skatt. Inklusive effekten på
Övrigt totalresultat på 494 Mkr minskades eget kapital med 2 175 Mkr från de
jämförelsestörande posterna.

Visa Sweden
Ersättningen från Visa Inc. vad gäller förvärvet av Visa Europe bestod av en
kombination av kontanter och aktier att fördelas på de olika medlemmarna i
Visa Europe. SEB tog emot en utdelning på 494 Mkr. Utdelningen beskattas
inte. Innehavet är klassificerat som en Finansiell tillgång som kan säljas där det
verkliga värdet redovisades i Övrigt totalresultat. Utdelningen minskade värde-
ringsbeloppet i Övrigt totalresultat med 494 Mkr.

SEB:s verksamhet i Tyskland
Den tyska kärnverksamheten flyttades från dotterbolaget SEB AG (namn-
ändrat till DSK Hyp AG) till den tyska filialen till moderbolaget Skandinaviska
Enskilda Banken AB (Publ) den 2 januari 2018. På grund av detta etablerades
omstruktureringsreserver för övertalighet och outnyttjade lokaler till ett totalt
belopp på 521 Mkr. Därutöver har banken ingått ett avtal att flytta sitt åta-
gande avseende den förmånsbestämda pensionsplanen för SEB AG till
Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G (BVV) till en total kostnad på
891 Mkr.

Nedskrivningar av immateriella IT-tillgångar
2017 gjordes en nedskrivning av immateriella IT-tillgångar som uppgick till
978 Mkr, med en positiv skatteeffekt på 215 Mkr.

14 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2018 2017

Koncernbidrag 2 149 1 554
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 568 332

SUMMA 2716 1885
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15 Skatt

Väsentliga delbelopp av skattekostnaden
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt –5 217 –4 554 –3 789 –3 633
Uppskjuten skatt 618 –145

Skatt på årets resultat –4 599 –4 699 –3 789 –3 633
Aktuell skatt avseende tidigare år 447 137 118 43

SKATT –4152 –4562 –3671 –3590

Sambandet mellan skattekostnad och redovisat resultat

Nettoresultat 23 134 16 197 21 720 17 811
Skatt 4 152 4 562 3 671 3 590

Redovisat resultat före skatt 27285 20759 25391 21401

Aktuell skatt med svensk skattesats om 22,0 procent –6 003 –4 577 –5 586 –4 708
Skatteeffekt av andra skattesatser för verksamhet i utlandet 399 429
Skatteeffekt av skattemässigt ej avdragsgilla kostnader –799 –641 –998 –788
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 525 519 2 795 1 863
Skatteeffekt av tidigare redovisade underskottsavdrag,
skatteavdrag eller temporära skillnader –362 156
Skatteeffekt av ej tidigare redovisade underskottsavdrag,
skatteavdrag eller temporära skillnader 23 –440

Aktuell skatt –5217 –4554 –3789 –3633

Skatteeffekt av uppkomst och återföring av underskottsavdrag,
skatteavdrag och temporära skillnader 362 –156
Skatteeffekt hänförlig till ändrade skattesatser eller införande av nya skatter 286
Skatteeffekt av tidigare inte redovisade underskottsavdrag, skatteavdrag
eller temporära skillnader –30 11

Uppskjuten skatt 618 –145

Aktuell skatt avseende tidigare år 447 137 118 43

SKATT1) –4152 –4562 –3671 –3590

1) Den totala skattekostnaden var 4 152 Mkr (4 562). Den effektiva skattesatsen för året var 15,2 procent (21,9). Exklusive jämförelsestörande poster var den effektiva skattesatsen
18,3 procent (21,0), i linje med SEB:s förväntade skattesats.

Uppskjutna skatteintäkter och skattekostnader redovisade i resultaträkningen

Överavskrivningar 137 –30
Pensionstillgångar, netto 91 178
Underskottsavdrag –75 –133
Övriga temporära skillnader 465 –161

SUMMA 618 –145

AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Övriga 6 395 5 252 2 813 1 999

Redovisade i resultaträkningen 6395 5252 2813 1999

Övriga 9 2

Redovisade i Eget kapital 9 2

SUMMA 6404 5255 2813 1999

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

Underskottsavdrag 75
Pensionstillgångar, netto 1 1
Övriga temporära skillnader1) 252 188

Redovisade i resultaträkningen 253 264

Orealiserade förluster på finansiella tillgångar –2 –3

Redovisade i Eget kapital –2 –3

SUMMA 251 260

1) En temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs eller skulds redovisade respektive skattemässiga värde.

Underskottsavdragen i koncernen för vilken uppskjuten skattefordran inte
redovisas i balansräkningen uppgår till 5 080 Mkr (4 662) brutto. Dessa redo-
visas ej på grund av osäkerhet om möjligheten att utnyttja dem. Detta inklude-

rar förluster där beloppet endast kan användas för kommunalskatt. Den poten-
tiella skattefordran som inte redovisas uppgår till 1 108 Mkr (919).
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Not 15 fortsättning Skatt

AKTUELLA SKATTESKULDER
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Övriga 1 734 1 463 655 684

Redovisade i resultaträkningen 1734 1463 655 684

SUMMA 1734 1463 655 684

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER

Överavskrivningar 6 084 6 388
Pensionstillgångar och -skulder, netto –302 –211
Övriga temporära skillnader1) 40 144

Redovisade i resultaträkningen 5822 6321

Pensionstillgångar och -skulder, netto 1 164 1 372
Orealiserade vinster i kassaflödessäkringar 85 336 85 336
Orealiserade vinster i finansiella tillgångar som kan säljas 70 49

Redovisade i Eget kapital 1318 1758 85 336

SUMMA 7141 8079 85 336

1) En temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs eller skulds redovisade respektive skattemässiga värde. Skillnaden resulterar i uppskjutna skatteskulder och skattefordringar.

Från och med 2018 erläggs preliminär inkomstskatt kvartalsvis på vinster i
Estland med en skattesats om 14 procent (0). Erlagd preliminär inkomstskatt
kan avräknas mot skatt som ska betalas på belopp som distribueras som utdel-
ning, där skattesatsen är mellan 20 och 14 procent (20). Ingen uppskjuten
skatteskuld är upptagen hänförlig till framtida skattekostnader i samband

med utdelning från Estland. Från 2018 betalas ingen inkomstskatt i Lettland
såvida vinsten inte delas ut. Ingen uppskjuten skatt är redovisad för möjliga
framtida skattekostnader på utdelningar från Lettland. Skattesatsen i Lettland
är 20 procent (0).

16 Nettoresultat per aktie
Koncernen

2018 20171)

Aktieägarnas andel av nettoresultatet, Mkr 23 134 16 197
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 2 164 2 168
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 10:69 7:47

Aktieägarnas andel av nettoresultatet, Mkr 23 134 16 197
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 2 177 2 178
Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 10:63 7:44

Utspädning2)

Genomsnittligt antal aktier, miljoner 2 164 2 168
Justering för vägt genomsnittligt antal ytterligare
utestående serie A-aktier efter utspädning, miljoner 13 10
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 2 177 2 178

1) 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.
2) Beräknad utspädning baserad på ett bedömt ekonomiskt värde för de långsiktiga incitamentsprogrammen.

17 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Kassabehållning 2 249 1 960 155 132
Kassabehållning hos centralbanker 206 866 175 262 163 925 97 609

SUMMA 209115 177222 164081 97741



Finansiella rapporter Noter

SEB Årsredovisning 2018116

18 Utlåning
Koncernen Moderbolaget

20181) 20172) 20181) 20172)

Utlåning 33 294 12 444 29 665 8 498
Repor 334 334

Utlåning till centralbanker 33294 12778 29665 8832

Utlåning 37 631 31 862 84 694 181 221
Marginalsäkerheter 5 197 6 800 5 774 8 672
Repor 1 458 56 200 56

Utlåning till kreditinstitut 44287 38717 90668 189949

Utlåning 1 490 771 1 415 603 1 256 596 1 133 727
Marginalsäkerheter 56 118 28 931 56 164 29 949
Repor 97 936 42 230 97 926 42 230

Utlåning till allmänheten 1644825 1486765 1410687 1205906

SUMMA 1722406 1538260 1531020 1404687

1) Modell för förväntade förluster enligt IFRS 9.
2) Modell för inträffade förluster enligt IAS 39.

Utlåning per värderingskategori

Koncernen Moderbolaget

20181) FVHFT FVMPL AmC Summa FVHFT FVMPL AmC Summa

Utlåning till centralbanker 33 294 33294 29 665 29665
Utlåning till kreditinstitut 200 44 087 44287 200 90 468 90668
Utlåning till allmänheten 97 936 1 901 1 544 988 1644825 97 936 1 901 1 310 850 1410687

SUMMA 98136 1901 1622368 1722406 98136 1901 1430982 1531020

Koncernen Moderbolaget

20172) LaR Summa LaR Summa

Utlåning till centralbanker 12 778 12778 8 832 8832
Utlåning till kreditinstitut 38 717 38717 189 949 189949
Utlåning till allmänheten 1 486 765 1486765 1 205 906 1205906

SUMMA 1538260 1538260 1404687 1404687

1) Modell för förväntade förluster enligt IFRS 9.
2) Modell för inträffade förluster enligt IAS 39.
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Not 18 fortsättning Utlåning

Exponering och reserver för förväntande kreditförluster per steg

Tabellen visar redovisat bruttovärde för exponeringar i balansräkningen och
nominellt belopp för exponeringar utanför balansräkningen fördelat per steg
med syfte att sätta reserver för förväntade kreditförluster i relation till total

exponering. För kundfordringar används en förenklad metod baserad på för-
fallna fordringar för att beräkna förväntade kreditförluster för återstående
löptid. För öppningsbalanser per 1 januari 2018, se not 53.

Koncernen, 2018

Steg1 (12månaders förväntade kreditförluster)
Redovisat bruttovärde/

Nominellt belopp

Reserv för
förväntade

kreditförluster
Redovisat värde/

Netto belopp

Reserveringsgrad
för förväntade

kreditförluster, %

Räntebärande värdepapper 16 337 –1 16 336
Utlåning1) 1 552 954 –643 1 552 311

Finansiella tillgångar 1 569 291 –643 1 568 647
Finansiella garantier och lånelöften 602 884 –195 602 689

Summa 2172175 –838 2171337 0,04

Steg2 (förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1) 2) 70 125 –1 364 68 761

Finansiella tillgångar 70 125 –1 364 68 761
Finansiella garantier och lånelöften 16 712 –240 16 472

Summa 86837 –1605 85233 1,85

Steg3 (osäker tillgång/förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1) 3) 8 158 –3 331 4 827

Finansiella tillgångar 8 158 –3 331 4 827
Finansiella garantier och lånelöften 242 –38 203

Summa 8400 –3370 5030 40,11

Summa

Räntebärande värdepapper 16 337 –1 16 336
Utlåning1) 1 631 237 –5 338 1 625 899

Finansiella tillgångar 1 647 574 –5 339 1 642 235
Finansiella garantier och lånelöften 619 838 –474 619 365

SUMMA 2267412 –5813 2261600 0,26

1) Exklusive checkkonton hos kreditinstitut som utbetalas på anfordran.
2) Varav redovisat bruttovärde 1 169 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 2 Mkr under den förenklade metoden för förväntade kreditförluster för återstående löptid.
3) Varav redovisat bruttovärde 1 281 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 349 Mkr för köpta eller utgivna finansiella tillgångar som är kreditförsämrade vid första

redovisningstillfället.

Andel lån i steg 3, brutto, % 0,50
Andel lån i steg 3, netto, % 0,30

Moderbolaget, 2018

Steg1 (12månaders förväntade kreditförluster)
Redovisat bruttovärde/

Nominellt belopp

Reserv för
förväntade

kreditförluster
Redovisat värde/

Netto belopp

Reserveringsgrad
för förväntade kre-

ditförluster, %

Räntebärande värdepapper 17 537 –1 17 536
Utlåning1) 1 370 604 –534 1 370 070

Finansiella tillgångar 1 388 141 –534 1 387 606
Finansiella garantier och lånelöften 544 335 –177 544 158

Summa 1932475 –711 1931764 0,04

Steg2 (förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Räntebärande värdepapper 32 0 32
Utlåning1) 2) 59 135 –1 104 58 031

Finansiella tillgångar 59 167 –1 104 58 063
Finansiella garantier och lånelöften 12 655 –195 12 460

Summa 71822 –1299 70523 1,81

Steg3 (osäker tillgång/förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1) 3) 4 587 –1 705 2 882

Finansiella tillgångar 4 587 –1 705 2 882
Finansiella garantier och lånelöften 70 –11 59

Summa 4656 –1716 2941 36,85

Summa

Räntebärande värdepapper 17 569 –1 17 568
Utlåning1) 1 434 325 –3 343 1 430 982

Finansiella tillgångar 1 451 895 –3 344 1 448 551
Finansiella garantier och lånelöften 557 060 –382 556 677

SUMMA 2008954 –3726 2005228 0,19

1) Exklusive checkkonton hos kreditinstitut som utbetalas på anfordran.
2) Varav redovisat bruttovärde 1 225 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 2 Mkr under den förenklade metoden för förväntade kreditförluster för återstående löptid.
3) Varav redovisat bruttovärde 1 227 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 296 Mkr för köpta eller utgivna finansiella tillgångar som är kreditförsämrade vid första

redovisningstillfället.

Andel lån i steg 3, brutto, % 0,32
Andel lån i steg 3, netto, % 0,20
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Utlåning och reserver för förväntade kreditförluster per bransch

Denna tabell visar redovisat bruttovärde för utlåning värderad till upplupet anskaffningsvärde och reserver för förväntade kreditförluster i syfte att visa reserver
för förväntade kreditförluster i relation till utlåningen.

Redovisat bruttovärde Reserv för förväntade kreditförluster Redovisat värde

Koncernen, 2018

Steg 1
(12 måna-

ders för-
väntade

kredit-
förluster)

Steg 2
(förvän-

tade
kredit-

förluster
för åter-
stående

löptid)

Steg 3
(osäker till-

gång/förvän-
tade kredit-

förluster för
återstående

löptid) Summa

Steg 1
(12 måna-

ders för-
väntade

kredit-
förluster)

Steg 2
(förvän-

tade
kredit-

förluster
för åter-
stående

löptid)

Steg 3
(osäker till-

gång/förvän-
tade kredit-

förluster för
återstående

löptid) Summa Summa

Banker 97795 900 98695 –2 –2 –4 98691

Finans och försäkring 97 670 670 15 98355 –17 –4 –11 –32 98323
Parti- och detaljhandel 80 168 3 357 557 84082 –43 –83 –182 –308 83774
Transport 35 245 755 107 36107 –14 –7 –77 –98 36008
Rederiverksamhet 50 158 969 1 694 52821 –18 –5 –407 –430 52391
Övrig serviceverksamhet 153 943 8 053 868 162863 –144 –233 –352 –729 162134
Byggnadsindustri 12 743 1 554 225 14522 –7 –17 –47 –71 14451
Tillverkningsindustri 91 680 3 712 731 96122 –82 –74 –529 –684 95437
Jordbruk, skogsbruk och fiske 21 788 1 577 129 23494 –8 –8 –40 –56 23438
Utvinning av mineraler, olja och gas 14 615 6 046 530 21191 –30 –421 –97 –548 20644
Försörjning av el, gas och vatten 39 045 764 2 39810 –15 –44 –60 39750
Övrigt 52 552 3 370 119 56040 –57 –75 –237 –369 55671

Företag 649606 30826 4977 685409 –436 –971 –1979 –3386 682023

Kommersiell fastighetsförvaltning 143 670 2 945 561 147175 –18 –19 –188 –224 146951
Förvaltning av bostadsfastigheter 92 395 1 276 93 93764 –6 –1 –32 –39 93726

Fastighetsförvaltning 236065 4221 655 240940 –23 –20 –220 –263 240677

Bostadsrättsföreningar 54807 8695 63502 –1 0 –2 –4 63498

Offentlig förvaltning 13026 280 2 13309 –1 –4 –2 –7 13302

Bostadskrediter 434 868 18 381 714 453963 –39 –114 –227 –380 453583
Övrig utlåning 66 786 6 822 1 810 75419 –139 –253 –902 –1294 74125

Hushåll 501655 25204 2524 529383 –178 –367 –1129 –1674 527708

SUMMA 1552954 70125 8158 1631237 –643 –1364 –3331 –5338 1625899

Exklusive checkkonton kreditinstitut och inklusive kund- och likvidfordringar redovisade som övriga tillgångar.

Steg 3 utlåning (osäkra lån) och säkerheter per bransch

Tabellen visar redovisat bruttovärde och reserver för förväntade kreditförluster för osäkra tillgångar (steg 3) i balansräkningen samt verkligt värde på säkerheter
för dessa tillgångar.

Koncernen, 2018
Redovisat

bruttovärde
Reserv för förväntade

kreditförluster Redovisat värde
Verkligt värde
på säkerheter

Banker 0 0 0 0
Företag 4 977 –1 979 2 998 2 920
Fastighetsförvaltning1) 655 –222 433 526
Offentlig förvaltning 2 –2 1 1
Hushåll 2 524 –1 129 1 395 1 236

SUMMA 8158 –3331 4827 4683

1) Inklusive bostadsrättsföreningar.

Exponering per riskklassificeringskategori

Tabellen visar redovisat bruttovärde för exponeringar i balansräkningen och nominella belopp för åtaganden utanför balansräkningen fördelat på steg och risk-
klassificeringskategori. För mer information om kategorier för riskklassificering, se not 41.

Koncernen, 2018

Steg 1 (12 månaders
förväntade

kreditförluster)

Steg 2 (förväntade
kreditförluster för

återstående löptid)

Steg 3 (osäker tillgång/
förväntade kreditförluster

för återstående löptid)1) Summa

"Investment grade" 1 469 235 18 693 0 1487928
Standardbevakning 702 940 42 885 0 745825
"Watch list" 0 25 260 0 25260
Fallissemang 0 0 8 400 8400

SUMMA 2172175 86837 8400 2267412

1) Varav redovisat bruttovärde 1 281 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 349 Mkr för köpta eller utgivna finansiella tillgångar som är kreditförsämrade vid första
redovisningstillfället.
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Avstämning av reserv för förväntade kreditförluster

Avstämning av förändringar i reserver för förväntade kreditförluster för exponeringar i balansräkningen (Utlåning och Räntebärande värdepapper värderade till
upplupet anskaffningsvärde) och åtaganden utanför balansräkningen (Finansiella garantier och Lånelöften).

Koncernen Moderbolaget

Utlåning och räntebärande värdepapper

Steg 1
(12 månaders

förväntade
kredit-

förluster)

Steg 2
(förväntade

kreditför-
luster för

återstående
löptid)

Steg 3
(osäker tillgång/

förväntade
kreditförluster

för återstående
löptid) Summa

Steg 1
(12 månaders

förväntade
kredit-

förluster)

Steg 2
(förväntade

kreditför-
luster för

återstående
löptid)

Steg 3
(osäker tillgång/

förväntade
kreditförluster

för återstående
löptid) Summa

Reserv för förväntade kreditförluster
den 1 januari 20181) 624 1 142 3 688 5453 399 876 2 013 3288
Utgivning och borttagande från
balansräkningen, netto 542 –361 158 339 520 –324 132 328
Förändringar till följd av förändrad kreditrisk –448 543 614 710 –434 489 513 568
Minskning av reservkonto på grund av
bortskrivningar –1 267 –1267 –931 –931
Valutakursdifferenser –74 40 139 104 49 63 –21 91

SUMMA 643 1364 3331 5339 534 1104 1705 3344

Finansiella garantier och lånelöften

Reserv för förväntade kreditförluster
den 1 januari 20181) 164 283 229 676 133 109 140 381
Utgivning och borttagande från
balansräkningen, netto 68 –224 –86 –242 52 –230 –74 –253
Förändringar till följd av förändrad kreditrisk –44 175 –73 58 –32 189 –64 92
Valutakursdifferenser 8 7 –32 –18 25 128 10 162

SUMMA 195 240 38 474 177 195 11 382

Summa utlåning, räntebärande värdepapper, finansiella garantier och lånelöften

Reserv för förväntade kreditförluster
den 1 januari 20181) 787 1 425 3 917 6129 532 985 2 152 3669
Utgivning och borttagande från
balansräkningen, netto 610 –585 72 97 572 –554 58 75
Förändringar till följd av förändrad kreditrisk –492 718 541 768 –466 678 448 660
Minskning av reservkonto på grund av
bortskrivningar –1 267 –1267 –931 –931
Valutakursdifferenser –66 46 107 87 74 191 –11 253

SUMMA 838 1605 3370 5813 711 1299 1716 3726

1) IFRS 9

Minskningen av totala reserver för förväntade kreditförluster under 2018
berodde på bortskrivningar av exponeringar i Steg 3.

Reserver för förväntade kreditförluster i Steg 1 ökade till följd av en tillväxt
i exponeringar.

Reserver i Steg 2 ökade på grund av en migration av exponeringar med
en högre reserveringsgrad för förväntade kreditförluster. Samtidigt var det
i Steg 2 utflöden av exponeringar av två skäl, dels till Steg 3 på grund av
kreditförsämringar men också till Steg 1 till följd av förbättrad datakvalitet.

Exponeringar och förväntade kreditförlustreserver i Steg 3 reducerades
betydligt till följd av bortskrivningar. Totala minskningen i reserveringar
motverkades dock delvis av inflöden av exponeringar med försämrad kredit-
kvalitét.

Viktiga makroekonomiska antaganden för beräkning av reserver för
förväntade kreditförluster
Det mest sannolika scenariot baseras på SEB:s officiella makroekonomiska
prognoser som publiceras i Nordic Outlook. Utöver det mest sannolika scena-
riot används ett mer positivt och ett mer negativt scenario för att säkerställa
en opartisk uppskattning av kreditförluster under IFRS 9. Sammanvägningen
av scenarierna bestäms genom en kombination av statistisk analys och expert-
bedömningar. De makroekonomiska prognoserna uppdateras fyra gånger per
år eller oftare om det är lämpligt på grund av snabba förändringar. I tabellen
nedan visas de viktigaste makroekonomiska antagandena för det mest sanno-
lika scenariot vid utgången av året, den 31 december 2018. Dessa baseras på
Nordic Outlook som publicerades den 13 november 2018. Individuella scena-
rios används för SEB:s hemmamarknader.

2018 2019 2020 2021

Inhemsk BNP, SEB:s hemmamarknader 1,4%–4,3% 1,8%–3,5% 1,7%–3,2% 1,7%–3,0%
Tillväxt BNP Världen (PPP) 3,8% 3,6% 3,6% 3,4%
Tillväxt i hushållens konsumtion, Sverige 2,0% 1,8% 1,8% 2,0%
Ränta (STIBOR) –0,30% 0,2% 0,75% 1,55%
Prisutveckling för bostadsfastigheter, Sverige –3,2% –3,0% 1,6% 4,0%
Arbetslöshet, Baltikum 6,5–7,7% 6,2–7,0% 6,0–6,5% 6,4–6,5%

De viktigaste antagandena som påverkar reserverna för förväntade kreditförluster för företagssegmentet respektive hushållssegmenet är:

Företagssegmentet:

(i) BNP påverkan på företagens utveckling
(ii) Fastighetsprisutveckling påverkan på värdering av säkerheter

Segmentet för små ochmellanstora företag och hushållskunder:

(i) Tillväxt i hushållens konsumtion påverkan på låntagares förmåga att uppfylla sina åtaganden
(ii) Prisutveckling för bostadsfastigheter påverkan på värdering av hypotekslån
(iv) Arbetslöshet påverkan på låntagares förmåga att uppfylla sina återbetalningar
(ii) Räntor påverkan på låntagares förmåga att uppfylla sina åtaganden

Per 31 december 2018 bedömdes sannolikheten för det negativa scenariot till 20–25 procent och sannolikheten för det positiva scenariot till 15 procent.
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Känslighetsanalys avmakroekonomiska antaganden
En försämring av utsikterna för de prognostiserade makroekonomiska anta-
gandena för varje scenario eller en ökning av sannolikheten för det negativa
scenariot skulle, generellt sett, både öka antalet lån som flyttas från Steg 1 till
Steg 2 och öka de beräknade förväntade kreditförlusterna. Å andra sidan skulle
en förbättring i utsikterna för de prognostiserade makroekonomiska antagan-

dena eller en ökad sannolikhet för att det positiva scenariot inträffar ha mot-
satt positiv påverkan.

Om de negativa eller positiva scenarierna skulle tilldelas 100 procent sanno-
likhet, skulle reserven för de förväntade kreditförlusterna för koncernen öka
med 8 procent respektive minska med 4 procent jämfört med det viktade sce-
nariot.

Reserv för förväntade
kreditförluster under scenario

Skillnad i reserv för förväntade
kreditförluster jämfört med

det viktade scenariot, %

SEB-koncernen Negativt scenario 6 256 8%
Positivt scenario 5 570 –4%

Företag & Privatkunder Negativt scenario 1 896 9%
Positivt scenario 1 638 –6%

Stora Företag & Finansiella Institutioner Negativt scenario 2 787 8%
Positivt scenario 2 553 –4%

Baltikum Negativt scenario 1 484 6%
Positivt scenario 1 358 –3%

Viktiga antagande för bedömning av en betydande ökning av kreditrisk
För finansiella tillgångar som genererats den 1 januari 2018 eller senare är den
viktigaste kvantitativa indikatorn förändring av sannolikhet för fallissemang
(PD) genom att jämföra den scenariovägda sannolikheten för fallissemang på
årsbasis vid rapporteringstillfället med den scenariovägda sannolikheten för

fallissemang på årsbasis vid första redovisningstillfället. För finansiella till-
gångar som registrerats före den 1 januari 2018 är förändringar i SEB:s interna
riskklassificering sedan första redovisningstillfället den viktigaste kvantitativa
indikatorn.

Kvantitativa indikatorer som signalerar betydande ökning av kreditrisk

Finansiella tillgångar genererade
före den 1 januari 2018

Finansiella tillgångar genererade
den 1 januari 2018 eller senare

”Watch list” 1) 1)

”Investment grade” 2–7 klasser Årligt PD återstående löptid ökas
med 200% och ≥ 50 baspunkterStandardbevakning 1–2 klasser

1) När en finansiell tillgång placeras på ”Watch list” placeras den i Steg 2 och får automatiskt klassificeringen att en betydande ökning av kreditrisken har skett.

Oavsett de kvantitativa indikatorerna, bedöms en betydande ökning av kredit-
risken ha skett om nedanstående grundläggande indikatorer inträffat:
– en betalning är försenad >30 dagar men <90 dagar, eller
– den finansiella tillgången är ”forborne” (när de avtalsenliga lånevillkoren har

ändrats eller eftergifter har getts på grund av kundens finansiella problem).

De grundläggande indikatorerna sammanfaller ofta med de kvantitativa indika-
torerna som signalerar en betydande ökning av kreditrisk.

Känslighetsanalys av indikatorerna som signalerar betydande ökning
av kreditrisk
Förändring i förväntade kreditförluster till följd av ändringar av kvantitativa
indikatorsnivåer analyseras regelbundet, dessa tester inkluderar följande
alternativa indikatorsnivåer:

– placering i Steg 2 av alla finansiella tillgångar vars riskklass har försämrats
med 1 klass eller mer;

– minskning av gränsvärdet för Steg 2 till 30 baspunkter ökning av årsjusterat
PD för återstående löptid i enligt med EBA:s stresstestmetodologi.

Ovanstående tester innebar per 31 december 2018 en ökning av den totala
reserven för förväntade kreditförluster som var mindre än 1,5 procent av reser-
ven. Den relativt ringa förändringen beror på att watch list och de grundläg-
gande indikatorerna placerar en stor andel av dessa finansiella tillgångar i
steg 2 oavsett förändringen av de kvantitativa indikatorerna.

Förutom dessa tester inkluderas även effekterna av makroekonomiska för-
ändringar på låneportföljen som en del av den regelbundna ICAAP processen,
som beskrivs mer i detalj i not 42 Kapitaltäckning.

Förfallna lån
Koncernen Moderbolaget

2018 Utlåning Summa Utlåning Summa

≤ 30 dagar 3 540 3540 1 708 1708
>30 ≤ 60 dagar 1 758 1758 1 429 1429
>60 ≤ 90 dagar 803 803 633 633
> 90 dagar 4 350 4350 1 883 1883

SUMMA 10450 10450 5653 5653

Förfallna men ej osäkra lån
Koncernen Moderbolaget

2017 Företag Hushåll Övriga Summa Företag Hushåll Övriga Summa

<30 dagar 4 855 4 219 48 9122 2 126 2 870 6 5001
31–60 dagar 154 423 2 579 67 228 295
>60 dagar1) 316 322 3 641 114 99 2 214

SUMMA 5325 4965 52 10342 2306 3197 7 5510

1) Exklusive portföljvärderade lån.

“Forborne” lån
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Summa “forborne” lån 13 339 14 640 9 911 10 948
varav varken är oreglerade eller osäkra1) 7 793 6 995 6 095 5 373

1) Enligt EBA:s definition.
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19 Räntebärande värdepapper
Koncernen, 2018

Räntebärande värdepapper per emittent
Svenska

staten
Svenska

kommuner
Svenska

bolåneinstitut
Övriga svenska

emittenter
Utländska

stater

Övriga
utländska

emittenter Summa

Belåningsbara skuldinstrument1)
Verkligt värde via resultatet, handel 3 786 7 652 2 168 13607
Obligatoriskt värderat till verkligt värde
via resultatet 7 392 2 725 1 048 187 34 461 2 713 48527
Verkligt värde via resultatet 950 111 3 947 1 066 95 6168
Upplupet anskaffningsvärde 8 509 8509

Summa 12128 2836 4995 187 51688 4976 76811

Övriga skuldinstrument
Verkligt värde via resultatet, handel 2 638 3 725 5 24 224 30592
Obligatoriskt värderat till verkligt värde
via resultatet 377 3 840 9 396 4 049 912 21 434 40008
Verkligt värde via resultatet 50 1 22 152 225
Upplupet anskaffningsvärde 7 649 7649

Summa 427 3840 12035 7796 918 53458 78474
Upplupen ränta 844

SUMMA 12555 6676 17030 7983 52606 58435 156128

Koncernen, 2017

Belåningsbara skuldinstrument1)
Utlåning till allmänheten 6 875 6 020 12895
Värdepapper för handel 7 893 4 606 15 000 18 759 15 46274
Försäkringstillgångar till verkligt värde 783 859 4 686 1 632 524 8485
Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde
via resultatet 6 259 876 7135
Finansiella tillgångar som kan säljas 304 21 641 3 441 25386

Summa 8980 5465 19686 55167 10877 100175

Övriga skuldinstrument
Värdepapper för handel 15 740 8 183 23 38 874 62820
Insurance assets at fair value 254 317 2 441 998 369 4379
Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde
via resultatet 813 813
Finansiella tillgångar som kan säljas 270 270

Summa 254 16057 10624 2104 39243 68283
Upplupen ränta 812

SUMMA 8980 5719 16057 30310 57271 50120 169269

1) Belåningsbara skuldinstrument betraktas som sådana om de, enligt nationell lagstiftning, accepteras av centralbanker där SEB är etablerat.

Moderbolaget, 2018

Räntebärande värdepapper per emittent
Svenska

staten
Svenska

kommuner
Svenska

bolåneinstitut
Övriga svenska

emittenter
Utländska

stater

Övriga
utländska

emittenter Summa

Belåningsbara skuldinstrument1)
Verkligt värde via resultatet, handel 3 786 7 470 2 144 13400
Obligatoriskt värderat till verkligt värde
via resultatet 6 840 2 725 11 409 1 486 21261
Upplupet anskaffningsvärde 8 509 8509

Summa 10626 2725 27389 3630 44370

Övriga skuldinstrument
Verkligt värde via resultatet, handel 2 638 3 725 24 179 30543
Obligatoriskt värderat till verkligt värde
via resultatet 3 840 7 973 2 707 21 416 35937
Upplupet anskaffningsvärde 7 649 7649

Summa 3840 10612 6432 53244 74128
Upplupen ränta 729

SUMMA 10626 6565 10612 6432 27389 56874 119227

Moderbolaget, 2017

Belåningsbara skuldinstrument1)
Utlåning till allmänheten 6 875 6875
Värdepapper för handel 7 893 4 606 15 000 18 546 46045
Finansiella tillgångar som kan säljas 6 087 6087

Summa 7893 4606 15000 31508 59007

Övriga skuldinstrument
Värdepapper för handel 15 740 8 182 38 872 62793
Finansiella tillgångar som kan säljas 2 575 29 2604

Summa 15740 10757 38901 65398
Upplupen ränta 665

SUMMA 7893 4606 15740 25757 31508 38901 125070

1) Belåningsbara skuldinstrument betraktas som sådana om de, enligt nationell lagstiftning, accepteras av centralbanker där SEB är etablerat.
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20 Egetkapitalinstrument
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Verkligt värde via resultaträkningen, handel 33 192 48 371 33 191 48 370
Verkligt värde via resultaträkningen, obligatoriskt1) 17 242 3 801
Verkligt värde optionen2) 8 880 9
Finansiella tillgångar som kan säljas2) 3) 1952 1 719

SUMMA3) 50434 59204 36993 50098

1) IFRS 9
2) IAS 39
3) Varav övertagna aktier och andelar för skydd av fordran 29 Mkr (42).

21 Derivatinstrument och säkringsredovisning
Koncernen Moderbolaget

Derivatinstrument 2018 2017 2018 2017

Ränterelaterade 56 262 59 908 54 598 58 750
Valutarelaterade 42 260 37 904 41 879 38 494
Aktierelaterade 4 428 3 349 4 432 3 355
Övriga 12 513 3 708 12 373 3 621

Medpositiva stängningsvärden 115463 104868 113282 104220
Ränterelaterade 35 701 39 372 35 723 40 223
Valutarelaterade 41 976 40 669 40 490 41 438
Aktierelaterade 3 825 1 928 3 825 1 950
Övriga 15 371 3 465 15 231 3 379

Mednegativa stängningsvärden 96872 85434 95269 86990

Med positiva stängningsvärden Med negativa stängningsvärden

Koncernen, 2018 Nominellt belopp Bokfört värde Nominellt belopp Bokfört värde

Optioner 178 317 2 923 180 630 2 931
Terminer 2 003 207 75 1 822 075 57
Swappar 4 534 026 53 264 3 925 372 32 713

Ränterelaterade 6715550 56262 5928077 35701
varav clearat 1 226 139 25 103

Optioner 227 898 1 658 130 787 1 863
Terminer 677 737 12 158 666 221 11 096
Swappar 1 838 641 28 444 1 802 621 29 017

Valutarelaterade 2744276 42260 2599629 41976
varav börshandlade 9 60

Optioner 13 019 1 124 13 078 1 721
Terminer 991 1 104
Swappar 36 170 2 314 15 921 1 000

Aktierelaterade 49189 4428 29000 3825
varav börshandlade 721 2 041

Optioner 37 252 3 010 58 610 3 065
Terminer 54 981 8 780 52 439 10 564
Swappar 18 687 723 36 699 1 742

Övriga 110920 12513 147748 15371
varav börshandlade 31 443 5 071 7 454 6 018

SUMMA 9619936 115463 8704454 96872
varav börshandlade 32 669 5 941 7 479 8 222

Koncernen, 2017

Optioner 127 819 2 719 194 210 3 949
Terminer 2 026 323 127 2 379 972 179
Swappar 3 125 249 57 062 2 808 063 35 244

Ränterelaterade 5279390 59908 5382245 39372

Optioner 202 288 2 082 195 228 2 225
Terminer 322 076 7 741 497 127 11 880
Swappar 1 540 961 28 081 1 576 686 26 563

Valutarelaterade 2065326 37904 2269041 40669
varav börshandlade 3 42

Optioner 20 630 2 226 15 835 576
Terminer 62 29
Swappar 120 991 1 060 168 563 1 322

Aktierelaterade 141621 3349 184398 1928
varav börshandlade 278 146

Optioner 43 648 1 801 58 023 2 550
Terminer 26 270 951 3 387 65
Swappar 16 334 955 20 242 850

Övriga 86252 3708 81652 3465
varav börshandlade 28 802 1 068 3 141 375

SUMMA 7572590 104868 7917336 85434
varav börshandlade 28 802 1 349 3 141 563
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Not 21 fortsättning Derivatinstrument och säkringsredovisning

Med positiva stängningsvärden Med negativa stängningsvärden

Moderbolaget, 2018 Nominellt belopp Bokfört värde Nominellt belopp Bokfört värde

Optioner 148 362 1 857 148 640 2 015
Terminer 2 001 981 74 1 822 050 57
Swappar 4 538 798 52 667 3 928 277 33 651

Ränterelaterade 6689140 54598 5898967 35723

Optioner 228 913 1 662 131 213 1 864
Terminer 501 649 12 152 509 422 11 081
Swappar 1 831 138 28 066 1 811 430 27 544

Valutarelaterade 2561699 41879 2452065 40490
varav börshandlade 9 60

Optioner 13 019 1 124 13 063 1 721
Terminer 991 1 104
Swappar 36 155 2 318 15 921 1 000

Aktierelaterade 49174 4432 28985 3825
varav börshandlade 721 2 041

Optioner 36 253 2 892 57 611 2 948
Terminer 53 838 8 758 51 296 10 542
Swappar 18 687 723 36 699 1 742

Övriga 108778 12373 145606 15231
varav börshandlade 29 301 4 931 5 312 5 878

SUMMA 9408792 113282 8525623 95269
varav börshandlade 29 301 5 662 5 312 7 980

Moderbolaget, 2017

Optioner 106 346 2 333 147 622 3 512
Terminer 2 026 323 127 2 379 972 179
Swappar 3 135 062 56 290 2 825 626 36 531

Ränterelaterade 5267731 58750 5353220 40223

Optioner 211 368 2 142 199 247 2 220
Terminer 349 973 8 272 492 378 11 783
Swappar 1 553 851 28 080 1 640 304 27 434

Valutarelaterade 2115192 38494 2331929 41438
varav börshandlade 3 42

Optioner 20 665 2 232 15 803 599
Terminer 62 29
Swappar 120 991 1 060 168 563 1 322

Aktierelaterade 141656 3355 184366 1950
varav börshandlade 278 146

Optioner 42 192 1 718 59 493 2 467
Terminer 25 890 948 3 767 62
Swappar 16 334 955 20 242 850

Övriga 84417 3621 83502 3379
varav börshandlade 26 952 981 4 991 289

SUMMA 7608996 104220 7953016 86990
varav börshandlade 26 952 1 263 4 991 477
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Not 21 fortsättning Derivatinstrument och säkringsredovisning

Säkringsredovisning

Redovisningsprinciper
I samband med att International Accounting Standards Board offentliggjorde
den internationella rapporteringsstandarden IFRS 9 fastslog man att företag
har valmöjligheten att fortsätta att tillämpa kraven på säkringsredovisning i
IAS 39. Koncernen har valt att fortsätta tillämpa redovisningsprinciperna i
IAS 39 avseende säkringsredovisning.

Riskhantering
Styrelsen fastställer hur stor marknadsrisk som är acceptabel genom att sätta
övergripande limiter och generella instruktioner. Risktolerans och limiter sätts
för tradingverksamheten, övrig bankverksamhet och pensionsplanerna. Group
Risk Committee fördelar de fastställda mandaten till divisionerna och treasury-
funktionen, som i sin tur fördelar ut erhållna limiter internt. Treasury har det över-
gripande ansvaret för att hantera dessa risker vilka konsolideras på central nivå.

Riskkategori och designerad riskexponering
Ränterisk är den designerade riskexponering för verkligt värde- samt kassa-
flödessäkringar. Ränterisk uppstår till följd av förändringar i räntor och huvud-
delen av koncernens ränterisk är strukturell och uppstår i den övriga bankverk-
samheten när räntebindningsperioderna i tillgångar och skulder, inklusive deri-
vat, skiljer sig.

Verkligt värde och portföljsäkringar
Koncernen innehar en portfölj av långfristiga fastförräntade bolån samt lång-
fristiga fastförräntade emitterade värdepapper vilka är exponerade mot för-
ändringar i verkligt värde till följd av fluktuationer i marknadsräntor. Ränterisk
som utgör den designerade riskexponeringen är definierad som den förändring
i verkligt värde på långfristiga fastförräntade bolån och långfristiga emitterade
värdepapper som uppstår uteslutande från förändringar i applicerade diskon-
teringsräntor såsom relevanta IBOR-räntor. Koncernen säkrar en andel av exis-
terande ränterisk i nämnda fastförräntade finansiella tillgångar och finansiella
skulder mot förändringar i verkligt värde. För detta ändamål ingås ränteswap-
par där koncernen betalar det fasta benet och erhåller det rörliga benet för
säkring av långfristiga fastförräntade bolån samt ränteswappar där man erhål-
ler den fasta räntan och betalar den rörliga räntan för säkring av långfristiga
fastförräntade emitterade värdepapper. Tillvägagångssättet innebär att den
fasta ränta på den säkrade posten ersätt med rörlig ränta. Säkringsutförandet
är utförd på post per post för långfristiga fastförräntade emitterade värdepap-
per samt på en grupp av poster aggregerat utifrån förfallostruktur för långfris-
tiga fastförräntade bolån.

Källor till ineffektivitet
Effektiviteten i säkringen bedöms utifrån den grad förändringar i verkligt värde
som uppstår uteslutande från förändringar i applicerade diskonteringsräntor
motverkas av förändringar i verkligt värde på säkringsinstrumentet. Möjliga
källor till ineffektivititet kan vara följande;
(i) det diskonterade kassaflödet från de räntebetalningar med rörlig ränta i säk-

ringsinstrumentet saknar motsvarande kassaflöde på den säkrade posten
varmed ineffektivitet uppstår;

(ii) avvikelser i väsentliga villkor mellan den säkrade posten och säkringsinstru-
mentets villkor avseende räntebetalningar med fast ränta (“proxyobligation”)
ger upphov till ineffektivitet;

(iii) olika tillämpade referensräntor för diskontering av den säkrade posten och
säkringsinstrumentet. Exempelvis tillämpningen av antingen säkerställd eller
icke säkerställd referensränta beroende på säkerhetskaraktären hos säkrings-
instrumentet medan icke säkerställd referensränta tillämpas för den säkrade
posten;

(iv) Finansieringsrelaterade verkligt värde-justeringar (“FVA”, funding vale adjust-
ments) på säkringsinstrument där central motpartsclearing ej tillämpas.
Motsvarande verkligt värde-justeringar förekommer ej på den säkrade posten.

Kassaflödessäkringar
Koncernen innehar en portfölj av utlåning samt in- och upplåning med rörlig
ränta vilka är exponerade mot fluktuationer i kassaflöde till följd av föränd-
ringar i marknadsräntor. Ränterisk som utgör den designerade riskexpone-
ringen är definierad som den förändring i framtida prognostiserade kassaflö-
den från utlåning samt in- och upplåning med rörlig ränta och som uppstår ute-
slutande från förändringar i relevanta referensräntor. Koncernen säkrar en
andel av sin exponering mot variabilitet i framtida prognostiserade kassaflöden
från nämnda finansiella tillgångar och finansiella skulder med rörlig ränta. För
detta ändamål ingås ränteswappavtal där koncernen antingen betalar den
fasta räntan och erhåller den rörliga räntan eller vice versa. Huruvida koncernen
erhåller eller betalar den fasta räntan i swappavtalet är beroende av om voly-
merna för utlåning med rörlig ränta överstiger volymerna för in- och upplåning
med rörlig ränta eller om motsatt förhållande föreligger. Tillvägagångssättet
innebär att den rörliga ränta på den säkrade posten ersätts med fast ränta.
Ränteflöden från utlåning samt in- och upplåning är prognostiserade att perio-
diseras över resultaträkningen under perioden 2019 till 2037.

Källor till ineffektivitet
Effektiviteten i säkringen bedöms utifrån den grad förändringar i verkligt värde
(nuvärde) av framtida prognostiserade kassaflöden som uppstår uteslutande
från förändringar i relevanta referensräntor motverkas av förändringar i verk-
ligt värde på säkringsinstrumentet. Möjliga källor till ineffektivitet kan vara
följande;
(i) Avvikelser i väsentliga villkor mellan den säkrade posten (hypotetiskt derivat)

och säkringsinstrumentets villkor avseende räntebetalningar med rörlig ränta
ger upphov till ineffektivitet;

(ii) Finansieringsrelaterade verkligt värde-justeringar (“FVA”, funding vale adjust-
ments) på säkringsinstrument där central motpartsclearing ej tillämpas.
Motsvarande verkligt värde-justeringar förekommer ej på den säkrade posten.

Säkring av nettoinvesteringar
Koncernen säkrar omräkningsdifferenser från nettoinvesteringar i utländska
verksamheter genom upplåning i utländsk valuta. Upplåning i utländsk valuta
till ett belopp av 31 314 Mkr (33 357) var vid utgången av året definierade som
säkringar av nettoinvesteringar i utländska verksamheter. Ineffektivitet i säk-
ringarna redovisas i Nettoresultat finansiella transaktioner (not 6).

Säkringsinstrument
Med positiva stängningsvärden Med negativa stängningsvärden

Koncernen, 2018 Nominellt belopp Bokfört belopp
Förändring av

värde under året Nominellt belopp Bokfört belopp
Förändring av

värde under året

Derivat 386 505 4 372 –41 44 892 0 –126

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid säkring av ränterisk

386505 4372 –41 44892 0 –126

Derivat 10 750 0 3 84 400 10 –15

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid portföljsäkring av ränterisk

10750 0 3 84400 10 –15

Derivat 39 990 723 –1 129 28 750 707 –15

Säkringsinstrument för variabilitet av
kassaflödevid ränterisk

39990 723 –1129 28750 707 –15

SUMMA 437245 5095 –1167 158043 717 –157

Koncernen, 2017

Derivat 240 568 5 294 1 148 140 268 122 –4 869

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid säkring av ränterisk

240568 5294 1148 140268 122 –4869

Derivat 4 000 21 13 72 650 0 –91

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid portföljsäkring av ränterisk

4000 21 13 72650 0 –91

Derivat 54 222 1 273 –1 622 50 115 741 65

Säkringsinstrument för variabilitet av
kassaflödevid ränterisk

54222 1273 –1622 50115 741 65

SUMMA 298790 6587 –461 263033 863 –4895
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Not 21 fortsättning Derivatinstrument och säkringsredovisning

Säkring av verkligt värde och portföljsäkring

Koncernen, 2018
Bokfört värde

säkrad post

Ackumulerad verkligt
värde-justering
på säkrad post

Förändring av
verkligt värde

på säkrad post
under året

Kvarstående ackumulerade
verkligt värde-justeringar

på avslutade
säkringsförhållanden

Resultatförd
ineffektivitet i

säkringsförhållanden
under året

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto –42

Balansräkning
Emitterade värdepapper 440 227 –3 913 125

Verkligt värdesäkring av ränterisk 440227 –3913 125 –42

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto –7

Balansräkning
Utlåning till allmänheten 189 373
Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i
portföljsäkring av ränterisk 38 5 –7

Verkligt värdesäkring för portfölj av ränterisk 189373 38 5 –7 –7

SUMMA 629600 –3876 130 –7 –49

Koncernen, 2017

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto 30

Balansräkning
Emitterade värdepapper 388 685 –4 125 3 751 –16

Verkligt värdesäkring av ränterisk 388685 –4125 3751 –16 30

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto –105

Balansräkning
Utlåning till allmänheten 174 943
Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i
portföljsäkring av ränterisk 32 –26 985

Verkligt värdesäkring för portfölj av ränterisk 174943 32 –26 985 –105

SUMMA 563628 –4093 3725 969 –74

Kassaflödessäkringar

Koncernen, 2018

Ackumulerad
verkligt värde-justering

på säkrad post
Kassaflödesreserv i

eget kapital

Effektivitet i säkrings-
förhållandet inkluderat i Övrigt

totalresultat under året

Ineffektivitet i säkrings-
förhållanden inkluderat i

resultaträkningen under året

Resultaträkning –13
Övriga intäkter, netto

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar –1 132

Balansräkning
Utlåning till allmänheten samt in- och upplåning
från allmänheten 1 132

Eget kapital
Kassaflödessäkringar 313

SUMMA 1132 313 –1132 –13

Koncernen, 2017

Resultaträkning –10
Övriga intäkter, netto

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar –1 547

Balansräkning
Utlåning till allmänheten samt in- och upplåning
från allmänheten 1 547

Eget kapital
Kassaflödessäkringar 1 192

SUMMA 1547 1192 –1547 –10
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Not 21 fortsättning Derivatinstrument och säkringsredovisning

Säkringsinstrument
Med positiva stängningsvärden Med negativa stängningsvärden

Moderbolaget, 2018 Nominellt belopp Bokfört belopp
Förändring av

värde under året Nominellt belopp Bokfört belopp
Förändring av

värde under året

Derivat 386 505 4 372 –42 44 892 0 –126

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid säkring av ränterisk

386505 4372 –42 44892 0 –126

Derivat 10 750 0 3 84 400 10 –15

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid portföljsäkring av ränterisk

10750 0 3 84400 10 –15

Derivat 39 990 723 –1 129 28 750 707 –15

Säkringsinstrument för variabilitet
av kassaflödevid ränterisk

39990 723 –1129 28750 707 –15

SUMMA 437245 5095 –1168 158043 717 –157

Moderbolaget, 2017

Derivat 240 568 5 294 1 142 140 268 122 –4 869

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid säkring av ränterisk

240568 5294 1142 140268 122 –4869

Derivat 4 000 21 13 72 650 0 20

Säkringsinstrument för verkligt värde
vid portföljsäkring av ränterisk

4000 21 13 72650 0 20

Derivat 54 222 1 273 –1 622 50 115 741 65

Säkringsinstrument för variabilitet
av kassaflödevid ränterisk

54222 1273 –1622 50115 741 65

SUMMA 298790 6587 –468 263033 863 –4784

Säkring av verkligt värde och portföljsäkring

Moderbolaget, 2018
Bokfört värde

säkrad post

Ackumulerad
verkligt värde-justering

på säkrad post

Förändring av
verkligt värde

på säkrad post
under året

Kvarstående ackumulerade
verkligt värde-justeringar

på avslutade
säkringsförhållanden

Resultatförd ineffektivitet
i säkringsförhållanden

under året

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto –42

Balansräkning
Emitterade värdepapper 440 227 –3 913 126

Verkligt värdesäkring av ränterisk 440227 –3913 126 –42

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto –7

Balansräkning
Utlåning till allmänheten 189 373
Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i
portföljsäkring av ränterisk 38 5

Verkligt värdesäkring för portfölj av ränterisk 189373 38 5 –7

SUMMA 629600 –3876 131 0 –49

Moderbolaget, 2017

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto 29

Balansräkning
Emitterade värdepapper 388 685 –4 125 3 757

Verkligt värdesäkring av ränterisk 388685 –4125 3757 29

Resultaträkning
Övriga intäkter, netto –20

Balansräkning
Utlåning till allmänheten 174 943
Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i
portföljsäkring av ränterisk 32 –52

Verkligt värdesäkring för portfölj av ränterisk 174943 32 –52 –20

SUMMA 563628 –4093 3705 0 10
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Not 21 fortsättning Derivatinstrument och säkringsredovisning

Kassaflödessäkringar

Moderbolaget, 2018

Ackumulerad
verkligt värde-justering

på säkrad post
Kassaflödesreserv

i eget kapital

Effektivitet i säkrings-
förhållandet inkluderat i Övrigt

totalresultat under året

Ineffektivitet i
säkrings-förhållanden

inkluderat i resultat-
räkningen under året

Resultaträkning –13
Övriga intäkter, netto

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar –1 132

Balansräkning
Utlåning till allmänheten samt in- och upplåning
från allmänheten 1 132

Eget kapital
Kassaflödessäkringar 313

SUMMA 1132 313 –1132 –13

Moderbolaget, 2017

Resultaträkning –10
Övriga intäkter, netto

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar –1 547

Balansräkning
Utlåning till allmänheten samt in- och upplåning
från allmänheten 1 547

Eget kapital
Kassaflödessäkringar 1 192

SUMMA 1547 1192 –1547 –10
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22 Innehav i intresseföretag och dotterföretag
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Aktier och andelar i intresseföretag 1 052 1 176 947 1 032
Aktier och andelar i koncernföretag 142 137 50 653 50 567

SUMMA 1195 1314 51600 51599

Aktier och andelar i intresseföretag

Strategiska innehav 295 334 189 190
Innehav i riskkapitalverksamheten 758 842 758 842

SUMMA 1052 1176 947 1032

Strategiska innehav Tillgångar1) Skulder1) Intäkter1) Resultat1) Bokfört värde Ägarandel, %

Bankomat AB, Stockholm 5 251 4 881 782 11 67 20
BGC Holding AB, Stockholm 750 159 828 –45 103 33
Getswish AB, Stockholm 119 57 175 89 6 19 20
USE Intressenter AB, Stockholm 0 28

Moderföretagets innehav 189

Dotterföretagens innehav 17

Koncernmässiga justeringar 88

KONCERNENS INNEHAV 295

1) Hämtat från respektive årsredovisning för 2017.

2018 2017

Innehav i riskkapitalverksamheten Bokfört värde Ägarandel, % Bokfört värde Ägarandel, %

Actiwave, Linköping 0 42
Airsonett AB, Ängelholm 18 33 100 33
Apica AB, Stockholm 39 28 60 25
Avaj International Holding AB, Stockholm 149 18
Avidicare Holding AB, Ängelholm 22 37 17 38
Capres A/S, Köpenhamn 136 42 39 45
Coinify ApS, Herlev 12 18 15 16
InDex Pharmaceuticals Holding AB, Stockholm 94 21 67 23
Leasify AB, Stockholm 10 19 10 17
Now Interact Nordic AB, Stockholm 11 11 15 10
NuEvolution AB, Stockholm 156 20 167 24
OssDsign AB, Uppsala 61 24 25 22
Scandinova Systems AB, Uppsala 78 30 63 30
Scibase Holding AB, Stockholm 7 13 16 13
Senion AB, Linköping 19 34 19 34
TSS Holding AB, Stockholm 95 43 80 43

Moderföretagets innehav 758 842

KONCERNENS INNEHAV 758 842

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och antal andelar tillhandahålls av banken på begäran.

Strategiska innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden
i koncernredovisningen.

Intresseföretag som innehas inom ramen för koncernens riskkapitalverk-
samhet har koncernen i enlighet med IAS 28 valt att klassificera som poster
värderade till verkligt värde via resultatet.

Vissa företag där banken innehar mindre än 20 procent av röstandelarna
har klassificerats som intresseföretag. Anledningen är att banken är repre-
senterad i dessa företags styrelser samt deltar i arbetet med företagens
strategiska frågor.

Alla innehav av finansiella tillgångar i koncernens riskkapitalverksamhet
förvaltas, följs upp och utvärderas baserat på verkligt värde i enlighet med
dokumenterade investeringsstrategier och riskmandat.

Verkligt värde på de innehav som handlas på en aktiv marknad baseras
på noterade marknadspriser. Verkligt värde för de innehav som inte handlas
på en aktiv marknad beräknas med hjälp av värderingstekniker som baseras
på analys av diskonterade kassaflöden, värdering med referens till finansiella
instrument som i allt väsentligt är likadana, värdering med referens till
genomförda transaktioner i samma finansiella instrument.
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Not 22 fortsättning Innehav i intresseföretag och dotterföretag

Aktier och andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Svenska koncernföretag 15 646 14 228
Utländska koncernföretag1) 142 137 35 007 36 339

SUMMA 142 137 50653 50567
varav innehav i kreditinstitut 33 755 33 264

2018 2017

Svenska koncernföretag Land Bokfört värde Utdelning Ägarandel, % Bokfört värde Utdelning Ägarandel, %

Aktiv Placering AB, Stockholm Sverige 38 100 38 100
Enskilda Kapitalförvaltning SEB AB, Stockholm Sverige 0 100 0 100
Försäkringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captive,
Stockholm Sverige 100 100 100 100
Parkeringshuset Lasarettet HGB KB, Stockholm Sverige 0 99 0 99
Repono Holding AB, Stockholm Sverige 3 227 100 3 227 100
SEB Förvaltnings AB, Stockholm Sverige 5 100 5 100
SEB Internal Supplier AB, Stockholm Sverige 12 100 12 100
SEB Investment Management AB, Stockholm Sverige 541 100 523 430 100
SEB Kort AB, Stockholm Sverige 3 760 508 100 2 360 1 096 100
SEB Life and Pension Holding AB, Stockholm Sverige 6 424 5 000 100 6 424 2 500 100
SEB Portföljförvaltning AB, Stockholm Sverige 1 115 100 1 115 100
SEB Strategic Investments AB, Stockholm Sverige 424 100 424 100
Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Stockholm Sverige 0 100 0 100

SUMMA 15646 5508 14228 4026

Utländska koncernföretag

Baltectus B.V., Amsterdam Nederländerna 0 214 100 167 100
Domena Property Sp. Z o.o., Warzawa Polen 130 100
Postep Property Sp. Z o.o., Warzawa Polen 55 100
DSK Hyp AG, (tidigare SEB AG), Frankfurt am Main Tyskland 16 563 300 100 18 521 100
SEB Bank JSC, St Petersburg Ryssland 458 100 458 100
SEB Banka, AS, Riga Lettland 1 853 730 100 1 682 701 100
SEB bankas, AB, Vilnius Litauen 6 750 1 107 100 6 423 1 175 100
SEB Corporate Bank, PJSC, Kiev Ukraina 138 100 138 100
SEB do Brasil Representacões LTDA, Sao Paulo Brasilien 0 100 0 100
SEB Fondbolag Finland Ab, Helsingfors Finland 19 100
SEB Fund Services S.A., Luxemburg Luxemburg 115 100 100
SEB Hong Kong Trade Services Ltd, Hongkong Kina 0 100
SEB Kapitalförvaltning Finland Ab, Helsingfors Finland 255 100
SEB Leasing Oy, Helsingfors Finland 4 555 100 4 273 82 100
SEB Njord AS, Oslo Norge 0 100 0 100
SEB Pank, AS, Tallinn Estland 2 706 716 100 2 260 286 100
SEB Securities Inc, New York USA 48 100 40 100
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg Luxemburg 1 528 214 100 1 422 145 100
Skandinaviska Enskilda Ltd, London Storbritannien 409 100 395 100

SUMMA 35007 3396 36339 2389

Uppgifter om koncernföretagens organisationsnummer och antal andelar tillhandahålls av banken på begäran.

1) Vissa vilande dotterbolag i koncernen är redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Betydande begränsningar i möjligheterna att använda koncernens
tillgångar och reglera dess skulder
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) kan få utdelningar, använda till-
gångar och reglera skulder för dotterbolag i koncernen med begränsning av
vissa tillsynsmässiga, lagstadgade och avtalsbetingade restriktioner. Dessa
restriktioner är:

Tillsynskrav
Dotterbolag under tillsyn ska tillämpa stabilitetsfrämjande kapitalkrav i de
länder där de är reglerade. Dessa dotterbolag måste hålla en viss nivå av
kapital i förhållande till sina exponeringar, vilket begränsar deras möjlighet
att dela ut kontanta medel eller andra tillgångar till moderbolaget. För att

möta dessa krav håller dotterbolagen kapitalinstrument och andra typer
av efterställda skulder.

Lagstadgade krav
Dotterbolag måste hålla en viss solvensnivå och kan inte dela ut kapital
eller vinster så att solvensen sjunker under denna nivå.

Kontraktuella krav
Koncernen pantsätter vissa av sina finansiella tillgångar som säkerhet i finan-
sierings- och likviditetssyfte. Ianspråkstagna tillgångar kan inte överföras
inom gruppen. Sådana tillgångar beskrivs vidare i not 48 Ställda panter.
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23 Immateriella tillgångar
Koncernen Moderbolaget

2018 Goodwill1)

Aktiverade
anskaff-

nings-
värden

Internt
utvecklade

IT-system

Övriga
immate-

riella
tillgångar Summa Goodwill1)

Internt
utvecklade

IT-system

Övriga
immate-

riella
tillgångar Summa

Ingående balans 4 727 4 941 4 623 3 475 17765 1 377 4 320 882 6579
Förvärv och kapitaliseringar 259 580 89 928 477 69 546
Omklassificeringar 657 –213 444
Utrangeringar och avyttringar –293 –132 –425 –293 –120 –413
Valutakursdifferenser 35 64 11 80 191 2 –1 1

Anskaffningsvärde 4762 5921 4920 3300 18903 1377 4506 830 6713

Ingående balans –3 660 –3 012 –3 062 –9734 –1 377 –2 917 –687 –4982
Årets avskrivningar –337 –343 –137 –817 –320 –48 –369
Omklassificeringar –657 –192 333 –515
Utrangeringar och avyttringar 293 132 425 293 120 413
Valutakursdifferenser –41 –4 –61 –106 0 1 0

Ackumuleradeavskrivningar 0 –4694 –3257 –2796 –10746 –1377 –2944 –616 –4937

SUMMA 4762 1227 1663 505 8157 1561 215 1776

1) Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod. Alla övriga immateriella tillgångar har en begränsad nyttjandeperiod. Avskrivningsplanerna beskrivs i not 1.

2017

Ingående balans 4 760 12 695 3 911 3 845 25211 1 377 3 668 749 5794
Övergångseffekt vid tillämning av IFRS 152) –8 029 –8029

Justerad balans 1 januari 2017 4 760 4 666 3 911 3 845 17182
Förvärv och kapitaliseringar 225 908 215 1348 804 205 1009
Omklassificeringar 3 –549 –546
Utrangeringar och avyttringar1) –202 –87 –290 –151 –71 –222
Valutakursdifferenser –33 50 4 52 72 –2 –1 –3

Anskaffningsvärde 4727 4941 4623 3475 17765 1377 4320 882 6579

Ingående balans –8 651 –1 986 –3 169 –13806 –1 377 –1 913 –481 –3771
Övergångseffekt vid tillämning av IFRS 152) 5 389 5389

Justerad balans 1 januari 2017 –3 262 –1 986 –3 169 –8417
Årets avskrivningar2) –329 –438 –169 –936 –408 –52 –460
Årets nedskrivningar –661 –312 –973 –661 –210 –872
Omklassificeringar 547 547
Utrangeringar och avyttringar1) 75 77 153 65 55 120
Valutakursdifferenser –69 –2 –37 –108 1 1

Ackumuleradeavskrivningar –3660 –3012 –3062 –9734 –1377 –2917 –687 –4982

SUMMA 4727 1280 1611 413 8030 1403 195 1597

1) Inklusive Jämförelsestörande poster, se not 13.
2) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är tillämpad retroaktivt från 1 januari 2018. Den huvudsakliga effekten av IFRS 15 är hur anskaffningskostnaden för investeringskontrakt

hanteras inom Liv. En mindre del av uppskjutna anskaffningskostnader redovisas nu som en tillgång. Därför reducerades den redan rapporterade uppskjutna anskaffningskostnaden
i balansräkningen med 2 640 Mkr, vilket i det första kvartalet 2018 minskade den ingående balansen av balanserade vinstmedel per den 1 januari 2017. Av samma skäl räknades
provisionsnettot i 2017 års resultaträkning om och intäkterna minskade med 47 Mkr. För information om övergången, se not 53.

Goodwill

Strukturen för kassagenererade enheter (KGE) utgörs av affärsenheterna (AE) kombinerat med geografi för att spegla dess centrala roll i styrning och uppföljning
av den kundorienterade organisationen.

KGE:er Anskaffningsår
Ingående

balans 2017
Valutakurs-
differenser

Utgående
balans 2017

Valutakurs-
differenser

Utgående
balans 2018

Kort, Norge & Danmark1) 2002/2004 913 –33 880 35 915
Liv Sverige 1996/1997 2 343 2 343 2 343
Investment Management Sverige 1997/1998 1 504 1 504 1 504

SUMMA 4760 –33 4727 35 4762

1) KGE:erna presenteras tillsammans eftersom båda förvärven relaterar till Eurocard-affären.

Prövning av nedskrivningsbehov 2018
Resultat av prövning av nedskrivningsbehov
Den årliga prövningen av nedskrivningsbehov 2018 genomfördes i fjärde kvar-
talet. Prövningen resulterade inte i några indikationer på nedskrivningsbehov.

Prognoser och antaganden om framtida kassaflöden
Prövningen av nedskrivningsbehov av goodwill baseras på nyttjandevärdet
och tar sin utgångspunkt i affärsplanen 2019–2021 samt uppskattade kassa-
flöden för 2022–2023. Den långsiktiga tillväxten baseras på en förväntad
inflation om 1,5 procent. Det allokerade kapitalet erhålls från koncernens
interna kapitalallokeringsmodell som anpassats till de nya kapitaltäckningsreg-
lerna inklusive ledningens buffert. Kassaflödena i affärsplanen har sin utgångs-
punkt från den senast publicerade Nordic Outlook vid inledningen av denna
affärsplaneprocess. De huvudsakliga antagandena är: BNP tillväxt i Sverige
från 2,2 procent till 2,1 procent över tre år och för övriga Norden från 2,4 pro-
cent till 2,0 procent; inflation i Sverige 2,1 procent över hela perioden och för
övriga Norden från 1,5 procent till 1,9 procent. Reporäntan i Sverige antas vara
0,75 procent i slutet av 2020.

Prognoser och antaganden om kostnad för Eget kapital (KfE)
– diskonteringsränta
Diskonteringsräntan som används för koncernen är 9,5 procent före skatt och
fastställs baserat på information från externa källor och tillämpas på alla KGE
förutom Investment Management. Den högre diskonteringsräntan för Invest-
ment Management, 11,5 procent, tillämpas på grund av osäkerheten kring
begränsningar av retrocession, en sannolikt ökad press på marginalen samt
den nuvarande negativa räntemiljön som pressar tillgångspriser och volatilitet.

Känslighetsanalys
I känslighetsanalysen ökades diskonteringsräntan med en procentenhet, den
genomsnittliga tillväxttakten för resultat före avskrivningar under prognosperi-
oden minskades med en procentenhet och den långsiktiga tillväxten minskades
med en procentenhet. Känslighetsanalysen resulterade inte i några indikatio-
ner på nedskrivningsbehov.
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Prövning av nedskrivningsbehov 2017
Resultat av prövning av nedskrivningsbehov
Den årliga prövningen av nedskrivningsbehov 2017 genomfördes i fjärde kvar-
talet och omfattade de fyra kvarvarande KGE:erna med allokerad goodwill.
Prövningen resulterade inte i några indikationer på nedskrivningsbehov.

Prognoser och antaganden om framtida kassaflöden
Prövningen av nedskrivningsbehov av goodwill baseras på nyttjandevärdet
och tar sin utgångspunkt i affärsplanen 2018–2020 samt uppskattade kassa-
flöden för 2021–2022. Den långsiktiga tillväxten baseras på en förväntad
inflation om 1,5 procent. Det allokerade kapitalet erhålls från koncernens
interna kapitalallokeringsmodell som anpassats till de nya kapitaltäckningsreg-
lerna inklusive ledningens buffert. Kassaflödena i affärsplanen har sin utgångs-
punkt från den senast publicerade Nordic Outlook vid inledningen av denna
affärsplaneprocess. De huvudsakliga antagandena är: BNP tillväxt i Sverige
från 2,6 procent till 2,2 procent över tre år och för övriga Norden från 2,3 pro-
cent till 1,8 procent; inflation i Sverige från 1,8 procent till 2,2 procent och för
övriga Norden från 1,1 procent till 1,7 procent. Reporäntan i Sverige antas vara
0,50 procent i slutet av 2019.

Prognoser och antaganden om kostnad för Eget kapital (KfE)
– diskonteringsränta
Diskonteringsräntan som används för koncernen är 9,0 procent före skatt
och fastställs baserat på information från externa källor och tillämpas på alla
KGE förutom Investment Management. Den högre diskonteringsräntan för
Investment Management, 11,0 procent, tillämpas på grund av osäkerheten
kring begränsningar av retrocession, en sannolikt ökad press på marginalen
samt den nuvarande negativa räntemiljön som pressar tillgångspriser och
volatilitet.

Känslighetsanalys
I känslighetsanalysen ökades diskonteringsräntan med en procentenhet, den
genomsnittliga tillväxttakten för resultat före avskrivningar under prognosperi-
oden minskades med en procentenhet och den långsiktiga tillväxten minskades
med en procentenhet. Känslighetsanalysen resulterade inte i några indikatio-
ner på nedskrivningsbehov.

24 Fastigheter och utrustning
Koncernen Moderbolaget

2018 Inventarier

Fastigheter
för egen

verksamhet Summa Inventarier
Leasing-

objekt1)

Fastigheter
för egen

verksamhet Summa

Ingående balans 2 500 28 2528 1 410 48 903 2 50316
Förvärv och kapitaliseringar 433 0 433 322 5 602 5923
Omklassificeringar –1 –1 –2
Utrangeringar och avyttringar –189 –189 –16 –5 616 –5632
Valutakursdifferenser 51 –2 49 6 6

Anskaffningsvärde 2794 26 2820 1722 48888 2 50612

Ingående balans –1 389 –9 –1398 –568 –15 260 –15829
Årets avskrivningar –249 –1 –250 –160 –4 985 –5144
Årets nedskrivningar –3 –1 –4
Omklassificeringar 1 0 2
Utrangeringar och avyttringar 179 1 180 13 3 995 4008
Valutakursdifferenser –50 1 –49 –16 377 361

Ackumuleradeavskrivningar –1510 –9 –1519 –731 –15872 –16603

SUMMA 1284 17 1300 991 33016 2 34009

2017

Ingående balans 3 248 106 3354 2 074 48 704 2 50780
Förvärv och kapitaliseringar 562 563 473 5 158 5631
Omklassificeringar –63 –76 –138
Utrangeringar och avyttringar –1 281 –1 –1282 –1 142 –4 959 –6101
Valutakursdifferenser 33 –1 32 6 6

Anskaffningsvärde 2500 28 2528 1410 48903 2 50316

Ingående balans –2 395 –51 –2446 –1 582 –14 035 –15617
Årets avskrivningar –216 –5 –220 –127 –4 817 –4944
Årets nedskrivningar –4 –4
Omklassificeringar –32 48 16
Utrangeringar och avyttringar 1 261 1 1262 1 127 3 836 4964
Valutakursdifferenser –3 –3 –6 14 –246 –232

Ackumuleradeavskrivningar –1389 –9 –1398 –568 –15260 –15829

SUMMA 1111 19 1130 842 33643 2 34487

1) I koncernen är leasingobjekt klassificerade som finansiell leasing och redovisas som utlåning. Se not 51.
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25 Förvaltningsfastigheter
2018 2017

Koncernen

Förvaltnings-
fastigheter till
anskaffnings-

värde

Förvaltnings-
fastigheter
till verkligt

värde

Fastigheter
övertagna för

skyddande
av fordran Summa

Förvaltnings-
fastigheter till
anskaffnings-

värde

Förvaltnings-
fastigheter
till verkligt

värde

Fastigheter
övertagna för

skyddande
av fordran Summa

Ingående balans 26 183 209 37 7 401 499 7937
Förvärv och kapitaliseringar 11 4 15 6 768 3 777
Omklassificeringar –9 –9 –7 097 –278 –7375
Utrangeringar och avyttringar –22 –182 –204 –17 –1 374 –57 –1449
Valutakursdifferenser 1 5 6 53 16 69

Anskaffningsvärde 17 17 26 –250 183 –41

Ingående balans –6 –5 –6 –86 –92
Årets avskrivningar –1 –1 –1 –1 –2
Årets nedskrivningar –57 –57
Omklassificeringar 128 128
Utrangeringar och avyttringar 1 1 1 17 18
Valutakursdifferenser 0 0 –1

Ackumuleradeavskrivningar –6 –6 –6 –5

Förändring avverkligt värde 250 250

SUMMA 11 11 20 183 203

Driftnetto för förvaltningsfastigheter
Koncernen

2018 2017

Externa intäkter 563
Driftskostnader1) –189

SUMMA 375

1) Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter uppgår till 0 Mkr (0).

Driftnetto för fastigheter övertagna för skyddande av fordran
Koncernen

2018 2017

Externa intäkter 7 19
Driftskostnader –12 –41

SUMMA –5 –22

SEB kan i särskilda fall ta över tillgångar som använts som säkerhet när kunden inte längre kan uppfylla sina skyldigheter
gentemot SEB. Övertagna fastigheter förvaltas under en begränsad period i syfte att avyttra dem när det bedöms lämpligt.

26 Övriga tillgångar
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Kundfordringar 1 169 1 223 1 225 1 251
Likvidfordringar 12 826 11 817 12 429 11 620
Övriga tillgångar 6 403 3 816 7 411 5 280

SUMMA 20398 16856 21065 18151

27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Förutbetalda kostnader 1 775 1 500 1 762 2 323
Upplupna intäkter 664 720 274 145
Övrigt 32 11 335 13

SUMMA 2471 2232 2371 2481
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28 In- och upplåning
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Inlåning 47 830 44 243 47 830 44 242

Skulder till centralbanker 47830 44243 47830 44242

Inlåning 70 002 40 646 95 262 81 014
Marginalsäkerheter 17 296 8 930 16 915 8 575
Repor 192 730 15 730
Skuldinstrument1) 399 942

Skulder till kreditinstitut 87889 51247 112192 90319

Offentlig förvaltning 26 712 16 834 16 956 7 781
Finansiella företag 226 434 213 345 206 272 195 648
Icke-finansiella företag 461 219 431 805 414 352 378 162
Hushåll 323 100 300 318 236 954 226 820
Marginalsäkerheter 49 424 35 325 49 292 35 184
Repor 3 396 5 883 3 396 5 884
Skuldinstrument1) 21 103 28 537

In och upplåning från allmänheten 1111390 1032048 927224 849479

SUMMA 1247109 1127538 1087246 984039

1) Varav 8 911 Mkr designerat till verkligt värde via resultaträkningen (FVDPL) för gruppen. Gruppens totala utestående kontraktuella skuld är 6 951 Mkr. Skillnaden mellan bokfört
värde och kontraktuellt värde, det värde som bolaget är skyldigt att betala innehavarna av obligationerna vid tidpunkten för förfall, är för gruppen 1 960 Mkr. Den ackumulerade
effekten för förändring av gruppens egen kreditrisk som en del av det verkliga värdet uppgår till 166 Mkr, varav –210 Mkr avser 2018.

För skuldinstrument designerade till verkligt värde via resultaträkningen
(FVDPL) så fastställs förändringen i verkligt värde hänförlig till förändring i
kreditrisk genom att först fastställa förändringar som kan tillskrivas föränd-
ringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, från det dras
sedan förändringarna från den totala förändringen i verkligt värde av de emit-
terade obligationerna. Förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov

till marknadsrisk inkluderar förändringar i referensräntan.
Bolaget anser att denna metod på ett korrekt sätt representerar föränd-

ringarna i verkligt värde för skuldinstrument hänförligt till förändringar i
kreditrisk eftersom bidrag från andra faktorer än förändringar av referens-
räntan inte anses vara signifikanta för förändringen i verkligt värde för skuld-
instrument.

29 Skulder till försäkringstagarna
Koncernen

Finansiella skulder för vilka kunderna bär investeringsrisken1) 2018 2017

Ingående balans 284 291 296 618
Omklassificering till skulder som ingår i avyttringsgrupper
som klassificeras som att de innehas för försäljning –37 323
Förändringar i försäkringstekniska avsättningar för investeringssavtal2) –15 827 24 445
Valutakursdifferenser 2 092 551

SUMMA 270556 284291

1) Försäkringstekniska avsättningar där försäkringstagarna bär placeringsrisken. Skulderna och de hänförliga tillgångarna är värderade
till verkligt värde.

2) Nettot av under året erhållna premier, avkastning på fondplaceringar minus utbetalning till försäkringstagarna samt avdrag för avgifter
och avkastningsskatt.

Koncernen

Skulder till försäkringstagarna 2018 2017

Ingående balans 18 911 107 213
Avyttring av bestånd under året –792
Omklassificering till skulder som ingår i avyttringsgrupper
som klassificeras som att de innehas för försäljning –93 910
Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar1) 2 844 5 696
Valutakursdifferenser 90 705

SUMMA 21846 18911

1) Nettot av under året erhållna premier, allokerad avkastning på investeringar minus utbetalning till försäkringstagarna samt avdrag för
avgifter och avkastningsskatt.
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30 Emitterade värdepapper
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Seniora obligationer1) 203 729 197 691 203 528 196 659
Säkerställda obligationer 334 244 333 272 334 244 330 641
Företagscertifikat/Bankcertifikat 142 697 83 069 142 624 82 992

SUMMA 680670 614033 680396 610292

1) Varav 18 518 Mkr (24 388) designerat till verkligt värde via resultaträkningen (FVDPL) för gruppen och 18 316 Mkr (23 356) designerat till verkligt värde via resultaträkningen
(FVDPL) för moderbolaget. Gruppens totala utestående kontraktuella skuld är 19 310 Mkr (22 190) och för moderbolaget 19 110 Mkr (21 323). Skillnaden mellan bokfört värde och
kontraktuellt värde, det värde som bolaget är skyldigt att betala innehavarna av obligationerna vid tidpunkten för förfall är, för gruppen –792 Mkr (2 198) och för moderbolaget
–794 Mkr (2 033). Den ackumulerade effekten för förändring av gruppens egen kreditrisk som en del av det verkliga värdet uppgår till 34 Mkr (264), varav –113 Mkr (33) avser 2018.
Motsvarande belopp för moderbolaget är 34 Mkr (205), varav –113 Mkr (57) avser 2018.

För emitterade obligationer designerade till verkligt värde via resultaträk-
ningen (FVDPL) så fastställs förändringen i verkligt värde hänförlig till föränd-
ring i kreditrisk genom att först fastställa förändringar som kan tillskrivas
förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, från
det dras sedan förändringarna från den totala förändringen i verkligt värde
av de emitterade obligationerna. Förändringar i marknadsförhållanden som
ger upphov till marknadsrisk inkluderar förändringar i referensräntan. För-

ändringar i verkligt värde hänförliga till inbäddade derivat är exkluderade från
beräkningen av verkligt värde förändringen som ger upphov till marknadsrisk.

Bolaget anser att denna metod på ett korrekt sätt representerar förändring-
arna i verkligt värde för emitterade obligationer hänförligt till förändringar i
kreditrisk eftersom bidrag från andra faktorer än förändringar av referens-
räntan inte anses vara signifikanta för förändringen i verkligt värde för emitte-
rade obligationer.

31 Korta positioner
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Egetkapitalinstrument 13 498 14 228 13 498 14 228
Räntebärande värdepapper 9 646 10 757 9 646 10 757

SUMMA 23144 24985 23144 24985

32 Övriga skulder
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Leverantörsskulder 1 305 2 248 1 023 1 939
Likvidskulder 9 572 10 894 8 509 9 843
Övriga skulder 13 117 13 430 7 010 7 685

SUMMA 23995 26572 16543 19467

33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Upplupna kostnader 3 845 3 917 2 659 2 583
Förutbetalda intäkter 1 351 1 372 145 143
Övrigt 65 27 66 55

SUMMA 5260 5316 2871 2781
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34 Avsättningar
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Övriga omstrukturerings- och övertalighetsreserver 550 810 3 28
Reserv för finansiella garantier och lånelöften (not 18) 474 75 382 47
Övriga avsättningar 793 799 38

SUMMA 1817 1684 385 113

Övriga omstrukturerings och övertalighetsreserver

Ingående balans 810 642 28 35
Avsättningar 1 429
Ianspråktaget –215 –278 –7
Återföring av outnyttjade reserver –3
Övriga förändringar –80 –25
Valutakursdifferenser 34 20

SUMMA 550 810 3 28

Merparten av omstruktureringsreserven avser kostnader för övertalighet och beräknas användas inom fyra år.

Övriga avsättningar

Ingående balans 799 829 38 45
Avsättningar 108 93 30
Ianspråktaget –113 –20 –68 –7
Återföring av outnyttjade reserver –15 –30
Övriga förändringar –80
Valutakursdifferenser 14 7

SUMMA 793 799 0 38

Övriga avsättningar består huvudsakligen av kostnader för omorganisation
inom koncernen som beräknas utnyttjas inom fem år och oreglerade ford-

ringar inom alla rörelsesegment; bland annat för den avvecklade kontors-
rörelsen i Tyskland som bedöms regleras inom ett år.

35 Efterställda skulder
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Förlagslån 18 987 18 171 18 987 18 171
Förlagslån, eviga 15 251 13 922 15 251 13 922
Värdeförändring till följd av säkringsredovisning till verkligt värde –7 25 –7 25
Upplupen ränta 290 272 290 272

SUMMA 34521 32390 34521 32390

Förlagslån

Valuta
Ursprungligt

nominellt belopp Bokfört värde Räntesats, %

2014/2026 EUR 1 000 10 263 2,500
2016/2028 EUR 850 8 724 1,380

SUMMA 18987

Förlagslån, eviga

Valuta
Ursprungligt

nominellt belopp Bokfört värde Räntesats, %

2017 EUR 500 5 383 5,625
2014 USD 1 100 9 868 5,750

SUMMA 15251
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36 Obeskattade reserver1)

Moderbolaget

2018 2017

Överavskrivningar av inventarier och leasingobjekt 20 855 21 423
Övriga obeskattade reserver 0 6

SUMMA 20855 21429

1) I koncernens balansräkning omklassificeras obeskattade reserver som dels latent skatteskuld och dels bunden kapitaldel i eget kapital.

Moderbolaget

Överavskrivning
Övriga obeskattade

reserver Summa

Ingående balans 21 755 6 21761
Årets upplösning –332 –332

Utgåendebalans2017 21423 6 21429

Årets upplösning –568 –568
Valutakursdifferenser –6 –6

UTGÅENDEBALANS2018 20855 0 20855

37 Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
2018 Koncernen Moderbolaget

Tillgångar

Noterade
marknads-

värden
(Nivå 1)

Värderings-
teknik baserad

på observer-
bara indata

(Nivå 2)

Värderings-
teknik baserad
på ej observer-

bara indata
(Nivå 3) Summa

Noterade
marknads-

värden
(Nivå 1)

Värderings-
teknik baserad

på observer-
bara indata

(Nivå 2)

Värderings-
teknik baserad
på ej observer-

bara indata
(Nivå 3) Summa

Utlåning 100 037 100037 100 037 100037
Räntebärande värdepapper 62 812 76 976 4 139792 34 711 66 948 101659
Egetkapitalinstrument 38 697 3 835 7 902 50434 33 317 1 576 2 099 36993
Finansiella tillgångar för vilka
försäkringstagarna bär risken 261 056 7 943 614 269613
Derivatinstrument – ränterelaterade 75 50 583 510 51168 74 48 920 510 49503
Derivatinstrument – aktierelaterade 562 3 865 4427 562 3 869 0 4432
Derivatinstrument – valutarelaterade 550 41 710 42260 85 41 794 41879
Derivatinstrument – kreditrelaterade 683 683 683 683
Derivatinstrument – råvarurelaterade 11 690 11690 11 690 11690
Derivatinstrument – övriga 140 140
Derivatinstrument – säkringsredovisning 5 095 5095 5 095 5095
Innehav i intressebolag1) 256 501 758 256 501 758

SUMMA 364148 302417 9531 676096 69005 280614 3110 352729

Skulder

Inlåning 12 497 12497 3 411 3411
Finansiella skulder för vilka kunderna bär
investeringsrisken 262 029 7 924 603 270556
Skulder till försäkringstagarna 21 752 95 21847
Emitterade värdepapper 18 518 18518
Korta positioner räntebärande värdepapper 5 275 4 371 9646 5 275 4 371 9646
Korta positioner egetkapitalinstrument 13 435 63 13498 13 435 0 63 13498
Derivatinstrument – ränterelaterade 57 34 453 473 34983 57 34 486 473 35015
Derivatinstrument – aktierelaterade 1 408 2 416 3824 1 409 2 416 3825
Derivatinstrument – valutarelaterade 1 011 40 965 41976 46 40 443 40490
Derivatinstrument – kreditrelaterade 1 744 1744 1 744 1744
Derivatinstrument – råvarurelaterade 13 488 13488 13 488 13488
Derivatinstrument – övriga 140 140
Derivatinstrument – säkringsredovisning 717 717 708 708
Övriga finansiella skulder 18 3 595 3613 18 3 595 3613
Skulder som ingår i avyttringsgrupper
som innehas för försäljning 18 316 18316

SUMMA 305125 140783 1139 447047 20240 122976 536 143753
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Not 37 fortsättning Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

2017 Koncernen Moderbolaget

Tillgångar

Noterade
marknads-

värden
(Nivå 1)

Värderings-
teknik baserad

på observer-
bara indata

(Nivå 2)

Värderings-
teknik baserad
på ej observer-

bara indata
(Nivå 3) Summa

Noterade
marknads-

värden
(Nivå 1)

Värderings-
teknik baserad

på observer-
bara indata

(Nivå 2)

Värderings-
teknik baserad
på ej observer-

bara indata
(Nivå 3) Summa

Finansiella tillgångar
– där försäkringstagarna bär risken 275 737 7 053 630 283420

Egetkapitalinstrument till verklig värde
via resultatet 51 971 3 493 1 787 57251 47 599 599 181 48379
Skuldinstrument till verklig värde
via resultatet 55 995 73 849 571 130415 40 391 68 867 109258
Derivatinstrument – ränterelaterade 127 52 514 686 53327 127 51 282 761 52170
Derivatinstrument – aktierelaterade 251 3 096 2 3349 251 3 102 2 3355
Derivatinstrument – valutarelaterade 786 37 118 37904 73 38 421 38494
Derivatinstrument – kreditrelaterade 950 950 950 950
Derivatinstrument – råvarurelaterade 2 672 2672 2 672 2672
Derivatinstrument – övriga 86 86
Derivatinstrument – säkringsredovisning 6 580 6580 6 580 6580
Egetkapitalinstrument som kan säljas 111 1 080 627 1818 69 1 049 474 1592
Skuldinstrument som kan säljas 15 631 10 192 25823 6 197 2 605 8802
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper
som klassificeras som klassificeras som att
de innehas för försäljning 89 229 63 657 29 550 182436
Innehav i intressebolag1) 251 592 843 250 592 842

SUMMA 490175 262254 34445 786874 94957 176127 2010 273094

Skulder

Skulder till försäkringstagarna
– investeringsavtal 276 482 7 185 624 284291

Korta positioner egetkapitalinstrument 13 984 244 14228 13 984 244 14228
Korta positioner räntebärande värdepapper 6 206 4 603 10809 6 206 4 603 10809
Derivatinstrument – ränterelaterade 179 37 531 799 38509 179 38 382 799 39360
Derivatinstrument – aktierelaterade 80 1 848 1928 80 1 870 1950
Derivatinstrument – valutarelaterade 565 40 103 40668 71 41 367 41438
Derivatinstrument – kreditrelaterade 2 598 2598 780 780
Derivatinstrument – råvarurelaterade 780 780 2 598 2598
Derivatinstrument – övriga 863 863
Derivatinstrument – säkringsredovisning 86 86 863 863
Övriga finansiella skulder 3 842 3842 3 842 3842
Emitterade värdepapper till verklig värde
via resultatet 24 388 24388 23 356 23356
Skulder som ingår i avyttringsgrupper
som klassificeras som att de innehas för
försäljning 21 055 42 536 8 899 72490

SUMMA 318637 166277 10566 495480 20520 117661 1043 139224

1) Innehav i riskkapitalverksamheten designerade till verkligt värde via resultaträkningen.

Värdering till verkligt värde
Syftet med värdering till verkligt värde är att komma fram till det pris till vilket en
ordnad transaktion skulle ske mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten
på affärsmässiga villkor.

Koncernen har etablerat en värderingsprocess och en kontrollmiljö för att
fastställa verkliga värden för finansiella instrument där en, från affären, obero-
ende översyn av värderingsmodeller och priser ingår. Om principerna för vali-
dering inte efterlevs ska Head of Group Finance informeras. Avsteg som är
väsentliga eller av principiell vikt kräver godkännande från GRMC (Group Risk
Measurement Committee) och ARC (Accounting Reporting Committee).

SEB använder olika metoder för att komma fram till det verkliga värdet för
finansiella instrument; noterade priser på aktiva marknader, värderingstekni-
ker som innehåller observerbar indata och värderingstekniker baserade på
interna modeller. För upplysningsändamål klassificeras finansiella instrument
värderade till verkligt värde i en värderingshierarki som återspeglar observer-
barheten på de indata som använts vid värderingarna. Group Risk klassificerar
och ser kontinuerligt över klassificeringen av finansiella instrument i hierarkin
för verkligt värde. Värderingsprocessen är densamma för finansiella instru-
ment i samtliga nivåer.

En aktiv marknad är en marknad där transaktioner sker med tillräcklig volym
och frekvens för att ge kontinuerlig prisinformation. Syftet är att komma fram till
det pris till vilket en transaktion skulle kunna ske, utan att ändra eller dela upp
instrumentet eller inkludera det i en portfölj, på instrumentets huvudmarknad.

Verkligt värde beräknas i regel individuellt för finansiella instrument.
Dessutom görs värderingsjusteringar på portföljnivå för att täcka kreditrisken.

För att återspegla motpartens och den egna kreditrisken för OTC-derivat görs
portföljjusteringar baserat på nettoexponeringen mot varje motpart. Dessa jus-
teringar baseras på uppskattningar av exponering vid fallissemang, sannolikhet
för fallissemang och återvinningsgrad, på motpartsnivå. Information om sanno-
likhet för fallissemang och återvinningsgrad hämtas från CDS marknaden. För
motparter där denna information saknas eller inte är tillförlitlig på grund av
exponeringens natur, tillämpas alternativa metoder där sannolikheten för falis-
semang baseras på generiska kreditindex för specifika bransch- och/eller kredit-
betyg. När finansiella skulder värderas till verkligt värde reflekteras koncernens
egen kreditvärdighet. För effekten av dessa justeringar se not 6.

När finansiella skulder värderas till verkligt värde reflekteras koncernens
egen kreditvärdighet. Mer information om värdering till verkligt värde återfinns
i not 38.

För att fastställa verkligt värde för investeringsfastigheter beaktas marknads-
aktörers förmåga att generera ekonomiska fördelar genom att använda fastighe-
terna på det maximala och bästa sättet. Det maximala och bästa användnings-
området för fastigheterna beaktar vad som är fysisk möjligt, lagligt och finansiellt
genomförbart. Investeringsfastigheterna i SEB bedöms användas på det maxi-
mala och bästa sättet. Hur värderingen av investeringsfastigheterna går till kan
läsas i Redovisningsprinciperna i Årsredovisningen för 2017. Värderingen av
investeringsfastigheterna genomförs två gånger per år. Värderingarna presente-
ras och fastställs i respektive fastighetsbolags styrelse. De värderingsprinciper
som används i alla företag är i överensstämmelse med de regler som lokala till-
synsmyndigheter (FSA) utfärdat som i sin tur överensstämmer med internatio-
nella värderingsprinciper och IFRS.
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Nivå 1: Noterademarknadsvärden
Värderingar i nivå 1 bestäms av ojusterade noterade marknadsvärden för iden-
tiska instrument på aktiva marknader där noterade priser är lätt tillgängliga
och representerar aktuella och regelbundet förekommande marknadstransak-
tioner mellan parter som är oberoende av varandra.

Exempel på finansiella instrument i nivå 1 är noterade aktier och skuldinstru-
ment samt börshandlade derivat. Instrument som handlas på en aktiv marknad
där en eller flera marknadsaktörer tillhandahåller bindande prisnoteringar på
balansdagen är också exempel på finansiella instrument som klassificeras i
nivå 1.

Nivå 2: Värderingsteknik som utgår från observerbar indata
I värderingstekniker i nivå 2 är all väsentlig indata i värderingsmodellerna
observerbar endera direkt eller indirekt. Värderingstekniker i nivå 2 inkluderar
diskonterade kassaflöden, optionsvärderingsmodeller, nyligen gjorda transak-
tioner och priser på andra instrument som är övervägande lika.

Exempel på observerbar indata är valutakurser, bindande prisnoteringar
för värdepapper, marknadsräntor (stibor, libor, etc.), implicita volatiliteter från
observerbara optionspriser med samma löptid och aktuella transaktioner som
SEB genomfört med en eller flera externa motparter. Indata kan ändras från att
vara observerbara till att bli icke observerbara under perioden de innehas på
grund av till exempel att instrumentet inte längre handlas på en likvid marknad.

Exempel på finansiella instrument i nivå 2 är de flesta OTC-derivat som
optioner och ränteswappar baserade på libor-swapräntan eller avkastnings-
kurvan för räntor i utländsk valuta. Andra exempel är instrument där SEB nyli-

gen genomfört transaktioner med tredje part och instrument för vilka SEB
interpolerar mellan observerbara variabler.

Nivå 3 Värderingsteknik med signifikant icke observerbar indata
Värderingstekniker i nivå 3 innehåller en signifikant mängd indata som inte är
observerbar. Dessa tekniker baseras generellt på extrapolering från observer-
bar indata för liknande instrument, analys av historiska data eller andra analy-
tiska tekniker. Exempel på finansiella instrument i nivå 3 är mer komplexa OTC
derivat, optioner med lång löptid för vilka volatiliteten extrapoleras eller derivat
som beror på en icke observerbar korrelation. Andra exempel är instrument för
vilka det för närvarande inte finns någon aktiv marknad eller bindande prisnote-
ringar som onoterade aktier, innehav i private equity och förvaltningsfastigheter.

Om det verkliga värdet för finansiella instrument innehåller mer än en icke
observerbar indata, aggregeras indata som inte är observerbar för att
bestämma klassificeringen för hela instrumentet. Nivån i hierarkin för verkligt
värde till vilken ett finansiellt instrument klassificeras bestäms baserat på den
lägsta nivån av indata som är väsentlig för det verkliga värdet i sin helhet.

Väsentliga överföringar och omklassificeringar mellan nivåer
Överföringar mellan nivåer i hierarkin kan ske när det finns indikationer på
att marknadsförutsättningarna har ändrats, exempelvis en ändring i likviditet.
Värderings-/priskommittén för respektive division beslutar om materiella över-
föringar mellan nivåer. I slutet av tredje kvartalet 2018 har Egetkapitalinstru-
ment (fondtillgångar), inom försäkringsrörelsen, till ett belopp av 279 Mkr flyt-
tats från nivå 2 till nivå 3 till följd av kalibrering av klassificeringsmetodiken.

Förändringar i nivå 3

Koncernen, 2018

Tillgångar

Utgående
balans

31 dec 2017

Förändring
IFRS 9

införandet1)

Vinster/
förluster i
Resultat-

räkningen1) 2)

Vinster/
förluster i

Övrigt total-
resultat3) Inköp

Försälj-
ningar

Avräk-
ningar

Flytt till
nivå 3

Flytt från
nivå 3

Valutakurs-
differenser Summa

Räntebärande värdepapper 571 –567 4
Egetkapitalinstrument 1 787 2 497 1 084 2 594 –447 279 108 7902
Finansiella tillgångar för vilka
försäkringstagarna bär risken 630 –53 105 –97 29 614
Derivatinstrument – ränterelaterade 686 76 5 –121 –136 0 510
Derivatinstrument – aktierelaterade 2 –1 0 0 –1 0
Egetkapitalinstrument som kan säljas 627 –627 0
Innehav i intressebolag1) 592 –120 66 –42 5 501

SUMMA 4895 1303 986 2770 –707 –136 279 141 9531

Skulder

Finansiella skulder för vilka kunderna
bär investeringsrisken 624 –53 100 –96 0 28 603
Korta positioner egetkapitalinstrument 244 19 –203 3 63
Derivatinstrument – ränterelaterade 799 –75 –114 5 –142 473

SUMMA 1667 –109 –217 –91 –142 31 1139

Koncernen, 2017

Tillgångar

Utgående
balans

31 dec 2017
Omklassi-
ficeringar

Vinster/
förluster i
Resultat-

räkningen1) 2)

Vinster/
förluster i

Övrigt total-
resultat3) Inköp

Försälj-
ningar

Avräk-
ningar

Flytt till
nivå 3

Flytt från
nivå 3

Valutakurs-
differenser Summa

Finansiella tillgångar – där
försäkringstagarna bär risken 4 425 –3 735 –65 3 –1 –40 43 630
Egetkapitalinstrument till verklig
värde via resultatet 9 701 –8 655 140 1 055 –290 –229 65 1787
Skuldinstrument till verklig
värde via resultatet 1 779 –1 181 29 184 –20 –227 7 571
Derivatinstrument – ränterelaterade 6 680 –5 948 –141 47 48 686
Derivatinstrument – aktierelaterade 7 –1 –5 1 2
Derivatinstrument – övriga 1 454 –1464 10 0
Egetkapitalinstrument som kan säljas 611 100 –9 83 –219 61 627
Innehav i intressebolag1) 789 129 74 –402 2 592
Förvaltningsfastigheter 7 401 –7 454 53 0

SUMMA 32847 –28438 187 –9 1399 –932 47 61 –496 229 4895

Skulder

Skulder till försäkringstagarna
– investeringsavtal 4 410 –3 724 –66 –40 44 624
Egetkapitalinstrument till verklig
värde via resultatet 271 –18 –14 3 2 244
Derivatinstrument – ränterelaterade 1 774 –1 003 –12 28 12 799
Derivatinstrument – övriga 1 862 –1 875 13 0

SUMMA 8317 –5599 –1087 –26 3 28 –40 71 1667

1) Vinster och förluster i resultaträkningen är redovisade under Nettoresultat av finansiella transaktioner och Övriga intäkter.
2) Vinster/förluster i resultaträkningen hänförliga till instrument som innehas i balansräkningen per 31 december uppgår till 1 179 Mkr (1 154).
3) Vinster och förluster i övrigt totalresultat finns redovisade som finansiella tillgångar som kan säljas.
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Not 37 fortsättning Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

Förändringar i nivå 3

Moderbolaget, 2018

Tillgångar

Utgående
balans

31 dec 2017

Förändring
IFRS 9

införandet1)

Vinster/
förluster i
Resultat-

räkningen1) 2)

Vinster/
förluster i

Övrigt total-
resultat3) Inköp

Försälj-
ningar

Avräk-
ningar

Flytt till
nivå 3

Flytt från
nivå 3

Valutakurs-
differenser Summa

Egetkapitalinstrument 181 1 485 323 233 –224 100 2099
Derivatinstrument – ränterelaterade 761 18 5 –121 –153 0 510
Derivatinstrument – aktierelaterade 2 –1 0 0
Egetkapitalinstrument som kan säljas 474 –474 0
Innehav i intressebolag1) 592 –120 66 –42 6 501

SUMMA 2010 1011 220 303 –387 –153 106 3110

Skulder

Korta positioner egetkapitalinstrument 244 19 –203 3 63
Derivatinstrument – ränterelaterade 799 –75 –114 5 –142 473

SUMMA 1043 –56 –317 5 –142 3 536

Moderbolaget, 2017

Tillgångar

Utgående
balans

31 dec 2017
Omklassi-
ficeringar

Vinster/
förluster i
Resultat-

räkningen1) 2)

Vinster/
förluster i

Övrigt total-
resultat3) Inköp

Försälj-
ningar

Avräk-
ningar

Flytt till
nivå 3

Flytt från
nivå 3

Valutakurs-
differenser Summa

Egetkapitalinstrument till verklig värde
via resultatet 256 –8 –72 5 181
Derivatinstrument – ränterelaterade 832 –140 63 6 761
Derivatinstrument – aktierelaterade 6 –5 1 2
Egetkapitalinstrument som kan säljas 432 161 22 82 –218 –5 474
Innehav i intressebolag1) 753 142 75 –380 2 592

SUMMA 2279 150 22 157 –670 63 9 2010

Skulder

Korta positioner egetkapitalinstrument 271 –18 –14 3 2 244
Derivatinstrument – ränterelaterade 941 –163 –12 28 5 799

SUMMA 1212 –181 –26 3 28 7 1043

1) Vinster och förluster i resultaträkningen är redovisade under Nettoresultat av finansiella transaktioner och Övriga intäkter.
2) Vinster/förluster i resultaträkningen hänförliga till instrument som innehas i balansräkningen per 31 december uppgår till 461 Mkr (139).

Känslighet för icke observerbara indata för finansiella instrument i nivå 3
Nedanstående tabell illustrerar den potentiella påverkan på resultatet av den
relativa osäkerheten på verkligt värde på finansiella instrument som för sin vär-
dering är beroende av icke observerbar indata. Känsligheten för förändringar i
icke observerbara indata har bedömts genom att förändra antaganden i värde-
ringstekniken. Detta illustreras i nedanstående tabell genom ändringar av mar-

ginalen för indexreglerade swappar, implicita volatiliteter, kredit spreadar eller
multipel jämförelse. Det är inte troligt att alla icke observerbara indata samti-
digt skulle ha det mest extrema värdet i intervallet av rimliga möjliga alternativ.
Det har inte varit några signifikanta ändringar under 2018. Den största öppna
marknadsrisken inom Nivå 3 återfinns inom försäkringsverksamheten.

2018 2017

Koncernen Tillgångar Skulder Netto Känslighet Tillgångar Skulder Netto Känslighet

Derivatinstrument1) 2) 4) 510 –473 37 45 688 –798 –110 38
Egetkapitalinstrument till verkligt värde
via resultatet3) 6) 1 957 –63 1 894 380 180 –244 –64
Egetkapitalinstrument som kan säljas3) 6) 336 336 63
Intresseföretag3) 627 627 125 729 729 146
Försäkringsinnehav – Finansiella instrument5) 7) 5 576 5 576 697 2 380 2 380 331
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper
som klassificeras som att de innehas för
försäljning4) 5) 6) 7) 16 070 –2 395 13 675 1 657

1) Känsligheten av en förändring av spreaden för inflationsreglerade swappar med 16 punkter (16) och en implicit volatilitet med 5 procentenheter (5).
2) Känsligheten av en förändring av spreaden för swappar med 5 punkter (5).
3) Värderingen är uppskattad inom ett intervall av möjliga utfall. Känslighetsanalysen är baserad på 20 procents (20) förändring av marknadsvärdena.
4) Känsligheten av den implicita volatiliteten med 10 procentenheter (10).
5) Känslighetsanalysen är baserad på en förändring av marknadsvärdet för riskkapitalinnehav med 20 procent (20), strukturerade krediter 10 procent (10) och derivat 10 procent (10).
6) Känsligheten av en förändring av verkligt värde på förvaltningsfastigheter/fastighetsfonder/infrastruktur investeringar/infrastrukturfonder med 10 procent (10).
7) Känsligheten visar på förändringar i värdet på försäkringstillgångarna vilket inte alltid leder till en förändring av koncernens resultaträkning då eventuella överskott inom traditionella

livförsäkringsportföljer i första hand utnyttjas.
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38 Finansiella tillgångar och skulder per klass
Koncernen, 2018 Bokfört värde Verkligt värde

Tillgångar
FVTPL
handel

FVTPL
obligato-

riskt

FVTPL
klassi-

ficerad
Säkrings-

instrument

Upplupet
anskaff-

ningsvärde Summa

Noterade
marknads-

värden
(Nivå 1)

Värderings-
teknik

baserad på
observerbar

indata
(Nivå 2)

Värderings-
teknik

baserad på
ej observer-

bar indata
(Nivå 3) Summa

Utlåning 98 136 1 901 1 829 234 1929272 29 234 105 813 1 795 423 1930470
Skuldinstrument 44 461 88 896 6 435 16 336 156128 68 871 87 254 4 156129
Egetkapitalinstrument 33 192 17 242 50434 38 697 3 835 7 902 50434
Finansiella tillgångar där
försäkringstagarna bär risken 269 613 269613 261 056 7 943 614 269613
Derivatinstrument 110 368 5 095 115463 1 327 113 626 510 115463
Övrigt 67 17 127 17194 2 249 14 945 17194

Finansiella tillgångar 286158 377652 6502 5095 1862697 2538104 401434 318471 1819398 2539303

Övriga tillgångar (icke-finansiella) 29412

SUMMA 286158 377652 6502 5095 1862697 2567516

Skulder

In- och upplåning 3 586 8 911 1 234 613 1247109 35 054 18 636 1 192 268 1245958
Finansiella tillgångar där
försäkringstagarna bär
investeringsrisken 270 556 270556 262 029 7 924 603 270556
Emitterade värdepapper 18 518 696 674 715192 50 713 910 23 713983
Korta positioner räntebärande
värdepapper 9 646 9646 5 275 4 371 9646
Korta positioner
egetkapitalinstrument 13 498 13498 13 435 63 13498
Derivatinstrument 96 155 717 96872 2 616 93 783 473 96872
Övrigt 3 613 22 11 087 14722 93 3 596 11 033 14722

Finansiella skulder 126497 298007 717 1942374 2367595 318552 842220 1204463 2365235

Skulder till försäkringstagarna 21847
Övriga skulder (icke-finansiella) 29285
Summa kapital 148789

SUMMA 126497 298007 717 1942374 2567516

Koncernen, 2017 Bokfört värde Verkligt värde

Tillgångar
Innehav

för handel

Verkligt värde
via resultatet/

Säkrings-
instrument

Tillgångar
som kan

säljas

Låne-
fordringar
och kund-

fordringar Summa

Noterade
marknads-

värden
(Nivå 1)

Värderings-
teknik baserad

på observer-
bar indata

(Nivå 2)

Värderings-
teknik

baserad på ej
observerbar

indata
(Nivå 3) Summa

Utlåning 42 620 1 670 898 1713518 46 835 6 614 1 664 280 1717729
Egetkapitalinstrument 48 371 8 880 1 952 59203 52 082 4 573 2 548 59203
Skuldinstrument 109 512 20 902 25 824 13 030 169268 71 626 97 171 571 169368
Derivatinstrument 98 281 6 587 104868 1 250 102 930 688 104868
Finansiella tillgångar där
försäkringstagarna bär risken 283 420 283420 275 737 7 053 630 283420
Övrigt 93 15 013 15106 1 960 13 146 15106

Finansiella tillgångar 298784 319882 27776 1698941 2345383 449490 218341 1681863 2349694

Övriga tillgångar
(icke-finansiella) 211525

SUMMA 298784 319882 27776 1698941 2556908

Skulder

In- och upplåning 1 127 538 1127538 30 286 4 277 1 097 668 1132231
Egetkapitalinstrument 14 228 14228 13 984 244 14228
Skuldinstrument 10 809 24 388 622 035 657232 6 254 653 229 2 677 662160
Derivatinstrument 84 569 863 85432 910 83 723 799 85432
Skulder till försäkringstagarna
– investeringsavtal 284 291 284291 276 482 7 185 624 284291
Övrigt 3 842 1 046 13 172 18060 21 3 897 14 142 18060

Finansiella skulder 113448 310588 1762745 2186781 327937 752311 1116154 2196402

Övriga skulder (icke-finansiella) 228890
Summa kapital 141237

SUMMA 113448 310588 1762745 2556908
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Not 38 fortsättning Finansiella tillgångar och skulder per klass

Moderbolaget, 2018 Bokfört värde

Tillgångar FVTPL handel FVTPL obligatoriskt
FVTPL

klassificerad Säkringsinstrument
Upplupet

anskaffningsvärde Summa

Utlåning 98 136 1 901 1 594 908 1694945
Skuldinstrument 44 172 57 486 17 568 119227
Egetkapitalinstrument 33 191 3 801 50 653 87646
Derivatinstrument 108 188 5095 113282
Övrigt 38 14 763 14801

Finansiella tillgångar 283688 63189 38 5095 1677893 2029902

Övriga tillgångar (icke-finansiella) 48373

SUMMA 283688 63189 38 5095 1677893 2078275

Skulder

In- och upplåning 3 411 1 083 835 1087246
Skuldinstrument 18 316 696 600 714917
Derivatinstrument 94 551 717 95269
Övrigt 26 757 9 743 36500

Finansiella skulder 124719 18316 717 1790178 1933931

Övriga skulder (icke-finansiella) 10794
Summa kapital 133550

SUMMA 124719 18316 717 1790178 2078275

Moderbolaget, 2017 Bokfört värde

Tillgångar Innehav för handel

Verkligt värde
via resultatet/

Säkringsinstrument
Tillgångar som

kan säljas
Lånefordringar och

kundfordringar Summa

Utlåning 1 480 014 1480014
Egetkapitalinstrument 48 370 9 52 286 100665
Skuldinstrument 109 258 8 802 7 010 125070
Derivatinstrument 97 640 6 580 104220
Övrigt 36 349 36349

Finansiella tillgångar 255268 6589 61088 1523373 1846318

Övriga tillgångar (icke-finansiella) 45845

SUMMA 255268 6589 61088 1523373 1892163

Skulder

In- och upplåning 949 690 949690
Egetkapitalinstrument 14 228 14228
Skuldinstrument 14 651 642 682 657333
Derivatinstrument 86 127 863 86990
Övrigt 46 132 46132

Finansiella skulder 115006 863 1638504 1754373

Övriga skulder (icke-finansiella) 11599
Summa kapital 126191

SUMMA 115006 863 1638504 1892163

SEB har klassificerat sina finansiella tillgångar och skulder i klasser utifrån till-
gångarnas och skuldernas karaktär:

Utlåning och inlåning innefattar finansiella tillgångar och skulder med fasta
eller bestämda betalningar som inte handlas på en aktiv marknad. Utlåning
specificeras ytterligare i not 41a och 18.

Egetkapitalinstrument innefattar aktier, teckningsrätter och liknande kon-
traktsmässiga rättigheter mot andra företag.

Skuldinstrument innefattar kontraktsmässiga rättigheter att erhålla och
skyldigheter att erlägga kontanter vid en förutbestämd tidpunkt. Dessa specifi-
ceras ytterligare i not 41f och 19.

Derivatinstrument innefattar optioner, terminer, swappar och andra derivat-

produkter som innehas for handel eller säkringsändamål. Dessa specificeras
ytterligare i not 21.

Investeringsavtal innefattar de tillgångar och skulder i Livförsäkringsrörelsen
där försäkringstagaren bär risken av ett ingånget avtal (kvalificerar sig ej som
försäkringsavtal enligt IFRS 4). Livförsäkringsrörelsen specificeras ytterligare
i not 43.

Försäkringsavtal innefattar de tillgångar och skulder i Livförsäkringsrörelsen
där SEB bär försäkringsrisken av ett ingånget avtal (kvalificerar sig som försäk-
ringsavtal enligt IFRS 4). Livförsäkringsrörelsen specificeras ytterligare i not 43.

Övrigt innefattar andra finansiella tillgångar och skulder i enlighet med IFRS 9
som Kund- och likvidfordringar och Marginalsäkerheter.
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39 Tillgångars och skulders fördelning på väsentliga valutor
Koncernen, 2018 SEK EUR USD GBP DKK NOK Övriga Summa

Kassa, tillgodohavanden och utlåning
till centralbanker 25 253 79 844 75 738 271 6 111 1 628 53 564 242408
Utlåning till kreditinstitut 3 163 7 568 19 201 2 656 896 1 450 9 353 44287
Utlåning till allmänheten 942 874 368 465 134 514 25 688 79 289 61 950 32 045 1644825
Övriga finansiella tillgångar 356 893 113 651 79 282 5 267 18 424 26 898 6 169 606584
Övriga tillgångar 1 124 25 746 947 111 892 236 357 29412

SUMMATILLGÅNGAR 1329306 595276 309681 33993 105611 92162 101486 2567516

Skulder till centralbanker 411 3 582 20 534 797 16 731 5 775 47830
Skulder till kreditinstitut 18 410 12 129 32 712 645 3 156 13 058 7 779 87889
In- och upplåning från allmänheten 538 153 274 963 153 034 48 810 26 378 42 495 27 556 1111390
Övriga finansiella skulder 555 042 265 362 249 171 32 140 9 983 4 199 4 589 1120487
Övriga skulder 30 545 10 623 3 160 672 2 340 1 844 1 946 51131
Eget kapital 148 789 148789

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 1291350 566659 458611 83064 41857 78327 47645 2567516

2017

Kassa, tillgodohavanden och utlåning
till centralbanker 5 680 79 653 57 802 151 4 149 5 159 37 406 190000
Utlåning till kreditinstitut 1 524 10 366 14 231 3 645 897 819 7 236 38717
Utlåning till allmänheten 895 639 322 623 120 092 21 653 48 965 58 572 19 221 1486765
Övriga finansiella tillgångar 389 583 127 540 73 548 7 749 17 516 23 474 6 802 646213
Övriga tillgångar 20 091 46 687 31 341 235 96 447 –88 498 195213

SUMMATILLGÅNGAR 1312516 586870 297012 33434 167974 87937 71164 2556908

Skulder till centralbanker 1 170 6 187 23 138 1 674 327 16 744 1 417 50656
Skulder till kreditinstitut 14 996 8 793 12 116 1 153 2 367 1 839 3 571 44833
In- och upplåning från allmänheten 512 170 270 771 139 737 36 938 20 386 33 140 18 907 1032048
Övriga finansiella skulder 567 439 265 233 215 023 22 895 11 682 8 392 2 499 1093164
Övriga skulder 25 122 26 693 –19 2 404 138 945 –743 2 567 194970
Eget kapital 141 237 141237

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 1262134 577677 389994 65064 173707 59372 28961 2556908

Moderbolaget, 2018 SEK EUR USD GBP DKK NOK Övriga Summa

Kassa, tillgodohavanden och utlåning
till centralbanker 891 34 903 75 675 1 261 1 617 49 734 164081
Utlåning till kreditinstitut 35 172 38 121 20 475 3 612 8 559 5 900 8 494 120333
Utlåning till allmänheten 906 762 188 945 132 227 22 030 75 444 55 143 30 135 1410687
Övriga finansiella tillgångar 118 923 83 189 76 209 5 396 18 430 26 758 5 897 334801
Övriga tillgångar 17 540 24 459 1 209 1 132 892 2 786 356 48373

SUMMATILLGÅNGAR 1079287 369615 305795 32170 104587 92204 94616 2078275

Skulder till centralbanker 411 3 582 20 534 797 16 731 5 775 47830
Skulder till kreditinstitut 25 110 22 259 37 903 984 3 182 14 471 8 283 112192
In- och upplåning från allmänheten 533 911 116 319 142 857 47 550 25 797 39 869 20 920 927224
Övriga finansiella skulder 321 998 224 158 249 791 32 131 9 939 4 162 4 506 846685
Övriga skulder 2 208 648 2 821 545 1 761 901 1 911 10794
Eget kapital 133 550 133550

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 1017188 366966 453906 82007 40679 76134 41395 2078275

2017

Kassa, tillgodohavanden och utlåning
till centralbanker 161 18 57 670 1 566 4 793 33 532 97741
Utlåning till kreditinstitut 15 839 137 810 18 503 5 969 6 415 5 708 8 537 198781
Utlåning till allmänheten 857 445 104 274 111 599 16 115 48 277 51 308 16 888 1205906
Övriga finansiella tillgångar 147 025 77 687 69 123 5 206 17 615 23 111 4 123 343891
Övriga tillgångar 17 597 21 235 1 560 1 601 946 2 540 365 45845

SUMMATILLGÅNGAR 1038069 341024 258456 28891 74820 87459 63444 1892163

Skulder till centralbanker 339 3 529 21 127 1 605 165 16 502 975 44242
Skulder till kreditinstitut 30 866 25 170 20 356 1 866 2 910 4 737 4 416 90319
In- och upplåning från allmänheten 503 479 116 728 129 120 35 332 20 874 30 118 13 827 849478
Övriga finansiella skulder 320 528 202 458 205 997 22 177 11 394 5 986 1 793 770334
Övriga skulder 3 381 964 3 554 319 304 966 2 111 11599
Eget kapital 126 191 126191

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 984784 348849 380153 61300 35645 58309 23122 1892163
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40 Kortfristiga och långfristiga tillgångar och skulder
Koncernen

Tillgångar

2018 2017

Omsättnings-
tillgångar

Anläggnings-
tillgångar Summa

Omsättnings-
tillgångar

Anläggnings-
tillgångar Summa

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 209 115 209115 177 222 177222
Utlåning till centralbanker 33 294 33294 12 778 12778
Utlåning till kreditinstitut 38 963 5 324 44287 30 989 7 728 38717
Utlåning till allmänheten 745 077 899 748 1644825 618 931 867 834 1486765
Räntebärande värdepapper 156 128 156128 169 269 169269
Egetkapitalinstrument 50 434 50434 59 204 59204
Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär investeringsrisken 269 613 269613 283 420 283420
Derivat 115 463 115463 104 868 104868

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster
i portföljsäkring av ränterisk 67 67 93 93
Innehav i dotterbolag och intressebolag 1 195 1195 1 314 1314
Immateriella tillgångar 817 7 340 8157 1 564 6 466 8030
Fastigheter och utrustning 251 1 049 1300 222 908 1130
Förvaltningsfastigheter 11 11 203 203
Aktuella skattefordringar 6 404 6404 5 255 5255
Uppskjutna skattefordringar 251 251 260 260
Pensionsförmånstillgångar 4 104 4104 5 280 5280
Övriga tillgångar 20 398 20398 16 856 16856
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 471 2471 2 232 2232
Tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 184 011 184011

Övriga tillgångar 34 522 9 835 44357 215 716 8 948 224664

SUMMA 1652609 914907 2567516 1672398 884510 2556908

2018 2017

Skulder
Kortfristiga

skulder
Långfristiga

skulder Summa
Kortfristiga

skulder
Långfristiga

skulder Summa

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 133 501 2 218 135719 91 561 3 928 95489
In- och upplåning från allmänheten 1 088 202 23 188 1111390 993 621 38 427 1032048
Finansiella skulder för vilka kunderna bär investeringsrisken 744 269 812 270556 10 902 273 389 284291
Skulder till försäkringstagarna 1 494 20 352 21846 8 176 10 735 18911
Emitterade värdepapper 248 316 432 354 680670 184 334 429 699 614033
Korta positioner 23 144 23144 24 985 24985
Derivat 96 872 96872 85 434 85434
Övriga finansiella skulder 3 613 3613 3 894 3894

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster
i portföljsäkring av ränterisk 22 22 1 046 1046
Aktuella skatteskulder 1 734 1734 1 463 1463
Uppskjutna skatteskulder 7 141 7141 8 079 8079
Övriga skulder 23 995 23995 26 572 26572
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 260 5260 5 316 5316
Avsättningar 1 817 1817 1 684 1684
Pensionsförmånsskulder 427 427 1 325 1325
Efterställda skulder 290 34 231 34521 272 32 118 32390
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 178 710 178710

Övriga skulder 31 301 43 616 74916 213 379 43 206 256585

SUMMA 1627187 791540 2418727 1616286 799385 2415671

Tillgångar och skulder är klassificerade som kortfristiga när de är kassa och
tillgodohavanden, innehas för handel, förväntas bli sålda, reglerade eller för-

brukade i normal verksamhet och förväntas bli realiserade inom tolv månader.
Övriga tillgångar och skulder är klassificerade som långfristiga.

41 Riskupplysningar
SEB definierar risk som sannolikheten för en negativ avvikelse från ett förvän-
tat finansiellt resultat. SEB:s lönsamhet är direkt beroende av förmågan att
bedöma, hantera och prissätta de risker som uppstår i verksamheten och sam-
tidigt hålla tillräcklig likviditet- och kapitalstyrka för att möta oförutsedda hän-
delser. Styrelsen ansvarar för att besluta om den högsta acceptabla risknivån
som banken får ta. Styrelsens risktolerans sätter inriktningen i verksamheten
och på risknivån, finansieringsstruktur och nödvändiga likviditets- och kapital-
buffertar.

SEB:s huvudsakliga risk är kreditrisk. Övriga risker är marknadsrisk, operativ
risk, affärsrisk, försäkrings- och pensionsrisk samt likviditetsrisk. För att täcka
dessa risker håller SEB en kapitalbuffert och en likviditetsreserv för oförutsedda

händelser. SEB strävar efter att löpande identifiera och hantera kända och
okända risker i sin verksamhet genom en fastställd riskhanteringsprocess.
SEB:s samlade riskprofil bevakas regelbudet och rapporteras till GRC och
Styrelsen. I den årliga interna kapitalbedömningsprocessen utvärderas kapital-
behovet baserat på riskprofilen och den framtida affärsstrategin, samtidigt
som man beaktar krav på finansiell stabilitet från myndigheter, skuldinveste-
rare och affärspartners samt aktieägarnas avkastningskrav.
Ytterligare upplysningar om SEB:s risk-, likviditet- och kapitalhantering återfinns
på sidorna 44–49, noterna 18 och 42 samt i SEB:s rapport enligt Pelare 3: Capital
Adequacy and Risk Management Report (på engelska, på www.sebgroup.com).
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41a Kreditrisk
Definition
Kreditrisk är risken för förlust till följd av att en kredittagare inte förmår fullgöra
sina skyldigheter gentemot SEB. Definitionen omfattar även så kallad motparts-
risk i tradingverksamheten, landrisk, avvecklingsrisk och koncentrationsrisk.

Den enskilt största risken inom SEB är kreditrisk som uppstår vid utlåning och
utfärdande av kreditlöften till kunder såsom företag, finansiella institutioner,
offentlig förvaltning och privatpersoner (kreditportföljen). Förutom kreditport-
följen består SEB:s kreditexponering av skuldinstrument och repor.

Riskhantering
Kreditpolitik och kreditbeviljning
SEB:s kreditpolitik bygger på principen att all kreditbeviljning är analysbaserad
och står i proportion till kundens kassaflöde och återbetalningsförmåga. Kunden
ska vara känd av banken och syftet med krediten helt införstått. Affärsenheten
har det fulla ansvaret för kreditrisken fram till återbetalning.

Ett kreditbeslut baseras på kundens kreditvärdighet och på typ av kreditav-
tal. I beslutet beaktas både kundens nuvarande och förväntade framtida finan-
siella ställning samt det skydd som kan erhållas genom särskilda avtalsvillkor
och säkerheter. Kreditbeviljning tar hänsyn till såväl den aktuella transaktionen
som kundens samlade engagemang i banken. Kreditbeslutet inkluderar även en
riskklassificering baserad på gjorda analyser. Processen varierar beroende på
typ av kund (privatpersoner, företag eller finansiella institut), risknivå samt
den sökta kreditens typ och storlek. Oberoende och kvalificerad kreditanalys är
särskilt viktig när det gäller stora företagskunder och besluten fattas vanligtvis
av en kreditkommitté. För privatpersoner och småföretag är kreditbeviljnings-
processen ofta baserad på kreditscoringmodeller. Varje större kreditbeslut
godkänns av en oberoende kreditchef. Kreditbeviljning sker i en hierarkisk
struktur där Group Risk Committee är den högsta beslutsinstansen, med vissa
undantag. Under Group Risk Committee finns divisionskreditkommittéer och
lokala kreditkommittéer beroende på var kunden finns samt vissa mindre per-
sonliga beslutsmandat. Beslutsmandaten för varje nivå sätts med hänsyn till
både kvalitativ och kvantitativ risknivå.

SEB:s kreditpolicys speglar bankens syn på hållbarhet såsom den är definie-
rad i Hållbarhetspolicyn, Miljöpolicyn och Kreditpolicyn för hållbarhet. Ställ-
ningstaganden rörande klimatförändring, barnarbete och tillgång till rent vat-
ten, samt särskilda instruktioner för kreditgivning inom vissa branscher såsom
skog, fossila bränslen, gruvor och metaller, förnybar energi och sjöfart, används
i kreditbeviljningen, samt i dialog med kunderna. Risker relaterade till miljö,
samhälle och styrning (så kallade ESG risker) ska beaktas i analysen.

Riskreducering
SEB använder flera metoder för att reducera kreditrisken. Valet av metod beror
på vad som är lämpligt i det enskilda fallet för den aktuella produkten eller kun-
den, men hänsyn tas även till legala begränsningar liksom till erfarenhet och
kapacitet att hantera och kontrollera metoden i fråga. De viktigaste metoderna
för att reducera kreditrisk är pantsättning av säkerheter, garantier och nett-
ningsavtal. Pantsatta säkerheter utgörs vanligen av fast egendom, företags-
hypotek och finansiella säkerheter. För stora företag begränsas kreditrisken
normalt genom särskilda villkor i låneavtalen. I tradingverksamheten används
oftast avtal om dagligt ställande av marginalsäkerheter för att vid varje tid-
punkt begränsa nettot av utestående motpartsexponeringar.

Limiter och uppföljning
För att hantera kreditrisken för varje enskild kund eller kundgrupp upprättas en
limit som återspeglar den maximala exponering som SEB är villig att acceptera.
Limiter upprättas även för den samlade exponeringen mot länder i vissa risk-
klasser, vissa kundsegment samt för avvecklingsrisker i tradingverksamheten.

SEB ser regelbundet över kreditportföljens kreditkvalitet. Samtliga limiter
och riskklasser gås igenom minst en gång om året av en kreditbeslutsinstans
(en kreditkommitté bestående av minst två banktjänstemän som är auktorise-
rade enligt den av styrelsen fastställda kreditinstruktionen för koncernen).

Svaga eller osäkra fordringar bevakas oftare. Avsikten är att på ett tidigt sta-
dium kunna identifiera engagemang med en högre förlustrisk och att tillsam-
mans med kunden arbeta fram en lösning som möjliggör för kunden att möta
sina finansiella åtaganden och för SEB att undvika eller minska kreditförluster.
På SEB:s huvudmarknader finns lokala enheter som arbetar med problemkre-
diter. Dessa stöds av en global funktion med övergripande ansvar för hantering
av problemengagemang.

Reserveringar görs för förväntade kreditförluster enligt redovisningsstan-
darden IFRS 9 Finansiella instrument. Principen för den förväntade kreditför-
lustmodellen är att reflektera det generella förloppet av försämringar och för-
bättringar i en tillgångs kreditkvalitet. Fram till och med den 31 december 2017
använde SEB en reserveringsmodell som byggde på faktiska förluster.För
vidare beskrivning av den nya reserveringsmodellen hänvisas till not 1 och 18.

Kunder med finansiella problem kan få lånevillkoren ändrade till sin fördel.
Sådana lån kallas ”forborne loans”. Villkorsändringar som föranleder att ett lån
blir ”forborne” sträcker sig från amorteringsuppskov (den vanligaste åtgärden)
till omfinansiering med nya villkor och skuldnedskrivning. Villkorsförändringar
kan vara så betydande att lånet även övergår till att bli en osäker lånefordring.
En relevant kreditinstans ska godkänna villkorsändringen samt besluta om att
klassificera lånet som ”forborne” eller inte.

Portföljanalys och stresstester
Riskorganisationen analyserar regelbundet den sammanlagda kreditportföljen
avseende industri, geografi, riskklass, produkttyp, storlek och andra parame-
trar. Riskkoncentrationer i både geografiska och branschvisa segment och på
större enskilda kredittagare analyseras grundligt både vad gäller direkt och
indirekt exponering och i form av säkerheter, garantier och kreditderivat. Vid
årets slut utgjorde de 20 största företagsexponeringarna (inklusive fastighets-
förvaltning) 87 procent av kapitalbasen (89). Kreditportföljen stresstestas
regelbundet som en del av den årliga interna utvärderingen av kapitaltäck-
ningen. Detta omfattar även omvända stresstester. Därutöver utförs särskilda
analyser och stresstester av utvalda sektorer eller delportföljer när behov
uppstår.

Riskmätning
Kreditrisk mäts för samtliga exponeringar i både bankboken och handels-
lagret. Ett av tillsynsmyndigheterna godkänt internt riskklassificerings-
system (IRK) används för majoriteten av bankens portföljer och avspeglar
risken för betalningsfallissemang (probability of default eller PD). SEB erhöll
myndigheternas godkännande av en större förändring i riskklassificerings-
systemet för företagsportföljerna i SEB AB i slutet av 2015 och i DSH Hyp AB
(tidigare SEB AG) under 2016. Banken erhöll godkännande även för de bal-
tiska dotterbolagen under 2018.

Riskklassificeringssystemet består av specifika ratingverktyg och PD ska-
lor för varje större företagssegment. Segmenten med större motparter klas-
sificeras på en skala mellan 1–16 medan små och medelstora företag klas-
sificeras på en skala mellan 1–12. Den högsta riskklassen står för den högsta
fallissemangsrisken och de tre riskklasserna före fallissemang är så kallade
”watch list”. För varje riskklass gör SEB genomsnittliga PD skattningar på ett
år över hela konjunkturcykeln baserat på mer än 20 år av intern och extern
statistik.

För privatpersoner och mindre företag använder SEB kreditscoring för att
uppskatta PD för kunden. SEB använder olika kreditscoringmodeller för olika
länder och produktområden då både datatillgänglighet och kundernas egen-
skaper normalt varierar beroende på land och produkt.

Exponeringsvägt PD för hela kreditportföljen ökade till 0,58 procent per
årsskiftet (0,53).Riskfördelningen av SEB:s kreditportfölj återfinns på
sidan 146.

Motpartsrisk i derivatkontrakt
SEB ingår derivatkontrakt framförallt för att erbjuda produkter för att hantera
kunders finansiella exponeringar. SEB använder sig också av derivat för att
skydda kassaflöden och marknadsvärden på finansiella tillgångar och skulder
i egen bok från marknadssvängningar.

Motpartsrisk i derivatkontrakt är risken att en motpart inte lever upp till sina
kontraktuella åtaganden då banken har en fordran på motparten och fordran
motsvarar ett positivt marknadsvärde till SEB:s fördel. Eftersom marknadsvär-
det fluktuerar under kontraktets löptid måste hänsyn tas till osäkerheten om
framtida marknadsförhållanden. Den förväntade framtida exponeringen beräk-
nas antingen genom simulering eller som nuvarande marknadsvärde plus ett
fast schablonvärde där schablonvärdet, som beror på produkttyp och löptid,
reflekterar eventuella marknadsrörelser för det specifika kontraktet.

Finansinspektionen har godkänt SEB:s simuleringsmodell för beräkning av de
förväntade framtida exponeringarna (internmetoden) för beräkning av kapital-
täckning av motpartsrisk i repor, räntederivat och FX derivat i moderbolaget.

Motpartsrisken begränsas genom nettningsavtal där samtliga positiva och
negativa marknadsvärden under ett kontrakt kan kvittas på motpartsnivå, samt
genom avtal om marginalsäkerhet.

Motpartsrisk i derivatkontrakt påverkar resultaträkningen genom CVA/ DVA
justeringar som reflekterar kreditrisken i derivatpositionerna. Dessa justeringar
beror på marknadsriskfaktorer såsom räntor, valutor och kreditspreadar. Det
finns även ett externt kapitalkrav för CVA under Basel III.
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Kreditexponering fördelad per bransch

Den totala kreditexponeringen omfattar koncernens kreditportfölj (lån, lea-
singavtal, ansvarsförbindelser och motpartsrisker i derivatkontrakt) samt
repor och skuldinstrument. Exponeringen visas före reserveringar. Ränte- och
valutaderivat och repor beräknas enligt internmetoden. Övriga derivat redo-
visas med hänsyn tagen till nettningsavtal men före säkerheter och inkluderar

ett schablonvärde för förväntade framtida exponeringar. Skuldinstrument
omfattar alla räntebärande instrument till nominella belopp och inkluderar
kreditderivat och terminer. Innehav av skuldinstrument i Liv & Investment
Management-divisionen ingår inte i kreditexponeringen.

Utlåning
Ansvarsförbindelser

och åtaganden Derivatinstrument Summa

Koncernen 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Banker 44878 41505 21506 22577 29497 26323 95881 90405

Finans och försäkring 115 690 70 462 48 132 40 336 27 058 25 963 190879 136761
Parti- och detaljhandel 81 797 65 440 39 097 35 387 1 062 1 104 121956 101931
Transport 36 788 29 976 24 678 24 071 3 186 1 968 64652 56015
Rederiverksamhet 52 927 47 128 13 001 15 166 1 564 728 67492 63023
Övrig serviceverksamhet 137 314 117 056 96 724 89 668 4 067 4 266 238106 210990
Byggnadsindustri 11 446 12 681 21 286 18 677 555 885 33287 32243
Tillverkningsindustri 96 670 85 633 141 186 143 416 11 397 7 154 249253 236204
Jordbruk, skogsbruk och fiske 21 275 17 019 3 138 3 292 74 325 24487 20636
Utvinning av mineraler, olja och gas 21 660 23 946 27 146 22 597 1 121 1 352 49927 47894
Försörjning av el, gas och vatten 50 197 44 720 38 603 38 365 7 382 7 180 96182 90265
Övrigt 20 841 26 176 15 008 6 920 386 448 36235 33543

Företag 646605 540236 467999 437896 57854 51374 1172457 1029506

Kommersiell fastighetsförvaltning 158 077 152 200 23 558 21 480 3 880 4 853 185515 178533
Förvaltning av bostadsfastigheter 98 857 93 968 7 205 8 411 4 452 5 927 110514 108307

Fastighetsförvaltning 256933 246169 30763 29891 8332 10781 296029 286840

Bostadsrättsföreningar 59195 55929 4081 4998 2 4 63278 60932

Offentlig förvaltning 21086 37533 21580 19131 7463 8123 50129 64787

Bostadskrediter 521 912 504 885 29 809 30 446 551720 535331
Övrig utlåning 44 447 42 421 42 197 41 240 15 20 86659 83681

Hushåll 566358 547306 72006 71687 15 20 638379 619013

Marginalsäkerheter1) 18 994 18994

Kreditportfölj 1595055 1487672 617935 586180 103162 96625 2316153 2170477

Repor 8537 1846
Skuldinstrument 141174 156000

SUMMA 2465864 2328323

1) Tidigare redovisats under övriga tillgångar.

Kreditportföljen fördelad per bransch ochmarknad 1)

Kreditportföljen omfattar koncernens lån, leasingavtal, ansvarsförbindelser och
motpartsrisker i derivatkontrakt. Exponeringen visas före reserveringar. Ränte-
och valutaderivat och repor beräknas enligt internmetoden. Övriga derivat redo-

visas med hänsyn tagen till nettningsavtal men före säkerheter och inkluderar ett
schablonvärde för förväntade framtida exponeringar.

Koncernen, 2018 Sverige Norden Baltikum
Tyskland,

Storbritannien Övrigt Summa

Banker 62126 10366 2199 5858 15331 95881

Finans och försäkring 161 796 7 052 772 16 868 4 392 190879
Parti- och detaljhandel 65 932 17 746 25 087 5 758 7 432 121956
Transport 41 899 6 011 11 162 5 533 46 64652
Rederiverksamhet 59 401 976 991 352 5 772 67492
Övrig serviceverksamhet 201 469 11 027 9 281 13 414 2 914 238106
Byggnadsindustri 21 565 1 095 4 197 3 852 2 579 33287
Tillverkningsindustri 177 092 25 067 13 722 16 811 16 561 249253
Jordbruk, skogsbruk och fiske 15 682 416 8 283 105 24487
Utvinning av mineraler, olja och gas 43 053 4 516 815 1 225 318 49927
Försörjning av el, gas och vatten 66 429 11 306 11 777 6 550 121 96182
Övrigt 30 469 1 966 777 2 909 114 36235

Företag 884788 87180 86864 73377 40248 1172457

Kommersiell fastighetsförvaltning 145 518 3 808 23 718 11 945 526 185515
Förvaltning av bostadsfastigheter 106 704 23 3 787 110514

Fastighetsförvaltning 252221 3832 23718 15732 526 296029

Bostadsrättsföreningar 63278 63278

Offentlig förvaltning 33953 3185 3666 7937 1389 50129

Bostadskrediter 487 253 1 302 57 044 6 121 551720
Övrig utlåning 45 274 29 609 8 857 6 2 913 86659

Hushåll 532527 30911 65901 6 9034 638379

SUMMA 1828893 135474 182349 102910 66528 2316153
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2017 Sverige Norden Baltikum
Tyskland,

Storbritannien Övrigt Summa

Banker 57160 9694 991 7826 14734 90405

Finans och försäkring 87 949 6 939 962 36 065 4 846 136761
Parti- och detaljhandel 48 939 16 049 22 568 8 378 5 997 101931
Transport 31 439 5 593 8 543 10 372 68 56015
Rederiverksamhet 54 586 887 917 377 6 256 63023
Övrig serviceverksamhet 147 684 6 588 7 978 43 641 5 099 210990
Byggnadsindustri 20 931 1 439 4 198 3 190 2 485 32243
Tillverkningsindustri 153 926 21 705 12 838 32 908 14 826 236204
Jordbruk, skogsbruk och fiske 13 266 278 6 993 93 7 20636
Utvinning av mineraler, olja och gas 40 547 5 218 1 324 560 244 47894
Försörjning av el, gas och vatten 42 220 11 806 11 970 24 138 130 90265
Övrigt 27 286 2 800 722 2 683 53 33543

Företag 668773 79303 79014 162405 40010 1029506

Kommersiell fastighetsförvaltning 130 156 4 007 22 075 22 285 10 178533
Förvaltning av bostadsfastigheter 103 849 25 4 433 108307

Fastighetsförvaltning 234005 4031 22075 26718 10 286840

Bostadsrättsföreningar 60932 60932

Offentlig förvaltning 36764 2412 4900 20710 1 64787

Bostadskrediter 477 700 2 041 49 955 5 635 535331
Övrig utlåning 43 499 28 888 8 609 5 2 680 83681

Hushåll 521199 30929 58564 5 8316 619013

Marginalsäkerheter2) 18994

SUMMA 1578833 126370 165544 217664 63072 2170477

1) Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade samt före reserveringar för kreditförluster.
2) Tidigare redovisats under övriga tillgångar.

Kreditportföljen per PDintervall

Koncernen, 2018 Summa, exklusive hushåll Hushåll

Kategori PD-intervall S&P/Moody’s1) Banker Företag
Fastighets-
förvaltning

Bostads-
rätts-

föreningar

Offentlig
förvalt-

ning Summa
Hushåll2)

PD-intervall

“Investment grade”

0 < 0,01% AAA/Aaa 5,2% 0,8% 0,3% 0,0% 70,8% 3,4%
0,01 < 0,03% AA/Aa 42,4% 11,2% 6,8% 0,0% 15,2% 11,9% 0 < 0,2% 65,0%
0,03 < 0,12% A/A 32,2% 29,2% 10,0% 9,8% 12,6% 24,7% 0,2 < 0,4% 19,5%
0,12 < 0,46% BBB/Baa 10,5% 37,3% 52,6% 86,1% 0,8% 39,1% 0,4 < 0,6% 0,4%

Standard-
bevakning

0,46 < 1,74% BB/Ba 5,0% 16,5% 28,8% 4,0% 0,3% 17,0% 0,6 < 1% 7,3%
1,74 < 7% B/B 1,7% 3,4% 1,2% 0,2% 0,1% 2,7% 1 < 5% 5,5%

“Watch list”
7 < 9% B/B 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 5 < 10% 0,9%

9 < 22% CCC/Caa 2,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 10 < 30% 0,8%
22 < 100% C/C 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 30 < 50% 0,3%

Fallissemang 100% D 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 50 < 100% 0,4%

SUMMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% SUMMA 100%

2017

“Investment grade”

0 < 0,01% AAA/Aaa 4,3% 0,5% 0,1% 0,0% 57,6% 3,1%
0,01 < 0,03% AA/Aa 43,4% 11,3% 5,0% 0,0% 28,2% 12,3% 0 < 0,2% 65,2%
0,03 < 0,12% A/A 30,6% 26,0% 13,6% 9,7% 12,6% 22,7% 0,2 < 0,4% 19,3%
0,12 < 0,46% BBB/Baa 12,5% 39,1% 50,0% 85,9% 1,4% 39,8% 0,4 < 0,6% 0,3%

Standard-
bevakning

0,46 < 1,74% BB/Ba 4,7% 17,1% 29,6% 4,4% 0,3% 17,5% 0,6 < 1% 7,4%
1,74 < 7% B/B 1,9% 4,2% 1,2% 0,1% 0,0% 3,1% 1 < 5% 5,4%

“Watch list”
7 < 9% B/B 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 5 < 10% 0,9%

9 < 22% CCC/Caa 1,9% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 10 < 30% 0,9%
22 < 100% C/C 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 30 < 50% 0,3%

Fallissemang 100% D 0,0% 0,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% 50 < 100% 0,4%

SUMMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% SUMMA 100%

1) Uppskattat samband mellan interna PD och extern rating baserat på historiskt fallissemangsutfall.
2) Hushållsexponeringar beräknade enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK) uttryckta som exponering vid fallissemang (EAD – exposure at default).
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Kreditportfölj säkerställd av garantier, kreditderivat och ställda säkerheter1)

Koncernen Moderbolaget

2018
Kredit-

portfölj

Säkerställd av
garantier och
kreditderivat

Säkerställd
av ställda

säkerheter

Varav
finansiella

säkerheter
Kredit-

portfölj

Säkerställd av
garantier och
kreditderivat

Säkerställd
av ställda

säkerheter

Varav
finansiella

säkerheter

Banker 95 881 2 312 12 318 7 145 91 317 2 312 12 317 7 145
Företag, Fastighetsförvaltning
och Bostadsrättsföreningar 1 531 763 24 397 353 424 23 789 1 376 188 22 793 292 092 23 033
Offentlig förvaltning 50 129 1 165 326 41 711 947 325
Hushåll 638 379 8 477 053 454 512 088 420 892 303

SUMMA 2316153 26717 843960 31715 2021305 25105 726248 30805

2017

Banker 90 405 2 579 17 106 16 266 84 682 645 16 652 14 678
Företag, Fastighetsförvaltning
och Bostadsrättsföreningar2) 1 396 272 33 517 479 384 32 170 1 099 148 27 040 408 257 29 934
Offentlig förvaltning 64 787 5 234 7 716 3 495 37 023 3 615 5 536 2 598
Hushåll 619 012 3 577 467 703 3 704 502 096 338 417 691 338

SUMMA 2170477 44907 971909 55635 1722949 31638 848135 47548

1) Endast riskreducerande åtgärder som godtas i kapitaltäckningen ingår i tabellen.
2) Inklusive 18 994 Mkr som tidigare redovisats som övriga tillgångar.

För information om säkerheter som har tagits i besittning, se not 25 Förvaltningsfastigheter och not 20 Egetkapitalinstrument.

Skuldinstrument

Vid årsskiftet 2018 uppgick kreditexponeringen i obligationsportföljen till 141 miljarder kronor (156). Här ingår räntebärande värdepapper till nominellt värde,
inklusive vissa kreditderivat och ränteterminer.

Geografisk fördelning

Stat och kommun Företag
Säkerställda
obligationer

Värdepapperi-
seringar/ABS

Finansiella
institutioner Summa

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sverige 13,8% 19,8% 0,8% 0,8% 9,4% 15,7% 7,0% 0,2% 31,0% 36,5%
Tyskland 23,7% 20,6% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 3,9% 0,1% 4,4% 24,2% 29,2%
Norge 6,0% 3,5% 0,0% 0,3% 5,9% 3,9% 1,2% 0,9% 13,1% 8,7%
Danmark 1,4% 0,1% 0,1% 0,1% 9,0% 8,0% 0,1% 0,4% 10,6% 8,5%
USA 6,6% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 7,5%
Finland 2,8% 3,0% 0,1% 0,1% 1,7% 0,0% 0,1% 0,0% 4,7% 3,1%
Luxemburg 3,2% 1,0% 0,3% 3,2% 1,3%
Nederländerna 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%
Spanien 0,0% 0,0%
Irland 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Portugal 0,0% 0,0%
Europa, övriga 4,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 4,1% 3,1%
Övriga 2,0% 1,7% 0,0% 2,0% 1,7%

SUMMA 63,9% 60,5% 1,1% 1,5% 26,3% 27,9% 0,0% 3,9% 8,6% 6,2% 100,0% 100,0%

Fördelning per kreditrating

AAA 43,9% 42,5% 0,2% 0,2% 25,8% 27,4% 3,3% 0,1% 4,2% 70,0% 77,5%
AA 12,1% 11,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,9% 12,5% 12,8%
A 0,6% 0,9% 0,0% 0,1% 0,6% 0,2% 0,1% 0,9% 1,7%
BBB 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7% 0,3%
BB/B 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
CCC/CC 0,0% 0,0%
Ingen rating1) 7,2% 5,4% 0,4% 0,8% 0,3% 0,3% 7,9% 0,9% 15,8% 7,5%

SUMMA 63,9% 60,5% 1,1% 1,5% 26,3% 27,9% 0,0% 3,9% 8,6% 6,2% 100,0% 100,0%

1) Huvudsakligen tyska delstater (Bundesländer).
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41b Marknadsrisk
Definition
Marknadsrisk är risken för förluster i värdet av positioner som redovisas på
balansräkningen eller i eventualförpliktelser på grund av negativa förändringar
i marknadspriser. Marknadsrisk uppstår vid förändring i räntor, valutakurser,
kreditspreadar, råvarupriser och aktiekurser, implicit volatilitet, inflation eller
marknadslikviditet. En tydlig skillnad görs mellan marknadsrisk i tradingverk-
samheten, det vill säga risker i handelslagret, och strukturella marknadsrisker
och risker i räntenettot, det vill säga risker i den övriga bankverksamheten.
Positioner i tradingverksamheten har som syfte att handlas och redovisas till
marknadsvärde medan positioner i övrig bankverksamhet inte har ett handels-
syfte och redovisas vanligtvis till upplupet anskaffningsvärde.

Riskhantering
Marknadsrisker i handelslagret uppstår i koncernens kunddrivna handel i finan-
siella instrument. Tradingverksamheten bedrivs av divisionen Stora Företag &
Finansiella Institutioner där SEB är marknadsgarant (market maker) på de
internationella valuta-, aktie- och obligationsmarknaderna.

Marknadsrisk i bankens övriga verksamhet uppstår till följd av strukturella
skillnader i balansräkningen avseende valutor, räntevillkor och räntebindnings-
tider. Treasuryfunktionen har det övergripande ansvaret för att hantera dessa
risker, vilka konsolideras centralt. Treasuryfunktionen förvaltar även likviditets-
portföljen som ingår i bankens likviditetsreserv. Marknadsrisken i likviditets-
portföljen uppstår genom förändringar i kreditspreadar och räntor i pantsätt-

ningsbara, mycket likvida obligationer. För kapitaltäckning klassificeras dessa
obligationer som tillgångar i bankboken från och med 1 januari 2018. Från ett
riskhanteringsperspektiv bevakas tillgångarna som övrig tradingverksamhet.

Marknadsrisker uppstår också i bankens livförsäkringsverksamhet samt
i pensionsåtaganden för anställda till följd av obalanser i marknadsvärdena
av tillgångar och skulder. Marknadsrisker i bankens pensionsåtaganden och
i livförsäkringsverksamheten ingår inte i marknadsriskbeloppen nedan.
Se not 41 e för information om marknadsrisk i livförsäkringsverksamheten.

Styrelsen fastställer hur stor marknadsrisk som är acceptabel genom att
sätta övergripande limiter. Limiter sätts för tradingverksamheten, övrig bank-
verksamhet och pensionsplanerna.

Group Risk Committee delegerar de fastställda mandaten till divisionerna
och treasuryfunktionen, som i sin tur fördelar ut erhållna limiter internt.
Tradingrisker hanteras av de olika tradingenheterna genom ett omfattande
ramverk av limiter för VaR, stop-loss samt känslighetsanalyser och stresstester.

Riskorganisationen mäter, följer upp och rapporterar dagligen marknads-
risknivån inom bankens olika enheter. Riskorganisationen gör även oberoende
granskning av positioner värderade till verkligt värde och beräknar kapital-
bufferten för värderingsosäkerhet inom ramen för försiktig värdering. Risk-
organisationen är närvarande i handlarrummen och följer upp limiter och
marknadspriser vid stängning samt värderingsprinciper och nya produkter.
Marknadsrisker rapporteras minst månatligen till Group Risk Committee och
styrelsens Risk and Capital Committee.

SEB är exponeradmot följandemarknadsrisktyper:

Risktyp Definierad som risken för förlust eller minskade intäkter till följd av Uppstår i

Ränterisk Förändringar i räntor All bankverksamhet

Kreditspreadrisk Förändringar i kreditvärdigheten av utgivaren av
till exempel obligationer eller kreditderivat

Bankens obligationsinnehav huvudsakligen

Valutakursrisk Fluktuationer i valutakurser Valutahandel på internationella marknader samt bankverksamhet
på olika marknader

Aktiekursrisk Fluktuationer i aktiekurser Market making och kundaktivitet i aktier och aktiederivat

Råvaruprisrisk Fluktuationer i råvarupriser Kundaktivitet i råvaror

Volatilitetsrisk Förändring i den implicita volatiliteten Market making och kundaktivitet i optioner i samtliga tillgångsslag

Inflationsrisk Förändring i inflation Obligationsinnehav, tillgångsvärden på balansräkningen

Marknadslikviditetsrisk Fluktuationer i marknadslikviditeten i handel av tillgångar Försäljning av tillgångar eller stängning av marknadspositioner

CVA-justering1) Fluktuationer i motpartsrisk baserat på förväntad framtida
exponering

Derivatkontrakt som inte handlas över en börs (OTC)

1) CVA-justeringen utgörs i princip av kreditrisk, men exponeringen beräknas med hjälp av marknadsriskfaktorer (ränta, valuta, etc.).

Riskmätning
För att mäta marknadsriskexponering använder SEB både mått som syftar till
att uppskatta förluster under normala marknadsförhållanden och mått som
fokuserar på extrema marknadsförhållanden. Marknadsrisker under normala
förhållanden mäts genom Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) samt
specifika mått som är relevanta för olika risktyper. Dessa mått kompletteras
med stresstester och scenarioanalyser där potentiella förluster under extrema
förhållanden beräknas. Eftersom ingen mätmetod kan täcka alla risker vid alla
tillfällen används flera metoder och slutsatser dras baserat på en samlad
bedömning av resultaten.

Value at Risk och stressat Value at Risk
VaR uttrycker den maximala eventuella förlust som kan uppstå under en viss
tidsperiod med en viss sannolikhet. SEB använder en historisk simuleringsmo-
dell och har valt 99 procents konfidensintervall och en tidshorisont på tio dagar

för att mäta, begränsa och rapportera VaR. Modellen aggregerar samtliga
marknadsrisker och täcker en rad olika riskfaktorer i samtliga tillgångsslag.
SEB använder också ett så kallat stressat VaR mått, där VaR beräknas för den
nuvarande portföljen men med marknadsdata från en historiskt turbulent tids-
period som omfattar konkursen i Lehman Brothers. VaR modellen valideras
genom så kallad back-testing.

En begränsning i SEB:s VaR mått är att historisk data används för att beräkna
eventuella marknadsförändringar vilket gör att inte alla resultat kan förutses,
speciellt inte när marknaderna rör sig snabbt. VaR fångar inte heller upp åtgär-
der för att minska risken eftersom modellen antar att portföljen är oförändrad.

Modellerna för både VaR och stressat VaR är godkända av Finansinspektionen
för beräkning av legala kapitalkrav för alla generella marknadsrisker i bankens
handelslager i moderbolaget och dotterbolaget i Luxemburg, Skandinaviska
Enskilda Banken S.A.

Value at Risk

Risk i handelslagret (99%,10dagar)1)
2018

31 dec 2018
Genomsnitt

2018
Genomsnitt

2017Min Max

Råvaruprisrisk 6 47 15 19 18
Kreditspreadsrisk 13 32 25 23 47
Aktiekursrisk 13 77 33 35 29
Valutakursrisk 17 81 28 41 28
Ränterisk 29 83 57 51 58
Volatilitetsrisk 14 41 34 27 19
Diversifiering –98 –106 –108

SUMMA 49 131 95 90 91

1) 2018 exklusive likviditetsportföljen, 2017 inklusive likviditets portföljen.

Risk i övrig bankverksamhet (99%, 10 dagar)1)

Kreditspreadsrisk 36 50 38 42 48
Aktiekursrisk 15 48 45 36 15
Valutakursrisk 0 2 1 0
Ränterisk 145 211 173 177 143
Diversifiering –81 –89 –45

SUMMA 147 202 176 176 161

1) 2018 inklusive likviditetsportföljen, 2017 exklusive likviditets portföljen.
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Expected Shortfall
Expected Shortfall (ES) är den förväntade förlusten vid en given tidshorisont
och under förutsättning att förlusten är större än VaR i ett visst konfidensinter-
vall. Medan VaR endast visar förlust i ett visst konfidensintervall, beaktar
ES-måttet alla möjliga förluster och mäter den förväntade förlusten av samtlig
värsta utfall. SEB använder för närvarande ES för att beräkna ekonomiskt kapi-
tal för marknadsrisk i tradingverksamheten.

Stresstester och scenarioanalyser
Scenarioanalyser och stresstester är en viktig del i riskhanteringen och kom-
pletterar VaR måttet. Marknadspositioner testas då under scenarier som inte
fångas upp av VaR och täcker längre tidsperioder. SEB stresstestar sina port-
följer genom att applicera både extrema marknadsrörelser som faktiskt har
inträffat (historiska stresstester) och extrema men tänkbara marknadsrörelser
som skulle kunna inträffa i framtiden (hypotetiska eller framåtblickande

stresstester). Dessutom görs omvända stresstester för hela tradingportföljen
och på divisions- och enhetsnivå för att identifiera scenarier som kan leda till
ett visst resultat, till exempel att en stop-loss limit bryts. Denna typ av analys
ger ledningen en känsla för effekterna av större marknadsrörelser på enskilda
riskfaktorer samt hur ett marknadsscenario kan påverka en viss portfölj. Risk-
toleransramverket innehåller limiter på olika stresstestscenarier.

Specifika riskmått
VaR måttet och stresstesterna kompletteras med specifika riskmått såsom
Delta 1% för ränterisk och Single FX och Aggregated FX för valutakursrisk.
Dessutom används stop-loss limiter inom alla enheter som hanterar risk i
marknadsvärderade finansiella instrument. Stop-loss limiten är det maximala
belopp en enhet kan förlora innan åtgärder måste vidtas för att reducera eller
eliminera.

Motpartsrisk i derivatkontrakt

CVA/DVA-justeringar är känsliga för marknadsrörelser, särskilt i räntor, kredit-
spredar och valutor. För att bevaka denna känslighet stressar SEB dessa till-
gångsslag regelbundet och effekten på CVA/DVA beräknas. Detta görs genom

att jämföra de ursprungliga CVA/DVA-siffrorna med stressade resultat av en
ökning av nuvarande räntor och kreditspreadar med 100 baspunkter samt en
5-procentig förstärkning av SEK mot alla valutor.

2018 CVA DVA Summa

Räntor + 100 baspunkter 173 78 251
Kreditspreadar + 100 baspunkter –696 387 –309
SEK +5% 21 –3 18

2017

Räntor + 100 baspunkter 104 49 153
Kreditspreadar + 100 baspunkter –685 373 –312
SEK +5% 11 –5 6

Ränterisk

Ränterisk är risken att värdet på koncernens tillgångar, skulder och ränterelate-
rade derivat påverkas negativt av förändringar i räntor.

Huvuddelen av koncernens ränterisk är strukturell och uppstår i den övriga
bankverksamheten när räntebindningsperioderna i tillgångar och skulder,
inklusive derivat, skiljer sig.

Tabellen nedan visar känsligheten av en ränteförändring på +100 baspunkter
på handelslagret och övrig bankverksamhet per valuta och i olika löptider.
Detta beräknas genom att skala upp värdeförändringen till följd av en ränte-
förändring på +1 baspunkt för att reflektera en ränteförändring på +100 bas-
punkter.

Handelslagret per löptid

2018 < 3 månader
3–12

månader 1–2 år 2–5 år 5–10 år >10 år Summa

EUR 1 –137 617 –46 –268 –70 97
SEK –19 –24 27 34 71 –29 60
USD –44 48 –62 43 –35 1 –49
Övriga –19 113 –505 31 208 192 20

SUMMA –81 0 77 62 –24 94 128

2017

EUR 20 –13 88 227 105 –256 171
SEK 37 4 –53 213 152 11 364
USD –91 –37 –140 –30 –32 –5 –336
Övriga –2 –138 66 –232 –67 339 –33

SUMMA –36 –184 –39 178 158 89 166

Övrig bankverksamhet per löptid1)

2018 < 3 månader
3–12

månader 1–2 år 2–5 år 5–10 år >10 år Summa

EUR 14 –309 –221 –294 29 128 –653
SEK –179 –675 –321 –586 –205 56 –1910
USD –7 36 39 –6 8 131 201
Övriga –24 –92 –11 –33 –3 0 –163

SUMMA –196 –1040 –514 –919 –171 315 –2525

2017

EUR 16 –349 –16 –311 –7 116 –551
SEK –199 –715 –397 –643 –258 70 –2142
USD 68 29 50 15 –4 149 307
Övriga –15 –58 –5 –35 –4 –117

SUMMA –131 –1093 –368 –973 –273 335 –2503

1) per valuta Mkr/100 baspunkter
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41c Operativ risk
Definition
Operativ risk definieras som risken för förlust till följd av otillräckliga eller ej
fungerande interna processer och system (till exempel datorhaverier, misstag,
bedrägerier, övriga brister i interna kontroller), mänskliga fel eller yttre händel-
ser (naturkatastrofer, extern brottslighet, m m). Definitionen omfattar risker
förknippade med uppförande, regelefterlevnad, legal och finansiell rapporte-
ring, informationssäkerhet och fysisk säkerhet, projektrisk, samt legala risker.
Definitionen omfattar inte strategisk eller ryktesrisk.

Riskhantering
Operativa risker uppstår i all typ av verksamhet och ansvaret för att hantera
dessa risker ligger hos samtliga chefer inom SEB. SEB:s mål är att upprätthålla
en sund riskkultur med låg operativ risk och en låg förlustnivå till följd av opera-
tiva incidenter genom en effektiv internkontrollmiljö genom säkerställande av
hög användningsgrad av riskreducerande verktyg och processer.

Genom en gemensam godkännandeprocess för nya produkter (NPAP) gås
alla nya eller förändrade produkter, processer och system igenom för att fånga
upp och motverka operativa risker och därmed förhindra att SEB tar på sig risk
som inte är omedelbart hanterbar inom organisationen. Processen används
även för en årlig genomgång av större outsourcingarrangemang.

Alla affärsenheter och supportfunktioner utför regelbundet en självutvärde-
ring enligt en koncerngemensam metod för att identifiera och motverka even-
tuella större risker som kan finnas i SEB:s olika processer. Genomförandegraden
av dessa utvärderingar är hög inom banken och resultatet från utvärderingarna
används för att analysera SEB:s operativa riskprofil och bidrar till hög kvalitet i
processer.

SEB säkerställer att organisationen är förberedd på och kan fortsätta

bedriva verksamheten även vid allvarliga störningar genom att identifiera
kritiska aktiviteter och upprätthålla uppdaterade, testade och kommunicerade
kontinuitetsplaner i ett koncerngemensamt system.

Det är obligatoriskt för samtliga anställda att eskalera och registrera risk-
relaterade händelser eller incidenter för att kunna identifiera, bedöma, över-
vaka, reducera och rapportera riskerna. SEB använder ett koncerngemensamt
IT-system för detta ändamål samt för analys av operativ risk data för att kunna
jämföra med andra marknadsaktörer.

SEB utbildar regelbundet medarbetarna inom viktiga områden såsom infor-
mationssäkerhet, bedrägeribekämpning, penningtvätt, ”känn din kund”, GDPR
och SEB:s uppförandekod. SEB har en formell process för whistle-blowing som
uppmuntrar medarbetare att rapportera oegentligheter och eventuell oetisk
eller olaglig verksamhet.

SEB hanterar cyber- och andra säkerhetshot genom att prioritera tekniskt
skydd öka medvetenheten och löpande arbeta med en god cyberriskkultur
bland anställda och kunder. Nödvändiga säkerhetsuppdateringar, systemupp-
graderingar och implementering av nya funktioner och säkerhetsåtgärder
utförs regelbundet.

Riskorganisationen är ansvarig för att mäta och rapportera operativa risker
inom SEB. Signifikanta incidenter samt risknivån på koncern- och divisionsnivå
analyseras och rapporteras månadsvis till verkställande ledningen, Group Risk
Committee, styrelsens Risk and Capital Committee samt lokalt. För 2018 upp-
gick de totala förlusterna till följd av operativa incidenter till 197 Mkr (185).

Riskmätning
SEB använder den avancerade metoden (AMA) för beräkning av kapitalkravet
för operativ risk.

41d Affärsrisk
Definition
Affärsrisk är risken för lägre avkastning till följd av minskad affärsvolym, pris-
press eller konkurrens. I definitionen ingår investeringsrisker förknippade med
till exempel företagsköp, större IT projekt, organisationsförändringar och out-
sourcingbeslut. Strategisk risk är snarlik affärsrisken, men mer inriktad på stor-
skaliga och strukturella riskfaktorer. Ryktesrisk är risken för en negativ uppfatt-
ning om SEB eller branschen i allmänhet.

Riskhantering
Affärsrisker, strategiska och ryktesrisker utgör en fundamental del av all

affärsverksamhet. Digitalisering av banksektorn pågår i allt snabbare takt och
nya spelare på marknaden uppstår. De nya, omfattande regler som gäller för
bank- och finansverksamhet har stor påverkan på finansbranschen. Hur företag
arbetar med hållbarhetsfrågor utgör en allt viktigare del av bolagets anseende.
SEB arbetar kontinuerligt med att begränsa risker relaterade till affärer, strate-
gier och anseende på många sätt, till exempel genom regelbunden strategisk
översyn av affärsområden, en proaktiv kostnadskontroll, en mer flexibel, steg-
vis IT-utvecklingsprocess, en ambitiös hållbarhetsstrategi och en aktiv dialog
angående tillsynsfrågor.

41e Försäkringsrisk
Definition
Försäkringsrisk i SEB består av all risk inom bankens livförsäkringsverksamhet
som omfattar fondförsäkring och traditionell livförsäkring. De huvudsakliga
risktyperna är marknadsrisk och teckningsrisk.

Marknadsrisk inom försäkringsverksamheten är risken för förluster från tra-
ditionella livförsäkringar med garanterade åtaganden till följd av förändringar
i marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Dessa förändringar kan orsakas av
ränteförändringar, kreditspreadar, aktiekurser, fastighetsvärden, valutakurser
och implicit volatilitet.

Teckningsrisken avser risk för förlust eller negativa värdeförändringar i för-
säkringsskulden (försäkringstekniska avsättningar) på grund av inadekvat
prissättning och/eller antaganden för avsättningar. Detta inkluderar faktorer
som genomsnittlig dödlighet, livslängd, invaliditet (inklusive risker som uppstår
till följd av förändringar i tidpunkten för och storleken av utbetalningar), kata-
strofrisk (till exempel extrema eller oregelbundna händelser), omkostnadsrisk
och annulleringsrisk (det vill säga risken relaterad till försäkringstagarnas
beteende).

Riskhantering och riskmätning
I en fondförsäkring bärs marknadsrisken av försäkringstagarna medan teck-
ningsrisken är försumbar. Banken har en indirekt exponering mot marknadsrisk
genom försäkringstagarnas investeringar då en del av framtida intäkter base-
ras på förvaltade tillgångar. Lönsamheten bevakas i både befintlig och ny affär.

Marknadsrisken i den traditionella livförsäkringsverksamheten motverkas
genom normal marknadsrisksäkring och följs upp genom riskberäknade balans-

räkningsmått (ALM) och stresstester. Detta kompletteras med marknadsrisk-
mått såsom VaR och scenarioanalys. I den traditionella verksamheten utgör
skillnaden mellan tillgångarnas värde och de garanterade åtagandena en
buffert för att täcka SEB:s risk.

Teckningsrisk följs upp genom aktuariell analys och stresstester av det
befintliga försäkringsbeståndet. Dödsfalls- och sjukdomsrisker återförsäkras
mot stora enskilda skador eller många skador orsakade av samma skadehän-
delse. Parametrar för teckningsrisken valideras årligen. Försäkringstagare i
vissa produkter har rätt att flytta sitt kapital från SEB. Denna flytträtt har inte
historiskt sett utnyttjats i någon större omfattning. För att kunna möta oplane-
rade utflöden håller banken en tillräcklig andel likvida placeringar.
Regelbunden kassaflödesanalys görs också för att motverka denna risk.

Riskorganisationen ansvarar för mätning och uppföljning av riskerna i SEB:s
livförsäkringsverksamhet. Mätning och uppföljning av ALM riskmått, VaR samt
scenarioanalyser och stresstester genomförs regelbundet för respektive för-
säkringsbolag. Riskorganisationen är också en del av den oberoende riskhante-
ringsfunktionen i de olika försäkringsbolagen från ett Solvens II perspektiv.

De viktigaste riskerna rapporteras regelbundet till Group Risk Committee,
styrelsens Risk and Capital Committee och till styrelserna i SEB:s respektive
försäkringsbolag. Solvens II, som trädde i kraft 1 januari 2016, är ett gemen-
samt regelverk när det gäller styrning, intern kontroll och kapitalkrav för för-
säkringsbolag inom EU. Solvens II beräkningar utförs minst månatligen, och
rapporteras till tillsynsmyndigheterna kvartalsvis. Beräkningar visar att SEB:s
livbolag är finansiellt starka och motståndskraftiga mot olika typer av stress.
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41f Likviditetsrisk
Definition
Likviditetsrisk är risken att koncernen inte kan refinansiera existerande till-
gångar eller inte kan möta ökade krav på likviditet. Likviditetsrisk innefattar
också risken att koncernen tvingas låna till ofördelaktig ränta eller måste sälja
tillgångar med förlust för att kunna fullgöra sina betalningsåtaganden.

Likviditetshantering och riskmätning
Styrelsen har fastställt ett omfattande ramverk för hantering av SEB:s likvidi-
tetskrav och -risker på kort och lång sikt. Målet för SEB:s likviditetsriskhante-
ring är att säkerställa att koncernen har kontroll över sin likviditetsrisksitua-
tion, att hålla en likviditetsreserv med tillräckliga mängder omedelbart säljbara
tillgångar i alla relevanta valutor för att i tid fullgöra sina betalningsåtaganden,
i alla förutsägbara situationer, och utan att detta leder till höga kostnader.

Hanteringen av likviditetsrisk styrs av limiter som fastställs av styrelsen.
Limiter sätts för koncernen, filialer och vissa legala enheter, samt för expone-
ring i vissa valutor. Det övergripande ansvaret för SEB:s likviditetshantering
ligger hos treasuryfunktionen som stöds av lokala treasuryenheter på bankens
viktigaste marknader. Riskfunktionen mäter dagligen utnyttjandet av limiter
samt resultat av likviditetsstresstester. Riskpositionen rapporteras åtminstone
månatligen till Group Risk Committee och styrelsens Risk and Capital Com-
mittee. Medan likviditetshanteringen är en fortlöpande process, görs en gång
per år en intern utvärdering av likviditetsbehovet för att identifiera eventuella
gap mot SEB:s långsiktiga likviditetsmål samt för att säkerställa att likviditets-
riskhanteringen är tillräcklig.

SEB hanterar sin likviditetsposition och balansräkningens struktur ur likvidi-
tetssynpunkt tre grundperspektiv:
(i) ett strukturellt likviditetsperspektiv som ställer stabil finansiering i relation

till icke likvida tillgångar,
(ii) bankens motståndskraft vid den kortfristiga stress som uppstår då finan-

sierings- och interbankmarknaderna stängs (en indikator på bankens bero-
ende av marknadsfinansiering), samt

(iii) motståndskraften vid ett mycket utsatt scenario där, utöver begränsade
finansieringsmarknader, banken också förlorar en stor del av sin inlåning
(överlevnadshorisont).

Strukturell likviditetsrisk
För att kunna bibehålla en sund strukturell likviditetsposition bör strukturen på
skuldsidan spegla tillgångssidans sammansättning. Ju mer långfristig utlåning

och andra illikvida tillgångar desto större behov av stabil finansiering. SEB
mäter detta genom den så kallade Core gapkvoten, vilket begreppsmässigt
liknar Baselkommitténs Net Stable Funding Ratio (NSFR), som är en kvot
mellan stabil finansiering (mer än ett års löptid) och illikvida tillgångar (mer än
ett års löptid). Skillnaden mellan den interna Core gapkvoten och det externa
NSFR är att Core gap beräknas på en mer detaljerad nivå med hjälp av intern
statistik samt att viktningen av den tillgängliga stabila finansieringen och illik-
vida tillgångar är olika.

Beroende av marknadsfinansiering
Ett sätt att mäta motståndskraften vid en försämring av marknaderna är att
uppskatta hur länge SEB:s likvida tillgångar skulle räcka om finansieringsmark-
naderna stängdes. Detta beräknas genom den s.k. förfallande finansieringskvo-
ten vilken beräknas som kvoten av bankens likvida tillgångar i förhållande till
marknadsfinansiering och netto interbankinlåning som förfaller de närmaste
månaderna, eller som det antal månader det skulle ta innan de likvida tillgång-
arna tar slut i ett scenario där all förfallande finansiering måste täckas av de lik-
vida tillgångarna. Den främsta fördelen med detta mått är att endast förfall
enligt kontrakt används och att inga antaganden krävs. Detta kan även mätas
som en ut/inlåningskvot.

Överlevnadshorisont i ett stressat scenario
En modell för stressade situationer kan byggas på antaganden om begränsade
finansieringsmarknader samtidigt med uttag av inlånade medel, lånelöften
utnyttjas och andra händelser som är likviditetskrävande. Detta mäts genom
tillsynsmyndigheternas mått på likviditetstäckningsgrad (LCR) där nettoutflö-
den under en 30-dagarsperiod i ett stressat scenario ställs i relation till likvida
tillgångar. SEB mäter även tiden det tar för likviditetsreserven att förbrukas i
det stressade scenariot, uttryckt som en överlevnadsperiod. SEB följer även
olika kreditvärderingsinstituts mått för överlevnad.

Intern likviditetsutvärdering
Likviditetsrisk motverkas inte primärt av kapital men det finns en koppling mel-
lan bankens kapital- och likviditetsposition. Därför är processen för att utvär-
dera likviditetsbehovet (ILU) en del av den interna kapitalutvärderingen (IKU).
Likviditetsutvärderingen är konstruerad så att den ska identifiera möjliga gap
mot SEB:s långsiktigt önskvärda likviditetstäckningsmått, med hänsyn taget
till effektiv likviditetshantering och pågående processförbättringar.

Likviditetsreserv1)

2018 2017

SEK EUR USD Övrigt Summa SEK EUR USD Övrigt Summa

Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker 25 253 79 844 75 738 61 573 242408 5 680 79 653 57 802 46 865 190000
Dagsutlåning till kreditinstitut 2 275 998 3 379 4 166 10817 509 566 2 515 4 734 8324
Värdepapper utgivna eller garanterade
av stat, centralbank eller multilaterala
utvecklingsbanker 9 863 11 232 24 149 6 604 51848 3 611 19 699 18 613 988 42911
Värdepapper utgivna eller garanterade
av kommuner eller av offentliga organ 1 552 15 171 4 923 5 828 27475 2 202 14 329 6 610 862 24004
Säkerställda obligationer utgivna av
andra institutioner 60 409 668 456 53 928 115460 34 099 463 413 32 878 67852
Säkerställda obligationer utgivna av SEB 1 478 1478 –3 516 –3516
Värdepapper utgivna av icke-finansiella
företag 319 –2 1 317 358 358
Värdepapper utgivna av finansiella företag
(exklusive säkerställda obligationer) 11 552 5 890 5 519 229 23191 –114 5 341 4 284 287 9797

SUMMA 112701 113801 114164 132328 472995 42828 120052 90236 86614 339730

1) Likviditetsreserven presenteras enligt mall som definierats av Svenska Bankföreningen. Tillgångar som är inkluderade i likviditetsreserven ska uppfylla följande: tillgångarna ska
finnas under bankens Treasuryfunktionkontroll, inte vara belastade samt vara pantsättningsbara i centralbank. Vidare ska obligationer ha en maximal riskvikt om 20 procent vid
användande av den standardmetod för kreditrisk i Basel II regelverket samt en lägsta rating om Aa2/AA–. Tillgångarna presenteras till marknadsvärden.

Likviditetsmått
2018 2017

Core gap- kvot1) 110% 108%
Ut-/inlåningskvot 137% 143%
Likviditetstäckningsgrad2) 147% 145%

1) Core gap-kvoten representerar moderbolaget, DSK Hyp AG (tidigare SEB AG, Tyskland),
SEB Pank AS (Estland), SEB Banka (Lettland) och SEB bankas AB (Litauen).

2) 2018: EU:s definition. 2017: Finansinspektionens definition..
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Kontraktuella förfall i balansräkningen

Tabellerna specificerar kassaflöden baserat på återstående kontraktuella för-
fallotider på balansräkningsdagen baserat på det tidigaste datum koncernen
kan tvingas betala, oberoende av bedömningar om sannolikheten att det

inträffar. Beloppen som presenteras är ej diskonterade kassaflöden. Derivat
redovisas till verkligt värde. Eventualförpliktelser såsom lånelöften rapporte-
ras vid förfallotidpunkten.

Koncernen, 2018

Balansräkning
(kontraktsmässiga förfallotider)

Betalbara på
anfordran < 3 månader1)

3–12
månader 1–5 år >5 år Ingen löptid Delsumma

Diskonterings-
effekt Summa

Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker 209115 209115 209115
Utlåning till centralbanker 24346 8491 476 0 33313 –19 33294
Utlåning till kreditinstitut 10812 20268 8049 4857 506 44492 –205 44287

varav repor 1 461 1 461 –3 1458
Offentlig förvaltning 420 5 283 2 316 6 341 5 396 19 756 –1 009 18747
Hushåll 5 928 31 434 170 899 352 985 63 344 624 590 –26 822 597768
Företag 50 402 349 863 138 686 415 092 110 825 1 064 868 –36 557 1028311

Utlåning till allmänheten 56750 386580 311901 774418 179565 1709213 –64388 1644825
varav repor 98 417 98 417 –481 97936

Skuldinstrument 16 747 26 576 94 183 24 353 161 859 –5 731 156128
varav belåningsbara skuldinstrument 14 570 14 827 39 834 10 049 79 280 –2 469 76811
varav andra skuldinstrument 1 803 11 332 54 313 14 288 81 736 –3 262 78474

Egetkapitalinstrument 50 434 50 434 50434
Derivat 115 463 115 463 115463
Finansiella tillgångar där
försäkringstagarna bär risken 269 613 269 613 269613

Finansiella tillgångar till verkligt värde 16747 26576 94183 24353 435510 597370 –5731 591639
Övrigt 14581 357 8 717 28751 44414 –57 44357

varav övriga finansiella tillgångar 14 425 5 564 9 15 003 –57 14946

Summa tillgångar 301023 446667 347358 873466 205141 464261 2637916 –70400 2567516
varav upplupna räntor utlåning 2 423 2 423 2423
varav upplupna räntor skuldinstrument 845 845 845

Skulder till kreditinstitut 50840 66045 16886 1167 1146 136083 –364 135719
varav repor 192 192 192

Offentlig förvaltning 9 609 8 130 5 321 782 3 006 26 848 –133 26715
Hushåll 290 845 25 065 6 300 928 25 323 164 –63 323101
Företag 558 381 175 884 8 624 10 113 9 217 762 219 –645 761574

In och upplåning från allmänheten 858836 209079 20246 11823 12247 1112231 –841 1111390
varav inlåning 761 616 170 390 10 008 7 169 5 960 955 143 –506 954637
varav upplåning 3 722 5 52 87 3 866 –8 3858
varav repor 3 400 3 400 –4 3396

Finansiella skulder för vilka kunderna
bär investeringsrisken 270556 270556 270556
Skulder till försäkringstagare 10875 1050 3103 6818 21846 21846
Certifikat 33 316 107 164 3 739 144 219 –1 522 142697
Säkerställda obligationer 2 584 46 848 271 287 27 007 347 726 –13 482 334244
Övriga obligationer 25 562 28 969 151 945 3 809 210 285 –6 556 203729

Emitteradevärdepapper 61462 182981 426971 30816 702230 –21560 680670
Skuldinstrument 70 7 008 3 144 10 222 –576 9646
Egetkapitalinstrument 13 498 13 498 13498
Derivat 96 872 96 872 96872
Övriga skulder 1 315 2 047 285 3 647 –12 3635

Finansiella skulder till verkligt värde 1385 2047 7293 3144 110370 124239 –588 123651
Övrigt 11820 1049 605 869 26065 40408 –35 40373

varav övriga finansiella skulder 10 863 16 16 170 60 11 125 –35 11090
Efterställda skulder 298 42825 43123 –8602 34521
Eget kapital 148789 148789 148789

Summaskulder ocheget kapital 909675 360666 224557 450962 97866 555780 2599506 –31990 2567516
varav upplupna räntor in- och upplåning 1 048 1 048 1048
varav upplupna räntor emitterade
värdepapper 3 704 3 704 3704

Eventualförpliktelser

Lånelöften 7 453 241 376 50 268 262 779 26 780 376 589 032 589032
Andra finansiella åtaganden 16 577 26 474 27 759 26 394 39 076 154 136 434 136434
Operationella leasingåtaganden 249 746 2 757 3 466 7 218 7218

Summaskulder, eget kapital och
eventualförpliktelser 933705 628765 303330 742892 167188 556310 3332190 –31990 3300200
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Koncernen, 2017

Balansräkning
(kontraktsmässiga förfallotider)

Betalbara på
anfordran < 3 månader1)

3–12
månader 1–5 år >5 år Ingen löptid Delsumma

Diskonterings-
effekt Summa

Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker 177222 177222 177222
Utlåning till centralbanker 5872 6615 305 12791 –13 12778
Utlåning till kreditinstitut 7881 18206 5510 6397 883 38877 –160 38717

varav repor 56 56 56
Offentlig förvaltning 9 451 3 498 11 628 6 170 4 764 35 512 –956 34556
Hushåll 5 760 32 957 151 106 352 485 57 388 599 696 –23 413 576283
Företag 49 323 234 216 140 920 382 288 99 226 905 973 –30 047 875926

Utlåning till allmänheten 64535 270671 303654 740943 161378 1541181 –54416 1486765
varav repor 42 417 42 417 –187 42230

Skuldinstrument 26 645 30 919 102 149 12 033 171 746 –2 477 169269
varav belåningsbara skuldinstrument 19 989 15 513 58 493 7 650 101 646 –1 471 100175
varav andra skuldinstrument 6 078 15 253 42 496 4 084 67 911 –1 006 66905

Egetkapitalinstrument 59 204 59 204 59204
Derivat 104 868 104 868 104868
Finansiella tillgångar där
försäkringstagarna bär risken 283 420 283 420 283420

Finansiella tillgångar till verkligt värde 26645 30919 102149 12033 447492 619238 –2477 616761
Övrigt 1 14602 446 1496 218 207883 224646 18 224664

varav övriga finansiella tillgångar 13 097 29 1 13 127 18 13145

Summa tillgångar 255510 336739 340528 851290 174512 655375 2613955 –57048 2556908
varav upplupna räntor utlåning 1 783 1 783 1783
varav upplupna räntor skuldinstrument 812 812 812

Skulder till kreditinstitut 29055 60645 2230 1956 1756 95642 –153 95489
varav repor 731 731 –1 730

Offentlig förvaltning 7 783 5 257 116 190 3 650 16 996 –102 16894
Hushåll 269 682 23 454 6 118 1 087 28 300 370 –51 300319
Företag 514 053 162 319 5 424 21 833 11 895 715 523 –688 714835

In och upplåning från allmänheten 791518 191029 11658 23110 15574 1032889 –841 1032048
varav inlåning 383 696 94 067 4 881 3 689 5 874 492 207 –292 491915
varav upplåning 6 216 20 138 6 374 –10 6364
varav repor 5 889 5 889 –6 5883

Finansiella skulder för vilka kunderna bär
investeringsrisken 284291 284291 284291
Skulder till försäkringstagare 9414 909 2686 5901 18911 18911
Certifikat 46 452 28 831 8 585 83 868 –799 83069
Säkerställda obligationer 199 66 104 238 743 41 443 346 489 –13 217 333272
Övriga obligationer 19 082 17 330 164 196 3 579 204 187 –6 496 197691

Emitteradevärdepapper 65733 112265 411524 45023 634545 –20512 614033
Skuldinstrument 506 365 6 773 3 713 11 357 –600 10757
Egetkapitalinstrument 14 228 14 228 14228
Derivat 85 434 85 434 85434
Övriga skulder 1 452 2 220 231 3 903 –9 3894

Finansiella skulder till verkligt värde 1957 2585 7004 3713 99662 114922 –609 114313
Övrigt 238 17349 1099 530 180 204816 224212 –17 224195

varav övriga finansiella skulder 14 186 17 4 14 207 –17 14190
Efterställda skulder 275 41036 41311 –8921 32390
Eget kapital 141237 141237 141237

Summaskulder ocheget kapital 820810 346403 130747 446811 113183 730007 2587961 –31053 2556908
varav upplupna räntor in- och upplåning 1 328 1 328 1328
varav upplupna räntor emitterade
värdepapper 4 227 4 227 4227

Eventualförpliktelser

Lånelöften 13 129 106 972 47 541 223 644 7 307 100 398 693 398693
Andra finansiella åtaganden 12 22 890 37 497 23 213 30 671 114 283 114283
Operationella leasingåtaganden 261 782 2 628 4 523 8 193 8193

Summaskulder, eget kapital
och eventualförpliktelser 833951 476526 216566 696295 155684 730107 3109130 –31053 3078077

1) Inkluderar poster som är tillgängliga över natten (O/N).
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Moderbolaget, 2018

Balansräkning
(kontraktsmässiga förfallotider)

Betalbara på
anfordran < 3 månader1) 3–12 månader 1–5 år >5 år Ingen löptid Delsumma

Diskonterings-
effekt Summa

Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker 164081 164081 164081
Utlåning till kreditinstitut 23619 67330 14388 14784 640 120761 –428 120333

varav repor 200 200 200
Offentlig förvaltning 55 3 665 1 655 1 346 320 7 040 –136 6904
Hushåll 5 346 22 314 162 301 324 270 13 630 527 861 –18 208 509653
Företag 50 360 327 093 121 898 341 048 81 278 921 676 –27 546 894130

Utlåning till allmänheten 55760 353072 285854 666663 95228 1456577 –45890 1410687
varav repor 98 377 98 377 –451 97926

Skuldinstrument 7 443 21 074 74 137 22 648 125 301 –6 074 119227
varav belåningsbara skuldinstrument 6 440 10 250 21 482 8 218 46 391 –2 021 44370
varav andra skuldinstrument 1 002 10 823 52 655 14 429 78 910 –4 053 74857

Egetkapitalinstrument 87 646 87 646 87646
Derivat 113 282 113 282 113282

Finansiella tillgångar till verkligt värde 7443 21074 74137 22648 200928 326230 –6074 320156
Övrigt 14408 2222 16997 13821 15615 63063 –44 63019

varav övriga finansiella tillgångar 13 143 5 558 38 13 743 –44 13699

Summa tillgångar 243460 442252 323538 772581 132336 216543 2130711 –52436 2078275
varav upplupna räntor utlåning 1 936 1 936 1936
varav upplupna räntor skuldinstrument 729 729 729

Skulder till kreditinstitut 36025 89482 25665 8509 944 160626 –604 160022
varav repor 15 15 15

Offentlig förvaltning 1 352 7 677 4 506 725 2 812 17 072 –113 16959
Hushåll 225 810 8 481 2 286 398 236 975 –20 236955
Företag 547 548 115 335 1 711 6 021 2 976 673 591 –281 673310

In och upplåning från allmänheten 774710 131493 8503 7144 5787 927638 –414 927224
varav inlåning 774 710 127 771 8 502 7 144 5 787 923 915 –409 923506
varav upplåning 3 722 3 722 –4 3718
varav repor 3 400 3 400 –4 3396

Certifikat 33 243 107 168 3 741 144 151 –1 527 142624
Säkerställda obligationer 2 584 46 851 271 324 27 016 347 775 –13 531 334244
Övriga obligationer 25 562 28 970 151 756 3 811 210 099 –6 571 203528

Emitteradevärdepapper 61388 182989 426821 30827 702025 –21629 680396
Skuldinstrument 70 7 009 3 146 10 225 –579 9646
Egetkapitalinstrument 13 498 13 498 13498
Derivat 95 269 95 269 95269
Övriga skulder 1 283 2 006 285 48 3 623 –10 3613

Finansiella skulder till verkligt värde 1353 2006 7294 3146 108815 122614 –589 122025
Övrigt 9765 48 205 282 10269 20569 –31 20538

varav övriga finansiella skulder 9 574 15 16 170 9 774 –31 9743
Efterställda skulder 0 298 42825 43123 –8602 34521
Obeskattade reserver 20855 20855 20855
Eget kapital 112695 112695 112695

Summaskulder ocheget kapital 810735 293483 219509 449973 83811 252634 2110144 –31869 2078275
varav upplupna räntor in- och upplåning 873 873 873
varav upplupna räntor emitterade
värdepapper 3 530 3 530 3530

Eventualförpliktelser

Lånelöften 47 788 44 320 258 401 15 704 366 213 366213
Andra finansiella åtaganden 24 817 30 273 32 101 47 126 134 317 134317
Operationella leasingåtaganden 180 541 2 080 3 307 6 108 6108

Summaskulder, eget kapital
och eventualförpliktelser 810735 366267 294643 742555 149949 252634 2616782 –31869 2584914
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Moderbolaget, 2017

Balansräkning
(kontraktsmässiga förfallotider)

Betalbara på
anfordran < 3 månader1) 3–12 månader 1–5 år >5 år Ingen löptid Delsumma

Diskonterings-
effekt Summa

Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker 97741 97741 97741
Utlåning till kreditinstitut 74426 87319 20362 16361 591 199059 –278 198781

varav repor 389 389 389
Offentlig förvaltning 9 096 664 284 377 170 10 590 –41 10549
Hushåll 5 656 24 597 143 028 326 800 13 981 514 062 –16 954 497108
Företag 52 137 200 717 115 844 295 698 54 271 718 666 –20 417 698249

Utlåning till allmänheten 66888 225978 259155 622875 68421 1243318 –37412 1205906
varav repor 42 412 42 412 –182 42230

Skuldinstrument 21 245 28 874 70 767 8 713 129 598 –4 528 125070
varav belåningsbara skuldinstrument 17 764 11 298 27 725 4 115 60 902 –1 895 59007
varav andra skuldinstrument 3 481 17 575 43 042 4 598 68 696 –2 633 66063

Egetkapitalinstrument 100 665 100 665 100665
Derivat 104 220 104 220 104220

Finansiella tillgångar till verkligt värde 21245 28874 70767 8713 204885 334484 –4528 329956
Övrigt 15711 2015 20580 17411 4346 60064 –284 59780

varav övriga finansiella tillgångar 6 479 1 890 8 369 –284 8085

Summa tillgångar 239055 350254 310407 730583 95135 209231 1934665 –42502 1892163
varav upplupna räntor utlåning 1 386 1 386
varav upplupna räntor skuldinstrument 824 824

Skulder till kreditinstitut 48328 61247 14317 9139 1808 134840 –279 134561
varav repor 731 731 –1 730

Offentlig förvaltning 2 088 4 293 2 1 428 7 810 –29 7781
Hushåll 214 857 9 432 2 172 371 226 832 –12 226820
Företag 525 890 79 110 1 823 3 305 4 919 615 047 –170 614877

In och upplåning från allmänheten 742835 92835 3998 3676 6347 849690 –211 849479
varav inlåning 742 835 86 619 3 998 3 676 6 347 843 474 –207 843267
varav upplåning 6 216 6 216 –4 6212
varav repor 5 888 5 888 –4 5884

Certifikat 46 389 28 849 8 606 83 844 –852 82992
Säkerställda obligationer 204 63 667 239 123 41 702 344 696 –14 055 330641
Övriga obligationer 18 908 17 342 163 699 3 601 203 550 –6 891 196659

Emitteradevärdepapper 65500 109858 411428 45304 632090 –21798 610292
Skuldinstrument 10 86 7 408 3 930 11 434 –677 10757
Egetkapitalinstrument 14 228 14 228 14228
Derivat 86 990 86 990 86990
Övriga skulder 1 452 2 218 231 3 901 –7 3894

Finansiella skulder till verkligt värde 1462 2304 7638 3930 101218 116553 –684 115869
Övrigt 9962 96 4862 990 7533 23443 –62 23381

varav övriga finansiella skulder 6 055 3 4 840 10 898 –62 10836
Efterställda skulder 280 41008 41288 –8898 32390
Obeskattade reserver 21429 21429 21429
Eget kapital 104762 104762 104762

Summaskulder och eget kapital 791163 231007 130854 436743 99388 234941 1924095 –31932 1892163
varav upplupna räntor in- och upplåning 826 826 826
varav upplupna räntor emitterade
värdepapper 7 016 7 016 7016

Eventualförpliktelser

Lånelöften 36 566 42 616 184 404 3 818 267 403 267403
Andra finansiella åtaganden 22 256 34 846 19 859 26 098 103 059 103059
Operationella leasingåtaganden 198 593 1 926 4 317 7 033 7033

Summaskulder, eget kapital
och eventualförpliktelser 791163 290027 208909 642931 133619 234941 2301591 –31932 2269659

1) Inkluderar poster som är tillgängliga över natten (O/N).

Koncernen Moderbolaget

Genomsnittlig återstående löptid (år) 2018 2017 2018 2017

Utlåning till kreditinstitut 0,60 0,86 0,56 0,39
Utlåning till allmänheten 2,45 2,61 2,11 2,15
Skulder till kreditinstitut 0,24 0,37 0,38 0,45
Inlåning från allmänheten 0,11 0,27 0,11 0,1
Upplåning från allmänheten 0,38 0,34 0,13 0,13
Certifikat 0,57 0,58 0,57 0,58
Säkerställda obligationer 3,16 3,32 3,16 3,34
Övriga obligationer 2,42 2,63 2,42 2,63
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Kapitalstyrning
I konkurrensen om kunder och affärer tar SEB olika typer av risk i linje med
bankens strategiska inriktning och affärsplan. För att kunna hålla dessa risker
och garantera SEB:s långsiktiga överlevnad måste banken hålla tillräckligt med
kapital. Samtidigt måste lönsamheten balanseras mot risktoleransen. Inom
ramen för SEB:s kapitalstyrning beaktas de följande aspekterna:
1. tillsynsmyndigheternas minimikapitalkrav och deras förväntningar att ban-

ker ska verka med en säker marginal över dessa miniminivåer, som sätts av
EU-direktiv genom svensk lagstiftning om kapitalkrav,

2. kapitalisering som krävs för att uppnå den rating som behövs för att nå det
antal skuldinvesterare som behövs för att SEB:s verksamhet ska kunna
bedrivas,

3. kapitalisering som krävs av företagskunder och andra motparter för att
banken ska kunna vara verksam i kapitalmarknaderna, inklusive derivat-
och valutahandel, och

4. balans mellan aktieägarnas avkastningskrav och risktagande.

För att möta förväntningarna från aktieägarna, tillsynsmyndigheterna och
marknadsaktörer är SEB:s kapitalnivå baserad på en uppskattning av samtliga
risker i verksamheten samt framåtblickande – i linje med lång- och kortsiktiga
affärsplaner och förväntad makroekonomisk utveckling. Vidare används
stresstester för att identifiera hur bankens finansiella ställning kan komma
att påverkas av olika negativa scenarier.

Intern kapitalutvärderingsprocess
Den interna kapitalutvärderingen (IKU) omfattar SEB:s interna syn på materi-
ella risker och hur de utvecklas, liksom riskmätningsmodeller, riskhantering
och de faktorer som minskar risken. Den är kopplad till bankens affärsplanering
och fastställer en strategi för hur lämpliga kapitalnivåer ska upprätthållas. Den
säkerställer att det egna kapitalet, ekonomiskt kapital, myndigheternas och
ratingbolagens kapitalkrav hanteras på ett sätt så att bankens överlevnad inte
riskeras. Kapitaltäckningen bevakas löpande och rapporteras till styrelsen.
Därmed är IKU sammankopplad med SEB:s affärsplanering, interna styrning
och kontrollramverk.

SEB:s kapitalplan täcker den strategiska planeringsperioden och prognosti-
cerar både krav på ekonomiskt kapital och myndighetskrav samt tillgängligt
kapital och relevanta nyckeltal. Planen är framåtriktad och inkluderar nuva-
rande samt kommande affärsvolymer liksom strategiska initiativ. Kapitalplanen
stresstestas för eventuella konjunkturnedgångar, för strategiska riskfaktorer
som identifieras i affärsplanen och andra relevanta scenarier. Kapitalplanen
fastställs årligen och uppdateras under året vid behov.

Ekonomiskt kapital är en viktig beståndsdel av IKU. Det är ett internt riskmått

som liknar Basel III-regelverket. Ekonomiskt kapital beräknas på ett konfidensin-
tervall på 99,97 procent vilket motsvarar kapitalkravet för en mycket hög
rating. Ekonomiskt kapital, eller det internt bedömda kapitalbehovet, för koncer-
nen (inklusive försäkringsverksamheten) uppgick till 67 miljarder kronor (64)
vid årets slut.

SEB har en intern modell för kapitalallokering och för att mäta räntabilitet.
Modellen är kalibrerad till SEB:s kapitalmål och liknar myndighetskapitalmåttet
genom att det inkluderar kapitalkrav under pelare 2.

Tillsynsmyndigheterna utvärderar årligen SEB och dess IKU enligt regelver-
ket för myndigheternas översyns- och utvärderingsprocess. Utvärdering omfat-
tar bland annat kapitaltäckning, riskmätningsmodeller och riskstyrning och i
utvärderingen för 2017 har tillsynsmyndigheten dragit slutsatsen att SEB har
tillräckligt kapital och mäter och hanterar risker på ett lämpligt sätt.

Myndigheternas kapitalkrav
Minimikapitalkraven för banker har utvecklats under de senaste åren, både
vad gäller vilka risker som täcks och vilka komponenter som ingår i kapitalba-
sen. Kraven delas in i pelare 1-krav som är generella minimikrav för alla institut
och pelare 2-krav som baseras på individuella bedömningar av varje institut.

Pelare 1-kraven för kärnprimärkapitalet uttrycks som en andel av de risk-
vägda tillgångarna och består av följande:

i) ett legalt minimikrav på 4,5 procent,
ii) en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent,

iii) en systemriskbuffert på 3,0 procent, och
iv) en kontracyklisk buffert för SEB:s kreditexponeringar i Sverige, Norge,

Litauen och Storbritannien uppgick sammantaget till 1,17%.

Till skillnad från pelare 1-kraven, uttrycks pelare 2-kraven inte som en andel av
riskvägda tillgångar. Därför varierar pelare 2-kraven variera i förhållande till
riskvägda tillgångar (förutom för systemrisk). Pelare 2-kraven består av föl-
jande:

v) kapitalkrav för systematisk risk (systemriskkrav) uttryckt som ett kärn-
primärkapitalkrav på 2,0%; och

vi) övriga specifika risker. Risker som identifierats av Finansinspektionen och
som tillämpas på alla svenska banker är a) koncentrationsrisk b) ränterisk
i bankboken c) pensionsrisk d) löptidsgolv för företagsexponeringar.
Utöver detta kan SEB-specifika krav för andra risker adderas som en del i
SREP.

Kraven specificeras nedan.
Det sammanlagda kärnprimärkapitalkravet uppgår för närvarande till

17,2 procent.

Kapitalkvotskrav (explicit eller implicit)

Pelare 1 CET1 AT1 Tier 2 Summa

Minimikrav 4,5% 1,5% 2,0% 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5%
Systemriskbuffert 3,0% 3,0%

Delsumma 10,0% 1,5% 2,0% 13,5%

Kontracyklisk kapitalbuffert 1,2% 1,2%

SUMMA 11,2% 1,5% 2,0% 14,7%

Pelare 2 CET1 AT1 Tier 2 Summa

Systemrisk i pelare 2 2,0% 2,0%
Kreditrelaterad koncentrationsrisk 0,3% 0,0% 0,1% 0,4%
Ränterisk i bankboken 0,5% 0,1% 0,1% 0,7%
Pensionsrisk 0,6% 0,1% 0,1% 0,8%
Företagskrediter – maturitetsgolv 0,3% 0,0% 0,1% 0,4%

SUMMA 3,7% 0,3% 0,3% 4,3%

Totalt kapitalkrav 14,9% 1,8% 2,3% 19,0%
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Not 42 fortsättning Kapitaltäckning

Kapitaltäckningsanalys
Konsoliderad situation Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Tillgängligt kapital
Kärnprimärkapital 125 857 118 204 108 336 101 810
Primärkapital 141 108 132 127 123 587 115 733
Kapitalbas 159 331 147 849 141 904 131 328

Kapitalkrav
Riskexponeringsbelopp 716 498 610 819 640 442 514 328
Uttryckt som kapitalkrav 57 320 48 866 51 235 41 146
Kärnprimärkapitalrelation 17,6% 19,4% 16,9% 19,8%
Primärkapitalrelation 19,7% 21,6% 19,3% 22,5%
Total kapitalrelation 22,2% 24,2% 22,2% 25,5%

Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav) 2,78 3,03 2,77 3,19

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav 11,2% 10,9% 8,3% 8,2%
varav krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
varav systemriskbuffert 3,0% 3,0%
varav kontracyklisk buffert 1,2% 0,9% 1,3% 1,2%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 1) 13,1% 14,9% 12,4% 15,3%

Kapitalkrav enligt övergångsregler 80%avBasel I
Kapitalkrav enligt Basel I 89 774 72 415
Kapitalbas enligt Basel I 149 030 131 977
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav) 1,66 1,82

Bruttosoliditet
Exponeringsmått för beräkning av bruttosoliditetsgrad 2 773 608 2 519 532

varav poster i balansräkningen 2 311 250 2 140 093
varav poster utanför balansräkningen 462 358 379 439

Bruttosoliditetsgrad 5,1% 5,2%

1) Kärnprimärkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav på 4,5% exklusive buffertkrav. Därutöver tillkommer ett totalt kapitalkrav på ytterligare 3,5 procent.

Kapitalbas
Konsoliderad situation Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Eget kapital enligt balansräkningen1) 148789 143925 128962 121476

Avdrag relaterade till den konsoliderade situationen
och övriga förutsebara kostnader –14 227 –14 357 –14 017 –12 461

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar2) 134562 129568 114944 109016

Ytterligare värdejusteringar –868 –663 –839 –283
Immateriella tillgångar –6 467 –6 225 –5 134 –4 955
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet –75
Reserver i verkligt värde relaterade till vinster eller förluster på
kassaflödessäkringar –313 –1 192 –313 –1 192
Negativa belopp till följd av beräkningen av förväntade förlustbelopp –78 –1 307 –648
Vinster eller förluster på skulder som värderas till verkligt värde
och beror på ändringar av egen kreditstatus 8 99 –151 66
Förmånsbestämda pensionsplaner –816 –1 807
Direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument –172 –193 –172 –193

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital –8705 –11364 –6608 –7205

Kärnprimärkapital 125857 118204 108336 101810

Primärkapitaltillskott 15 251 13 922 15 251 13 922

Primärkapital 141108 132127 123587 115733

Supplementärkapitalinstrument 18 987 18 171 18 987 18 171
Positiva belopp till följd av beräkningen av förväntade förlustbelopp 436 126 529
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn –1 200 –2 575 –1 200 –2 575

Supplementärkapital 18222 15722 18316 15596

TOTALTKAPITAL 159331 147849 141904 131328

1) För moderbolaget inkluderar Eget kapital kapitalandelen av obeskattade reserver.
2) Kärnprimärkapitalet avser den konsoliderade situationen, och skiljer sig från eget kapital enligt IFRS. Försäkringsverksamhetens bidrag till eget kapital exkluderas liksom föreslagen

utdelning beräknad enligt förordning (EU) nr 575/2013 (CRR).
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Not 42 fortsättning Kapitaltäckning

Riskexponeringsbelopp
Konsoliderad situation Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Kreditrisk IRK

Riskexpo-
nerings-

belopp Kapitalkrav1)

Riskexpo-
nerings-

belopp Kapitalkrav1)

Riskexpo-
nerings-

belopp Kapitalkrav1)

Riskexpo-
nerings-

belopp Kapitalkrav1)

Exponeringar mot nationella regeringar
eller centralbanker 11 602 928 9 319 745 6 232 499 3 725 298
Institutsexponeringar 51 033 4 083 32 838 2 627 49 759 3 981 30 757 2 461
Exponeringar mot företag 342 713 27 417 326 317 26 105 275 630 22 050 218 878 17 510
Hushållsexponeringar 63 171 5 054 62 296 4 984 37 322 2 986 36 962 2 957

varav säkrade genom panträtt i fast egendom 36 720 2 938 36 558 2 925 28 189 2 255 27 738 2 219
varav exponeringar mot små och medelstora
företag 7 027 562 7 033 563 498 40 2 807 225
varav övriga hushållsexponeringar 19 424 1 554 18 704 1 496 9 133 731 6 417 513

Positioner i värdepapperiseringar 987 79 838 67 987 79 368 29

Totalt, kreditrisk enligt IRKmetod 469506 37560 431607 34529 369931 29594 290691 23255

Kreditrisk schablonmetod
Exponeringar mot nationella regeringar
eller centralbanker 2 241 179 4 060 325
Exponeringar mot institut 649 52 844 68 17 793 1 423 49 917 3 993
Exponeringar mot företag 14 539 1 163 18 197 1 456 11 072 886 8 039 643
Exponeringar mot hushåll 13 310 1 065 12 084 967 7 881 630 7 488 599
Exponeringar säkrade genom panträtt
i fastigheter 2 184 175 2 539 203 614 49 846 68
Fallerande exponeringar 168 13 112 9 12 1 56 4
Exponeringar som är förenade med
särskilt hög risk 761 61 866 69 761 61 866 69
Poster som avser positioner i
värdepapperisering 222 18
Exponeringar i form av andelar
i företag för kollektiva investeringar (fond) 45 4 41 3
Aktieexponeringar 4 045 324 1 972 158 41 586 3 327 41 436 3 315
Övriga poster 5 885 471 7 801 624 4 456 356 5 946 476

Totalt, kreditrisk enligt schablonmetod 43827 3506 48739 3899 84176 6734 114594 9167

Marknadsrisk
Risker i handelslagret där
interna modeller använts 25 020 2 002 24 892 1 991 24 990 1 999 24 876 1 990
Risker i handelslagret där
standardmetoder använts 7 711 617 9 881 790 7 534 603 9 786 783
Valutakursrisk 2 889 231 4 022 322 2 844 228 3 964 317

Totalmarknadsrisk 35620 2850 38794 3104 35368 2829 38626 3090

Övriga kapitalkrav
Operativ risk enligt internmätningsmetod 47 151 3 772 48 219 3 858 35 310 2 825 35 014 2 802
Avvecklingsrisk 9 1 38 3 9 1 38 3
Kreditvärdighetsjusteringsrisk 7 605 608 6 767 541 7 428 594 6 095 488
Investeringar i försäkringsverksamhet 16 633 1 331 16 633 1 331 16 633 1 331 16 633 1 331
Övriga exponeringar 4 556 365 4 219 338
Ytterligare riskexponeringsbelopp2) 91 591 7 327 15 802 1 264 91 587 7 327 12 637 1 011

Totalt övrigt kapitalkrav 167545 13404 91678 7334 150967 12078 70417 5635

SUMMA 716498 57320 610819 48866 640442 51235 514328 41146

1) Kapitalkrav 8 procent av riskexponeringsbeloppet enligt förordning (EU) nr 575/2013 (CRR).
2) Per den 31 december 2018 ökade Ytterligare riskexponeringsbelopp med 91 591 miljoner kronor för SEB konsoliderad situation enligt Finansinspektionens ändrade krav på riskvikts-

golv för svenska bolån enligt Artikel 458. Per 31 december 2017 ingick Ytterligare riskexponeringsbelopp med 15 802 miljoner kronor för SEB konsoliderad situation, vilket infördes
2015 enligt överenskommelse med Finansinspektionen som en försiktighetsåtgärd under kapitaltäckningsförordningen CRR (EU) No 575/2013 (CRR) Artikel 3. Detta belopp togs
bort i kvartal 1 2018, då SEB erhöll Finansinspektionens godkännande av en omkalibrering av PD-modellen för stora företag.

Genomsnittlig riskvikt
Konsoliderad situation Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 3,0% 3,3% 2,0% 2,1%
Institutsexponeringar 25,4% 24,0% 25,5% 23,9%
Företagsexponeringar 31,0% 31,6% 27,8% 26,5%
Hushållsexponeringar 10,2% 10,4% 7,4% 7,5%

varav säkrade genom panträtt i fast egendom 6,8% 7,0% 5,8% 5,9%
varav exponeringar mot små och medelstora företag 57,7% 59,6% 35,5% 42,5%
varav övriga hushållsexponeringar 30,8% 30,7% 37,8% 37,2%

Positioner i värdepapperiseringar 9,3% 10,6% 9,3% 12,7%

SEB ska också uppfylla de kapitalkrav som gäller för koncerner som bedriver
både bank- och försäkringsverksamhet, så kallade finansiella konglomerat.
Det samlade kapitalkravet för SEB som finansiellt konglomerat uppgick till

177,3 miljarder kronor medan de tillgängliga kapitalresurserna var 207,5 mil-
jarder kronor. Till dessa totaler bidrar SEB Life and Pension Holding AB med
Solvens II-siffror från 30 september 2018.
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43 Livförsäkringsrörelsen
Koncernen

RESULTATRÄKNING 2018 2017

Premieinkomster netto 6 863 10 039
Intäkter från investeringsavtal

– Egna avgifter 1 471 1 525
– Erhållna ersättningar från fondbolag 1 899 1 928

3 371 3 453

Kapitalavkastning, netto 747 5 103
Övriga rörelseintäkter 420 556

Summa intäkter, brutto 11401 19151

Utbetalda försäkringsersättningar, netto –4 901 –8 174
Förändring i försäkringstekniska avsättningar –1 984 –5 649

Summa intäkter, netto 4516 5329
Varav från andra enheter inom SEB koncernen 1 483 1 595

Direkta anskaffningskostnader investerings- och försäkringsavtal –953 –1 042
Förändring av aktiverade anskaffningskostnader –112 –122

–1 065 –1 164

Erhållna provisioner och vinstandelar från avgiven återförsäkring 121 115
Övriga kostnader –1 653 –1 838

Summakostnader –2596 –2888

Förväntade kreditförluster, netto –2

RÖRELSERESULTAT 1917 2441

FÖRÄNDRING AV ÖVERVÄRDEN I DIVISION LIV

Nuvärde av årets försäljning1) 1 054 1 045
Avkastning på avtal ingångna under tidigare år 1 557 1 856
Realiserat övervärde på avtal ingångna tidigare år –2 665 –2 999
Faktiskt utfall jämfört med operativa antaganden2) –1 486 –39

Förändring i övervärden från verksamheten, brutto –1541 –136

Årets aktivering av anskaffningskostnader –319 –316
Årets avskrivning på aktiverade anskaffningskostnader 431 439
Årets förändring av aktiverade avgifter 23 21

Förändring i övervärden från verksamheten, netto3) –1406 7

Finansiella effekter av kortsiktiga marknadsfluktuationer4) –1 664 769
Förändring i operativa antaganden5) –762 134

SUMMAFÖRÄNDRING IÖVERVÄRDEN6) –3833 910

Beräkningar av övervärden i livförsäkringsverksamheten baseras på antaganden om den framtida utvecklingen av befintliga försäkringsavtalen samt en
riskjusterad diskonteringsränta. De viktigaste antagandena (svensk fondförsäkring – som representerar 85 procent (63) av övervärdet).

Diskonteringsränta 7% 7%
Återköp av kapitalförsäkring: inom 1 år från tecknandet / 1–4 år / 5 år / 6 år / därefter 2% / 6% / 15% / 13% /8% 1% / 6% / 19% / 15% /9%
Annullation av löpande premier 8,2% 8,3%
Flyttfrekvens 3,5% 3,1%
Värdeutveckling fondandelar, brutto före avgifter och skatter 5% 5%
Inflation KPI / Inflation kostnader 2% / 3% 2% / 3%
Förväntad avkastning på erforderlig solvensmarginal 3% 3%
Dödlighet Koncernens erfarenhet Koncernens erfarenhet

1) Med försäljning avses nyteckning och extrapremier på befintliga kontrakt.
2) Faktiskt utfall från tidigare tecknade försäkringsavtal ställs mot tidigare gjorda antaganden och avvikelsen beräknas. Viktiga komponenter är avtalstidernas längd och förekomsten

av annullationer.
3) Förutbetalda anskaffningskostnader aktiveras och skrivs av enligt plan. Även vissa initiala avgifter aktiveras i balansräkningen och intäktsförs i resultaträkningen under ett antal år.

Redovisad förändring i övervärden korrigeras därför med nettoeffekten av periodens förändring av aktiverade anskaffningskostnader och aktiverade avgifter.
4) Antagen årlig värdetillväxt är 5,0 procent brutto (före avgifter och skatter). Det verkliga utfallet resulterar i positiva eller negativa avvikelser.
5) Effekt av förändrade antaganden som återköp, flytt av försäkringar och förväntade kostnader.
6) Beräknade övervärden ingår inte i SEB koncernens resultat- och balansräkning. Redovisat övervärde är netto efter korrigering för aktiverade anskaffningskostnader och avgifter.

SAMMANFATTAD FINANSIELL INFORMATION FÖR GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SEB TRYGG LIV*

Sammanfattning av resultaträkningen 2018 2017

Resultat från livförsäkringsverksamheten 4 444 8 142
Övriga kostnader och bokslutsdispositioner 16 60
Skatter –291 –194

NETTORESULTAT 4169 8008

Sammanfattning av balansräkningen

Summa tillgångar 176 190 181 308

SUMMATILLGÅNGAR 176190 181308
Summa skulder 84 451 87 359
Eget kapital 91 631 93 825
Obeskattade reserver 108 124

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 176190 181308

* SEB äger alla aktier i Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv förutom en gyllene andel som ägs av Trygg-Stiftelsen. Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv konsolideras inte in som
ett dotterföretag i koncernen, eftersom SEB:s ägarskap i Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv inte resulterar i bestämmande inflytande. Innevarande års siffror är ej reviderade.
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44 Tillgångar i fondförsäkringsverksamheten
Inom fondförsäkringsverksamheten står SEB, för sina kunders räkning, som
ägare till 50 procent eller mer av andelarna i 43 (26) fonder, som förvaltas av

SEB. Den totala fondförmögenheten i dessa fonder uppgår till 124 353 Mkr
(129 759), varav SEB för kunders räkning innehar 89 547 Mkr (90 167).

45 Intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag
Koncernen Moderbolaget

Tillgångar 2018 Specialföretag Fonder1) Summa Specialföretag Fonder1) Summa

Utlåning till allmänheten 9 778 184 9962 9 778 184 9962
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 3 249 894 249897 3 1 081 1084

varav: derivat 3 3 6 3 3 6

SUMMA 9781 250078 259859 9781 1265 11046

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 375 230 605 375 230 605
Skulder till verkligt värde 0 0 0 0 0 0

varav: derivat 0 0 0 0 0 0

SUMMA 376 230 606 376 230 606

Eventualförpliktelser 341 341 341 341

Koncernensmaximala exponering för förluster 10122 5939 16060 10122 1265 11387

1) Investeringar i SEB-förvaltade och externt förvaltade fonder.

Tillgångar 2017

Utlåning till allmänheten 8 434 343 8777 7 244 343 7587
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 2 277 606 277608 2 1 012 1013

varav: derivat 2 5 7 2 5 7

SUMMA 8435 277949 286384 7246 1355 8600

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 216 77 292 –87 –77 –164
Skulder till verkligt värde 1 52 53 –1 –52 –53

varav: derivat 1 52 53 –1 –52 –53

SUMMA 217 129 346 –88 –129 –217

Eventualförpliktelser 577 577 577 577

Koncernensmaximala exponering för förluster 9012 20638 29650 7823 1355 9177

1) Investeringar i SEB-förvaltade och externt förvaltade fonder.

Intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag hänför sig till när koncer-
nen har intressen i strukturerade företag som den inte kontrollerar. Ett struk-
turerat företag är ett företag som är utformat så att rösträtter och liknande
rättigheter inte är den dominerande faktorn för att fastställa vem som har
bestämmande inflytande, exempelvis när rösträtter avser enbart förvaltnings-
uppgifter och de berörda verksamheterna styrs genom avtalsbestämmelser.

Koncernen gör transaktioner med strukturerade företag inom ramen för den
ordinarie verksamheten av olika anledningar. Beroende på typen av strukture-
rat företag är syftet att stödja kundtransaktioner, att delta i specifika investe-
ringsmöjligheter eller att underlätta uppstart av vissa företag.

Koncernen har intressen i följande typer av strukturerade företag:

Intressen i fonder
Koncernen etablerar och förvaltar fonder för att förse kunder med investe-
ringsmöjligheter, SEB anses vara sponsor för dessa fonder. Totalt förvaltat kapi-
tal utgör storleken på en fond. Totalt kapital som förvaltas av SEB är 622 miljar-
der kronor (569). Det totala kapitalet som förvaltas av andra än SEB är inte
publikt tillgängligt och anses inte vara nödvändigt för att förstå relaterade ris-
ker, varför det inte presenteras här. I vissa fall underlättar koncernen uppstar-
ten av fonder genom att inneha andelar. Den kan inneha fondandelar i fonder
som förvaltas av koncernen eller av en tredje part i investeringssyfte inom liv-
verksamheten. Fonder som förvaltas av koncernen genererar intäkter i form
av förvaltningsprovisioner och resultatbaserade provisioner som baseras på
tillgångarna under förvaltning. Intäkterna från kapitalförvaltning redovisas i
not 5. Koncernen kan maximalt förlora det redovisade beloppet för andelar
som koncernen innehar. Detta belopp reflekterar inte den sannolika förlusten.

Intressen i andra strukturerade företag
Koncernen har bidragit till att etablera strukturerade företag för att stödja
kundtransaktioner. Syftet med dessa företag är att tillhandahålla en alternativ
finansiering och förbättring av likviditeten till säljarna och investeringsmöjlig-
heter till investerare genom att de köper tillgångar och finansierar köpen med
tillgångarna som säkerhet. Koncernen tillhandahåller seniora kreditfaciliteter
som automatiskt förlängs och administration till företagen och erhåller intäkter
i form av avgifter och ränteintäkter med marknadsmässiga villkor.

Koncernen har också de mest seniora investeringarna i skuldinstrument emit-
terade av banker, genom specialföretag (SPV) vilkas syfte är att tillhandahålla
alternativ finansiering till emittenter och investeringsmöjligheter till investerare.
SPVna köper tillgångspooler från den utgivande bankens balansräkning, exem-
pelvis kreditkortslån, huslån, lån till små och medelstora företag och finansierar
dessa köp genom att emittera skuldinstrument med tillgångarna som säkerhet.
Dessa värdepapper har flera nivåer av efterställdhet.

Den maximala exponeringen för förluster avseende investeringar i andra
strukturerade företag är begränsad till det bokförda värdet av investeringarna
och kan bara uppstå efter förluster hos kreditgivare med mer juniora expone-
ringar. Den maximala exponeringen för förluster reflekterar inte den sannolika
förlusten. Säkringar eller säkerhetsarrangemang är inte beaktade. Totala till-
gångar i dessa företag anses inte vara meningsfull information för att förstå
närliggande risker och har därför inte presenterats.
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46 Upplysningar om närstående
Koncernen

Intresseföretag Nyckelpersoner Övriga närstående

Koncernen, 2018
Tillgångar/

Skulder Räntor
Tillgångar/

Skulder Räntor
Tillgångar/

Skulder Räntor

Utlåning till allmänheten 830 18 246 4 71 1
Derivat med positivt stängningsvärde 2 837
In- och upplåning från allmänheten 51 38 717

2017

Utlåning till allmänheten 960 13 227 3 30
Derivat med positivt stängningsvärde 1 575
In- och upplåning från allmänheten 105 38 260

Moderbolaget

Intresseföretag Koncernföretag

Moderbolaget 2018
Tillgångar/

Skulder Räntor
Tillgångar/

Skulder Räntor

Utlåning till kreditinstitut 39 575 106
Utlåning till allmänhet 830 17 6 638 56
Räntebärande värdepapper 1 233 32
Derivat med positivt stängningsvärde 580
Övriga tillgångar 5 726 5

SUMMA 835 17 48752 199

Skulder till kreditinstitut 28 955 –470
In-och upplåning från allmänheten 51 1 13 884 –19
Derivat med negativt stängningsvärde 1 641
Övriga skulder 1 147 –4

SUMMA 52 1 44627 –493

2017

Utlåning till kreditinstitut 138 931 126
Utlåning till allmänhet 11 887 68
Räntebärande värdepapper 875 9 2 605 53
Derivat med positivt stängningsvärde 3 862
Övriga tillgångar 24 092

SUMMA 875 9 181377 247

Skulder till kreditinstitut 46 490 –415
In-och upplåning från allmänheten 4 10 359 –52
Derivat med negativt stängningsvärde 6 228
Övriga skulder 240

SUMMA 4 63317 –467

Nyckelpersoner ovan syftar på medlemmar i SEB:s styrelse samt verkställande
ledning. Bolag med väsentligt inflytande eller som står under betydande infly-
tande av nyckelpersoner i ledande position i SEB samt pensionsstiftelser pre-
senteras som Övriga närstående. Investor AB och pensionsstiftelsen, SEB-
stiftelsen, inkluderas i den här kategorin likaså närstående familjemedlemmar
till nyckelpersoner. Koncernen har även avtal för försäkringsadministration och
avtal för kapitalförvaltning med Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv

utifrån marknadspris. SEB har erhållit 120 Mkr (120) avseende försäkrings-
administration och 402 Mkr (381) avseende kapitalförvaltning. För mer infor-
mation angående Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, se not 43.

Moderbolaget är närstående sina dotterföretag och intresseföretag.
Se not 22 Innehav i intresseföretag och dotterföretag för upplysningar om
investeringar.
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47 Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal
Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal

Relaterade avtal
Övriga instrument i

balansräkningen
som ej lyder under

nettningsavtalKoncernen, 2018
Brutto-
belopp Kvittade

Nettobelopp
i balans

räkningen
Ramavtal om

nettning

Säkerheter
erhållna/

ställda
Netto
belopp

Summa i
balans

räkningen

Derivat 119 346 –4 593 114753 –59 473 –32 842 22439 710 115463
Omvända repor 158 494 –60 367 98127 –2 892 –95 235 1 258 99385
Värdepapperslån 28 690 28690 –28 497 193 208 28898
Likvidfordringar 190 –190 12 826 12826

TILLGÅNGAR 306720 –65150 241570 –62364 –156574 22632 15002 256572

Derivat 100 059 –4 593 95467 –59 473 –25 894 10100 1 406 96872
Repor 63 433 –60 367 3066 –2 892 175 522 3588
Värdepapperslån 26 059 26059 –25 388 670 3 26062
Likvidskulder 190 –190 9 572 9572

SKULDER 189742 –65150 124591 –62364 –51283 10945 11502 136094

2017

Derivat 111 634 –7 826 103808 –58 922 –29 374 15512 1 060 104868
Omvända repor 104 354 –61 735 42620 –6 613 –36 007 42620
Värdepapperslån 3 782 3782 –3 165 –512 105 12 955 16736
Likvidfordringar 11 817 11817

TILLGÅNGAR 219770 –69560 150210 –68701 –65892 15617 25832 176042

Derivat 92 496 –7 826 84670 –58 922 –18 293 7455 763 85434
Repor 68 348 –61 735 6613 –6 613 6613
Värdepapperslån 9 604 9604 –3 165 –6 152 287 911 10515
Likvidskulder 10 894 10894

SKULDER 170448 –69560 100888 –68701 –24445 7742 12569 113456

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal

Relaterade avtal
Övriga instrument i

balansräkningen
som ej lyder under

nettningsavtalModerbolaget, 2018
Brutto-
belopp Kvittade

Nettobelopp
i balans

räkningen
Ramavtal om

nettning

Säkerheter
erhållna/

ställda
Netto
belopp

Summa i
balans

räkningen

Derivat 113 282 113282 –58 486 –32 642 22154 113282
Omvända repor 158 494 –60 367 98127 –2 892 –95 235 98127
Värdepapperslån 28 700 28700 –6 966 –21 733 28700
Likvidfordringar 190 –190 12 429 12429

TILLGÅNGAR 300666 –60557 240109 –68344 –149610 22154 12429 252538

Derivat 95 269 95269 –58 486 –25 894 10888 95269
Repor 63 259 –60 367 2892 –2 892 519 3411
Värdepapperslån 25 388 25388 –6 966 –18 422 25388
Likvidskulder 190 –190 8 509 8509

SKULDER 184106 –60557 123548 –68344 –44316 10888 9029 132577

2017

Derivat 104 220 104220 –57 904 –29 155 17161 104220
Omvända repor 104 354 –61 735 42620 –6 613 –36 007 42620
Värdepapperslån 3 468 3468 –3 165 –303 35 153 38621
Likvidfordringar 11 620 11620

TILLGÅNGAR 212043 –61735 150308 –67682 –65465 17161 46773 197081

Derivat 86 990 86990 –57 904 –18 293 10793 86990
Repor 68 349 –61 735 6614 –6 614 6614
Värdepapperslån 8 505 8505 –3 165 –5 340 35 254 43759
Likvidskulder 9 843 9843

SKULDER 163844 –61735 102110 –67683 –23633 10793 45097 147207

Tabellen visar finansiella tillgångar och skulder som presenteras netto i balans-
räkningen eller som har potentiella rättigheter förknippade med rättsligt bin-
dande ramavtal om nettning eller liknande avtal, tillsammans med relaterade
säkerheter.

Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas i balansräkningen när SEB
har en legal rätt att netta under normala affärsförhållanden och i händelse av
insolvens, och om det finns en avsikt att erlägga likvid netto eller realisera till-
gången och erlägga likvid för skulden samtidigt. Återköpsavtal mot centrala
clearing-motparter som SEB har avtal med samt likvidfordringar och likvid-
skulder är exempel på instrument som presenteras netto i balansräkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som lyder under rättsligt bindande ramavtal
om nettning eller liknande avtal som inte presenteras netto i balansräkningen
är arrangemang som vanligtvis träder i laga kraft i händelse av insolvens eller
vid betalningsinställelse men inte under normala affärsförhållanden eller
arrangemang där SEB inte har intentionen att avveckla instrumenten samtidigt.

Tillgångar och skulder som varken kvittas eller lyder under nettningsavtal,
exempelvis sådana som bara omfattas av säkerheter, presenteras i kolumnen
Övriga instrument i balansräkningen som ej lyder under nettningsavtal.
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48 Ställda panter
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Panter och jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar 510 424 477 220 489 784 447 925
Säkerheter ställda för egna skulder till försäkringstagarna 292 402 436 890
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 97 713 136 998 82 072 114 494

SUMMA 900539 1051109 571856 562419

Panter och jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar*

Repor 31 531 77 646 31 356 77 426
Tillgångar pantsatta för säkerställda obligationer – bostäder och fastigheter 342 758 346 057 332 889 331 073
Tillgångar pantsatta för säkerställda obligationer – tyska delstater 7 042 9 530
Övriga säkerheter 129 093 43 986 125 539 39 425

varav koncerninternt 22 23

SUMMA 510424 477220 489784 447925

* Överförda tillgångar som inte uppfyller kraven för att tas bort från balansräkningen.

Säkerheter ställda för egna skulder till försäkringstagarna

Tillgångar pantsatta för försäkringsavtal 21 846 114 578
Tillgångar pantsatta för investeringsavtal1) 270 556 322 312

SUMMA 292402 436890

1) Fondandelar.

Övriga ställda panter och jämförbara säkerheter

Obligationer1) 58 652 57 390 58 652 57 390
Värdepappersutlåning 15 641 59 443 36 939
Övriga 23 419 20 166 23 419 20 166

SUMMA 97713 136998 82072 114494

1) Pantsatta men ej utnyttjade obligationer.

Redovisade överförda finansiella tillgångar1)

Överförda tillgångar Skulder hänförliga till tillgångarna

Erhållna säkerheter
hänförliga till
tillgångarna2)

Koncernen, 2018
Värde-

papperslån
Återköps-

avtal Övrigt3) Summa
Värde-

papperslån
Återköps-

avtal Övrigt3) Summa Värdepapperslån

Aktier 13 255 1 211 14467 3 734 939 4674 8 852
Skuldinstrument 6 420 307 3 656 10383 182 305 2 690 3177 6 528

Finansiella tillgångar som innehas
för handel 19676 307 4867 24850 3916 305 3630 7850 15380

2017

Aktier 16 564 617 17181 1 073 150 1223 14 005
Skuldinstrument 13 276 5 743 200 19220 149 5 736 2 5886 12 748

Finansiella tillgångar som innehas
för handel 29841 5743 817 36401 1222 5736 152 7109 26753

Överförda tillgångar Skulder hänförliga till tillgångarna

Erhållna säkerheter
hänförliga till
tillgångarna2)

Moderbolaget, 2018
Värde-

papperslån
Återköps-

avtal Övrigt3) Summa
Värde-

papperslån
Återköps-

avtal Övrigt3) Summa Värdepapperslån

Aktier 13 170 1 211 14381 3 710 898 4608 8 794
Skuldinstrument 6 420 307 732 7459 177 305 481 5 940

Finansiella tillgångar som innehas
för handel

19590 307 1943 21840 3886 305 898 5089 14734

2017

Aktier 16 492 617 17109 1 041 1041 13 916
Skuldinstrument 13 276 5 743 200 19220 134 5 736 5869 11 976

Finansiella tillgångar som innehas
för handel

29768 5743 817 36329 1174 5736 6910 25892

1) Bokfört värde och verkligt värde är detsamma.
2) Annat än likvida medel.
3) Övrigt är hänförligt till överförda tillgångar avseende derivathandel och övriga kollateraliserade insättningar.

Ställda säkerheter
Vid återköpstransaktioner och värdepapperslån överförs tillgångar, vilka mot-
parten har rätt att sälja eller pantsätta. Övriga överförda tillgångar avser till-
gångar som ställts som säkerhet för derivathandel, clearing med mera, där förfo-
ganderätten övergått till mottagaren. Tillgångarna kvarstår i balansräkningen
eftersom SEB fortfarande står värdeförändringsrisken. Tillgångarnas bokförda
värde och marknadsvärde samt därtill knutna skulder och ansvarsförbindelser
visas i ovanstående tabell.

SEB emitterar säkerställda obligationer med bolån som underliggande säker-
heter, i enlighet med nationell lagstiftning. De ställda säkerheterna är i huvudsak
lån där enfamiljshus, bostadsrätter eller flerfamiljshus lämnats som pant.

Belåningsgraden i relation till marknadsvärdet överstiger inte 75 procent. I hän-
delse av SEB:s insolvens har innehavarna av obligationerna förmånsrätt till de
registrerade säkerheterna.

Erhållna säkerheter
SEB erhåller säkerheter i samband med omvända återköpstransaktioner och vär-
depappersinlåning. Enligt villkoren i finansmarknadens standardavtal kan säker-
heterna säljas eller pantsättas på nytt, med villkoret att likvärdiga säkerheter
returneras på likviddagen.

Mer information om redovisning av återköpstransaktioner och värdepappers-
lån återfinns i redovisningsprinciperna.
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49 Eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ansvarsförbindelser 136 435 122 896 134 317 103 059
Åtaganden 589 032 563 181 535 168 435 488

SUMMA 725467 686077 669486 538547

Ansvarsförbindelser

Egnaaccepter 1297 2122 1232 2096
Finansiella garantier, lämnade1) 19 932 22 145 22 546 30 742

varav koncerninternt 11 912 11 402
Övriga garantier, lämnade 115 206 98 629 110 539 70 221

varav koncerninternt 3 129 7 760

Garantiförpliktelser 135138 120774 133085 100962

SUMMA 136435 122896 134317 103059

1) SEB värdepapperiserar inte sina tillgångar regelbundet och har inga utestående egna värdepapperiseringar.

Övriga ansvarsförbindelser
Moderföretaget har gentemot Monetary Authority of Singapore utfäst sig att
svara för att Singaporefilialen till dess dotterföretag i Luxemburg kan fullgöra
sina åtaganden.

Moderföretaget har gentemot Bundesverband deutscher Banken e. V. för
DSK Hyp AG (tidigare SEB AG), Tyskland, lämnat en insättningsgaranti.

Tvister
Inom ramen för den normala affärsverksamheten är SEB motpart i olika tvister,
både i Sverige och i andra jurisdiktioner. SEB bedömer att aktuella tvister inte
får en väsentlig negativ effekt på koncernens finansiella ställning.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den 17 juli 2017, utfärdade Tysklands finans-departement rättslig vägledning
avseende källskatt på utdelningar i vissa aktielån- och derivataffärer som görs
mellan länder; så kallade cum-cum-transaktioner. Av vägledningen framgår att
man avser att granska transaktioner som utförts innan förändringen i skatte-
lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2016. Lokala skattemyndigheter har
i pågående skatterevision fattat ett preliminärt beslut om återkrav för mindre
belopp för vissa år. SEB har begärt att dessa krav skall återkallas.

Efter en genomgång är det SEB:s uppfattning att de aktielån- och derivataf-
färer mellan länder som banken gjort i Tyskland före den 1 januari 2016 utför-
des i enlighet med då gällande regelverk. Därför har ingen avsättning gjorts.
Det kan dock inte uteslutas att resultatet av möjliga framtida skattekrav kan
medföra finansiella effekter för SEB.

Åtaganden
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Beviljade men ej utbetalade krediter 377 440 333 917 361 371 266 966
varav koncerninternt 169 339

Outnyttjad del av beviljad räkningskredit 104 027 132 161 66 183 75 802
varav koncerninternt 9 643 7 333

Vidareutlåning av inlånade värdepapper 99 239 90 160 99 289 90 237
varav koncerninternt 247 286

Övriga åtaganden 8 325 6 944 8 325 2 484

Övriga eventualförpliktelser 589032 563181 535168 435488

SUMMA 589032 563181 535168 435488

Diskretionärt förvaltade tillgångar
Diskretionärt förvaltade tillgångar uppgår i moderbolaget till 385 miljarder kronor (498).

50 Framtida minimileaseavgifter för operationella leasingavtal*
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

År 2018 1 042 791
År 2019 994 836 721 606
År 2020 888 694 645 486
År 2021 758 584 566 439
År 2022 629 514 479 394
År 2023 och senare 3 948 4 523 3 695 4 317

SUMMA 7217 8193 6108 7033

* Hyreskontrakt för lokaler och andra operationella leasingavtal där SEB är leasetagare.
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51 Finansiell leasing*
Koncernen

2018 2017

Bokfört värde 63 240 62 107
Bruttoinvestering 67 710 66 694
Nuvärdet av fordran avseende framtida minimileaseavgifter 62 337 61 904
Ej intjänade finansiella intäkter 4 254 4 391
Ej garanterat restvärde 684 480
Reserv för osäkra fordringar avseende minimileaseavgifter –176
Reserv för förväntade kreditförluster –178

* Finansiella leasingavtal där SEB är leasegivare.

Koncernen2018 Koncernen 2017

Bokfört
värde

Brutto-
investering

Nuvärdet
av fordran

Bokfört
värde

Brutto-
investering

Nuvärdet
av fordran

Återstående löptid
– högst 1 år 7 503 7 994 7 668 8 097 8 377 8 113
– längre än 1 år men högst 5 år 33 581 37 689 35 210 28 663 30 073 28 817
– längre än 5 år 22 156 22 027 19 459 25 347 28 244 24 974

SUMMA 63240 67710 62337 62107 66694 61904

Leasingobjekten består främst av transportmedel, maskiner och anläggningar. Det enskilt största leasingengagemanget uppgår till 5,6 miljarder kronor (6,6).

52 Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras
som att de innehas för försäljning

Koncernen

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper somklassificeras somatt de innehas för försäljning 2018 2017

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 175 506
Övriga tillgångar 8 505

SUMMA 184011

Skulder som ingår i avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning

Skulder till försäkringstagare 133 688
Finansiella skulder till verkligt värde via resultatet 34 469
Övriga skulder 10 553

SUMMA 178710

I december 2017 ingick SEB ett avtal om att sälja alla aktier i SEB Pensions-
forsikring A/S och SEB Administration A/S (SEB Pension) till Danica Pension
Livsforsikringsaktieselskab (Danica, ett dotterbolag till Danske Bank). SEB
Pension består av en portfölj av liv- och pensionskontrakt och cirka 275 med-
arbetare. Samtliga villkor för försäljningen har uppfyllts och verksamheten,

inklusive kundavtal, anställda och system, har överförts till Danica den 7 juni
2018. SEB Pension rapporterades i Liv & Investment Management divisionen.

Under andra kvartalet slutförde division Baltikum avyttringen av förvalt-
ningsfastigheter.

53 Information om övergången till IFRS 15 och 9 – SEB-koncernen
Informationen om övergången till IFRS 15 och 9 beskriver förändringarna i
SEB:s finansiella rapportering per den 1 januari 2018 inom huvudsakligen tre
områden: (1) effekter av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och omräkning
av resultat- och balansräkningar, (2) en förändrad presentation av SEB:s
balansräkning för att bättre återspegla de nya kraven i IFRS 9 Finansiella
instrument och (3) effekter av övergången från IAS 39 till IFRS 9 per 1 januari
2018. Ytterligare information om effekterna av IFRS 15 och IFRS 9 för SEB åter-
finns i årsredovisningen för 2017, not 1 Redovisningsprinciper.
IFRS 15:Den huvudsakliga effekten av IFRS 15 är hur anskaffningskostna-

den för investeringskontrakt hanteras inom Liv. En mindre del av uppskjutna
anskaffningskostnader redovisas nu som en tillgång. Därför reducerades den
redan rapporterade uppskjutna anskaffningskostnaden i balansräkningen med
2 640 Mkr, vilket i det första kvartalet 2018 minskade den ingående balansen av
balanserade vinstmedel per den 1 januari 2017. Av samma skäl räknades provi-
sionsnettot i 2017 års resultaträkning om och intäkterna minskade med 47 Mkr.
IFRS9: Från och med 1 januari 2018 infördes IFRS 9 med nya krav avseende

klassificering och värdering, nedskrivning och säkringsredovisning. SEB:s
balansräkning har anpassats för att bättre reflektera klassificering och redo-
visningsprinciper enligt IFRS 9. Den nya balansräkningen gäller från och med
1 januari 2018. För att underlätta jämförelser presenteras balansräkningen per
den 31 december 2017 både i det nya och gamla formatet. Den nya balansräk-
ningen och mer detaljerad information om skillnaderna mellan IAS 39 och
IFRS 9 återfinns i not 53a och 53b.

IFRS 9 innebar en förändring i klassificeringen och värderingen av finansiella
tillgångar och skulder vilket minskade ingående balanserade vinstmedel med
2 396 Mkr. Kategorin Tillgångar som kan säljas enligt IAS 39, där förändringar
i verkligt värde redovisades i Övrigt totalresultat, har upphört och värderingar
av verkligt värde redovisas nu i Nettoresultat av finansiella transaktioner. Vissa
innehav inom Treasury som tidigare klassificerades som Tillgångar som kan säl-
jas, klassificeras nu till upplupet anskaffningsvärde. Vidare omklassificerades
vissa egetkapitalinstrument till verkligt värde via resultaträkningen med ett
positivt verkligt värde om 884 Mkr. Därför redovisas netto ett posititvt värde
på 620 Mkr. När det gäller klassificering och värdering av finansiella skulder
innebär reglerna en förändring av rapporteringen av egen kreditriskjustering
(OCA). Enligt IAS 39 redovisades förändringen i OCA i Nettoresultatet av finan-
siella transaktioner men nu redovisas den i Övrigt totalresultat. Klassificeringen
av obligationer emitterade av SEB AG (namnändrat till DSK Hyp AG) med för-
fall bortom år 2020 har ändrats till verkligt värde via resultaträkningen från
upplupet anskaffningsvärde. Detta minskade öppningsbalansen i balanserade
vinstmedel med 1 847 Mkr. En sammanfattande översikt över övergångseffek-
terna från klassificering och värdering enligt IFRS 9, samt en detaljerad beskriv-
ning för varje portfölj, presenteras i not 53c och 53d.

Nedskrivningsmodellen för kreditförluster har ändrats från att vara baserad
på inträffade till förväntade förluster vilket ökade kreditförlustreserverna med
1 578 Mkr. Efter skatt minskade balanserade vinstmedel med 1 170 Mkr. Kredit-
förlustreserverna ökade på grund av tre huvudsakliga faktorer: För det första
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fick alla poster i beräkningen en reserv. För det andra ökade reserverna för åta-
ganden utanför balansräkningen, främst i kontorsrörelsens portföljer. För det
tredje infördes framåtblickande makroekonomiska scenarier vid beräkningen
av förväntade kreditförluster. De är tre till antalet och återspeglar SEB:s syn på
den makroekonomiska utvecklingen. Ytterligare information om förväntade
kreditförluster och bruttobelopp återfinns i not 53f.

Enligt den nuvarande kapitalkravsförordningen (CRR) ska skillnaden mellan
de redovisningsmässiga förväntade kreditförlusterna och de förväntade kre-
ditförlusterna enligt CRR dras av från kärnprimärkapitalet om denna är negativ

och läggas till supplementärkapitalet om den är positiv. Första gången den för-
väntade kreditförlustmodellen tillämpades var effekten på kärnprimärkapita-
let positivt, med 30 Mkr. Den negativa effekten på kapitalet från att reserve-
ringarna ökade motverkades av att avdraget från kärnprimärkapitalet minska-
des. Dessutom minskade det totala riskexponeringsbeloppet (REA) med
5 miljarder kronor till följd av lägre kapitalkrav för osäkra finansiella tillgångar.

Nettoeffekten av förändringar i klassificeringar och nedskrivningar (efter
justeringen av avdraget och lägre REA) minskade SEB:s kärnprimärkapitalrela-
tion med 18 baspunkter.

53a Information om övergång – ändrad presentation av balansräkningen – SEB-koncernen

IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder tillämpas från 1 januari 2018. Den
huvudsakliga effekten av IFRS 15 är att SEB:s redovisning av kostnaden för
finansiella kontrakt inom Liv ändras så att en mindre del av anskaffningskost-
naderna (DAC) aktiveras som en tillgång. Ändringen har lett till en minskning
av justerade anskaffningskostnader i balansräkningen med 2 640 Mkr.
Effekten har införts i första kvartalet 2018 genom en minskning av ingående
balans för balanserade vinstmedel per 1 januari 2017. Dessutom har provi-
sionsnettot i resultaträkningen för 2017 justerats ned med 47 Mkr vilket även
påverkat den justerade balansräkningen.

SEB ändrade presentationen av balansräkningen från 1 januari 2018 för att
bättre spegla värderingskategorierna under IFRS 9. Tabellen visar föränd-
ringen av SEB-koncernens balansräkning där utgående balans för IAS 39
(tidigare presentation) har justerats avseende införandet av IFRS 15 och sen
presenterats i en ny balansräkningsstruktur i syfte att förenkla avstämningen
mellan utgående balans för IAS 39 och ingående balans för IFRS 9. Tabellen
visar också vilka belopp som flyttats mellan den tidigare och den nya uppställ-
ningsformen för balansräkningen.

SEB (tidigare presentation)

Justerad
utgående balans1)

31 december 2017
Ändrad

presentation

Ny presentation av
utgående balans

31 december 2017 SEB (ny presentation)

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 177 222 177 222
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker

Övrig utlåning till centralbanker 12 778 12 778 Utlåning till centralbanker
Utlåning till kreditinstitut 34 715 4 002 38 717 Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten 1 484 803 1 962 1 486 765 Utlåning till allmänheten

Värdepapper för handel 157 885 –157 885
Derivat för handel 98 281 –98 281
Derivat för säkringsredovisning 6 587 –6 587
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 313 203 –313 203

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 575 955 –575 955
Finansiella tillgångar som kan säljas 27 776 –27 776

169 269 169 269 Räntebärande värdepapper
59 204 59 204 Egetkapitalinstrument

283 420 283 420
Finansiella tillgångar för vilka kunderna
bär investeringsrisken

104 868 104 868 Derivat
Förändring av verkligt värde av säkrade poster
i en portföljsäkring 93 93

Förändringar i verkligt värde för säkrade
poster i portföljsäkring av ränterisk

Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 472
Övriga investeringar i intresseföretag 842

Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag 1 314 1 314 Innehav i dotterbolag och intressebolag
Immateriella tillgångar1) 8 030 8 030 Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar 1 130 1 130 Fastigheter och utrustning
Förvaltningsfastigheter 203 203 Förvaltningsfastigheter

Materiella och immateriella tillgångar 9 364
Aktuella skattefordringar 5 255 5 255 Aktuella skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar 260 260 Uppskjutna skattefordringar

Skattefordringar 5 515
Kund- och likvidfordringar 13 040 –13 040
Övriga finansiella tillgångar 19 007 –19 007
Övriga icke-finansiella tillgångar 11 316 –11 316

Övriga tillgångar 43 362
5 280 5 280 Pensionsförmånstillgångar

16 856 16 856 Övriga tillgångar

2 232 2 232
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som
klassificeras som att de innehas för försäljning 184 011 184 011

Tillgångar och avyttringsgrupper
som innehas för försäljning

Övriga tillgångar1) 243 659 –18 994 224 664 Övriga tillgångar

SUMMATILLGÅNGAR 2556908 0 2556908 SUMMATILLGÅNGAR

1) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är tillämpad retroaktivt från 1 januari 2018.
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Not 53 a fortsättning Information om övergång – ändrad presentation av balansräkningen – SEB-koncernen

SEB (tidigare presentation)

Justerad
utgående balans1)

31 december 2017
Ändrad

presentation

Ny presentation av
utgående balans

31 december 2017 SEB (ny presentation)

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 89 076 6 413 95 489 Skulder till centralbanker och kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten 1 004 721 27 327 1 032 048 In- och upplåning från allmänheten

Skulder till försäkringstagarna – investeringsavtal 284 291 284 291
Finansiella skulder för vilka kunderna
bär investeringsrisken

Skulder till försäkringstagarna – försäkringsavtal 18 911 18 911 Skulder till försäkringstagarna
Skulder till försäkringstagare 303 202
Emitterade värdepapper 614 033 614 033 Emitterade värdepapper

Skulder för handel 28 879 –28 879
Derivat för handel 84 571 –84 571
Derivat för säkringsredovisning 863 –863

Finansiella skulder till verkligt värde via resultatet 114 313 –114 313
24 985 24 985 Korta positioner
85 434 85 434 Derivat

3 894 3 894 Övriga finansiella skulder
Förändring av verkligt värde av säkrade poster
i en portföljsäkring 1 046 1 046

Förändringar i verkligt värde för säkrade
poster i portföljsäkring av ränterisk

Aktuella skatteskulder 1 463 1 463 Aktuella skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder 8 079 8 079 Uppskjutna skatteskulder

Skatteskulder 9 542
Leverantörs- och likvidskulder 13 142 –13 142
Övriga finansiella skulder 33 766 –33 766
Övriga icke-finansiella skulder 18 720 –18 720

Övriga skulder 65 629
26 572 26 572 Övriga skulder

5 316 5 316
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Avsättningar 3 009 –1 325 1 684 Avsättningar
1 325 1 325 Pensionsförmånsskulder

Efterställda skulder 32 390 32 390 Efterställda skulder
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som
klassificeras som att de innehas för försäljning 178 710 178 710

Skulder som ingår i avyttringsgrupper som
innehas för försäljning

Summa skulder 290 325 –33 740 256 585 Övriga skulder

Summaskulder 2415671 0 2415671 Summaskulder

Aktiekapital 21 942 21 942 Aktiekapital
Andra fonder 4 403 4 403 Andra fonder
Balanserad vinst1) 114 893 114 893 Balanserad vinst

Aktieägarnas eget kapital1) 141 237 141 237 Aktieägarnas eget kapital

Summaeget kapital1) 141237 0 141237 Eget kapital

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2556908 0 2556908 SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL

1) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är tillämpad retroaktivt från 1 januari 2018.
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53b Information om övergång – från IAS 39 till IFRS 9 – SEB-koncernen

Tabellerna visar övergångseffekten för IFRS 9 till följd av nya värderingskate-
gorier och reserv för förväntade kreditförluster i den nya balansräkningen och

visar utgående balansen för IAS 39 per 31 december 2017 med ingående
balans för IFRS 9 per 1 januari 2018.

IFRS 9 Finansiella instrument

Mkr

Ny presentation av
utgående balans

31 december 2017
Ändrad

klassificering

Förändring i
reserv för

förväntade
kreditförluster

Ingående balans
1 januari 2018

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 177 222 177 222
Utlåning till centralbanker 12 778 12 778
Utlåning till kreditinstitut 38 717 –2 38 715
Utlåning till allmänheten 1 486 765 14 –972 1 485 808
Räntebärande värdepapper 169 269 –341 –1 168 928
Egetkapitalinstrument 59 204 884 60 087
Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär investeringsrisken 283 420 283 420
Derivat 104 868 104 868

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk 93 93
Innehav i dotterbolag och intressebolag 1 314 1 314
Immateriella tillgångar 8 030 8 030
Fastigheter och utrustning 1 130 1 130
Förvaltningsfastigheter 203 203
Aktuella skattefordringar 5 255 5 255
Uppskjutna skattefordringar 260 260
Pensionsförmånstillgångar 5 280 5 280
Övriga tillgångar 16 856 –2 16 854
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 232 2 232
Tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 184 011 184 011

Övriga tillgångar 224 664 –2 224 662

SUMMATILLGÅNGAR 2556908 557 –977 2556489

IFRS 9 Finansiella instrument

Mkr

Ny presentation av
utgående balans

31 december 2017
Ändrad

klassificering

Förändring i
reserv för

förväntade
kreditförluster

Ingående balans
1 januari 2018

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 95 489 15 95 504
In- och upplåning från allmänheten 1 032 048 2 656 1 034 704
Finansiella skulder för vilka kunderna bär investeringsrisken 284 291 284 291
Skulder till försäkringstagarna 18 911 18 911
Emitterade värdepapper 614 033 54 614 087
Korta positioner 24 985 24 985
Derivat 85 434 85 434
Övriga finansiella skulder 3 894 3 894

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk 1 046 –868 178
Aktuella skatteskulder 1 463 –72 –413 978
Uppskjutna skatteskulder 8 079 –2 5 8 082
Övriga skulder 26 572 26 572
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 316 5 316
Avsättningar 1 684 601 2 285
Pensionsförmånsskulder 1 325 1 325
Efterställda skulder 32 390 32 390
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 178 710 178 710

Övriga skulder1) 2) 256 585 –942 193 255 836

Summaskulder 2415671 1783 193 2417647

Aktiekapital 21 942 21 942
Andra fonder 4 403 –1 236 3 167
Balanserad vinst1) 114 893 9 –1 170 113 732

Aktieägarnas eget kapital 141 237 –1 227 –1 170 138 841

Eget kapital 141237 –1227 –1170 138841

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2556908 557 –977 2556489

1) Omvärdering av portföljsäkringar (–868 Mkr), aktuella skatteskulder (–72 Mkr) och uppskjutna skatteskulder (–2 Mkr).
2) Reserv för förväntade kreditförluster (601 Mkr), aktuella skatteskulder (–413 Mkr) och uppskjutna skatteskulder (5 Mkr).
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53c Information om övergång – översikt av ändrade värderingskategorier vid övergången till IFRS 9
– SEB-koncernen

Dessa tabeller ger en översikt av övergången från värderingskategorier och
bokförda värden för IAS 39 per 31 december 2017 till värderingskategorier och
bokförda värden för IFRS 9 per 1 januari 2018. Förändringen i bokförda värden
efter övergången är ett resultat av ny klassificering av finansiella tillgångar och

skulder samt nya reserver för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avse-
ende finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde och exponering utan-
för balansräkningen. För mer detaljer avseende ändrad klassificering och vär-
dering se tabeller i not 53d.

Tillgångar
SEK m

Utgående balans 31 december 2017 under IAS 39 värderingskategorier Ingående balans 1 januari 2018 under IFRS 9 värderingskategorier

HFT FVO AFS LaR Övrigt1) Summa FVHFT FVMPL FVDPL AmC Övrigt1) Summa

Kassa och tillgodo-
havanden hos
centralbanker 177 222 177222 177 222 177222
Utlåning till
centralbanker 12 778 12778 334 12 444 12778
Utlåning till
kreditinstitut 38 717 38717 56 38 659 38715
Utlåning till
allmänheten 1 486 765 1486765 42 250 1 012 1 442 546 1485808
Räntebärande
värdepapper 109 513 20 902 25 824 13 030 169269 33 983 108 135 7 647 19 162 168928
Räntebärande
värdepapper 48 371 8 880 1 952 59204 48 371 11 716 60087
Finansiella till-
gångar för vilka
kunderna bär
investeringsrisken 283 420 283420 283 420 283420
Derivat 98 281 6 587 104868 98 281 6 587 104868
Övriga tillgångar 13 041 211 623 224664 13 039 211 623 224662

SUMMA 256165 313203 27776 1741554 218211 2556908 223275 404283 7647 1703072 218211 2556489

Skulder
SEK m

Utgående balans 31 december 2017 under IAS 39 värderingskategorier Ingående balans 1 januari 2018 under IFRS 9 värderingskategorier

HFT FVO AmC Övrigt1) Summa FVHFT FVDPL AmC Övrigt1) Summa

Skulder till
centralbanker och
kreditinstitut 95 489 95489 731 63 94 710 95504
In- och upplåning
från allmänheten 1 032 048 1032048 5 893 11 831 1 016 980 1034704
Finansiella skulder
för vilka kunderna
bär investerings-
risken 284 291 284291 284 291 284291
Skulder till försäk-
ringstagarna 18 911 18911 18 911 18911
Emitterade
värdepapper 24 388 589 645 614033 24 630 589 457 614087
Korta positioner 24 985 24985 24 985 24985
Derivat 84 571 863 85434 84 571 863 85434
Övriga finansiella
skulder 3 894 3894 3 894 3894
Övriga skulder 13 142 243 443 256585 13 142 242 694 255836
Eget kapital 141 237 141237 138 841 138841

SUMMA 113450 308679 1730325 404455 2556908 120074 320815 1714289 401310 2556489

1) Innefattar icke-finansiella tillgångar och skulder, eget kapital och säkringsderivat till verkligt värde via resultatet.

53d Information om övergång – detaljerad presentation av förändrad klassificering vid övergång till IFRS 9
– SEB-koncernen

Tabellerna nedan visar redovisat värde den 31 december 2017 enligt tidigare värderingskategorier för IAS 39 och redovisat värde den 1 januari 2018 enligt nya
värderingskategorier för IFRS 9.

Tillgångar

Lån, Mkr Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Låne och kundfordringar 1538260 –1 538 260
Omklassificerad till FVTPL, handel 42 625 14 42640 FVTPL, handel
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 1 012 1012 FVTPL, obligatorisk

Till Upplupet anskaffningsvärde 1 494 623 –974 1493649
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 1538260 0 14 –974 1537300

SEB:s portfölj med omvända repor har bedömts uppfylla kriterierna för affärs-
modellen “innehas för handel” och därmed har därför omklassificerats från
Låne- och kundfordringar till Verkligt värde via resultatet, handel från 1 januari
2018. Effekten av klassificeringen uppgår till 14 Mkr vilket har redovisats i
balanserade vinstmedel 1 januari 2018.

Vissa av SEB:s syndikerade lån har bedömts uppfylla kriterierna för affärs-
modellen “innehas med avsikt att säljas”. Dessa innehav har därför omklassifi-
cerats från Låne- och kundfordringar till Verkligt värde via resultatet, obliga-
torisk.
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Not 53d fortsättning Information om övergång – detaljerad presentation av förändrad klassificering vid övergång till IFRS 9 – SEB-koncernen

Räntebärande värdepapper, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IFRS 9 KlassificeringIAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018

Finansiella tillgångar
som innehas för handel 109513 –109 513
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 75 530 75530 FVTPL, obligatorisk
Till FVTPL, handel 33 983 33983 FVTPL, handel

SUMMA 109513 0 109513

SEB har omklassificerat räntebärande värdepapper motsvarande 76 miljarder
kronor från Finansiella tillgångar som innehas för handel till Verkligt värde via

resultatet, obligatorisk. Portföljen är förvaltad och utvärderad utifrån verkligt
värde och anses inte längre uppfylla kriterierna för “innehas för handel”.

Verkligtvärdeoptionen 20902 –20 902
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 13 255 13255 FVTPL, obligatoriskt
Till FVTPL, identifierad 7 647 7647 FVTPL, identifierad

SUMMA 20902 0 20902

SEB använder inte längre verkligtvärdeoptionen för en del av sina räntebä-
rande värdepapper. Dessa värdepapper är förvaltade och utvärderade utifrån

verkligt värde och har därför klassificerats till Verkligt värde via resultatet,
identifierad.

Finansiella tillgångar somkan säljas 25824 –25 824
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 19 350 19350 FVTPL, obligatorisk
Omklassificerad till Upplupet
anskaffningsvärde 6 474 –341 –1 6132

Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 25824 0 –341 –1 25482

I utvärderingen av affärsmodeller har en del av SEB:s räntebärande värdepap-
per som tidigare klassificerades som Finansiella tillgångar som kan säljas
bedömts möta kriterierna för Verkligt värde via resulatatet, obligatorisk då
dessa obligationer förvaltas och utvärderas baserat på verkligt värde. Dessa
innehav har därför omklassificerats från Finansiella tillgångar som kan säljas
till Verkligt värde via resultatet, obligatorisk. Ackumulerat övrigt totalresultat
för dessa räntebärande värdepapper var 1 Mkr per 31 december 2017 och har
redovisats i balanserade vinstmedel 1 januari 2018.

Den 1 januari 2018 har SEB klassificerat en del av sina Finansiella tillgångar
som kan säljas till Upplupet anskaffningsvärde. Dessa värdepapper innehas i
syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och uppfyller “SPPI”-kriterierna

(endast betalningar av kapital och ränta) i IFRS 9. Verkligt värde för dessa vär-
depapper var 6 474 Mkr per 31 december 2017. Ackumulerat övrigt totalresul-
tat för räntebärande värdepapper var 402 Mkr per 31 december 2017 där en
tidigare positiv marknadsvärdering har lösts upp 1 januari 2018. Effekten av
omvärderingen (341 Mkr) på eget kapital, ackumulerat övrigt totalresultat och
skattejusteringar var 264 Mkr.

Den 31 december 2018 uppgick verkligt värde för räntebärande värdepap-
per till upplupet anskaffningsvärde som tidigare klassificerats som Finansiella
tillgångar som kan säljas till 6 239 Mkr. En värderingsförlust på 158 Mkr skulle
ha redovisats om omklassificeringen inte gjorts.

Låne och kundfordringar 13030 –13 030

Till Upplupet anskaffningsvärde 13 030 0 13030
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 13030 0 0 13030

Egetkapitalinstrument, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Finansiella tillgångar
som innehas för handel 48371 –48 371
Till FVTPL, handel 48 371 48371 FVTPL, handel

SUMMA 48371 0 48371

Verkligtvärdeoptionen 8880 –8 880
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 8 880 8880 FVTPL, obligatorisk

SUMMA 8880 0 8880

Från 1 januari 2018 tillämpar SEB inte längre verkligtvärdeoptionen för sina
egetkapitalinstrument. Enligt IFRS 9 klassificeras egetkapitalinstrument som

Verkligt värde via resultatet, obligatorisk.

Finansiella tillgångar somkan säljas 1952 –1 952
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 1 952 884 2836 FVTPL, obligatorisk

SUMMA 1952 0 884 2836

Enligt IFRS 9 klassificeras egetkapitalinstrument som Verkligt värde via resul-
tatet, obligatorisk. Ackumulerat övrigt totalresultat för dessa egetkapital-

instrument var 212 Mkr per 31 december 2017 och detta belopp har redovisats
i balanserade vinstmedel 1 januari 2018.
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Not 53 d fortsättning Information om övergång – detaljerad presentation av förändrad klassificering vid övergång till IFRS 9 – SEB-koncernen

Finansiella tillgångar för vilka
kunderna bär investeringsrisken, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Verkligtvärdeoptionen 283420 –283 420
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 283 420 283420 FVTPL, obligatorisk

SUMMA 283420 0 283420

Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär investeringsrisken är förvaltade
och utvärderade utifrån verkligt värde. Verkligtvärdeoptionen tillämpades för

dessa under IAS 39 men under IFRS 9 är de obligatoriskt klassificerade till
verkligt värde via resultatet.

Derivat, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Finansiella tillgångar
som innehas för handel 98281 –98 281
Till FVTPL, handel 98 281 98281 FVTPL, handel

SUMMA 98281 0 98281

Övriga finansiella tillgångar, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Låne och kundfordringar 13041 –13 041

Till Upplupet anskaffningsvärde 13 041 –2 13039
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 13041 0 –2 13039

Skulder

In och upplåning,Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Upplupet anskaffningsvärde 1127538 –1 127 538
Omklassificerad till FVTPL, handel 6 613 11 6624 FVTPL, handel
Omklassificerad till FVTPL, identifierad 9 234 2 660 11894 FVTPL, identifierad

Till Upplupet anskaffningsvärde 1 111 690 1111690
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 1127538 0 2671 1130208

SEB:s portfölj med repor har bedömts uppfylla kriterierna för affärsmodellen
“innehas för handel”. Dessa innehav har därför omklassificerats från Upplupet
anskaffningsvärde till Verkligt värde via resultatet, handel från 1 januari 2018.

SEB har valt att tillämpa verkligtvärdeoptionen för en del av sin in-och upp-
låning som tidigare värderats till upplupet anskaffningsvärde för att minska
inkonsekvenser i redovisningen.

Emitterade värdepapper, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Verkligtvärdeoptionen 24388 –24 388
Till FVTPL, identifierad 24 388 24388 FVTPL, identifierad

SUMMA 24388 0 24388

Upplupet anskaffningsvärde 589645 –589 645
Till FVTPL, identifierad 188 54 242 FVTPL, identifierad

Till Upplupet anskaffningsvärde 589 457 589457
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 589645 0 54 589699

Från 1 januari 2018 har SEB valt att använda verkligtvärdeoptionen för en del
av de emitterade värdepapper som tidigare värderats till upplupet anskaff-
ningsvärde för att minska inkonsekvenser i redovisningen.
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53e Information om övergång – reserv för nedskrivningar – IAS 39 och IFRS 9 – SEB-koncernen

Tabellen jämför reserver för nedskrivningar enligt IAS 39:s modell för inträf-
fade kreditförluster samt avsättningar för lånelöften och finansiella garantier
enligt IAS 37 per 31 december 2017 med nya reserver för befarade kreditför-
luster i enlighet med IFRS 9:s modell för befarade kreditförluster per 1 januari
2018. För varje tillgångsklass jämförs den nya värderingskategorin för IFRS 9
med tidigare värderingskategori för IAS 39 och förändringen i reserverna.

Ökningen i reserverna drivs främst av tre faktorer: För det första, alla aktuella
tillgångar åsätts en reserv. För det andra, en ökning av reserver för åtaganden
utanför balansräkningen främst kontorsrörelsens-portföljer. För det tredje,
införandet av ett framåtriktat scenario med en makroekonomisk utveckling
(baserad på tre olika scenarios som speglar SEB:s uppfattning om den makro-
ekonomiska utvecklingen) införd i kalkyleringen av förväntade kreditförluster.

Klassificering
Kreditförlustreserv

IAS 39
31 december 2017

Förändring i
reserver för

kreditförluster

Reserv för
förväntade kredit-

förluster IFRS 9
1 januari 2018Finansiella tillgångar,Mkr IAS 39 IFRS 9

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde

Övrig utlåning till centralbanker Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde

Utlåning till kreditinstitut Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde –2 –2

Utlåning till allmänheten Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde –4 476 –972 –5 448

Räntebärande värdepapper Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde –1 –1

Räntebärande värdepapper
Finansiella tillgångar

som kan säljas
Upplupet

anskaffningsvärde

Övriga tillgångar Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde –2 –2

SUMMA –4476 –977 –5453

Lånelöften och Finansiella garantier,Mkr

Reserver för
nedskrivningar IAS 37

31 december 2017

Förändring i
reserver för

kreditförluster

Reserv för
förväntade kredit-

förluster IFRS 9
1 januari 2018

SUMMA –75 –601 –676

53f Information om övergång – Exponering och förväntande kreditförluster per steg – SEB-koncernen

Tabellen visar redovisat bruttovärde för exponering i balansräkningen och
nominellt belopp för exponering utanför balansräkningen fördelat per steg
med syfte att sätta reserver för förväntade kreditförluster i relation till över-

gripande exponeringsnivåer. För kundfordringar används en förenklad metod
baserad på förfallna fordringar för att beräkna förväntade kreditförluster för
återstående löptid.

Koncernen, ingående balans 1 januari 2018

Steg 1 (12månaders förväntade kreditförluster)

Redovisat
bruttovärde/

Nominellt belopp

Reserv för
förväntade

kreditförluster
Redovisat värde/

Netto belopp

Reserveringsgrad
för förväntade

kreditförluster, %

Räntebärande värdepapper 19 166 –1 19 165
Utlåning1) 1 410 243 –623 1 409 620

Finansiella tillgångar 1 429 409 –624 1 428 785
Finansiella garantier och lånelöften 471 674 –164 471 510

Summa 1901083 –787 1900296 0,04

Steg 2 (förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1) 2) 84 466 –1 142 83 324

Finansiella tillgångar 84 466 –1 142 83 324
Finansiella garantier och lånelöften 16 561 –283 16 278

Summa 101027 –1425 99602 1,41

Steg 3 (osäker tillgång/förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1) 3) 10 225 –3 688 6 537

Finansiella tillgångar 10 225 –3 688 6 537
Finansiella garantier och lånelöften 1 212 –229 983

Summa 11437 –3917 7520 34,25

Summa

Räntebärande värdepapper 19 166 –1 19 165
Utlåning1) 1 504 934 –5 453 1 499 481

Finansiella tillgångar 1 524 100 –5 453 1 518 646
Finansiella garantier och lånelöften 489 447 –676 488 772

SUMMA 2013547 –6129 2007418 0,30

1) Exklusive checkkonton kreditinstitut och inklusive kund- och likvidfordringar redovisade som övriga tillgångar.
2) Varav redovisat bruttovärde 1 223 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 2 Mkr under den förenklade metoden för förväntade kreditförluster för återstående löptid.
3) Varav redovisat bruttovärde 0 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 0 Mkr för köpta eller utgivna finansiella tillgångar som är kreditförsämrade vid första redovisningstillfället.

Steg 3 utlåning / Total utlåning, brutto, % 0,68
Steg 3 utlåning / Total utlåning, netto, % 0,44
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53g Information om övergång – ändrad presentation av balansräkningen – Skandinaviska Enskilda Banken

SEB ändrade presentationen av balansräkningen från 1 januari 2018 för att
bättre spegla värderingskategorierna under IFRS 9. Tabellen visar föränd-
ringen av moderbolagets balansräkning där utgående balans för IAS 39 (tidi-
gare presentation) har justerats avseende införandet av IFRS 15 och sen pre-

senterats i en ny balansräkningsstruktur i syfte att förenkla avstämningen mel-
lan utgående balans för IAS 39 och ingående balans för IFRS 9. Tabellen visar
också vilka belopp som flyttats mellan den tidigare och den nya uppställnings-
formen för balansräkningen.

SEB (tidigare presentation)
Utgående balans

31 december 2017
Ändrad

presentation

Ny presentation av
utgående balans

31 december 2017 SEB (ny presentation)

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 97 741 97 741 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
8 832 8 832 Utlåning till centralbanker

Utlåning till kreditinstitut 192 591 –2 643 189 949 Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten 1 196 824 9 082 1 205 906 Utlåning till allmänheten

Värdepapper för handel 157 628 –157 628
Derivat för handel 97 640 –97 640
Derivat för säkringsredovisning 6 580 –6 580
Andra finansiella tillgångar till verkligt värde
via resultatet 9 –9

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 261 857 –261 857
Förändring av verkligt värde av säkrade poster
i en portföljsäkring 32 –32
Finansiella tillgångar som kan säljas 10 521 –10 521

125 070 125 070 Räntebärande värdepapper
50 098 50 098 Egetkapitalinstrument

104 220 104 220 Derivat
32 32 Förändringar i verkligt värde för säkrade pos-

ter i portföljsäkring av ränterisk
Aktier och andelar i intresseföretag 1 032 –1 032
Aktier och andelar i koncernföretag 50 567 –50 567

51 599 51 599 Innehav i dotterbolag och intressebolag
Immateriella anläggningstillgångar 1 597 1 597 Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar 34 487 34 487 Fastigheter och utrustning

Materiella och immateriella tillgångar 36 084
Aktuella skattefordringar 1 999 1 999 Aktuella skattefordringar

Skattefordringar 1 999
Kund- och likvidfordringar 12 871 –12 871
Övriga finansiella tillgångar 22 282 –22 282
Övriga icke-finansiella tillgångar 7 761 –7 761

Övriga tillgångar 42 914
18 151 18 151 Övriga tillgångar

2 481 2 481 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga tillgångar 132 597 –22 250 110 347 Övriga tillgångar

SUMMATILLGÅNGAR 1892163 1892163 SUMMATILLGÅNGAR

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 127 539 7 022 134 561 Skulder till centralbanker och kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten 822 151 27 327 849 479 In- och upplåning från allmänheten
Emitterade värdepapper 610 292 610 292 Emitterade värdepapper

Skulder för handel 28 879 –28 879
Derivat för handel 86 127 –86 127
Derivat för säkringsredovisning 863 –863

Finansiella skulder till verkligt värde via resultatet 115 869 –115 869
24 985 24 985 Korta positioner
86 990 86 990 Derivat

3 894 3 894 Övriga finansiella skulder
Aktuella skatteskulder 684 684 Aktuella skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder 336 336 Uppskjutna skatteskulder

Skatteskulder 1 021
Leverantörs- och likvidskulder 11 782 –11 782
Övriga finansiella skulder 34 350 –34 350
Övriga icke-finansiella skulder 10 466 –10 466

Övriga skulder 56 597
19 467 19 467 Övriga skulder

2 781 2 781 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar 113 113 Avsättningar
Efterställda skulder 32 390 32 390 Efterställda skulder
Övriga skulder 90 121 –34 350 55 772 Övriga skulder

Summaskulder 1765973 0 1765973 Summaskulder

Obeskattade reserver 21429 21429 Obeskattade reserver

Aktiekapital 21 942 21 942 Aktiekapital
Bundna reserver 13 425 –13 425

12 260 12 260 Reservfond
1 166 1 166 Fond för utvecklingsutgifter

Andra fonder 1 476 1 476 Fond för verkligt värde
Balanserad vinst 50 108 50 108 Balanserad vinst
Nettoresultat 17 811 17 811 Nettoresultat

Eget kapital 104762 0 104762 Eget kapital

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 1892163 0 1892163 SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL
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53h Information om övergång – från IAS 39 till IFRS 9 – Skandinaviska Enskilda Banken

Tabellerna visar övergångseffekten för IFRS 9 till följd av nya värderingskate-
gorier och reserv för förväntade kreditförluster i den nya balansräkningen och

visar utgående balansen för IAS 39 per 31 december 2017 med ingående
balans för IFRS 9 per 1 januari 2018.

IFRS 9 Finansiella instrument

Mkr

Ny presentation av
utgående balans

31 december 2017
Ändrad

klassificering

Förändring i
reserv för

förväntade
kreditförluster

Ingående balans
1 januari 2018

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 97 741 97 741
Utlåning till centralbanker 8 832 8 832
Utlåning till kreditinstitut 189 949 0 189 949
Utlåning till allmänheten 1 205 906 14 –1 159 1 204 761
Räntebärande värdepapper 125 070 –338 0 124 732
Egetkapitalinstrument 50 098 884 50 981
Derivat 104 220 104 220

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk 32 32
Innehav i dotterbolag och intressebolag 51 599 51 599
Immateriella tillgångar 1 597 1 597
Fastigheter och utrustning 34 487 34 487
Aktuella skattefordringar 1 999 1 999
Övriga tillgångar 18 151 –2 18 149
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 481 2 481

Övriga tillgångar 110 347 –2 110 345

SUMMATILLGÅNGAR 1892163 559 –1161 1891561

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 134 561 1 134 562
In- och upplåning från allmänheten 849 479 9 849 488
Emitterade värdepapper 610 292 610 292
Korta positioner 24 985 24 985
Derivat 86 990 86 990
Övriga finansiella skulder 3 894 3 894

Aktuella skatteskulder 684 –74 –333 278
Uppskjutna skatteskulder 336 336
Övriga skulder 19 467 19 467
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 781 2 781
Avsättningar 113 352 466
Efterställda skulder 32 390 32 390

Övriga skulder 55 772 –74 19 55 717

Summaskulder 1765973 –63 19 1765929

Obeskattade reserver 21429 21429

Aktiekapital 21 942 21 942
Reservfond 12 260 12 260
Fond för utvecklingsutgifter 1 166 1 166
Fond för verkligt värde 1 476 –580 896
Balanserad vinst 50 108 1 202 –1 181 50 130
Nettoresultat 17 811 17 811

Eget kapital 104762 622 –1181 104204

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 1892163 559 –1161 1891561
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53i Information om övergång – översikt av ändrade värderingskategorier vid övergången till IFRS 9
– Skandinaviska Enskilda Banken

Dessa tabeller ger en översikt av övergången från värderingskategorier och
bokförda värden för IAS 39 per 31 december 2017 till värderingskategorier och
bokförda värden för IFRS 9 per 1 januari 2018. Förändringen i bokförda värden
efter övergången är ett resultat av ny klassificering av finansiella tillgångar och

skulder samt nya reserver för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avse-
ende finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde och exponering utan-
för balansräkningen. För mer detaljer avseende ändrad klassificering och vär-
dering se tabeller i not 53j.

Tillgångar Utgående balans 31 december 2017 under IAS 39 värderingskategorier Ingående balans 1 januari 2018 under IFRS 9 värderingskategorier

Mkr HFT FVO AFS LaR Övrigt1) Summa FVHFT FVMPL AmC Övrigt1) Summa

Kassa och
tillgodohavanden
hos centralbanker 97 741 97741 97 741 97741
Utlåning till
centralbanker 8 832 8832 334 8 498 8832
Utlåning till
kreditinstitut 161 402 28 546 189949 56 161 347 28 546 189949
Utlåning till
allmänheten 1 205 906 1205906 42 250 1 012 1 161 499 1204761
Räntebärande
värdepapper 109 258 6 197 9 615 125070 33 727 75 530 15 474 124732
Egetkapital-
instrument 48 370 9 1 719 50098 48 370 2 611 50981
Derivat 97 640 6 580 104220 97 640 6 580 104220
Övriga tillgångar 12 871 97 475 110347 12 869 97 475 110345

SUMMA 255268 9 7916 1398627 228080 1892163 222377 79153 1359688 230343 1891561

Skulder Utgående balans 31 december 2017 under IAS 39 värderingskategorier Ingående balans 1 januari 2018 under IFRS 9 värderingskategorier

Mkr HFT FVO AmC Övrigt1) Summa FVHFT FVDPL AmC Övrigt1) Summa

Skulder till
centralbanker och
kreditinstitut 134 561 134561 730 133 832 134562
In- och upplåning
från allmänheten 849 479 849479 5 884 843 604 849488
Emitterade
värdepapper 23 356 586 936 610292 23 356 586 936 610292
Korta positioner 24 985 24985 24 985 24985
Derivat 86 127 863 86990 86 127 863 86990
Övriga
finansiella skulder 3 894 3894 3 894 3894
Övriga skulder 11 782 43 990 55772 11 782 43 935 55717
Obeskattade
reserver 21 429 21429 21 429 21429
Eget kapital 104 762 104762 104 204 104204

SUMMA 115006 23356 1582758 171043 1892163 121620 23356 1576154 170431 1891561

1) Innefattar icke-finansiella tillgångar och skulder, eget kapital och säkringsderivat till verkligt värde via resultatet.
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53j Information om övergång - detaljerad presentation av förändrad klassificering vid övergång till IFRS 9
– Skandinaviska Enskilda Banken

Tabellerna nedan visar redovisat värde den 31 december 2017 enligt tidigare värderingskategorier för IAS 39 och redovisat värde den 1 januari 2018 enligt nya
värderingskategorier för IFRS 9.

Tillgångar

Lån, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Låne och kundfordringar 1376141 –1 376 141
Omklassificerad till FVTPL, handel 42 625 14 42640 FVTPL, handel
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 1 012 1012 FVTPL, obligatorisk

Till Upplupet anskaffningsvärde 1 332 504 –1 159 1331344
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 1376141 0 14 –1159 1374996

SEB:s portfölj med omvända repor har bedömts uppfylla kriterierna för affärs-
modellen “innehas för handel” och därmed har därför omklassificerats från
Låne- och kundfordringar till Verkligt värde via resultatet, handel från 1 januari
2018. Effekten av klassificeringen uppgår till 14 Mkr vilket har redovisats i
balanserade vinstmedel 1 januari 2018.

Vissa av SEB:s syndikerade lån har bedömts uppfylla kriterierna för affärsmo-
dellen “innehas med avsikt att säljas”. Dessa innehav har därför omklassifice-
rats från Låne- och kundfordringar till Verkligt värde via resultatet, obligatorisk.

Räntebärande värdepapper, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Finansiella tillgångar som
innehas för handel 109258 –109 258
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 33 727 33727 FVTPL, obligatorisk
Till FVTPL, handel 75 530 75530 FVTPL, handel

SUMMA 109258 0 109258

SEB har omklassificerat räntebärande värdepapper motsvarande 76 miljarder
kronor från Finansiella tillgångar som innehas för handel till Verkligt värde via

resultatet, obligatorisk. Portföljen är förvaltad och utvärderad utifrån verkligt
värde och anses inte längre uppfylla kriterierna för “innehas för handel”.

Finansiella tillgångar somkan säljas 6197 –6 197
Omklassificerad till Upplupet anskaff-
ningsvärde 6 197 –338 0 5859

Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 6197 0 –338 0 5859

Den 1 januari 2018 har SEB klassificerat en del av sina Finansiella tillgångar som
kan säljas till Upplupet anskaffningsvärde. Dessa värdepapper innehas i syfte
att inkassera avtalsenliga kassaflöden och uppfyller “SPPI”-kriterierna (endast
betalningar av kapital och ränta) i IFRS 9. Verkligt värde för dessa värdepapper
var 6 197 Mkr per 31 december 2017. Ackumulerat övrigt totalresultat för rän-
tebärande värdepapper var 402 Mkr per 31 december 2017 där en tidigare
positiv marknadsvärdering har lösts upp 1 januari 2018. Effekten av omvärde-

ringen (338 Mkr) på eget kapital, ackumulerat övrigt totalresultat och skatte-
justeringar var 74 Mkr.

Den 31 december 2018 uppgick verkligt värde för räntebärande värdepap-
per till upplupet anskaffningsvärde som tidigare klassificerats som Finansiella
tillgångar som kan säljas till 6 239 Mkr. En värderingsförlust på 158 Mkr skulle
ha redovisats om omklassificeringen inte gjorts.

Låne och kundfordringar 9615 –9 615

Till Upplupet anskaffningsvärde 9 615 0 9614
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 9615 0 0 9614
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Not 53 j fortsättning Transition disclosures – detailed presentation of changes to measurement categories on transition to IFRS 9 – Skandinaviska Enskilda Banken

Egetkapitalinstrument, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Finansiella tillgångar
som innehas för handel 48370 –48 370
Till FVTPL, handel 48 370 48370 FVTPL, handel

SUMMA 48370 0 48370

Verkligtvärdeoptionen 9 –9
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 9 9 FVTPL, obligatorisk

SUMMA 9 0 9

Från 1 januari 2018 tillämpar SEB inte längre verkligtvärdeoptionen för sina
egetkapitalinstrument. Enligt IFRS 9 klassificeras egetkapitalinstrument som

Verkligt värde via resultatet, obligatorisk.

Finansiella tillgångar somkan säljas 1719 –1 719
Omklassificerad till FVTPL, obligatorisk 1 719 884 2602 FVTPL, obligatorisk

SUMMA 1719 0 884 2602

Enligt IFRS 9 klassificeras egetkapitalinstrument som Verkligt värde via resul-
tatet, obligatorisk. Ackumulerat övrigt totalresultat för dessa egetkapitalin-

strument var 178 Mkr per 31 december 2017 och detta belopp har redovisats i
balanserade vinstmedel 1 januari 2018.

Derivat, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Finansiella tillgångar
som innehas för handel 97640 –97 640
Till FVTPL, handel 97 640 97640 FVTPL, handel

SUMMA 97640 0 97640

Övriga finansiella tillgångar,Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Låne och kundfordringar 12871 –12 871

Till Upplupet anskaffningsvärde 12 871 –2 12869
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 12871 0 –2 12869

Skulder

In- och upplåning, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Upplupet anskaffningsvärde 984039 –984 039
Omklassificerad till FVTPL, handel 6 604 11 6614 FVTPL, handel

Till Upplupet anskaffningsvärde 977 436 977436
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 984039 0 11 984050

SEB:s portfölj med repor har bedömts uppfylla kriterierna för affärsmodellen
“innehas för handel”. Dessa innehav har därför omklassificerats från Upplupet

anskaffningsvärde till Verkligt värde via resultatet, handel från 1 januari 2018.

Emitterade värdepapper, Mkr

Klassificering & Värdering

Reserv för
förväntade

kreditförluster

IAS 39 Klassificering
Bokfört värde

31 december 2017
Ändrad

klassificering Omvärdering Nedskrivning
Bokfört värde
1 januari 2018 IFRS 9 Klassificering

Verkligtvärdeoptionen 23356 –23 356
Till FVTPL, identifierad 23 356 23356 FVTPL, identifierad

SUMMA 23356 0 23356

Upplupet anskaffningsvärde 586936 –586 936

Till Upplupet anskaffningsvärde 586 936 586936
Upplupet
anskaffningsvärde

SUMMA 586936 0 586936

Från 1 januari 2018 har SEB valt att använda verkligtvärdeoptionen för en del
av de emitterade värdepapper som tidigare värderats till upplupet anskaff-

ningsvärde för att minska inkonsekvenser i redovisningen.
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53k Information om övergång – reserv för nedskrivningar – IAS 39 och IFRS 9
– Skandinaviska Enskilda Banken

Tabellen visar reserver för nedskrivningar enligt IAS 39:s modell för inträffade
kreditförluster samt avsättningar för lånelöften och finansiella garantier enligt
IAS 37 per 31 december 2017 med nya reserver för befarade kreditförluster i
enlighet med IFRS 9:s modell för befarade kreditförluster per 1 januari 2018.
För varje tillgångsklass jämförs den nya värderingskategorin för IFRS 9 med
tidigare värderingskategori för IAS 39 och förändringen i reserverna. Ökningen

i reserverna drivs främst av tre faktorer: För det första, alla aktuella tillgångar
åsätts en reserv. För det andra, en ökning av reserver för åtaganden utanför
balansräkningen främst “retail”-portföljer. För det tredje, införandet av ett
framåtriktat scenario med en makro-ekonomiskt utveckling (baserad på tre
olika scenarios som speglar SEB:s uppfattning om den makro-ekonomiska
utvecklingen) införd i kalkyleringen av förväntade kreditförluster.

Finansiella tillgångar, Mkr Klassificering Kreditförlust-
reserv IAS 39

31 december 2017

Förändring i
reserver för

kreditförluster

Reserv för förväntade
kreditförluster IFRS 9

1 januari 2018IAS 39 IFRS 9

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde

Övrig utlåning till centralbanker Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde

Utlåning till kreditinstitut Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde

Utlåning till allmänheten Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde –2 108 –1 159 –3 267

Räntebärande värdepapper Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde 0

Räntebärande värdepapper
Finansiella tillgångar

som kan säljas
Upplupet

anskaffningsvärde

Övriga tillgångar Låne- och kundfordringar
Upplupet

anskaffningsvärde –2 –2

SUMMA –2108 –1161 –3269

Lånelöften och Finansiella garantier, Mkr

Reserver för
nedskrivningar IAS 39

31 december 2017

Förändring i
reserver för

kreditförluster

Reserv för förväntade
kreditförluster IFRS 9

1 januari 2018

SUMMA –47 –324 –371

53l Information om övergång – Exponering och förväntande kreditförluster per steg
– Skandinaviska Enskilda Banken

Tabellen visar redovisat bruttovärde för exponering i balansräkningen och
nominellt belopp för exponering utanför balansräkningen fördelat per steg
med syfte att sätta reserver för förväntade kreditförluster i relation till över-

gripande exponeringsnivåer. För kundfordringar används en förenklad metod
baserad på förfallna fordringar för att beräkna förväntade kreditförluster för
återstående löptid.

Moderbolaget, ingående balans 1 januari 2018

Steg 1 (12månaders förväntade kreditförluster)

Redovisat
bruttovärde/

Nominellt belopp

Reserv för
förväntade

kreditförluster
Redovisat värde/

Netto belopp

Reserveringsgrad
för förväntade

kreditförluster, %

Räntebärande värdepapper 12 869 12 869
Utlåning1) 1 158 422 –389 1 158 033

Finansiella tillgångar 1 171 291 –389 1 170 902
Finansiella garantier och lånelöften 407 088 –128 406 960

Summa 1578378 –517 1577861 0,03

Steg 2 (förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1) 2) 65 495 –868 64 627

Finansiella tillgångar 65 495 –868 64 627
Finansiella garantier och lånelöften 8 728 –109 8 620

Summa 74223 –976 73247 1,32

Steg 3 (osäker tillgång/förväntade kreditförluster för återstående löptid)

Utlåning1)3) 6 392 –2 013 4 379

Finansiella tillgångar 6 392 –2 013 4 379
Finansiella garantier och lånelöften 1 079 –134 945

Summa 7471 –2147 5324 28,74

Summa

Räntebärande värdepapper 12 869 12 869
Utlåning1) 1 230 308 –3 269 1 227 039

Finansiella tillgångar 1 243 177 –3 269 1 239 908
Finansiella garantier och lånelöften 416 895 –371 416 524

SUMMA 1660072 –3641 1656432 0,22

1) Exklusive checkkonton kreditinstitut och inklusive kund- och likvidfordringar redovisade som övriga tillgångar.
2) Varav redovisat bruttovärde 1 251 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 2 Mkr under den förenklade metoden för förväntade kreditförluster för återstående löptid.
3) Varav redovisat bruttovärde 0 Mkr och reserv för förväntade kreditförluster 0 Mkr för köpta eller utgivna finansiella tillgångar som är kreditförsämrade vid första redovisningstillfället.

Andel lån i steg 3, brutto, % 0,52
Andel lån i steg 3, netto, % 0,36
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54 Information om övergången till IFRS 16 – SEB-koncernen
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal och därtill hörande tolkningar.
Standarden ska tillämpas från och med 1 januari 2019 och är antagen av EU.
Den nya standarden förändrar väsentligt hur SEB som leasetagare redovisar
leasingavtal då IFRS 16 medför en enhetlig modell för hur leasingavtalen rap-
porteras i balansräkningen, där en leasingtillgång (rätten att använda en till-
gång) och en finansiell skuld redovisas. I resultaträkningen ersätts den linjära
operationella leasingkostnaden av en kostnad för avskrivning av den förhyrda
tillgången och en räntekostnad för den finansiella skulden. Redovisningen för
leasegivare ändras i princip inte.

Vid övergången till IFRS 16 har SEB valt att använda den förenklade över-
gångsmetoden. Därmed värderas leasingtillgången, per leasingobjekt, antingen
som om SEB hade tillämpat IFRS 16 från tillämpningsdatumet med diskonte-
ringsräntan som användes vid första redovisningstillfället, eller med ett belopp
motsvarande leasingskulden. SEB kommer dessutom att tillämpa den praktiska
lösningen att göra bedömningar i efterhand avseende fastställandet av leasing-
perioden. SEB tillämpar även de praktiska lösningarna att inte rapportera lea-
singtillgångar för vilka leasingperioden avslutas inom tolv månader räknat från

den första tillämpningsdagen samt att inte inkludera tillgångar med lågt värde.
Den största effekten på koncernens finansiella rapporter hänförs till redo-

visning av hyrda lokaler. Införandet av IFRS 16 kommer inte väsentligen att
påverka resultaträkningen, dock kommer presentationen av resultaträkningen
att förändras i och med att övriga kostnader ersätts med avskrivningar på till-
gångarna och räntekostnader för leasingskulden. Dessa ändringar påverkar
inte koncernens kapitaltäckning och stora exponeringar.

Den nya standarden inför nya uppskattningar och antaganden som påverkar
värderingen av leasingskulder. SEB värderar leasingskulden vid startdatumet
och kan tvingas att omvärdera den, t ex bedömning av sannolikheten att en
option kommer att utnyttjas. Eftersom detta kommer att öka volatiliteten i den
finansiella rapporteringen, utvärderas och följs det kontinuerligt upp i koncer-
nen. Den nya standarden kommer inte att tillämpas i legal person för moder-
bolaget.

Tabellerna visar övergångseffekten för IFRS 16 med utgående balansen
för IAS 17 per 31 december 2018 samt ingående balans för IFRS 16 per
1 januari 2019.

Mkr
Utgående balans

31 december 2018 Övergång till IFRS 16
Ingående balans

1 januari 2019

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 209 115 209 115
Utlåning till centralbanker 33 294 33 294
Utlåning till kreditinstitut 44 287 44 287
Utlåning till allmänheten 1 644 825 1 644 825
Räntebärande värdepapper 156 128 156 128
Egetkapitalinstrument 50 434 50 434
Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär investeringsrisken 269 613 269 613
Derivat 115 463 115 463
Övriga tillgångar1) 44 357 5 939 50 296

SUMMATILLGÅNGAR 2567516 5939 2573455

Mkr
Utgående balans

31 december 2018 Övergång till IFRS 16
Ingående balans

1 januari 2019

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 135 719 135 719
In- och upplåning från allmänheten 1 111 390 1 111 390
Finansiella skulder för vilka kunderna bär investeringsrisken 270 556 270 556
Skulder till försäkringstagarna 21 846 21 846
Emitterade värdepapper 680 670 680 670
Korta positioner 23 144 23 144
Derivat 96 872 96 872
Övriga finansiella skulder 3 613 3 613
Övriga skulder2) 74 916 6 183 81 099

Summaskulder 2418727 6183 2424910

Eget kapital 148789 –244 148545

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2567516 5939 2573455

1) Ökningen av Övriga tillgångar kommer från rätten att använda leasingtillgångar 5 747 Mkr, uppskjutna skattefordringar 51 Mkr och övriga tillgångar 141 Mkr.
2) Ökningen av Övriga skulder kommer från en ökning av den finansiella skulden 6 337 Mkr samt minskning i avsättningar 122 Mkr och övriga skulder 32 Mkr.

Brygga som visar övergången från IAS 17 till IFRS 16 avseende redovisning av leasing

Mkr

Framtida minimileaseavgifter för operationella leasingavtal per 31 december 20181) 7 217
Diskontering1) –727

Nuvärdet av leasingskulder som tidigare klassificerats somoperationella leasingavtal
med tillämpning av IAS17

6490

Korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt över leasingperioden –43
Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde
som kostnadsförs linjärt över leasingperioden –109
Övrigt –1

Leasingskulder per 1 januari 2019med tillämpning av IFRS16 6337

1) Med tillämpning av IAS 17, se not 50.
2) Den genomsnittliga marginella låneränta är 1,53 %.
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Femårsöversikt SEB-koncernen

SEBkoncernen

Resultaträkning
Mkr 2018 20173) 20162) 20151) 2) 20141) 2)

Räntenetto 21,022 19,893 18,738 19,020 19,943
Provisionsnetto 18,364 17,677 16,628 18,345 17,547
Nettoresultat av finansiella transaktioner 6,079 6,880 7,056 6,298 4,473
Övriga intäkter 402 1,112 829 1,002 1,549

Summa intäkter 45,868 45,561 43,251 44,665 43,512

Personalkostnader –14,004 –14,025 –14,422 –14,436 –13,760
Övriga kostnader –7,201 –6,947 –6,619 –6,355 –6,815
Av- och nedskrivningar –735 –964 –771 –1,011 –1,129

Summakostnader –21,940 –21,936 –21,812 –21,802 –21,704

Vinster och förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 18 –162 –150 –213 –121
Förväntade kreditförluster, netto4) –1,166
Kreditförluster, netto5) –808 –993 –883 –1,324

Rörelseresultat före jämförelsestörandeposter 22,779 22,655 20,296 21,767 20,363

Jämförelsestörande poster 4,506 –1,896 –5,429 –902 2,985

Rörelseresultat 27,285 20,759 14,867 20,865 23,348

Skatt –4,152 –4,562 –4,249 –4,284 –4,129

NETTORESULTAT 23,134 16,197 10,618 16,581 19,219

Minoritetens andel 1
Aktieägarnas andel 23,134 16,197 10,618 16,581 19,218

1) Jämförelsetalen 2015 och 2014 omräknade i enlighet med ändrad redovisning av livförsäkringsverksamheten.
2) Jämförelsestörande poster omklassificerade.
3) Resultaträkningen för 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.
4) Modell för förväntade förluster enligt IFRS 9.
5) Modell för inträffade förluster enligt IAS 39.

Balansräkning
Mkr 2018 20171) 2) 20161) 20151) 20141)

Kassa, tillgodohavanden och övrig utlåning till centralbanker 242,408 190,000 217,808 133,651 119,915
Utlåning till kreditinstitut 44,287 38,717 50,527 58,542 90,945
Utlåning till allmänheten 1,644,825 1,486,765 1,467,960 1,359,092 1,368,808
Övriga finansiella tillgångar 606,584 629,907 842,817 894,161 1,011,338
Övriga tillgångar 29,412 211,520 41,534 50,518 50,240

SUMMATILLGÅNGAR 2,567,516 2,556,908 2,620,646 2,495,964 2,641,246

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 135,719 95,489 119,864 118,506 115,186
In- och upplåning från allmänheten 1,111,390 1,032,048 991,950 911,829 968,375
Övriga finansiella skulder 1,120,487 1,059,241 1,230,863 1,187,794 1,278,323
Övriga skulder 51,131 228,892 136,993 135,037 144,786
Eget kapital 148,789 141,237 140,976 142,798 134,576

SUMMASKULDEROCHEGETKAPITAL 2,567,516 2,556,908 2,620,646 2,495,964 2,641,246

1) 2017–2014 har räknats om på grund av ändrad presentation av balansräkningen, se not 53a.
2) 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.

Nyckeltal
2018 20172) 2016 2015 2014

Räntabilitet på eget kapital, % 16,34 11,70 7,80 12,24 15,25
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 13,36 12,86 11,30 12,85 13,07
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 10:69 7:47 4:88 7:57 8:79
K/I-tal 0,48 0,48 0,50 0,49 0,50
Förväntad kreditförlustnivå, netto, % 0,06
Kreditförlustnivå, % 0,05 0,07 0,06 0,09
Kärnprimärkapitalrelation1), % 17,6 19,4 18,8 18,8 16,3
Primärkapitalrelation1), % 19,7 21,6 21,2 21,3 19,5
Total kapitalrelation1), % 22,2 24,2 24,8 23,8 22,2

1) Basel III.
2) 2017 har räknats om för övergången till IFRS 15. För information om övergången, se not 53.
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Skandinaviska Enskilda Banken Femårsöversikt

Skandinaviska Enskilda Banken

Resultaträkning
Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Räntor netto 21 860 20 017 19 242 19 488 19 783
Provisionsnetto 10 064 9 557 8 843 9 200 9 235
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 574 4 493 4 642 3 428 2 121
Övriga intäkter 10 900 8 323 7 398 9 165 5 089

Summa intäkter 47398 42390 40125 41281 36228

Administrationskostnader –15 263 –14 252 –15 039 –13 458 –13 909
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar –5 512 –6 377 –5 775 –5 447 –5 157

Summakostnader –20775 –20629 –20814 –18905 –19066

Resultat före kreditförluster 26623 21761 19311 22376 17162

Förväntade kreditförluster, netto –1 020
Kreditförluster, netto –749 –789 –520 –1 065
Nedskrivningar av finansiella tillgångar –2 928 –1 497 –3 841 –775 –2 721

Rörelseresultat 22675 19515 14681 21081 13376

Bokslutsdispositioner inkl pensionsavräkning 2 716 1 885 2 437 781 966
Skatter –3 671 –3 590 –2 740 –3 817 –2 053

NETTORESULTAT 21720 17811 14378 18045 12289

Balansräkning
Mkr 2018 20171) 20161) 20151) 20141)

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 164 081 97 741 70 671 55 712 59 170
Utlåning till kreditinstitut 120 333 198 781 287 059 164 852 190 631
Utlåning till allmänheten 1 410 687 1 205 906 1 192 569 1 090 488 1 069 896
Finansiella tillgångar 334 801 343 890 401 831 508 072 614 485
Övriga tillgångar 48 373 45 845 47 714 47 480 51 960

SUMMATILLÅNGAR 2078275 1892163 1999844 1866605 1986142

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 160 022 134 561 168 852 134 816 144 776
In- och upplåning från allmänheten 927 224 849 479 812 506 718 345 731 713
Finansiella skulder 846 685 770 333 885 528 877 577 977 501
Övriga skulder 10 794 11 599 9 823 14 621 17 587
Eget kapital och obeskattade reserver 133 550 126 191 123 135 121 246 114 565

SUMMASKULDER,OBESKATTADERESERVEROCHEGETKAPITAL 2078275 1892163 1999844 1866605 1986142

1) 2017–2014 har räknats om på grund av ändrad presentation av balansräkningen, se not 53g.

Nyckeltal
2018 2017 2016 2015 2014

Räntabilitet på eget kapital, % 18,1 16,3 12,6 16,5 11,8
K/I-tal 0,44 0,49 0,52 0,46 0,53
Förväntad kreditförlustnivå, netto, % 0,07
Kreditförlustnivå, % 0,05 0,06 0,04 0,09
Kärnprimärkapitalrelation1), % 16,9 19,8 18,8 19,2 16,2
Primärkapitalrelation1), % 19,3 22,5 21,7 22,1 20,0
Total kapitalrelation1), % 22,2 25,5 26,1 25,0 23,1

1) Basel III.



Till årsstämmans förfogande står enligt
Skandinaviska Enskilda Banken AB:s
balansräkning:

Kr
Fond för verkligt värde 4 997 940
Balanserad vinst 55 729 423 340
Årets resultat 21 720 056 940

Summa1) 77454478220

Styrelsen föreslår att årsstämman med
fastställande av Skandinaviska Enskilda
Banken AB:s balansräkning för verksam-
hetsåret 2018 beslutar att disponibla
medel fördelas på följande sätt:

Kr
Utdelning till aktieägarna:

– per A-aktie
6:50 kr 14 105 125 411

– per C-aktie
6:50 kr 156 991 302

Till ny räkning förs:
– balanserad vinst 63 192 361 507

Summa 77 454 478 220

Det är styrelsens bedömning att den
föreslagna utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens eget
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernre-
dovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU och ger en rele-
vant och rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.

Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i enlighet
med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moder-
bolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger
en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsens och VD:s underskrifter

1) Moderbolagets eget kapital skulle ha varit
10 515 Mkr lägre om tillgångar och skulder inte
värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 §
i årsredovisningslagen.

Stockholm 19 februari 2019

Marcus Wallenberg
Ordförande

Sven Nyman
Vice ordförande

Jesper Ovesen
Vice ordförande

Johan H. Andresen
Ledamot

Signhild Arnegård Hansen
Ledamot

Samir Brikho
Ledamot

Winnie Fok
Ledamot
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Ledamot
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Ledamot

Anna-Karin Glimström
Ledamot
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Verkställande direktör och koncernchef

Ledamot
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Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för år 2018
med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 67–73. Bola-
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
32–182 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Koncernre-
dovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), såsom de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättel-
sen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar, och bolagsstyr-
ningsrapporten är i överensstämmelse med lagen om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är förenliga med innehållet i den komplette-
rande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncer-
nens revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens
(537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kun-
skap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisors-
förordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det gran-
skade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller
dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå
och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rap-
porterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direk-
tören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel vik-
tiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händel-
ser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi
också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören
åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det
finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig gransk-
ning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som

helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningspro-
cesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

SEB-koncernen har centraliserade service center, system och
processer samt en centraliserad ekonomifunktion för svenska
enheter och filialer i de nordiska länderna samt Storbritannien. Vi
har utformat vår revision så att vårt centrala revisionsteam testar
samtliga centraliserade system och processer. Lokala revisions-
team utför ytterligare granskning baserat på våra instruktioner.

Enheter med stor betydelse eller risk för koncernen är föremål för
full revision och rapportering till oss som koncernrevisorer. Revi-
sionen utförs i enlighet med International Standards on Audit och
lokala revisionsstandarder. Granskningsåtgärder inkluderar vanligt-
vis granskning av interna kontroller för nyckelprocesser, analytisk
granskning av specifika konton, granskning av bokföringsposter
genom inspektion, observation eller bekräftelse samt inhämtande
av revisionsbevis för att styrka våra förfrågningar.

För vissa enheter, trots att dessa enheter inte bedöms vara
väsentliga eller ha hög risk, är det ur ett koncernperspektiv nödvän-
digt att granska specifika poster i redovisningen. I dessa fall instrue-
ras lokala team att utföra specifika granskningsåtgärder och att
rapportera resultatet av dessa åtgärder till oss. Specifika gransk-
ningsåtgärder inkluderar vanligtvis en detaljerad analytisk gransk-
ning, avstämning av redovisning mot underliggande system, sub-
stansgranskning för specifika processer, områden och konton, dis-
kussioner med företagsledning gällande bokföring, skatt och
interna kontroller såväl som uppföljning av frågeställningar kända
från tidigare perioder.

Som en del av vår revision förlitar vi oss på intern kontroll över
applikationer, system och hänförliga plattformar som stödjer SEB:s
redovisning och finansiella rapportering. Därför utförs gransknings-
åtgärder för att säkerställa att system och processer är utformade,
underhållna, drivs och skyddas på ett sätt som säkerställer att
risken för felaktigheter minimeras. Granskningsåtgärder innefattar
genomgångar av processer, utvärdering av design samt test av
effektivitet i kontroller. Även substansgranskningsåtgärder har
utförts. Där det varit möjligt har vi förlitat oss på företagsledningens
egna utvärderingar av kontrollsystem samt arbete utfört av SEB:s
internrevision.

Vår revision utförs löpande under året med särskilt fokus på kvar-
talsbokslut. I samband med att SEB-koncernen lämnat kvartalsrap-
porter har vi rapporterat våra observationer till styrelsens revi-
sionsutskott och avlagt externa rapporter över vår översiktliga
granskning. Vid årsbokslutet rapporterar vi även våra huvudsakliga
observationer till styrelsen i sin helhet.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedöm-
ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller
några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd
av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rappor-
terna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantita-
tiva väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapporteringen
som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fast-
ställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra gransk-
ningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter
på de finansiella rapporterna som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för
revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen
och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata
uttalanden om dessa områden.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
org. nr 502032-9081.
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Särskilt betydelsefullt område
Nedskrivning av lån till kunder
Redovisning avseende nedskrivning av lånefordringar kräver
bedömning av såväl tidpunkten för nedskrivningsbehov som
bedömning av storleken av ett sådant nedskrivningsbehov.

SEB reserverar för förväntade kreditförluster i enligt med IFRS
9. Vårt arbete avseende implementeringen av IFRS 9 beskrivs i
ett separat Särskilt betydelsefullt område. IFRS 9 kategoriserar
lånefordringar i tre olika kategorier som bestäms av nivån på och
förändringar i nivå avseende kreditrisk för varje enskilt lån. Den
första fasen innebär en förväntad kreditförlust inom 12 månader
och används för samtliga lån utom i de fall en väsentlig ökning av
kreditrisk har inträffat sedan första bokföringstillfället. För låne-
fordringar med en väsentligt ökad kreditrisk, kategori 2, eller
lånefordringar i fallissemang, kategori 3, beräknas förväntad
kreditförlust på hela lånets livslängd.

Förväntad kreditförlust beräknas som en funktion av sannolik-
heten för fallisemang, exponeringen vid fallissemang, förlusten
vid fallissemang samt tidpnkten för fallissemang.

IFRS 9 tillåter att förväntade kreditförluster justeras med
beaktande av professionella bedömningar.

Se årsredovisningen not 41a – Kreditrisk och not 18 – Utlåning.

Hur vår revision beaktade
det särskilt betydelsefulla området
Vår revision bestod av en kombination av granskning av interna kon-
troller över finansiell rapportering och substansgranskning. Gransk-
ningen av interna kontroller inkluderade processer relaterade till
organisation, dualitet och nyckelkontroller i utlåningsprocessen.

Utöver det har våra experter på kvantitativ modellering utfört
detaljerade kontrollberäkningar för ett stickprov av lånefordringar
och modellberäkningar för att vi ska få trygghet i att beräkningen av
förväntade kreditförluster är korrekt och i enlighet med vår förväntan.

Vi har även granskat justeringar baserade på professionella
bedömningar. Vi har bedömt grunderna och motiven för att redovisa
dessa justeringar i årsbokslutet och granskat protokoll från kredit-
kommittén samt styrelsens kommitté för risk och kapital för att
säkerställa att justeringarna har föranletts av korrekta kontroller
och godkännanden.

Baserat på vårt arbete har vi inte identifierat några väsentliga
noteringar för revisionen som helhet avseende nivå på kreditreser-
veringar per 31 december 2018.

Särskilt betydelsefullt område
Värdering av finansiella instrument
till verkligt värde
Värderingen av finansiella instrument till verkligt värde var ett
fokusområde under revisionen på grund av dess betydelse för
den finansiella ställningen och resultatet.

Att fastställa verkligt värde för finansiella instrument är till sin
natur komplext då flera instrument är komplexa samt att ingångs-
värden till värderingsmodeller såsom risker och marknadspriser
är under ständig förändring. För somliga instrument är även till-
gänglighet med avseende på observerbara priser och räntenivåer
begränsad. Därför är värderingen av vissa instrument i hög grad
beroende på ledningens bedömningar.

Majoriteten av SEB:s tillgångar och skulder värderade till verk-
ligt värde innehas för kundhandel, likviditetshantering samt säk-
ringsredovisning. Mellan 98–99 % av innehaven är värderade till
verkligt värde baserat på observerbara priser eller räntenivåer
handlade på aktiva marknader. De återstående 1–2 % av inne-
haven är värderade baserat på modeller och utgörs huvudsakli-
gen av aktier i onoterade företag, strategiska innehav samt deri-
vat som innehas i säkringssyfte.

Se årsredovisningen not 19 – Räntebärande värdepapper, not 20
– Egetkapitalinstrument, not 21 – Derivatinstrument och säk-

ringsredovisning, not 22 –Innehav i dotterbolag och intresse
bolag, not 30 – Emitterade värdepapper, not 31 –Korta postitioner.

Hur vår revision beaktade
det särskilt betydelsefulla området
I vår revision granskade vi design och effektivitet i nyckelkontroller
som stödjer identifiering, mätning och kontroll av värderingsrisk för
finansiella instrument.

Utöver att testa dualitet, granskade vi SEB:s processer för obero-
ende priskontroll, modellvalidering och godkännande. Vi granskade
också kontroller över dataflöden och värderingsantaganden samt
SEB:s processer för styrning och rapportering. Särskilt fokus tilläg-
nade vi kontroller relaterade till komplexa instrument.

För värderingar som baserades på ej observerbar data eller
modeller som involverar en hög grad av bedömningar, använde
vi värderingsspecialister för att utvärdera SEB:s bedömningar,
metoder och modeller. Vi utförde oberoende värdering av stick-
prov av finansiella instrument.

Baserat på vår granskning har vi inga väsentliga observationer
för revisionen som helhet avseende SEB:s värdering av finansiella
instrument till verkligt värde per den 31 december 2018.

Särskilt betydelsefullt område
IFRS 9 implementering
IFRS 9 som är den nya standarden för redovisning av finansiella
instrument trädde ikraft den första januari 2018. Standarden
ersätter den tidigare redovisningsstandarden IAS 39. Den nya
standarden hade väsentliga effekter på SEB:s öppningsbalanser
för 2018.De huvudsakliga delar som påverkar SEB är:
• Klassificering och värdering: Hur olika typer av finansiella

instrument klassificeras och värderas i redovisningen. Värde-
ring och redovisning bestäms av den underliggande affärsmo-
dellen.

• Nedskrivning: Modellen för att redovisa reserver för osäkra
lånefordringar. Den nya modellen kräver att företag använder
framåtblickande information för att bedöma förväntade kredit-
förluster till skillnad från den tidigare modell som identifierar
kreditförluster som redan inträffat.

Se årsredovisning not 53 – IFRS 9 och 15 information om övergång.

Hur vår revision beaktade
det särskilt betydelsefulla området
Vi har reviderat de finansiella effekter och upplysningar som relate-
rar till övergången från IAS 39 till IFRS 9. Vi har också reviderat sty-
rande dokument och SEB:s övergripande styrning för att säkerställa
efterlevnad av IFRS 9.

För klassificering och värdering har vi granskat SEB:s egen
bedömning av affärsmodeller för ett stort antal kontrakt för att
säkerställa en klassificering i enlighet med IFRS 9.

För nedskrivning har vi granskat nya definitioner, använda
datakällor och metodiken i använda modeller för att säkerställa
efterlevnad av IFRS 9. Vi har även granskat ett stickprov av nedskriv-
ningsmodeller för att säkerställa att modeller gör beräkningar i
enlighet med modellernas dokumentation. Stickprovet valdes utifrån
bedömd risk för att täcka stora volymer eller komplexa produkter.

Baserat på vår granskning har vi inga väsentliga observationer
för revisionen som helhet avseende redovisningen av implementa-
tion av IFRS 9 per den 31 december 2018.

Särskilt betydelsefullt område
Avsättningar för osäkra skattepositioner
SEB är skattesubjekt i flera jurisdiktioner och i många fall är den
slutliga skatten inte bestämd till dess den fastställts av relevant
skattemyndighet. Följaktligen gör SEB bedömningar av sannolik-
heten och storleken av skatteskulder, vilka är föremål för gransk-
ning av skattemyndigheter och eventuellt också föremål för
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rättsliga processer. Dessutom är skattelagstiftningen under
betydande och snabb förändring som, när den träder i kraft,
påverkar både den innevarande periodens skattekostnad och
värderingen av skattefordringar.

Se årsredovisningen not 15 – Skatt och not 32 – Övriga skulder.

Hur vår revision beaktade
det särskilt betydelsefulla området
I vår granskning av skattekostnader och värdering av skatteford-
ringar och skulder, har vi testat interna kontroller samt utfört sub-
stansgranskning. Testet av interna kontroller inkluderar granskning
av organisation, dualitet samt nyckelkontroller i skatteprocessen.

I substansgranskningen har vi använt oss av våra skattespecia-
lister för att utvärdera möjliga utfall av pågående skatterevisioner
och rättsliga processer. Vi har granskat korrespondens med skatte-
myndigheter och utlåtanden SEB inhämtat från externa juridiska
rådgivare. Vi har även självständigt utvärderat skattetvisterna och
de avsättningar för dessa som SEB gjort.

Baserat på vår granskning har vi inga väsentliga observationer
för revisionen som helhet avseende nivån på avsättningar för
osäkra skattepositioner per den 31 december 2018.

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen som återfinns på sidorna
1–31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag och, vad gäller koncernre-
dovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU, och lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrel-
sens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets
finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av års-
redovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspek-
tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsan-
svar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning av Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets -
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
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Till bolagsstämman i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
org.nr 502032-9081

Inledning
Vi har fått i uppdrag av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
(SEB) att översiktligt granska SEB:s hållbarhetsredovisning för år
2018 på sid. 67–73, inklusive Sustainability Fact Book & GRI Index
2018 på SEB:s hemsida (www.sebgroup.com). Vi använder den
samlade benämningen ”hållbarhetsredovisning” när vi refererar
till ovanstående information.

Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga
kriterier, vilka framgår på sid. 67, och utgörs av de delar av GRI
Sustainability Reporting Standards som är tillämpliga för hållbar-
hetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovis-
nings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den
interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en håll-
barhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga
granskningar av historisk finansiell information utgiven av IAASB.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta
andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betyd-
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt IAASB:s standarder för revision och god

revisionssed i Sverige i övrigt har. De granskningsåtgärder som
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översikt-
lig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-
sats grundad på en revision har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvali-
tetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkes-
utövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi
är oberoende i förhållande till SEB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsled-
ningen valda kriterierna, som definieras ovan. Vi anser att dessa
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt
uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbar-
hetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm, 19 februari 2019
PricewaterhouseCoopers AB

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen
om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på
sidorna 67–73 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisor för Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) av årsstämman 2018 och har varit
bolagets revisor sedan 2000.

Stockholm den 19 februari 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Authorized Public Accountant

Fredrik Ljungdahl
Expert Member of FAR

Revisors rapport över översiktlig granskning av
hållbarhetsredovisningen

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Martin By
Auktoriserad revisor
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Alternativa nyckeltal 1)

Jämförelsestörande poster
I syfte att underlätta en jämförelse av rörelseresultatet mellan
innevarande och tidigare perioder identifieras och beskrivs
poster med en väsentlig påverkan som ledningen anser påverkar
jämförbarheten eller är relevanta för att förstå det finansiella
resultatet till exempel nedskrivning av goodwill, omstrukturering,
vinster eller förluster från avyttringar och andra intäkter och
kostnader som inte är återkommande.

Rörelseresultat
Summa resultat före skatt.

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster
Summa resultat före jämförelsestörande poster och skatt.

Nettoresultat
Summa resultat efter skatt.

Räntabilitet på eget kapital
Aktieägarnas andel av nettoresultatet i relation till genomsnitt-
ligt2) eget kapital.

Räntabilitet påeget kapital exklusive
jämförelsestörandeposter
Aktieägarnas andel av nettoresultatet, exklusive jämförelse-
störande poster och därtill relaterad skatteeffekt, i relation till
genomsnittligt2) eget kapital.

Räntabilitet på allokerat kapital
Rörelseresultat per division, reducerat med en schablonskatte-
sats, i relation till genomsnittligt2) allokerat kapital.

Räntabilitet på totala tillgångar
Aktieägarnas andel av nettoresultatet i relation till
genomsnittlig2) balansomslutning.

Räntabilitet på riskexponeringsbelopp
Aktieägarnas andel av nettoresultatet i relation till
genomsnittligt2) riskexponeringsbelopp.

K/Ital
Summa rörelsekostnader i relation till summa rörelseintäkter.

Nettoresultat per aktie före utspädning
Aktieägarnas andel av nettoresultatet i relation till vägt
genomsnittligt3) antal aktier före utspädning.

Nettoresultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av nettoresultatet i relation till vägt genom-
snittligt3) antal aktier efter utspädning. Den beräknade utspäd-
ningen är baserad på ett bedömt ekonomiskt värde för de lång-
fristiga aktieprogrammen.

Substansvärde per aktie
Summan av aktieägarnas kapital samt kapitaldelen av eventuella
övervärden i innehav av räntebärande värdepapper och övervär-
den i livförsäkringsverksamheten, i relation till antal utestående
aktier.

Eget kapital per aktie
Aktieägarnas kapital i relation till antal utestående aktier.

Core gapkvot
Strukturellt likviditetsriskmått definierat som totala skulder
som anses förfalla bortom ett år i relation till totala tillgångar
som anses förfalla bortom ett år.

Förväntade kreditförluster, netto
Sannolikhetsvägda kreditförluster med respektive risk för fallis-
semang.

Reserv för förväntade kreditförluster
Reserv för förväntade kreditförluster avseende finansiella till-
gångar, kontraktstillgångar, lånelöften och finansiella garantier.

Förväntad kreditförlustnivå, netto
Förväntade kreditförluster, netto, i relation till summan av årets
ingående balanser per för räntebärande värdepapper, utlåning
till allmänheten och utlåning till kreditinstitut som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde samt finansiella garantier och låne-
löften, med avdrag för reserver för förväntade kreditförluster.

Reserveringsgrad för förväntade
kreditförluster
Reserver för förväntade kreditförluster i relation till underlig-
gande redovisade bruttovärden på räntebärande värdepapper,
utlåning till allmänheten och utlåning till kreditinstitut som redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde samt nominella belopp för
finansiella garantier och lånelöften.

Andel lån i steg 3, brutto
Redovisat bruttovärde för steg 3 utlåning (osäkra lån) i relation
till redovisat bruttovärde för total utlåning värderad till upplupet
anskaffningsvärde (exklusive avistamedel, kreditinstitut och
inklusive kund- och likvidfordringar redovisade som övriga till-
gångar).

Andel lån i steg 3, netto
Redovisat värde för steg 3 utlåning (osäkra lån) i relation till redo-
visat värde för total utlåning värderad till upplupet anskaffnings-
värde (exklusive avistamedel, kreditinstitut och inklusive kund-
och likvidfordringar redovisade som övriga tillgångar)

På sebgroup.com/sv/ir finns excelfilen Alternativa nyckeltal som
innehåller information om hur nyckeltalen beräknas.

Definitioner

1) Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning
eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) eller i EU:s kapitalkravsdirektiv (CRD IV)/ kapitalkravsförordning (CRR). Alter-
nativa nyckeltal används av SEB när det är relevant för att följa upp och beskriva SEB:s finansiella situation och för att ge ytterligare relevant information
och verktyg för att möjliggöra en analys av SEB:s finansiella situation. Alternativa nyckeltal som beskriver nettoresultat per aktie före utspädning, nettore-
sultat per aktie efter utspädning, substansvärde per aktie, eget kapital per aktie, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totala tillgångar och räntabilitet
på riskexponeringsbelopp ger relevant information om SEB:s resultat i relation till olika investeringsmått. K/I-talet ger information om SEB:s kostnadseffekti-
vitet. Alternativa nyckeltal som baseras på utlåning ger information om reserveringar i relation till kreditrisk. Alla dessa mått kan skilja sig från liknande
nyckeltal som presenteras av andra företag.

2) Genomsnitt för året, beräknat på månadsbasis.
3) Genomsnittligt antal beräknat på dagsbasis.
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Enligt EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR)

Riskexponeringsbelopp
Tillgångar och åtaganden utanför balansräkningen, riskvägda
enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditrisk och marknadsrisk.
Operativa risker beräknas och uttrycks som riskexponeringsbe-
lopp. Gäller endast i den konsoliderade situationen, exklusive
försäkringsverksamheten och exponeringar som har dragits av
från kapitalbasen.

Kärnprimärkapital
Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, uppskjuten skatt,
immateriella tillgångar och vissa ytterligare justeringar enligt
EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR).

Primärkapital
Kärnprimärkapital inklusive vissa särskilt efterställda skulder,
så kallat primärkapitaltillskott.

Supplementärkapital
Huvudsakligen efterställda skulder som inte uppfyller kraven
för att få medräknas som primärkapitaltillskott.

Kapitalbas
Summan av primärkapital och supplementärkapital.

Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital uttryckt som procent av riskexponeringsbe-
loppet.

Primärkapitalrelation
Primärkapital uttryckt som procent av riskexponeringsbeloppet.

Total kapitalrelation
Kapitalbasen uttryckt som procent av riskexponeringsbeloppet.

Bruttosoliditetsgrad (leverage ratio)
Primärkapitalet i förhållande till balansomslutningen plus vissa
poster utanför balansräkningen omräknade med konverterings-
faktorer definierade i standardmetoden.

Likviditetstäckningsgrad (LCR)
Högkvalitativa likvida tillgångar i relation till ett beräknat netto-
likviditetsutflöde under de kommande 30 kalenderdagarna.

Definitioner

Förkortningar
IFRS9 förkortningar:
FVTPL Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

via resultatet
FVHFT Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

via resultatet som innehas för handel
FVMPL Finansiella tillgångar som obligatoriskt värderas till

verkligt värde via resultatet
FVDPL Finansiella tillgångar som klassificerats till verkligt

värde via resultatet
FVOCI Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

via övrigt totalresultat
AmC Upplupet anskaffningsvärde

IAS 39 förkortningar:
HFT Finansiella tillgångar som innehas för handel
FVO Finansiella tillgångar som identifierats till verkligt

värde via resultatet ”verkligtvärdeoptionen”
AFS Finansiella tillgångar som kan säljas
LaR Låne- och kundfordringar
AmC Upplupet anskaffningsvärde
HTM Finansiella tillgångar som innehas till förfall
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Kalender

Finansiell information och publikationer

Årsredovisning
Information om SEB:s
verksamhet, strategi,
riskhantering och
bolagsstyrning.
Detaljinformation
om SEB:s finansiella
ställning och resultat.
Innefattar SEB:s
Hållbarhetsrapport.

Årsöversikt
En kortversion av
årsredovisningen.

Delårsrapporter och Fact Books
Kvartalsvis rapportering om SEB:s finansiella
ställning och resultat, med ytterligare detaljer i
Fact Book (på engelska).

Capital Adequacy
and RiskManage-
ment Report
(Pillar 3)
Information (på
engelska) om
kapitaltäckning och
riskhantering enligt
myndighetskrav.

Sustainability Fact
Book&GRI Index
Fact Book (på engel-
ska) ger detaljerad
information kring håll-
barhetsfrågor och
innehåller GRI-index
(Global Reporting
Initiative Index).

Nya aktieägare erbjuds automatiskt att prenumerera på Årsredovisningen eller Årsöversikten.
Beställ tryckt Årsredovisning och Årsöversikt påsebgroup.com/sv/ir
Prenumerera på delårsrapport (pdf) och Fact Book (pdf) påsebgroup.com/sv/press

Bokslutskommuniké för 2018 30 januari 2019
Årsredovisning 5 mars 2019
Årsstämma 26 mars 2019
Delårsrapport januari – mars 30 april 2019
Delårsrapport januari – juni 12 juli 2019
Delårsrapport januari – september 23 oktober 2019

SEB:s hemsida
Finansiell information,
rapporter och övrig infor-
mation om SEB återfinns
påsebgroup.com/sv

2018

Capital adequacy and
Riskmanagement report
Pillar 3

2018

Sustainability
Fact Book and
GRI Index

The Sustainability Fact Book consists of data for SEB's sustainability related areas
and the GRI Index according to the GRI Standards Core option. The document also
includes information about SEB's stakeholder dialogue and materiality analysis.

2018

Årsöversikt

2018

Årsredovisning

SEB Fact Book Annual Accounts 2018

Fact Book
Annual Accounts 2018

STOCKHOLM 30 JANUARY 2019

SEB Annual Accounts 2018

Annual Accounts
2018

STOCKHOLM 30 JANUARY 2019

Please
recycle me!



Årsstämma
Årsstämman hålls tisdagen den 26 mars 2019 klockan 13.00 i Konserthuset
vid Hötorget i Stockholm.

Kallelse till årsstämman samt dagordning finns tillgängliga på sebgroup.com/sv

Aktieägare som vill delta i stämman ska senast onsdagen den 20 mars 2019:
– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och
– vara anmäld till banken på ett av följande sätt:
på telefon 0771 23 18 18 klockan 9.00–16.30 inom Sverige

(utanför Sverige +46 771 23 18 18)
på sebgroup.com/sv eller
skriftligen till Skandinaviska Enskilda Banken, c/o Euroclear Sweden,

Box 191, 101 23 Stockholm

Utdelning
Styrelsen föreslår en total utdelning på 6:50 kronor per aktie (bestående av en ordinarie
utdelning på 6 kronor per aktie och en extraordinär utdelning på 50 öre per aktie) för 2018.

Torsdagen den 28 mars 2019 är föreslagen som avstämningsdag för utdelningen.
Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer aktien att handlas
utan rätt till utdelning onsdagen den 27 mars 2019 och utdelningen beräknas betalas
ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 april 2019.

Kontaktpersoner
Masih Yazdi
Finansdirektör
Telefon: 0771 62 10 00
E-post: masih.yazdi@seb.se

Christoffer Geijer
Chef för Investor Relations
Telefon: 0707 62 10 06
E-post: christoffer.geijer@seb.se

Frank Hojem
Chef för medierelationer
Telefon: 0707 63 99 47
E-post: frank.hojem@seb.se

Malin Schenkenberg
Finansiell information
Telefon: 08 763 95 31
E-post: malin.schenkenberg@seb.se

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) – Organisationsnummer 502032-9081
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Huvudkontor
Postadress SEB, 106 40 Stockholm
Besöksadress Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Telefon 0771 62 10 00




