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Förvaltningsberättelse 
 
Koncernen 
 
SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. 
 
 
Resultat 
SkandiaBankens rörelseresultat för första halvåret uppgår till 166,9 (245,5) Mkr vilket innebär ett lägre utfall med   
78,6 Mkr jämfört med motsvarande period 2004. Exklusive poster av engångskaraktär har resultat ökat med 2 procent 
vilket motsvarar 3,5 Mkr. 
 
Intäkter 
Räntenetto 
Räntenettot har ökat med 17,9 Mkr till 465,5 (447,6) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär har räntenettot ökat 
med 48,8 Mkr. Det förbättrade räntenettot kan främst hänföras till ökade affärsvolymer.  
Per 1 januari 2005 periodiseras uppläggningsavgifter hänförliga till avbetalnings- och leasingavtal i Bilverksamheten. 
Periodisering av dessa uppläggningsavgifter har inte gjorts för 2004. Tillämpning sker framåt från 1 januari 2005. 
SkandiaBanken tillämpar samma redovisningsprinciper som Skandiakoncernen. I det fall retroaktiv omräkning skulle ha 
gjorts för år 2004 uppgår effekten på eget kapital till -19,5 Mkr efter skatt. 
Dessutom har antagande om avtalens förväntade återstående löptid ändrats jämfört med år 2004 vad gäller erlagda 
ersättningar till Billeverantörer för överlåtna avbetalningskontrakt och leasingavtal.  
Periodisering sker enlighet med IAS39 och ränteintäkterna justeras med hänsyn till erhållna och erlagda avgifter utöver 
leasingavgift respektive avgift för avbetalning. Effekt per 30 juni 2005 av periodisering av uppläggningsavgifter och 
ändrat antagande om återstående löptid avseende erlagda ersättningar till billeverantörer framgår av not 3 
”Räntenetto”. 
 
Provisionsnetto 
Provisionsnettot har minskat med 20,2 Mkr till 180,6 (200,8) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär har 
provisionsnettot minskat med 8 Mkr. Provisionskostnader erlagda till Skandia Fondförsäkring har ökat med 19,4 Mkr 
vilket innebär ett ökat provisionsnetto för bank-och fondverksamheten i övrigt och för bankverksamheten är det främst 
ersättningar för betalningsförmedlingsprovisioner som har ökat. 
 
Nettoresultat av finansiella transaktioner 
Periodens utfall uppgår till -7,1 (-1,3) Mkr. Det lägre utfallet beror främst på förändring i marknadsvärden för derivat.  
 
Övriga rörelseintäkter 
Periodens utfall uppgår till 4,9 (38,4) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär avseende 2004 är utfallet i stort sett 
oförändrat. 
 
Kostnader 
Kostnaderna uppgår till 468,2 (441,0) Mkr vilket motsvarar en ökning på 6 procent. Personalkostnaderna är lägre 
jämfört med föregående år, dock återfinns dessa bland administrationskostnaderna då de avser outsourcad 
verksamhet till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia. De ökade kostnaderna avser främst drift-och 
transaktionskostnader hänförliga till ut-och inlåningsverksamheten samt ökade kostnader för marknadsföring. 
 
Kreditförluster  
Kreditförlusterna uppgår till -8,9 (+1,0) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär år 2004 är kreditförlusterna 
oförändrade i förhållande till utlånad volym.  Andel osäkra fordringar netto i förhållande till utlånad volym uppgår till 0,07 
procent jämfört med 0,08 procent per 31 december 2004. Reserveringsgrad för osäkra fordringar brutto uppgår till 49,3 
(45,0) procent. 
 
Resultat för avvecklade verksamheter 
Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt uppgick per 30 juni 2004 till -2,8 Mkr efter skatt och avsåg 
Rådgivnings- samt Kapitalförvaltningsverksamheterna vilka avyttrades under år 2004.  
 
Balansräkning 
Koncernens balansomslutning har ökat med 7,3 mdr till 52,4 mdr.  
Utlåning till allmänheten har ökat med 3,7 mdr till 39,0 mdr jämfört med 31 december 2004 och avser främst utlåning till 
hushållsmarknaden i form av Bil- och bolånefinansiering. Den största ökningen kan hänföras till verksamheten i Norge.  
Jämfört med årsskiftet är sammansättningen av portföljen i stort sett oförändrad, 62 % bolån, 32 % Billån och 6 % 
avser främst kontokrediter. 
Inlåning från allmänheten har ökat med 6,9 mdr till 47,4 mdr och den största expansionen kan likaså hänföras till 
verksamheten i Norge. 
 
Fondförmögenhet 
Förvaltad fondförmögenhet har ökat med 4,8 mdr och uppgår till 41,0 (36,2) mdr. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Kapitalbas och kapitaltäckning 
Kapitaltäckningsgraden uppgår till 9,42 procent jämfört med 10,18 procent per 31 december 2004. Kapitalbasen uppgår 
till 3 098,7 Mkr inkl periodens granskade resultat jämfört med 2 978,7 mdr vid årets ingång. Tillämpning av IFRS har 
inte inneburit någon väsentlig påverkan på kapitalbasen eller de riskvägda tillgångarna.  
 
Pågående skattefrågor 
Skatteverket har ifrågasatt SkandiaBankens hantering av valt beskattningsår i samband med rättelser hänförliga till 
tidigare taxeringsår. Skatteverkets beslut har överklagats och anstånd med inbetalning av skatten har erhållits. Av 
försiktighetsskäl har reservering skett för kostnadsräntor med 0,8 Mkr. 
Skatteverket har vidare ifrågasatt Skandiakoncernens hantering av mervärdeskatt hänförlig till tjänster avseende IT-
miljö. Skatteverkets beslut har överklagats och anstånd med inbetalning av skatten har erhållits. Av försiktighetsskäl 
har reservering gjorts och hela reserveringen har skett hos Skandiakoncernen. Bankens andel uppgår till 4,5 Mkr. 
 
Förändringar i bankens ledning 
Per 1 mars har Gunilla Forsmark-Karlsson tillträtt som verkställande direktör. 
 
Händelser efter balansdagen  
Carlson Lärafonder AB är ett helägt dotterbolag till SkandiaBanken Aktiebolag (publ). Beslut har fattats att avyttra  
49 procent av aktierna till Svenska Lärarförsäkringar med tillträdesdatum den 1 september 2005.  
 
Nya redovisningsprinciper för koncernredovisningen 
Koncernredovisningen är från och med 1 januari 2005 upprättad i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS34 ”Delårsrapportering". För ytterligare 
information om se not 1 ”Redovisningsprinciper”, ”Förändring i eget kapital” samt not 9 ”Omräkning av resultat-och 
balansräkning till IFRS”. 
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Resultat – och balansräkningar 
 
Belopp i SEK mkr 
 
 
Resultaträkning - Koncernen  2005 2004 2004
  Jan-Juni Jan-Juni Helår
Ränteintäkter  824,8 836,4 1 658,3
Räntekostnader  -359,3 -388,8 -740,9
Räntenetto not 4 465,5 447,6 917,4
Provisionsintäkter  368,5 348,8 709,0
Provisionskostnader  -187,9 -148,0 -318,4
Provisionsnetto  180,6 200,8 390,6
Nettoresultat av finansiella transaktioner not 5 -7,1 -1,3 -4,3
Övriga rörelseintäkter  4,9 38,4 57,4
Summa rörelseintäkter  643,9 685,5 1 361,1
Personalkostnader  -129,2 -153,9 -306,9
Allmänna administrationskostnader  -309,4 -264,9 -557,6
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar                 -6,9                      -8,9                     -29,7 
Övriga rörelsekostnader  -22,7 -13,3 -41,0
Summa kostnader före kreditförluster  -468,2 -441,0 -935,2
Resultat före kreditförluster  175,7 244,5 425,9
Kreditförluster, netto not 6 -8,9 1,0 -10,4
Avyttring materiella och immateriella tillgångar, netto  0,1 0,0 0,4
Periodens resultat från löpande verksamhet före skatt  166,9 245,5 415,9
Skatter  -45,5 -69,5 -118,3
Periodens resultat från löpande verksamhet  121,4 176,0 297,6
Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt  - -2,8 -24,5

Periodens resultat   121,4 173,2 273,1
 
 
Balansräkning - Koncernen  
Tillgångar    2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  937,8 225,4 24,0
Belåningsbara statskuldsförbindelser mm  2 172,6 945,0 1 531,0
Utlåning till kreditinstitut  1 414,0 1 331,4 1 205,6
Utlåning till allmänheten not 7 38 958,3 32 461,0 35 262,8
Finansiella tillgångar till verkligt värde  693,5 1 221,0 781,0
Finansiella placeringar som innehas till förfall  7 546,3 8 947,2 5 769,4
Materiella tillgångar  14,9 18,3 13,7
Goodwill och andra immateriella tillgångar  232,4 242,7 225,4
Övriga tillgångar  471,2 414,5 352,4
Summa tillgångar  52 441,0 45 806,5 45 165,3
  
Skulder och eget kapital 
Skulder till kreditinstitut  234,9 167,3 431,3
In- och upplåning från allmänheten  47 417,8 41 485,3 40 499,7
Emitterade värdepapper m m   48,0 46,0 47,0
Finansiella skulder till verkligt värde  164,3 98,1 121,5
Övriga skulder  837,2 698,4 542,6
Avsättningar   312,5 262,9 265,9
Efterställda skulder  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Eget kapital  2 226,3 1 848,5 2 057,3
Summa skulder och eget kapital  52 441,0 45 806,5 45 165,3
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Resultat- och balansräkningar 
 
 
 
Poster inom linjen  2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31 
Övriga ställda säkerheter  1 935,0 2 050,0 2 210,0 
Ansvarsförbindelser  22,7 18,0 19,4 
Åtaganden  11 948,7 10 675,9 8 721,7 

 
 
Förändring av eget kapital 2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31 
Ingående eget kapital 2 057,3 1 760,4 1 760,4 
Effekt av byte av redovisningsprinciper till IFRS:  
- Poster värderade till verkligt värde (IAS39) - -51,8 -51,8 
- Pensioner (IAS19) - -42,5 -42,5 
Ingående eget kapital justerat i enlighet med IFRS 2 057,3 1 666,1 1 666,1 
Aktuariella vinster och förluster (IAS19) - - -9,9 
Poster värderade till verkligt värde (IAS39) - - 57,5 
Erhållet aktieägartillskott - - 228,8 
Lämnat koncernbidrag - - -228,8 
Omräkningsdifferens 48,3 8,6 5,2 
Kassaflödessäkringar -0,7 0,6 1,2 
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 47,6 9,2 54,0 
Skatt avseende koncernbidrag - - 64,1 
Periodens resultat 121,4 173,2 273,1 
Utgående eget kapital 2 226,3 1 848,5 2 057,3 
 

 

Kassaflödesanalys  2005 2004 2004
 Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 620,6 1 047,1 -2 661,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 318,0 -398,8 2 724,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -
Periodens kassaflöde 1 302,6 648,3 63,4
Likvida medel vid periodens början 798,9 736,5 736,5
Kursdifferens i likvida medel 15,4 4,7 -1,0
Periodens kassaflöde 1 302,6 648,3 63,4
Likvida medel vid periodens slut 2 116,9 1 389,5 798,9
 

 

Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter 
not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
not 2 Rapportering för segment – geografiska områden 
not 3 Resultat per kvartal 
not 8 Derivat 
not 9 Omräkning av resultat-och balansräkning till IFRS 
not 10 Ersättningar till verkställande direktören 
not 11 Nyckeltal 
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Noter 

1. Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen är från och med 1 januari 2005 upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS34 ”Delårsrapportering". 
Vid upprättande av koncernredovisning tillämpas dessutom: 
- Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) (1995:1559), kapitel 7. 
- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2004:20 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitel 7 
och 8. 
 
Det är första gången SkandiaBanken i de finansiella rapporterna tillämpar IFRS i koncernredovisningen. Tillämpning har skett från och 
med år 2004 och resultat – och balansräkningar och jämförelsetal har omräknats, öppningsbalans är 1 januari 2004.  
 
I Skandiabankens årsredovisning för år 2004 tillämpades svenska redovisningsprinciper. IFRS 1 ”Första gången IFRS tillämpas” har 
tillämpats för att beskriva förändringar i balans-och resultaträkning, se sidan 4 ”Förändring i eget kapital” samt not 9 där information 
lämnas om effekter av omräkning av resultat-och balansräkning till IFRS. Fullständiga redovisningsprinciper finns tillgängliga på 
www.skandiabanken.se 
 
Väsentliga förändringar av redovisningsprinciper 
De huvudsakliga skillnaderna för SkandiaBanken avseende nu tillämpade och tidigare tillämpade redovisningsprinciper redogörs för 
nedan. 
 
IFRS 3 Rörelseförvärv 
Goodwill testas minst en gång per år för nedskrivningsbehov och jämfört med tidigare redovisningsprinciper görs inga löpande 
avskrivningar. Ingen påverkan har skett på eget kapital vid övergång till IFRS då värdet på goodwill vid övergången har fastställts till 
det belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade principer, efter erforderligt test av nedskrivningsbehov vid övergång till IFRS. 
 
IAS 39 Finansiella instrument 
 
Klassificering 
 
Finansiella tillgångar klassificeras som: 
 
- Finansiella tillgångar till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen 
Till denna kategori hänförs främst räntebärande värdepapper vilka tidigare värderats till verkligt värde samt derivat. 
 
- Lånefordringar värderas som tidigare till upplupet anskaffningsvärde. 
 
- Finansiella placeringar avsedda att behållas till förfall 
Till denna kategori hänförs räntebärande värdepapper vilka även tidigare värderats till upplupet anskaffningsvärde och varit avsedda 
att behållas till förfall. 
 
Finansiella skulder klassificeras som: 
 
- Finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen 
Till denna kategori förs derivat och andra skulder som innehas för handel. I det fall SkandiaBanken inte uppfyller kraven enligt 
säkringsredovisning enligt IAS39 kommer derivat att värderas till verkligt värde, och den ingångna säkringsrelationen avslutas i 
enlighet med IAS39. 
 
- Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och ingen skillnad föreligger mot tidigare redovisningsprinciper. 
 
Säkringsredovisning 
SkandiaBanken klassificerar derivat som marknadsvärdesäkringar eller kassaflödessäkringar. 
Marknadsvärdesäkringar innebär att förändringar i verkligt värde för derivat redovisas i resultaträkningen tillsammans med 
förändringar i det verkliga värdet hos den säkrade tillgången eller skulden som är hänförlig till den säkrade risken. Skillnad i verkligt 
värde på säkringsinstrumentet och den säkrade posten utgör således bristande effektivitet och påverkar resultaträkningen.  
Kassaflödessäkringar innebär att den effektiva delen av värdeförändringen hos derivatet redovisas i eget kapital. Vinst eller förlust 
som hänförs till eventuell ineffektiv del redovisas i resultaträkningen.  
Tidigare tillämpade SkandiaBanken säkringsredovisning till upplupet anskaffningsvärde vilket innebar att endast upplupna räntor 
redovisades i balansräkningen för derivaten. 
 
Periodisering av avgifter 
Per 1 januari 2005 periodiseras uppläggningsavgifter. Periodisering sker enlighet med IAS39 och ränteintäkterna justeras med hänsyn 
till erhållna och erlagda avgifter utöver leasingavgift respektive avgift för avbetalning.  
Periodisering av dessa uppläggningsavgifter har inte gjorts för 2004. Tillämpning sker framåt från 1 januari 2005. Skandiabanken 
tillämpar samma redovisningsprinciper som Skandiakoncernen.  
 
IFRS5 Avvecklade verksamheter 
Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt redovisas skilt från kvarvarande verksamheter och som ett separat belopp i 
resultaträkningen. 
Enligt tidigare redovisningsprinciper ingick resultatet per rad och separat upplysning lämnades om den avvecklade verksamhetens 
utfall. 
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Noter 
 
2. Rapportering för segment – Geografiska områden 
 
 
       Sverige   Norge Danmark Elimineringar Total 

2005 2004 2004 2005 2004 2004 2005 2004 2004 2005 2004 2004 2005 2004 2004 
Jan-
juni 

Jan-
juni 

Helår Jan-
juni

Jan-
juni

Helår Jan-
juni

Jan-
juni

Helår Jan-
juni 

Jan-
juni 

Helår Jan-
juni

Jan-
juni

Helår

 
Räntenetto 

 
427,7 

 
440,9 

 
879,8 326,4 265,7 576,4 78,2 67,3 139,7

 
-366,8 

 
-326,3 

 
-678,5 465,5 447,6 917,4

 
Provisionsnetto 

 
140,0 

 
163,5 

 
329,7 33,1 26,6 43,9 7,5 10,7 17,0

 
- 

 
- 

 
- 180,6 200,8 390,6

 
Övriga intäkter 

 
-1,4 

 
33,0 

 
45,8 5,8 6,3 13,8 -3,3 1,0 -1,2

 
-3,3 

 
-3,2 

 
-5,3 -2,2 37,1 53,1

Rörelseintäkter 566,3 637,4 1 255,3 365,3 298,6 634,1 82,4 79,0 155,5 -370,1 -329,5 -683,8 643,9 685,5 1 361,1
 
varav interna intäkter 

 
17,1 

 
13,1 

 
20,7 0,7 7,2 12,1 1,7 4,6 8,5

 
- 

 
- 

 
- 19,5 25,1 41,3

 
varav interna kostnader 

 
-2,4 

 
-11,9 

 
-20,6 -17,1 -8,1 -16,9 0,0 -1,2 -3,8

 
- 

 
- 

 
- -19,5 -21,2 -41,3

Rörelsekostnader -487,2 -702,9 -1214,3 -274,8 -209,9 -480,0 -85,1 -78,4 -158,8 370,1 551,2 907,9 -477,0 -440,0 -945,2

Skatter       -45,5 -69,5 -118,3

Rörelseresultat från 
löpande verksamhet 

 
79,1 

 
-65,5 

 
41,0 90,5 88,7 154,1 -2,7 0,6 -3,3

 
- 

 
221,7 

 
224,1 121,4 176,0 297,6

       
Resultat avvecklade 
verksamheter 

 
- 

 
0,2 

 
- - -2,1 -17,6 - -2,0 -1,8

 
- 

 
- 

 
- - -3,9 -19,4

Skatter avvecklade 
verksamheter 

      
1,1 -5,1

Periodens resultat 79,1 -65,3 41,0 90,5 86,6 136,5 -2,7 -1,4 -5,1 - 221,7 224,1 121,4 173,2 273,1

       
Medelantal anställda 178 479 369 108 121 120 68 79 74    354 679 563

 
 
 
3. Resultat per kvartal 
 

2005
Kv 2

2005
Kv 1

2004
Kv 4

2004 
Kv 3 

2004
Kv 2

2004
Kv 1

Räntenetto 236,7 228,8 240,8 229,0 242,6 205,0

Provisionsnetto 83,7 96,9 93,3 96,4 82,4 118,5

Nettoresultat finansiella transaktioner -15,5 8,4 -14,0 11,0 38,6 -39,9

Övriga rörelseintäkter 3,7 1,2 4,0 15,1 36,0 2,3

Summa Rörelseintäkter 308,6 335,3 324,1 351,5 399,6 285,9

Personalkostnader -63,1 -66,1 -82,2 -70,8 -72,2 -81,7

Allmänna administrationskostnader -161,3 -148,1 -159,5 -133,2 -135,2 -129,7

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3,5 -3,4 -16,9 -3,6 -4,1 -5,1

Övriga rörelsekostnader -15,5 -7,2 -21,2 -6,5 -7,5 -5,8

Summa kostnader före kreditförluster -243,4 -224,8 -279,8 -214,1 -219,0 -222,3

Kreditförluster -3,2 -5,7 -3,8 -7,6 3,3 -2,3

Avyttring materiella och immateriella tillgångar, netto 0,0 0,1 0,3 0,1 -0,1 0,1

Periodens resultat före skatt 62,0 104,9 40,8 129,9 183,8 61,4

Skatter -16,8 -28,7 -13,0 -35,8 -52,9 -16,6

Periodens resultat från löpande verksamhet 45,2 76,2 27,8 94,1 130,9 44,8

Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt - - -18,3 -3,4 7,2 -10,0

Periodens resultat 45,2 76,2 9,5 90,7 138,1 34,8
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Noter 
 
 
4. Räntenetto 2005 2004 2004 

Jan-Juni Jan-Juni Helår 
Ränteintäkter1 824,8 836,4 1 658,3 
Räntekostnader -359,3 -388,8 -740,9 
Räntenetto 465,5 447,6 917,4 
 
1 Effekt per 30 juni 2005, av periodisering av uppläggningsavgifter och ändrat antagande om återstående löptid avseende erlagda ersättningar till 
billeverantörer framgår enligt sammanställning nedan. För ytterligare information, se ”Förvaltningsberättelse”. 
 
Erhållna uppläggningsavgifter - 15,4 
Erlagda ersättningar  +  6,7 
Ränteintäkter  -   8,7 
Skatt  +  2,4 
Effekt resultat efter skatt -   6,3 
 
 
5. Nettoresultat finansiella transaktioner 2005 2004 2004 

Jan-Juni Jan-Juni Helår 
Aktier och andelar 1,1 1,1 1,2 
Räntebärande instrument -1,9 -1,8 -2,0 
Andra finansiella instrument -13,8 -6,6 -16,6 
Valutakursförändringar 7,5 6,0 13,1 
Summa -7,1 -1,3 -4,3 
 
 
6. Kreditförluster, netto 2005 2004 2004 
 Jan-Juni Jan-Juni Helår 
Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar    
Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster -5,8 -16,3 -21,0 
Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kredit-  
förluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster 0,3 10,1 10,9 
Periodens reservering för sannolika kreditförluster -2,7 -0,1 -4,5 
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 0,8 2,5 2,7 
Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika    
kreditförluster 0,3 1,8 2,2 
Periodens nettokostnad -7,1 -2,0 -9,7 
Gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar  
Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med  
begränsat värde och likartad kreditrisk  
Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster -6,2 -12,4 -20,9 
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 4,0 4,1 7,0 
Avsättning/upplösning för gruppvis värderade homogena lånefordringar 0,4 11,3 13,2 
Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar -1,8 3,0 -0,7 
  
Avsättning/upplösning av reserv för transfereringsrisker - - - 
Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra  
ansvarsförbindelser - - - 
Periodens nettokostnad för kreditförluster -8,9 1,0 -10,4 
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  7. Utlåning till allmänheten  2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31
  Upplupet anskaffningsvärde 38 983,2 32 482,4 35 285,0
  Reserv för sannolika kreditförluster -24,9 -21,4 -22,2
  Summa 38 958,3 32 461,0 35 262,8

 
 
Lånefordringar per kategori av låntagare 2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31 
Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar (före beaktande av 
reserveringar) 

 
38 983,2 

 
32 482,4 

 
35 285,0 

varav konsumentlån 35 187,0 28 873,6 31 881,3 
varav företagslån 3 659,3 3 433,8 3 244,5 
varav offentlig sektor 136,9 175,0 159,2 
   
Specifika reserveringar för individuellt värderande lånefordringar 2,1 3,6 1,6 
varav konsumentlån 2,1 3,0 1,6 
varav företagslån - 0,6 - 
   
Gruppvisa reserveringar för individuellt värderande 
lånefordringar 

- - - 

   
Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av 
lånefordringar 

22,8 17,8 20,6 

varav konsumentlån 20,4 13,6 17,7 
varav företagslån 2,4 4,1 2,9 
varav offentlig sektor - 0,1 - 
Totala reserveringar 24,9 21,4 22,2 
varav konsumentlån 22,5 16,6 19,3 
varav företagslån 2,4 4,7 2,9 
varav offentlig sektor - 0,1 - 
   
Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar (efter beaktande 
av reserveringar) 

 
38 958,3 

 
32 461,0 

 
35 262,8 

varav konsumentlån 35 164,5 28 857,0 31 862,0 
varav företagslån 3 656,9 3 429,1 3 241,6 
varav offentlig sektor 136,9 174,9 159,2 
 
 
Osäkra och oreglerade lånefordringar per kategori av låntagare 2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31 
Osäkra lånefordringar (efter reserv för sannolika kreditförluster) 25,7 30,3 27,1 
varav konsumentlån 11,2 21,9 19,1 
varav företagslån 14,5 7,8 7,9 
varav offentlig sektor - 0,6 0,1 
   
Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar 
(efter reserv för sannolika kreditförluster) 

 
25,6 

 
30,2 

 
26,5 

varav konsumentlån 11,2 21,9 19,1 
varav företagslån 14,4 7,8 7,3 
varav offentlig sektor - 0,5 0,1 
   
Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar 
och för vilka ränta intäktsförs 

 
18,6 

 
17,1 

 
21,0 

varav konsumentlån 18,6 17,1 21,0 
 
 
 
8. Derivat Positivt Negativt Nominellt  

  värde värde belopp  

Räntederivat      

Optioner 0,4 0,6 31,7
Swappar 16,9 156,1 4 769,7
Summa 17,3 156,7 4 801,4
Aktiederivat     

Optioner 24,9 24,9 57,6
Summa 24,9 24,9 57,6
Valutaderivat     

Terminer 19,5 56,0 3 381,8
Summa 19,5 56,0 3 381,8

Summa 61,7 237,6 8 240,8

 
”Finansiella tillgångar till verkligt värde” inkluderar 
positivt värde för aktiederivat. 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde 
består av följande derivat; positivt och negativt 
värde för räntederivat och negativt värde 
aktiederivat. Se även not 9 ”Omräkning av 
resultat-och balansräkning”, sidan 11 för uppgift 
om placering i balansräkningen enligt IFRS. 
Valutaderivat redovisas netto i ”Eget kapital”. 
 
Förvärvade köpoptioner syftar till att 
säkringsredovisa indexutvecklingen i utfärdade 
aktieindexobligationer. Förvärvade och utfärdade 
köpoptioner är lika stora och värdering sker till 
marknadsvärde och medför ingen 
resultatpåverkan. 
Ränte- och valutaderivat innehas i syfte att säkra 
ränte- och valutarisker i balansräkningen. 
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9. Omräkning av resultat –och balansräkning till IFRS 
 

Nedan tabeller åskådliggör förändringar och effekter i resultat- och balansräkning med anledning av att byte av redovisningsprinciper 
har skett från svenska redovisningsregler till IFRS. 
 

 
 

Resultaträkning enligt tidigare 
redovisningsregler 

2004-06-30 IFRS 31 
Goodwill 

IAS392 
Finansiella
Instrument

Omrubr. 3 Avvecklad4 
verksamhet

2004-06-30 Resultaträkning enligt IFRS 

Räntenetto 445,5 -2,1 447,6 Räntenetto 

Utdelningar 0,2 -0,2 - - 

Provisionsnetto 358,9 157,9 200,8 Provisionsnetto 

Nettoresultat finansiella transaktioner 5,0 -6,6 0,2 -0,1 -1,3 Nettoresultat finansiella transaktioner 

Aktier och andelar 0,9 0,2 1,1 Aktier och andelar 

Räntebärande instrument -1,8 -1,8 Räntebärande instrument 

Andra finansiella instrument - -6,6 -6,6 Andra finansiella instrument 

Valutakursförändringar 5,9 -0,1 5,8 Valutakursförändringar 

Övriga rörelseintäkter 53,2 15,0 38,4 Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter 862,8 - -6,6 0,0 170,7 685,5 Summa rörelseintäkter 

Personalkostnader -275,8 -121,9 -153,9 Personalkostnader 

Övriga administrationskostnader -315,2 -50,3 -264,9 Övriga administrationskostnader 

Av-och nedskrivningar av materiella 
tillgångar 

 
-9,0 -1,2 -7,8

 Av-och nedskrivningar av materiella  
 tillgångar 

Av-och nedskrivningar av immateriella 
tillgångar 

 
-7,3 6,2 -1,1

 Av-och nedskrivningar av immateriella  
 tillgångar     

 
Övriga rörelsekostnader 

 
-14,4 -1,1 -13,3

  
 Övriga rörelsekostnader 

Summa kostnader -621,7 6,2 - - -174,5 -441,0 Summa kostnader 

Resultat före kreditförluster 241,1 6,2 -6,6 0,0 -3,8 244,5 Resultat före kreditförluster 

Kreditförluster, netto 1,0 1,0 Kreditförluster, netto 

- - 0,0 0,0 Avyttring materiella och immateriella  
 tillgångar, netto 

Periodens rörelseresultat  242,1 6,2 -6,6 0,0 -3,8 245,5 Periodens resultat från löpande  
 verksamhet  

Skatter -70,3 1,8 1,0 -69,5 Skatter 

Periodens resultat  171,8 6,2 -4,8 0,0 -2,8 176,0 Periodens resultat från löpande  
 verksamhet  

-  2,8 -2,8 Resultat från avvecklade verksamheter 
 efter skatt 

Periodens resultat 171,8 6,2 -4,8 0,0 0,0 173,2 Periodens resultat 

 
1 Jämfört med tidigare redovisningsprinciper görs inga löpande avskrivningar. 
 
2  Per 30 juni 2004 uppfyller SkandiaBanken inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS39 varför derivat att värderas till verkligt 
värde utan hänsyn till säkrade poster. 
 
3 Omrubricering har skett för ”Erhållna utdelningar”, vilka numera redovisas på raden ”Nettoresultat finansiella transaktioner” i stället för 
på en separat rad. ”Avyttring av materiella och immateriella tillgångar” redovisas på en separat rad efter ”Kreditförluster”, tidigare 
redovisades posten i ”Övriga rörelseintäkter” alternativt ”Övriga rörelsekostnader” beroende på utfall. 
 
4 Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt redovisas skilt från kvarvarande verksamheter och som ett separat belopp i 
resultaträkningen. Enligt tidigare redovisningsprinciper ingick resultatet per rad och separat upplysning lämnades om den avvecklade 
verksamhetens utfall. 
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Resultaträkning enligt tidigare 
redovisningsregler 

2004-12-31 IFRS 31 
Goodwill 

IAS392 
Finansiella 
Instrument 

Omrubr. 3 Avvecklad4 
verksamhet

2004-12-31 Resultaträkning enligt IFRS 

Räntenetto 915,3 -2,1 917,4 Räntenetto 

Utdelningar 0,5 -0,5 -- 

Provisionsnetto 551,7 161,1 390,6 Provisionsnetto 

Nettoresultat finansiella transaktioner 11,7 -16,6 0,5 -0,1 -4,3 Nettoresultat finansiella transaktioner 

Aktier och andelar 0,8 0,5 1,3 Aktier och andelar 

Räntebärande instrument -2,0 -2,0 Räntebärande instrument 

Andra finansiella instrument - -16,6 -16,6 Andra finansiella instrument 

Valutakursförändringar 12,9 -0,1 13,0 Valutakursförändringar 

Övriga rörelseintäkter 79,8 -0,4 22,0 57,4 Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter 1 559,0 - -16,6 -0,4 180,9 1 361,1 Summa rörelseintäkter 

Personalkostnader -444,6 -137,7 -306,9 Personalkostnader 

Övriga administrationskostnader -615,9 -58,3 -557,6 Övriga administrationskostnader 

Av-och nedskrivningar av materiella 
tillgångar 

-15,8 -1,5 -14,3 Av-och nedskrivningar av materiella 
 tillgångar 

Av-och nedskrivningar av immateriella 
tillgångar 

-27,7 12,3 -15,4 Av-och nedskrivningar av immateriella 
 tillgångar 

 
Övriga rörelsekostnader 

 
-42,2 -1,2 -41,0

  
 Övriga rörelsekostnader 

Summa kostnader -1 146,2 12,3 - - -198,7 -935,2 Summa kostnader 

Resultat före kreditförluster 412,8 12,3 -16,6 -0,4 -17,8 425,9 Resultat före kreditförluster 

Kreditförluster, netto -10,4 -10,4 Kreditförluster, netto 

- - 0,4 0,4 Avyttring materiella och immateriella  
 tillgångar, netto 

Periodens rörelseresultat  402,4 12,3 -16,6 0,0 -17,8 415,9 Periodens resultat från löpande 
 verksamhet  

Skatter -129,7 4,7 -6,7 -118,3 Skatter 

Periodens resultat  272,7 12,3 -16,6 0,0 -24,5 297,6 Periodens resultat från löpande  
 verksamhet efter skatt 

- - 24,5 -24,5 Resultat från avvecklade 
 verksamheter efter skatt 

Periodens resultat 272,7 12,3 -11,9 0,0 0,0 273,1 Periodens resultat 

 
 
1 Jämfört med tidigare redovisningsprinciper görs inga löpande avskrivningar. 
 
2 SkandiaBanken klassificerar ränteanknutna derivat som marknadsvärdesäkringar för den svenska verksamheten per 30 september 
2004. Marknadsvärdesäkringar innebär att förändringar i verkligt värde för derivat redovisas i resultaträkningen tillsammans med 
förändringar i det verkliga värdet hos den säkrade tillgången eller skulden som är hänförlig till den säkrade risken. Skillnad i verkligt 
värde på säkringsinstrumentet och den säkrade posten utgör således bristande effektivitet och påverkar resultaträkningen.  
Tidigare tillämpade SkandiaBanken säkringsredovisning till upplupet anskaffningsvärde vilket innebar att endast upplupna räntor 
redovisades i balansräkningen för derivaten. 
För den danska verksamheten uppfylls inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS39 varför derivat att värderas till verkligt värde 
utan hänsyn till säkrade poster. 
 
3 Omrubricering har skett för ”Erhållna utdelningar” vilka numera redovisas på raden ”Nettoresultat finansiella transaktioner” i stället för 
på en separat rad. ”Avyttring av materiella och immateriella tillgångar” redovisas på en separat rad efter ”Kreditförluster”, tidigare 
redovisades posten i ”Övriga rörelseintäkter” alternativt ”Övriga rörelsekostnader” beroende på utfall. 
 
4 Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt redovisas skilt från kvarvarande verksamheter och som ett separat belopp i 
resultaträkningen. Enligt tidigare redovisningsprinciper ingick resultatet per rad och separat upplysning lämnades om den avvecklade 
verksamhetens utfall. 
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Balansräkning enligt tidigare 
redovisningsregler 

2004-01-01 IFRS 3 1 
Goodwill 

IAS 19 2 
Pensioner

IAS39 3 
Finansiella
Instrument

Omrubr. 4 2004-01-01Balansräkning enligt IFRS 

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker             233,7             233,7  Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Belåningsbara statskuldsförbindelser mm 891,6 891,6 Belåningsbara statskuldsförbindelser mm 

Utlåning till kreditinstitut 791,2 791,2 Utlåning till kreditinstitut 

Utlåning till allmänheten 29 757,9 29 757,9 Utlåning till allmänheten 

- - 812,1 812,1 Finansiella tillgångar till verkligt värde 

- - 774,8 774,8 varav räntebärande värdepapper 

- - 17,6 17,6 varav aktier 

- - 19,7 19,7 varav derivat 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 

 
9 775,4 -774,8 9 000,6

 
 Finansiella placeringar 

varav omsättningstillgångar till verkligt värde 774,8 -774,8 -- 

varav anläggningstillgångar  9 000,6 9 000,6 varav räntebärande värdepapper 

Aktier och andelar mm 17,6 -17,6 -- 

Materiella tillgångar 40,0 40,0 Materiella tillgångar 

Goodwill och andra immateriella tillgångar 241,2 241,2 Goodwill och andra immateriella tillgångar 

Övriga tillgångar 389,1 -19,7 369,4 Övriga tillgångar 

Summa tillgångar 42 137,7 - - - - 42 137,7 Summa tillgångar 

   

Skulder till kreditinstitut 288,4 288,4 Skulder till kreditinstitut 

In- och upplåning från allmänheten 37 927,4 37 927,4 In- och upplåning från allmänheten 

Emitterade värdepapper m m  45,1 45,1 Emitterade värdepapper m m  

- - 72,1 19,7 91,8 Finansiella skulder till verkligt värde 

- - 72,1 19,7 91,8 varav derivat 

Övriga skulder 619,1 -19,7 599,4 Övriga skulder 

Avsättningar  297,3 42,5 -20,3 319,5 Avsättningar  

Efterställda skulder 1 200,0 1 200,0 Efterställda skulder 

Eget kapital 1 760,4 -42,5 -51,8 1 666,1 Eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 42 137,7 - - - - 42 137,7 Summa skulder och eget kapital 

 
Ovan tabell beskriver SkandiaBankens öppningsbalans per 1 januari 2004 samt omrubriceringar till följd av byte till 
redovisningsprinciper enligt IFRS. 
 
1 Ingen påverkan har skett på eget kapital vid övergång till IFRS då värdet på goodwill vid övergången har fastställts till det belopp som 
redovisats enligt tidigare tillämpade principer, efter erforderligt test av nedskrivningsbehov vid övergång till IFRS.  
 
2 Förmånsbestämda pensionsplaner beräknas med hänsyn till bl a framtida löneökningar och inflation. Förmånsbestämda 
pensionsplaner förekommer i Sverige och Norge och innebär att den anställde garanteras en viss pension efter avslutad anställning 
som baseras på slutlönen. SkandiaBanken har därför en förpliktelse mot nuvarande och tidigare anställda som redovisas i 
balansräkningen. Skillnaden mellan regelverken redovisas som en engångseffekt i eget kapital. Den ändrade redovisningsprincipen 
infördes av Redovisningsrådets rekommendation RR29 ”Ersättningar till anställda” och innebar motsvarande effekt vid tillämpning av 
IAS19 varför hänsyn har tagits för engångseffekten i nedan tabeller enligt ”Balansräkningar enligt tidigare redovisningsregler”. 
 
3 Per 1 januari 2004 uppfyller SkandiaBanken inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS39 varför derivat att värderas till verkligt 
värde med beaktande av uppskjuten skatt, redovisas utan hänsyn till säkrade poster. 
 
4 Omrubriceringar: 
 
I posten ”Finansiella tillgångar till verkligt värde” ingår följande poster: 
- Räntebärande värdepapper klassificerade enligt tidigare regelverk som omsättningstillgång och värderade till verkligt värde. 
- Aktier vilka tidigare redovisades på en egen rad ”Aktier och andelar mm”. 
- Derivat vilka tidigare redovisades under ”Övriga tillgångar”. 
 
I posten ”Finansiella placeringar” ingår räntebärande värdepapper vilka även tidigare värderats till upplupet anskaffningsvärde och 
varit avsedda att behållas till förfall. 
 
Derivat med negativt värde och enligt tidigare regelverk redovisade i balansräkningen har omrubricerats från ”Övriga skulder” till 
”Finansiella skulder till verkligt värde, varav derivat”. 
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Balansräkning enligt tidigare 
redovisningsregler 

2004-06-30 IFRS 3 1 
Goodwill 

IAS 19 
Pensioner

IAS39 2 
Finansiella
Instrument

Omrubr. 3 2004-06-30  Balansräkning enligt IFRS 

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker             225,4             225,4  Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 

Belåningsbara statskuldsförbindelser mm 945,0 945,0 Belåningsbara statskuldsförbindelser mm 

Utlåning till kreditinstitut 1 331,4 1 331,4 Utlåning till kreditinstitut 

Utlåning till allmänheten 32 461,0 32 461,0 Utlåning till allmänheten 

- - 1 221,0 1 221,0 Finansiella tillgångar till verkligt värde 

- - 1 185,4 1 185,4 varav räntebärande värdepapper 

- - 16,2 16,2 varav aktier 

- - 19,4 19,4 varav derivat 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 

 
10 132,6 -1 185,4 8 947,2

 
 Finansiella placeringar 

varav omsättningstillgångar till verkligt värde 1 185,4 -1 185,4 - - 

varav anläggningstillgångar  8 947,2 8 947,2 varav räntebärande värdepapper 

Aktier och andelar mm 16,2 -16,2 - - 

Materiella tillgångar 18,3 18,3 Materiella tillgångar 

Goodwill och andra immateriella tillgångar 236,5 6,2 242,7 Goodwill och andra immateriella tillgångar 

Övriga tillgångar 433,9 -19,4 414,5 Övriga tillgångar 

Summa tillgångar 45 800,3 6,2 - - - 45 806,5 Summa tillgångar 

   

Skulder till kreditinstitut 167,3 167,3 Skulder till kreditinstitut 

In- och upplåning från allmänheten 41 485,3 41 485,3I n- och upplåning från allmänheten 

Emitterade värdepapper m m  46,0 46,0 Emitterade värdepapper m m  

- - 78,7 19,4 98,1 Finansiella skulder till verkligt värde 

- - 78,7 19,4 98,1 varav derivat 

Övriga skulder 717,8 -19,4 698,4 Övriga skulder 

Avsättningar  285,0 -22,1 262,9 Avsättningar  

Efterställda skulder 1 200,0 1 200,0 Efterställda skulder 

Eget kapital 1 898,9 6,2 -56,6 1 848,5 Eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 45 800,3 6,2 - - - 45 806,5 Summa skulder och eget kapital 

 
1Jämfört med tidigare redovisningsprinciper görs inga löpande avskrivningar. 
 
2 Per 30 juni 2004 uppfyller SkandiaBanken inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS39 varför derivat att värderas till verkligt 
värde med beaktande av uppskjuten skatt utan hänsyn till säkrade poster. 
 
3  Omrubriceringar: 
 
I posten ”Finansiella tillgångar till verkligt värde” ingår följande poster: 
- Räntebärande värdepapper klassificerade enligt tidigare regelverk som omsättningstillgång och värderade till verkligt värde. 
- Aktier vilka tidigare redovisades på en egen rad ”Aktier och andelar mm”. 
- Derivat vilka tidigare redovisades under ”Övriga tillgångar”. 
 
I posten ”Finansiella placeringar” ingår räntebärande värdepapper vilka även tidigare värderats till upplupet anskaffningsvärde och 
varit avsedda att behållas till förfall. 
 
Derivat med negativt värde och enligt tidigare regelverk redovisade i balansräkningen har omrubricerats från ”Övriga skulder” till 
”Finansiella skulder till verkligt värde, varav derivat”. 
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Balansräkning enligt tidigare 
redovisningsregler 

2004-12-31 IFRS 3 1 
Goodwill 

IAS 19 2 
Pensioner

IAS39 3 
Finansiella
Instrument

Omrubr4 2004-12-31  Balansräkning enligt IFRS 

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker               24,0 24,0 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Belåningsbara statskuldsförbindelser mm 1 531,0 1 531,0 Belåningsbara statskuldsförbindelser mm 

Utlåning till kreditinstitut          1 205,6 1 205,6 Utlåning till kreditinstitut 

Utlåning till allmänheten 35 262,8 35 262,8 Utlåning till allmänheten 

- - 90,9 690,1 781,0 Finansiella tillgångar till verkligt värde 

- -           657,4 657,4 varav räntebärande värdepapper 

- - 10,8 10,8 varav aktier 

- - 21,9 21,9 varav derivat 

- - 90,9 90,9 varav verkligt värde på säkrade poster 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 

 
6 426,8 -657,4 5 769,4

 
 Finansiella placeringar 

varav omsättningstillgångar till verkligt värde 657,4 -657,4 - - 

varav anläggningstillgångar             5 769,4           5 769,4  varav räntebärande värdepapper 

Aktier och andelar mm 10,8 -10,8 - - 

Materiella tillgångar 13,7 13,7 Materiella tillgångar 

Goodwill och andra immateriella tillgångar 213,2 12,2 225,4 Goodwill och andra immateriella tillgångar 

Övriga tillgångar 378,8 -4,5 -21,9 352,4 Övriga tillgångar 

Summa tillgångar 45 066,7 12,2 -4,5 90,9 - 45 165,3 Summa tillgångar 

   

Skulder till kreditinstitut 431,3 431,3 Skulder till kreditinstitut 

In- och upplåning från allmänheten 40 499,7 40 499,7 In- och upplåning från allmänheten 

Emitterade värdepapper m m  47,0 47,0 Emitterade värdepapper m m  

- - 99,6 21,9 121,5 Finansiella skulder till verkligt värde 

- - 99,6 21,9 121,5 varav derivat 

Övriga skulder 564,5 -21,9 542,6 Övriga skulder 

Avsättningar  263,4 5,2 -2,7 265,9 Avsättningar  

Efterställda skulder 1 200,0 1 200,0 Efterställda skulder 

Eget kapital 2 060,8 12,2 -9,7 -6,0 2 057,3 Eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 45 066,7 12,2 -4,5 90,9 - 45 165,3 Summa skulder och eget kapital 

 
1Jämfört med tidigare redovisningsprinciper görs inga löpande avskrivningar. 
 
2 Per 31 december redovisas aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital med hänsyn till uppskjuten skatt. 
  
3  SkandiaBanken klassificerar ränteanknutna derivat som marknadsvärdesäkringar för den svenska verksamheten per 30 september 
2004. Marknadsvärdesäkringar innebär att förändringar i verkligt värde för derivat redovisas i resultaträkningen tillsammans med 
förändringar i det verkliga värdet hos den säkrade tillgången eller skulden som är hänförlig till den säkrade risken. Skillnad i verkligt 
värde på säkringsinstrumentet och den säkrade posten utgör således bristande effektivitet och påverkar resultaträkningen.  
Tidigare tillämpade SkandiaBanken säkringsredovisning till upplupet anskaffningsvärde vilket innebar att endast upplupna räntor 
redovisades i balansräkningen för derivaten. 
För den danska verksamheten uppfylls inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS39 varför derivat att värderas till verkligt värde 
utan hänsyn till säkrade poster. 
 
4Omrubriceringar: 
 
I posten ”Finansiella tillgångar till verkligt värde” ingår följande poster: 
- Räntebärande värdepapper klassificerade enligt tidigare regelverk som omsättningstillgång och värderade till verkligt värde. 
- Aktier vilka tidigare redovisades på en egen rad ”Aktier och andelar mm”. 
- Derivat vilka tidigare redovisades under ”Övriga tillgångar”. 
 
I posten ”Finansiella placeringar” ingår räntebärande värdepapper vilka även tidigare värderats till upplupet anskaffningsvärde och 
varit avsedda att behållas till förfall. 
 
Derivat med negativt värde och enligt tidigare regelverk redovisade i balansräkningen har omrubricerats från ”Övriga skulder” till 
”Finansiella skulder till verkligt värde, varav derivat”. 
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Noter 
 
 
10. Ersättningar till ledande befattningshavare 
 
Ersättning till verkställande direktören 
Per den 1 mars har Gunilla Forsmark-Karlsson tillträtt som verkställande direktör för SkandiaBanken.  
Enligt styrelsens beslut utgår ersättning för 2005 enligt nedan: 
Fast lön utgår med 1,9 Mkr och därutöver kan rörlig lön maximalt uppgå till 30 procent av årslönen. Den rörliga lönen baseras på 
resultat- och individuella mål. 
Pension utgår från 60 års ålder. Pensionskostnaderna, vilka både är förmåns- och premiebestämda, tryggas genom försäkringar.  
Förmånerna intjänas fram till pensionsdag och är oantastbara sedan de har intjänats. 
Lön utgår under uppsägning från bankens sida, med 12 månader. 
 
 
 
11. Nyckeltal     
  
Resultatmått 2005-06-30 2004-06-30 Helår 2004
Räntabilitet på eget kapital: Rörelseresultat efter    
schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 11,20% 19,42% 15,19%
    
K/I-tal efter kreditförluster: Summa kostnader inkl kreditförluster    
i relation till summa rörelseintäkter 0,74 0,72 0,74
     
  
Osäkra fordringar 2005-06-30 2004-06-30 Helår 2004
Reserveringsgrad för osäkra fordringar: Reserv för sannolika kreditförluster  
i % av osäkra fordringar brutto 49,3%

 
41,5% 45,0%

    
Andel osäkra fordringar: Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till 
allmänheten, leasing och kreditinstitut (exkl banker) 0,07%

 
0,09% 0,08%

  

0,05%
 

-0,01% 
 

0,04%
Kreditförlustnivå: 
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, leasing, 
kreditinstitut (exkl banker), övertagen egendom och kreditgarantier 

 
Kapitaltäckningsmått (inkl periodens granskade resultat)     2005-06-30     2004-06-30    Helår 2004
Kapitaltäckningsgrad: Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 9,42% 9,20% 10,18%
    
Primärkapitalrelation: Primärkapital i % av riskvägda placeringar 5,77% 5,27% 6,15%
  
  
Övriga uppgifter 2005-06-30 2004-06-30 Helår 2004
Medelantal anställda 354 679 563
  
Antal kunder 862 000 827 000 841 000
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Stockholm den 24 augusti 2005 
 
 
 
 
 

Gunilla Forsmark-Karlsson 
Verkställande direktör 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Granskningsrapport 
 
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport januari-juni 2005. Det är företagsledningen som har ansvaret för delårsrapporten. Vårt 
ansvar är att uttala oss om delårsrapporten på grundval av vår översiktliga granskning.  
 
Vår översiktliga granskning har skett enligt den rekommendation som FAR utfärdat. Detta innebär att vi planerat och genomfört den 
översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra oss om att delårsrapporten inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En översiktlig granskning utgörs i huvudsak av förfrågningar hos bolagets ledningspersonal samt analytisk granskning av 
finansiella uppgifter, och vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi har inte utfört en 
revision och vårt uttalande är därmed inte baserat på en revision.  
 
Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller 
kraven enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och IAS 34.  
 
 

Stockholm den 24 augusti 2005 
 
 
 
 
 
 

Gunnar Abrahamson                           Göran Engquist                                      Anders Engström 
                               Auktoriserad revisor                        Auktoriserad revisor                                 Auktoriserad revisor 

                                 Av Finansinspektionen 
                                                                  förordnad revisor 
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