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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
Skandiabanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2008. 
 
Koncernens verksamhet och struktur  
Den 22 oktober 2007 träffades avtal med DnB Nor Finans AS att avyttra Skandiabankens verksamhet för bilfinansiering 
i Norge och Sverige. Avyttringen slutfördes den 31 januari 2008 avseende verksamheten i Norge och i Sverige den  
29 februari 2008. En mindre kreditportfölj hänförligt till bilfinansiering kvarstår i balansräkningen till och med  
5 september 2008. Till följd av att verksamheten för bilfinansiering avyttrats kommer det norska dotterföretaget 
Skandiabanken Holding AS att likvideras vilket beräknas var slutfört före september månads utgång. Jämfört med 
motsvarande period föregående år har den danska verksamheten avyttrats till Eik Bank A/S, vilket slutfördes den  
30 augusti 2007.  
 
Effekten av avyttrade verksamheter särredovisas i resultaträkningen och detaljerade upplysningar redovisas i not 18 
"Avvecklade verksamheter". Realisationsresultat med hänsyn till avyttring av verksamheten för bilfinansiering är 
uppskattat till 1,0 mdr efter skatt. Ett projekt pågår under hela år 2008 för att bland annat avskilja systemen varför 
resultatet kan komma att förändras.  
 
Aktieinnehavet i intressebolaget Hem on Line Sweden AB har avyttrats den 15 maj 2008 till ett belopp om noll kronor. 
För ytterligare information se nedan under "Kostnader" samt not 9 "Aktier och andelar i intresseföretag". 
 
Skandiabankens kvarvarande verksamhet bedrivs i Sverige och Norge. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena 
Bank och Fonder, se not 2 ” Rapportering för segment – geografiska områden”. Fondverksamhet bedrivs endast i 
Sverige. 
 
Resultat 
Vid resultatjämförelser är de avyttrade verksamheterna exkluderade. Jämförelsetal avser motsvarande period 
föregående år om inte annat anges. 
 
Skandiabankens rörelseresultat för första halvåret uppgick till 122,2 (67,6) Mkr vilket innebar ett högre utfall med  
54,6 Mkr. Rörelseintäkterna ökade med 27 procent till 742,8 Mkr och kostnader före kreditförluster ökade med 18 
procent till 603,2 Mkr. Kreditförlusterna uppgick till 15,0 (6,6) Mkr. 
 
Intäkter 
Räntenetto 
Räntenettot har ökat med 31 procent vilket motsvarar en ökning med 101,8 Mkr och uppgick till 429,8 (328,0) Mkr. Det 
högre räntenettot förklaras av att avkastningen på placeringarna ökat och inneburit en positiv effekt på räntenettot samt 
ökad ut- och inlåning till allmänheten i Norge och Sverige. 
 
Provisionsnetto 
Provisionsnettot uppgick till 242,5 (250,9) Mkr, vilket motsvarar en minskning med 3 procent. Värdepappersprovisioner 
har minskat med 21,2 Mkr vilket främst beror på minskade courtageintäkter i Sverige hänförligt till lägre aktiviteter. 
Skandiabanken har fortsatt pressa priserna och har under året tagit bort depåavgifterna. 
Betalningsförmedlingsprovisionerna har ökat med 11 procent vilket motsvarar 14,4 Mkr och hänförs framför allt till 
verksamheten i Norge, vidare har övriga provisioner minskat med 1,6 Mkr.  
 
Nettoresultat av finansiella transaktioner 
Periodens utfall uppgick till 11,8 (4,1) Mkr dvs en ökning med 7,7 Mkr. Det högre utfallet hänförs primärt till 
valutakursförändringar samt orealiserade värdeförändringar avseende särkringsredovisning av fastförräntade lån. 
 
Övriga rörelseintäkter 
Periodens utfall uppgick till 58,6 (3,2) Mkr. Av ökningen på 55,4 Mkr avsåg 43,7 Mkr återbetalning av mervärdeskatt för 
driftskostnader avseende år 2000-2006 och 7,7 Mkr avsåg ökade intäkter från koncernbolag utanför Skandiabanken 
koncern.  
  
Kostnader 
Kostnader före kreditförluster uppgick till 603,2 (512,1) Mkr vilket motsvarar en ökning på 18 procent.  
 
Personalkostnaderna har ökat med 1,4 Mkr vilket motsvarar en ökning med 1 procent och medelantal anställda har 
ökat med 12 procent till 268 personer. Skillnaden i ökningen mellan kostnader och medelantal anställda beror 
organisatoriska förändringar som inneburit en föryngring av personalstyrkan. Dessutom har under första halvåret 2007 
Skandiabankens IT-avdelning samordnats med moderbolagets och personalen i den svenska verksamheten övergick i 
anställning i moderbolaget Skandia, varför personalrelaterade kostnader har minskat och "Arvoden och köpta tjänster" 
har ökat.  
 
Övriga administrationskostnader har ökat med 87,4 Mkr. Det förklaras framför allt av ökade kostnader med 95,1 Mkr för 
"Arvoden och köpta tjänster". Ökningen hänförs till största del till kostnader för flytt av IT-resurser. 
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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
Av- och nedskrivningar har ökat med 10,8 Mkr, vilket främst förklaras av nedskrivningar av tidigare aktiverade  
IT-system. Övriga rörelsekostnader minskade med 8,1 Mkr och avser lägre marknadsföringskostnader i Sverige. 
Aktieinnehav i intressebolaget Hem on Line Sweden AB är avyttrat till noll kronor vilket medfört nedskrivning av 
kvarvarande värde till ett belopp om 2,4 Mkr.  
 
Kreditförluster  
Kreditförluster netto ligger fortsatt på en låg nivå i förhållande till total utlåning och uppgick till 15,0 (6,6) Mkr. De ökade 
kostnaderna på 8,4 Mkr består till största delen av specifika reserveringar för kreditförluster hänförbara till 
bolånekrediter samt ökat reserveringsbehov för övriga hushållskrediter, vilket förklaras av både högre utlåningsvolymer 
och reserveringsgrad. Återvinningar på tidigare års konstaterade kreditförluster är i stort sett oförändrade och uppgår  
till 0,9 (0,8) Mkr. 
 
Jämfört med 31 december 2007 har kreditförlustnivån, dvs kreditförluster i förhållande till ingående balans för utlåning 
till allmänheten, ökat till 0,07 (0,04) procent. Osäkra fordringar brutto har ökat till 61,1 (34,9) Mkr. Andelen osäkra 
fordringar netto i procent av total utlåning till allmänheten, dvs efter reservering för kreditförluster, har ökat till 0,06 
(0,02) procent. Förändring jämfört med 31 december 2007 är till största delen hänförbart till bolånekrediter i Sverige.  
 
Balansräkning 
I balansräkningar särredovisas verksamheten för bilfinansiering som tillgångar och skulder som innehas till försäljning. 
Balansräkningar för 30 juni 2007 är ej omklassificerade med hänsyn till avvecklade verksamheter. Detaljerade uppgifter 
avseende balansräkningar för avvecklade verksamheter framgår av not 18. Jämförelsetal nedan avser 31 december 
2007. 
 
Koncernens balansomslutning har ökat med 2,0 mdr till 58,1 mdr. 
 
Utlåning till allmänheten har ökat med 7 procent till 42,7 (40,0) mdr. Ökningen fördelas mellan Sverige med 1,5 mdr 
samt Norge med 1,1 mdr och avser främst utlåning till hushållsmarkanden i form av bolånekrediter, vilken svarar  
för 95 (95) procent av total utlåningen.  
 
Inlåning från allmänheten har ökat med 6 procent till 53,6 (50,5) mdr och den största expansionen kan hänföras till 
verksamheten i Norge.  
 
Placeringar i räntebärande värdepapper samt utlåning till kreditinstitut har ökat till 12,9 (2,2) mdr jämfört med  
31 december 2007 och är en följd av avyttring av verksamheten för bilfinansiering.   
 
Fondförmögenhet 
Förvaltad fondförmögenhet har minskat med 1,4 mdr jämfört med årets ingång och uppgår till 54,1 (55,5) Mdr. 
Nettoinflöde från förvaltat kapital har varit positivt under första halvåret och förändringen av totalt förvaltat kapital är 
hänförbar till den negativa utvecklingen på aktiemarknaden. Dotterbolagen Skandia Fonder AB och Skandia 
Lärarfonder AB har haft ett nettoinflöde motsvarande 2,6 (-2,2 ) mdr och avviker därmed positivt från totala 
fondmarknaden som haft ett nettoutflöde.  
 
Kapitalbas och kapitaltäckning  
Kapitaltäckningsgraden har ökat från 12,85 procent per 31 december 2007 till 13,76 procent per 30 juni 2008. 
Förändringen är primärt hänförlig till att verksamheten för bilfinansiering har avyttrats i Norge och Sverige. Till följd av 
att verksamheterna har avyttrats har utdelning skett med 1,7 mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia 
(publ). Primärkapitalrelationen uppgår till 8,86 (8,95) procent och totalt kapitalkrav till 1 959,0 (2 459,5) Mkr.  
 
Realisationsresultat av avyttring ingår i kapitalbasen och resultatet för första halvåret har verifierats av revisorer. 
Dessutom har kapitalkravet för kreditrisker reducerats med hänsyn till avyttringen. Den största delen av 
utlåningsvolymer för bilfinansiering hänfördes till klassen "Hushållsexponeringar" och erhöll därmed en riskvikt på  
75 procent, utöver detta tillkom kapitalkrav för finansiering av det norska dotterföretaget Skandiabanken Bilfinans AS. 
Det likviditetsöverskott som uppstod som ett resultat av avyttringen har placerats i räntebärande värdepapper med 
motparter som erhåller en genomsnittlig riskvikt på 30 procent.  
 
Utfall avser beräkning i enlighet med lagstadgat minimikrav på kapital, benämnt Pelare I, för kreditrisk, marknadsrisk 
samt operativ risk. Skandiabanken tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk och kapitalkrav för operativa 
risker beräknas enligt basmetoden 
 
Utöver det lagstadgade minimikravet på kapital förväntas banker hålla en högre kapitalbas vilket hanteras under  
Pelare II, "Kapitalutvärdering och riskhantering". Hänsyn tas till totalt kapitalbehov för Skandiabanken i den interna 
kapitalutvärderingen, benämnt IKU. Det innebär att Skandiabanken håller ytterligare kapital för andra väsentliga risker 
än de enligt ovan nämnda dvs kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. En buffert av kapital finns tillgängligt 
utöver kapitalbehov för identifierade risker och med hänsynstagande till fortsatt expansion.  
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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
I enlighet med Pelare III, "Offentliggörande av information", skall årlig information lämnas för den finansiella 
företagsgruppen om intern kapitalutvärdering (IKU) samt riskhantering. Separat rapport per 31 december 2007,  
"Upplysningar om kapitaltäckning och riskhantering - pelare III", återfinns på Skandiabankens hemsida, se 
www.skandiabanken.se/ Om oss/ Finansiell info. 
 
För ytterligare information se not 16 "Kapitaltäckningsanalys". Upplysningar avseende periodisk information lämnas i 
enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning 
och riskhantering (FFFS 2007:5), se www.skandiabanken.se/ Om oss/ Finansiell info/ "Periodisk information om 
kapitaltäckning - Pelare III, 30 juni 2008". 
 
Likviditet och finansiering 
En följd av avyttring av verksamheten för bilfinansiering är att Skandiabanken erhöll ett likviditetstillskott vilket innebar 
en kraftig reducering av likviditetsrisken. Likviditetstillskottet har placerats i räntebärande värdepapper och 
investeringsportföljen uppgick till 10,1 (1,9) mdr varav 93 procent har klassificerats som "Finansiella tillgångar som kan 
säljas" (AFS) och resterande innehav innehas till förfall (HTM). Marknadsvärdet på Skandiabankens investeringsportfölj 
har utvecklats positivt under perioden och 6 Mkr redovisas som orealiserad vinst i eget kapital hänförligt till AFS-
portföljen. Av innehavet har 59 procent AAA-rating varav 47 procent avser säkerställda obligationer, 23 procent har  
A-rating, 10 procent BBB-rating och 8 procent är inte ratade. Kreditvärderingar inhämtas från Standard & Poor´s, 
Moody´s och Fitch. Placeringarna består av säkerställda obligationer, obligationer och certifikat med god kreditkvalitet 
och avseende balansdagens samtliga innehav har ett innehav nedgraderats under perioden vilket dock inte inneburit 
något nedskrivningsbehov. Inga exponeringar föreligger mot sub-primemarknaden i USA. 
 
Innehavet förfaller med 56 procent inom ett år, 33 procent inom två år och 11 procent inom 3 år. 
 
Pågående och under perioden avslutade tvister 
Skatteverket har tidigare ifrågasatt Skandiakoncernens hantering av mervärdesskatt hänförlig till tjänster avseende  
IT-miljö. Den tillkommande mervärdesskatten har betalats. Den del av mervärdesskattekostnaden som belöper på 
Skandiabanken har redovisats hos moderbolaget Skandia. Process pågår i kammarrätten beträffande delar av 
mervärdesskattefrågorna. 
 
Förändringar i Skandiabankens ledning samt styrelse 
Vid ordinarie bolagsstämma avgick Claes Andersson och Mette Fagerli som styrelseledamöter medan Per Wahlström 
valdes som ny ledamot. 
 
Upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer samt förväntad framtida utveckling 
Skandiabanken har hittills påverkats marginellt av oron på kreditmarknaden. Betydande likvidöverskott har gett en god 
avkastning under perioden på investeringsportföljen, även ökade räntemarginaler på övriga produkter har bidragit till ett 
högre räntenetto. Skandiabanken har haft en god volymutveckling avseende bolåneverksamheten och strävar efter att 
ha en hög kreditkvalitet men har under perioden sett ett ökat reserveringsbehov framförallt för bolåneportföljen, dock 
har inget behov förelegat vad gäller konstaterade förluster för bolån. För ytterligare information om 
investeringsportföljen, se ovan under "Likviditet och finansiering". 
 
Osäkerhet föreligger om utvecklingen på de finansiella marknaderna och konjunkturutveckling. Skandiabanken 
bedömer att ut- och inlåningsvolymer kommer att fortsätta att öka under andra halvåret 2008 vilket påverkar räntenettot 
positivt. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaden innebär fortsatt osäkerhet vad gäller utvecklingen av 
provisionsnettot. Summa kostnader i förhållande till rörelseintäkter förväntas bli något lägre jämfört med år 2007.  
 
Beskrivning av risker samt riskhantering återfinns i Skandiabankens årsredovisning 2007, se sidan 45-53.  
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Resultat – och balansräkningar koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
Resultaträkning  2008 2007 2007
 Not Jan-jun Jan-jun Helår
Ränteintäkter 1 561,0 1 044,6 2 395,6
Räntekostnader  -1 131,2 -716,6 -1 695,6
Räntenetto 429,8 328,0 700,0
Provisionsintäkter 477,6 504,6 1 035,3
Provisionskostnader -235,1 -253,7 -523,1
Provisionsnetto 3 242,5 250,9 512,2
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 11,8 4,1 18,3
Övriga rörelseintäkter 5 58,7 3,1 11,7
Summa rörelseintäkter 742,8 586,1 1 242,2
 
Personalkostnader -103,0 -101,6 -198,4
Övriga administrationskostnader -453,5 -366,1 -793,0
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  
och immateriella tillgångar 6 -27,5 -16,7 -19,8
Övriga rörelsekostnader -18,8 -26,9 -70,2
Andelar i intresseföretags resultat 9 -0,4 -0,8 -1,3
Summa kostnader före kreditförluster -603,2 -512,1 -1 082,7
  
Resultat före kreditförluster 139,6 74,0 159,5
 
Kreditförluster, netto 7 -15,0 -6,6 -22,0
Avyttring materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar, netto 0,0 0,2 -0,0
Nedskrivningar av innehav i intresseföretag som innehas som 
finansiella tillgångar -2,4 - -1,1
Periodens resultat före skatt 122,2 67,6 136,4
 
Skatter  -39,8 -25,2 -40,0
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 82,4 42,4 96,4
 
Periodens resultat för avvecklade verksamheter efter skatt 18 1 024,7 69,0 100,1
  

Periodens resultat 1 107,1 111,4 196,5
 
Hänförligt till: 
Aktieägare i Skandiabanken AB 1 106,6 110,6 195,3
Minoritetsintressen 0,5 0,8 1,2
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Resultat – och balansräkningar koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
Balansräkning   

Tillgångar  Not 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 070,4 1 193,7 372,6
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm - 1 696,9 -
Utlåning till kreditinstitut 2 769,7 2 374,1 269,8
Utlåning till allmänheten 8 42 694,8 53 739,1 40 043,2
Verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk 8 -137,2 -81,3 -70,9
Finansiella tillgångar till verkligt värde 148,6 412,9 152,5
Finansiella tillgångar som kan säljas 9 378,7 - -
Finansiella tillgångar till försäljning 18 63,2 - 12 881,0
Finansiella placeringar som innehas till förfall 750,1 2 393,9 1 893,0
Aktier och andelar i intresseföretag 9 - 3,5 2,0
Goodwill och andra immateriella tillgångar  10 13,7 274,3 62,8
Materiella anläggningstillgångar 4,0 12,7 5,7
Aktuella skattefordringar 2,0 42,6 1,3
Uppskjutna skattefordringar 12,7 11,6 17,6
Övriga tillgångar 156,7 316,9 391,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 214,3 278,8 147,9
Summa tillgångar 58 141,7 62 669,7 56 170,3
  
Skulder och eget kapital  

Skulder till kreditinstitut 102,5 278,6 144,6
In- och upplåning från allmänheten 53 569,0 57 000,5 50 490,6
Emitterade värdepapper m m  - 52,0 53,1
Finansiella skulder till verkligt värde 1,4 105,0 172,8
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning 18 0,1 - 280,7
Aktuella skatteskulder 43,1 3,2 78,4
Övriga skulder 269,6 298,3 301,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 453,0 633,8 345,0
Uppskjutna skatteskulder 202,8 253,5 169,9
Avsättningar  97,8 106,6 99,7
Efterställda skulder 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Summa skulder 55 939,3 59 931,5 53 336,3
  
Eget kapital    
Minoritetsintresse 3,5 3,8 4,2
Eget kapital hänförligt till aktieägare i Skandiabanken AB (publ)  
Aktiekapital 400,0 400,0 400,0
Övrigt tillskjutet kapital - - -
Reserver 8,4 35,6 31,5
Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat 1 790,5 2 298,8 2 298,3
Summa eget kapital hänförligt aktieägarna i Skandiabanken
AB (publ) 2 198,9 2 734,4 2 829,8
Summa eget kapital 2 202,4 2 738,2 2 834,0
Summa skulder och eget kapital 58 141,7 62 669,7 56 170,3
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Förändringar i eget kapital koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
 
Förändringar i eget kapital   

 Balanserade   

 vinstmedel inkl  Minoritetens Summa eget

 Aktiekapital Reserver  periodens resultat Summa andel kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2007 400,0 18,7 2 188,3 2 607,0 4,2 2 611,2

   

Förändringar före transaktioner med ägarna   

   

Säkring av nettoinvestering  -0,3 -0,3  -0,3

Omräkningsdifferens 17,2 17,2  17,2
Periodens intäkter och kostnader redovisade direkt i 
eget kapital  16,9 16,9  16,9

   

Periodens resultat redovisat i resultaträkningen  110,5 110,5 0,8 111,3

Summa periodens intäkter och kostnader  16,9 110,5 127,4 0,8 128,2

   

Summa förändringar före transaktioner med ägarna -  16,9 110,5 127,4 0,8 128,2

   

Utdelning till minoritet  -1,2 -1,2

Summa transaktioner med ägarna - - - - -1,2 -1,2

   

Utgående eget kapital 30 juni 2007 400,0 35,6 2 298,8 2 734,4 3,8 2 738,2

   

   

Ingående eget kapital 1 januari 2008 400,0 31,5 2 398,3 2 829,8 4,2 2 834,0

   

Förändringar före transaktioner med ägarna   

   

Reserv för finansiella tillgångar som kan säljas 6,2 6,2  6,2

Säkring av nettoinvestering  0,6 0,6  0,6

Omräkningsdifferens -29,9 -29,9  -29,9
Periodens intäkter och kostnader redovisade direkt i 
eget kapital -23,1 -23,1  -23,1

   

Periodens resultat redovisat i resultaträkningen  1 106,6 1 106,6 0,5 1 107,1

Summa periodens intäkter och kostnader -23,1 1 106,6 1 083,5 0,5 1 084,0

   

Summa förändringar före transaktioner med ägarna - -23,1 1 106,6 1 083,5 0,5 1 084,0

   

Tillskott från moderbolaget, aktierelaterad ersättning  0,4 0,4  0,4

Lämnat koncernbidrag -20,5 -20,5  -20,5

Skatt avseende koncernbidrag 5,7 5,7  5,7

Utdelning till aktieägare och minoritet -1 700,0 -1 700,0 -1,2 -1 701,2

Summa transaktioner med ägarna - - -1 714,4 -1 714,4 -1,2 -1 715,6

   

Utgående eget kapital 30 juni 2008 400,0 8,4 1 790,5 2 198,9 3,5 2 202,4
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Kassaflödesanalys koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
Kassaflödesanalys 2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 027,2 1 909,9 -1 445,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 421,0 1 344,4 2 099,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 -1 716,0 - -

Periodens kassaflöde 3 732,2 3 254,3 654,0
 
Likvida medel vid periodens början 505,2 -142,8 -142,8
Kursdifferens i likvida medel -2,0 -8,9 -6,0
Periodens kassaflöde 3 732,2 3 254,3 654,0

Likvida medel vid periodens slut 4 235,4 3 102,6 505,2
 
1 Utdelning har skett med 1,7 mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Utdelningen har möjliggjorts med hänsyn 
till att verksamheten för bilfinansiering i Sverige och Norge har avyttrats. 
 

Likvida medel definieras som kontanter, clearingfordringar respektive clearingskulder, kontotillgodohavanden i andra banker samt 
dagslån med ursprunglig löptid kortare än tre dagar. 
 

Periodens kassaflöden inkluderar avvecklade verksamheter, redogörelse för kassaflödesanalys hänförbart till avvecklade 
verksamheter lämnas i not 18 "Avvecklade verksamheter". 

 

Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter 
 
not 1 Redovisningsprinciper 
not 2 Rapportering för segment – geografiska områden 
not 11 Övriga ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden 
not 12 Derivat 
not 13 Tvister 
not 14 Förändringar i koncernens struktur 
not 15 Upplysningar om närstående 
not 16 Kapitaltäckning 
not 17 Nyckeltal 
not 18 Avvecklade verksamheter 
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Belopp i SEK Mkr 

1. Redovisningsprinciper 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av EU. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering". 
 
Vid upprättande av koncernredovisning tillämpas dessutom: 
- Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) (1995:1559) 
- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2006:16 om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt tillägg enligt FFFS 2007:28 
- Rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”  
 
Förändringar i redovisningsprinciper, presentation samt jämförtal 
Samma redovisningsprinciper och värderingsgrunder har tillämpats i delårsrapporten som för årsredovisningen 
avseende 2007.  
 
Med hänsyn till avvecklade verksamheter innebär det att jämförelsetal avseende föregående års delårsrapport har 
räknats om. Rörelseresultat för avvecklade verksamheter efter skatt samt resultat av avyttring efter skatt redovisas skilt 
från kvarvarande verksamheter och som ett separat belopp i resultaträkningen. Tillgångar och skulder hänförbara till 
avvecklade verksamheter redovisas skilt i balansräkningen från andra tillgångar och skulder. Balansräkningens 
jämförelsetal räknas inte om för 30 juni 2008 i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper. För ytterligare information 
om redovisning och presentation av avvecklade verksamheter, se Skandiabankens årsredovisning 2007, not 1, sid 16. 
 
Delårsrapport för moderbolaget 
Delårsrapport för moderbolaget Skandiabanken Aktiebolag (publ) är upprättad i enlighet med IAS 34 
”Delårsrapportering" och kan beställas separat. 
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2. Rapportering för segment - Sverige Norge Elimineringar Total 
    geografiska områden 2008 2007 2007 2008 2007 2007 2008 2007 2007 2008 2007 2007

Jan-
jun 

Jan-
jun

Helår Jan-
jun

Jan-
jun

Helår Jan-
jun

Jan-
jun 

Helår Jan-
jun 

Jan-
jun

Helår

Räntenetto 231 152 332 199 176 368 - - - 430 328 700
Provisionsnetto 149 161 326 94 89 186 - - - 243 250 512
Övriga intäkter 64 29 40 10 7 16 -4 -28 -26 70 8 30
Rörelseintäkter 444 342 698 303 272 570 -4 -28 -26 743 586 1 242
     
varav interna intäkter 76 111 240 - - -  - - - 76 111 240
varav interna kostnader - - - -76 -111 -240  - - - -76 -111 -240
     
Personalkostnader -52 -57 -110 -51 -45 -88  - - - -103 -102 -198
Övriga administrativa kostnader -278 -236 -488 -179 -158 -331 4 28 26 -453 -366 -793
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar  -1 -12 -13 -27 -4 -7  - - - -28 -16 -20
Övriga rörelsekostnader -13 -23 -56 -6 -4 -15 - - - -19 -27 -71
Andelar i intresseföretags resultat 0 -1 -1 - - - - - - 0 -1 -1
Kostnader före kreditförluster  -344 -329 -668 -263 -211 -441 4 28 26 -603 -512 -1 083
     
Kreditförluster, netto -6 -1 -4 -9 -5 -18  - - - -15 -6 -22
Avyttringar materiella och immateriella 
tillgångar 0 0 0  - - -  - - - 0 0 0
Nedskrivningar av finansiella tillgångar -3 - -1 - - -  - - - -3 - -1
Periodens resultat  
från kvarvarande verksamhet 91 12 25 31 56 111  - - - 122 68 136
     
Periodens resultat för avvecklade 
verksamheter 1    1 028 95 235
Periodens resultat före skatt 91 12 25 31 56 111 - - - 1 150 163 371
        
K/I-tal efter kreditförluster 0,79 0,96 0,96 0,90 0,80 0,81 1,00 1,00 1,00 0,84 0,88 0,89
     
Medelantal anställda 2 137 127 145 131 113 139      268 240 284
Medelantal anställda 3 15 36 36 14 47 39      30 155 114

 
1 För ytterligare information om avvecklade verksamheter se not 18 " Avvecklade verksamheter ". 
 
2 Medelantal, kvarvarande verksamheter.  
 
3 Medelantal, avvecklade verksamheter. Totalt antal för koncernen inkluderar den avvecklade verksamheten i Danmark. 
 
3. Provisionsnetto 2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår
Provisionsintäkter  
Betalningsförmedlingsprovisioner 138,3 124,6 273,3
Utlåningsprovisioner 0,4 0,7 1,0
Inlåningsprovisioner 0,8 0,8 1,1
Värdepappersprovisioner  334,8 375,6 753,7
Övriga provisioner 3,3 2,9 6,2
Summa provisionsintäkter 477,6 504,6 1 035,3
   
Provisionskostnader      
Betalningsförmedlingsprovisioner -20,7 -21,4 -54,0
Värdepappersprovisioner -209,8 -229,4 -462,0
Övriga provisioner -4,6 -2,9 -7,1
Summa provisionskostnader -235,1 -253,7 -523,1
   
Summa provisionsnetto 242,5 250,9 512,2
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4. Nettoresultat finansiella transaktioner 2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår
Aktier och andelar samt andra aktierelaterade instrument -0,6 2,2 2,2
Räntebärande värdepapper och ränterelaterade instrument -0,7 0,3 1,0
Andra finansiella instrument 1 -0,9 -6,5 -3,7
Valutakursförändringar 14,0 8,1 18,8
Summa 11,8 4,1 18,3
 
1 Avser utfall säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk. 
 
5. Övriga rörelseintäkter 2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår
Upplösning av omstruktureringsreserv - 1,6 1,6
Intäkter från koncernbolag utanför Skandiabanken koncern 7,7 0,5 4,5
Återbetalning av mervärdeskatt  43,7 - -
Övriga intäkter 7,3 1,0 5,6
Summa 58,6 3,1 11,7
 
 
6. Av- och nedskrivningar av materiella  2008 2007 2007
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar Jan-jun Jan-jun Helår
Materiella anläggningstillgångar  
Avskrivningar enligt plan -1,8 -2,1 -4,0
Immateriella tillgångar  
Avskrivningar enligt plan -1,1 3,0 -4,2
Nedskrivningar 1 -24,6 -11,6 -11,6
Summa -27,5 -16,7 -19,8
 
1 Nedskrivningar avser i sin helhet tidigare aktiverade IT-system. 
 
 
7. Kreditförluster, netto 2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår
Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar 
Periodens nedskrivning för konstaterade kreditförluster - -2,8 -2,9
Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster  
som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster - 1,1 1,2
Periodens reservering för sannolika kreditförluster -6,6 -0,1 -6,0
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 0,2 0,1 0,3
Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster - 1,4 0,7
Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar -6,4 -0,3 -6,7
 
Gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar -
 
Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med 
begränsat värde och likartad kreditrisk 

Periodens nedskrivning för konstaterade kreditförluster -5,8 -5,4 -10,5
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 0,7 0,7 0,7
Avsättning/upplösning för gruppvis värderade homogena lånefordringar -3,5 -1,6 -5,5
Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena 
lånefordringar -8,6 -6,3 -15,3
 
Periodens nettokostnad för kreditförluster -15,0 -6,6 -22,0
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  8. Utlåning till allmänheten och verkligt värde för en   
      portföljsäkring av ränterisk  2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
  Upplupet anskaffningsvärde 42 730,6 53 774,6 40 069,5
  Reservering för osäkra lånefordringar -35,8 -35,5 -26,3
  Summa utlåning till allmänheten 42 694,8 53 739,1 40 043,2
  Verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk  -137,2 -81,3 -70,9
  Summa 42 557,6 53 657,8 39 972,3
 
 
Utlåning till allmänheten hänförlig till avvecklade verksamheter har omklassificerats till "Finansiella tillgångar till försäljning" och  
uppgår per 31 december 2007 till 12 698,5 Mkr. 
 
 

Lånefordringar på geografiska områden 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 
Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar  
(före beaktande av reserveringar) 1 42 593,4 53 693,3 39 998,6 
Sverige 18 324,5 22 556,1 16 792,5 

Norge 24 268,9 26 132,8 23 206,1 

Danmark - 5 004,4 - 

    
Specifika reserveringar för individuellt värderande 
lånefordringar 12,7 0,3 6,1 
Sverige 4,9 0,0 - 

Norge 7,8 0,1 6,1 

Danmark - 0,2 - 

    
Gruppvisa reserveringar för individuellt värderande 
lånefordringar - - - 
    
Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av 
lånefordringar 23,1 35,2 20,2 
Sverige 2,9 9,1 2,7 

Norge 20,2 23,7 17,5 

Danmark - 2,4 - 

    
Totala reserveringar 35,8 35,5 26,3 
Sverige 7,8 9,1 2,7 

Norge 28,0 23,9 23,6 

Danmark - 2,6 - 

    
Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar (efter beaktande 
av reserveringar) 42 557,6 53 657,8 39 972,3 
Sverige 18 316,7 22 547,1 16 789,8 

Norge 24 240,9 26 108,9 23 182,5 

Danmark - 5 001,8 - 
 

Osäkra lånefordringar på geografiska områden 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 
Osäkra lånefordringar (efter beaktande av reserveringar) 25,3 43,7 8,6 
Sverige 18,4 12,7 1,4 

Norge 6,9 23,5 7,2 

Danmark - 7,5 - 

    
 
1 Inklusive verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk. 
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9. Aktier och andelar i intresseföretag 2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår
Redovisat värde vid periodens början 2,0 4,0 4,0
Periodens förvärv 0,7 - -
Periodens avyttringar 0,0 - -
Periodens nedskrivningar -2,4 - -1,1
Andelar i intresseföretagets resultat före skatt -0,4 -0,8 -1,3
Skatt 0,1 0,3 0,4
Summa  - 3,5 2,0
 
Innehav avser andelar i Hem on Line Sweden AB vilket har avyttrats den 15 maj 2008 för noll kronor. 
 
 
10. Goodwill och andra immateriella tillgångar 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Goodwill   
Anskaffningsvärde  
Anskaffningsvärde vid periodens början - 208,8 208,8
Kursdifferenser - 5,8 9,6
Avyttringar under perioden 1 - - -218,4
Anskaffningsvärde vid periodens utgång - 214,6 -
  
Andra immateriella tillgångar  
Anskaffningsvärde   
Anskaffningsvärde vid periodens början 113,7 80,7 80,7
Kursdifferenser -0,6 4,3 6,0
Förvärv under perioden 5,9 24,1 31,5
Avyttringar under perioden -28,4 - -
Omklassificering -12,1 - -
Tillgångar klassificerade som innehav till försäljning - - -4,5
Anskaffningsvärde vid periodens utgång 78,5 109,1 113,7
  
Ackumulerade av- och nedskrivningar   
Ackumulerade av- och nedskrivningar vid periodens början -50,9 -32,2 -32,2
Kursdifferenser 0,2 -2,0 -2,8
Periodens avskrivningar -1,1 -3,6 -4,3
Periodens nedskrivningar  2 -24,6 -11,6 -11,6
Omklassificering 11,6 - -
Ackumulerade av- och nedskrivningar vid periodens utgång -64,8 -49,4 -50,9
   
Netto bokfört värde 13,7 59,7 62,8
    
Summa netto bokfört värde goodwill och andra immateriella 
tillgångar 13,7 274,3 62,8
  
 

 1 Avyttrad goodwill är hänförlig till den avyttrade danska bankverksamheten. 
 
2 Nedskrivningar avser i sin helhet tidigare aktiverade IT-system. 
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Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter 
 
 
11. Övriga ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Övriga ställda säkerheter 1 202,0 1 005,9 1 205,0
Eventualförpliktelser 698,4 66,5 156,7
Åtaganden 23 365,8 25 475,2 27 172,3
 
 
12. Derivat 2008-06-30 2008-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2007-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2007-12-31 2007-12-31

 Tillgångar Skulder  Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder 
 till verkligt till verkligt Nominellt till verkligt till verkligt Nominellt till verkligt till verkligt Nominellt
  värde värde belopp värde värde belopp värde värde belopp
Räntederivat           
Caps - - - 30,0 28,0 933,1 - - -
Swappar 131,1 0,1 6 603,0 84,4 4,2 5 836,3 66,8 1,3 6 356,0
Summa 131,1 0,1 6 603,0 114,4 32,2 6 769,4 66,8 1,3 6 356,0
          
Aktiederivat          
Optioner - - - 58,3 58,3 57,6 71,1 71,1 57,6
Summa - - - 58,3 58,3 57,6 71,1 71,1 57,6
      
Valutaderivat          
Terminer - - - - - - - 4,6 600,1
Swappar - 1,3 605,7 12,1 12,1 4 056,3 0,9 95,8 7 477,5
Summa - 1,3 605,7 12,1 12,1 4 056,3 0,9 100,4 8 077,6
      
Summa  131,1 1,4 7 208,7 184,8 102,6 10 883,3 138,8 172,8 14 491,2

 
 
13. Tvister 
Skatteverket har tidigare ifrågasatt Skandiakoncernens hantering av mervärdesskatt hänförlig till tjänster avseende  
IT-miljö. Den tillkommande mervärdesskatten har betalats. Den del av mervärdesskattekostnaden som belöper på 
Skandiabanken har redovisats hos moderbolaget Skandia. Process pågår i kammarrätten beträffande delar av 
mervärdesskattefrågorna. 
 
 
14. Förändringar i koncernens struktur 
Den 22 oktober 2007 träffades avtal med DnB NOR Finans AS att avyttra Skandiabankens verksamhet för 
bilfinansiering i Norge och Sverige. Avyttringen slutfördes den 31 januari 2008 avseende verksamheten i Norge och i 
Sverige den 29 februari 2008. Effekten av försäljningen särredovisas i resultaträkningen och detaljerade upplysningar 
redovisas i not 18 "Avvecklade verksamheter". Till följd av att det norska dotterföretaget Skandiabanken Bilfinans AS 
har avyttrats kommer dotterföretaget Skandiabanken Bilfinans AS att likvideras vilket beräknas var slutfört före 
september månads utgång. Skandiabankens andelar i intressebolaget Hem on Line Sweden AB har avyttrats den  
15 maj 2008 för noll kronor.   
 
 
15. Upplysningar om närstående 
Upplysningar om närstående avser mellanhavanden och transaktioner med moderbolaget Försäkringsaktiebolaget 
Skandia (publ) samt andra koncernföretag utanför Skandiabanken koncern. Som närstående avses även dotterföretag 
inom Skandiabanken koncern samt intresseföretag. Till gruppen närstående hänförs också ledande befattningshavare  
i Skandiabanken samt Skandiakoncernen. Inga mellanhavanden och transaktioner föreligger med Old Mutual plc, 
moderbolaget till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).  
Nedan redogörs för väsentliga förändringar under första halvåret 2008. 
 
Transaktioner med närstående 
Utdelning har skett med 1,7 mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Utdelningen har möjliggjorts 
med hänsyn till att verksamheten för bilfinansiering i Sverige och Norge har avyttrats. Ytterligare en följd av de 
avyttrade verksamheterna är att ramavtal avseende kreditfaciliteter, tecknat med systerföretaget Skandia Capital AB 
om 2,5 mdr, har avslutats 31 januari 2008. I övrigt har sedvanliga transaktioner med närstående förelegat under 
perioden.  
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16. Kapitaltäckningsanalys 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
  
Kapitaltäckningsmått   
Kapitaltäckningsgrad 1) 13,76% 10,67% 12,85%
Primärkapitalrelation 2) 8,86% 7,15% 8,95%
Kapitaltäckningskvot 3) 1,72% 1,33% 1,61%
  
Kapitalbas 4)  
Eget kapital enligt årsbokslut 31 december 2 829,8 2 607,0 2 829,8
Periodens verifierade resultat 1 069,1 110,6 -
Avdrag från verifierad vinst - finansiella tillgångar som kan säljas -6,2 - -
Utdelning -1 700,0 - -
Minoritetsintresse 3,5 4,2 4,2
Primärt kapital brutto 2 196,2 2 721,8 2 834,0
Avgår goodwill - -214,6 -
Avgår immateriella tillgångar -13,7 -59,7 -66,3
Avgår uppskjuten skattefordran -12,7 -11,6 -17,6
Primärt kapital netto 2 169,8 2 435,9 2 750,1
Eviga förlagslån 900,0 900,0 900,0
Tidsbundna förlagslån 300,0 300,0 300,0
Summa supplementärt kapital 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Primärt och supplementärt kapital 3 369,8 3 635,9 3 950,1
Avgår pensionstillgångar - -1,2 -
Kapitalbas 3 369,8 3 634,7 3 950,1
  
Riskvägda exponeringar 5)  
varav kreditrisk enligt schablonmetoden 21 344,8 30 561,9 27 657,4
varav valutarisk 221,3 600,0 165,0
varav operativ risk enligt basmetoden 2 921,1 2 887,3 2 921,0
Totalt riskvägda exponeringar 24 487,2 34 049,2 30 743,4
  
Kapitalkrav 6)  
varav kreditrisk enligt schablonmetoden 1 707,6 2 445,0 2 212,6
varav valutarisk 17,7 48,0 13,2
varav operativ risk enligt basmetoden 233,7 231,0 233,7
Totalt minimikapitalkrav  1 959,0 2 724,0 2 459,5
 
Tillämpade regelverk 
Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:1). Utfall 
avser beräkning i enlighet med lagstadgat minimikrav på kapital, benämnt Pelare I, för kreditrisk, marknadsrisk samt 
operativ risk. 
 
Upplysningar avseende periodisk information lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5), se www.skandiabanken.se/ 
Om oss/ Finansiell info/ Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III, 30 juni 2008. 
 
Skandiabanken tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk. Det innebär att vid tillämpning av 
schablonmetoden finns femton stycken exponeringsklasser med ett flertal olika riskvikter inom respektive klass.  
 
Kapitalkrav för valutakursrisker omfattar samtliga poster i och utanför balansräkningen värderade till aktuellt 
marknadsvärde samt omräknade till svenska kronor enligt balansdagskurs. Åtta procent av total nettoposition i utländsk 
valuta beräknas utgöra kapitalkravet. 
 
Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden vilket innebär att kapitalkravet utgör 15 procent av 
genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. Skandiabanken har tillstånd från Finansinspektionen 
att beräkna kapitalkrav för marknadsrisker enligt reglerna för kreditrisk. 
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Beskrivning av kvantitativ information 
 
1 Kapitaltäckningsgrad  
Kapitalbas i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 8 procent.  
 

2  Primärkapitalrelation 
Primärt kapital i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp vilket skall uppgå till minst 4 procent.  
 
3 Kapitaltäckningskvot 
Med kapitaltäckningskvot avses kapitalbas i förhållande till totalt minimikrav på kapital.  
 
4 Kapitalbasen fördelas på primärt kapital (Tier 1) och supplementärt kapital (Tier 2). Därutöver reduceras primärt och 
supplementärt kapital för negativt netto av aktuariella vinster och förluster. Primärt kapital skall uppgå till minst  
50 procent av summa primärt och supplementärt kapital. Supplementärt kapital avser eviga och tidsbundna förlagslån. 
De tidsbundna förlagslånen får högst uppgå till 50 procent av primärt kapital.  
 
5 Med riskvägda exponeringar avses åsatt värdet på en exponering. Med exponering avses poster i och utanför 
balansräkningen. Koncerninterna exponeringar ingår, exklusive aktieinnehav i dotterföretag och där motparten står 
under Finansinspektionens tillsyn.  
 
Enligt regelverket föreligger inte begreppet riskvägda exponeringar för valutakursrisk och operativ risk utan 
kapitalkravet åsätts dessa risker explicit. För att åskådliggöra beräkningen av kapitalkrav har dessa risker omvandlats 
till riskvägda exponeringar.  
 
6 Kapitalkrav avser 8 procent av riskvägda exponeringar.  
 
 

17. Nyckeltal     
 

Resultatmått 1 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Räntabilitet på eget kapital: Rörelseresultat efter  
schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 9,44% 8,75% 7,58%
 
K/I-tal efter kreditförluster: Summa kostnader inkl kreditförluster 
i relation till summa rörelseintäkter 0,84 0,89 0,89
  
Kapitaltäckningsmått (inkl periodens reviderade resultat) 
Kapitaltäckningsgrad: Kapitalbas i % av riskvägda exponeringar 13,76% 10,67% 12,85%
 
Primärkapitalrelation: Primärkapital i % av riskvägda exponeringar 8,86% 7,15% 8,95%
 
Osäkra fordringar m m 
Reserveringsgrad för osäkra fordringar: 
Reserv för sannolika kreditförluster i % av osäkra fordringar brutto 58,6% 44,8% 75,4%
 
Andel osäkra fordringar: Osäkra fordringar netto i % av total 
utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,06% 0,08% 0,02%
 
Kreditförlustnivå: 1 
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten,  
kreditinstitut (exkl banker), övertagen egendom och kreditgarantier 0,07% 0,03% 0,04%
 
Övriga uppgifter 
Medelantal anställda 298 395 398
varav kvarvarande verksamheter 268 240 284
varav avvecklade verksamheter 30 155 114
 
Antal kunder 729 000 692 000 712 000
 
1Jämförelsetal avseende resultatmått för 30 juni 2007 har omräknats i enlighet med IFRS med hänsyn till avvecklade verksamheter. 
Balansräkningar har ej omklassificerats för 30 juni 2007 varmed tillhörande nyckeltal är oförändrade. 



Skandiabanken Aktiebolag (publ) org nr 516401-9738 

Skandiabanken Delårsrapport januari – juni 2008   
   

13

Noter koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
18. Avvecklade verksamheter 
 
Danska bankverksamheten 
Skandiabanken har per den 30 augusti 2007 avyttrat den danska verksamheten, vilken förvärvades 31 mars 2001.  
Den 28 maj träffades avtal med Eik Bank A/S om försäljning av den danska bankverksamheten.  
 
Svenska och norska verksamheten för bilfinansiering 
I samband med avyttring har verksamheten för bilfinansiering i Sverige överförts från moderbolaget Skandiabanken AB 
till ett helägt dotterföretag, Skandia Leasing AB. Därefter har verksamheten avyttrats till DnB Nor Finans AS den  
29 februari 2008. Bolaget Skandia Leasing AB bedrev inte någon verksamhet fram till dag för avyttring. En mindre 
kreditportfölj hänförligt till bilfinansiering kvarstår i balansräkningen till och med 5 september 2008. 
Verksamheten för bilfinansiering i Norge bedrevs av dotterföretaget Skandiabanken Bilfinans AS. Bolaget har avyttrats  
i sin helhet till DnB Nor Finans AS den 31 januari 2008. Skandiabanken Bilfinans AS ägdes av Skandiabanken Bilfinans 
Holding AS samt Skandiabanken Filial Norge, ägarandelar uppgick till 37 respektive 63 procent.  
 
 
Resultaträkning 2008 2007 2007 
 Jan-jun Jan-jun Helår 
1 Räntenetto 36,9 191,5 325,4 
Provisionsnetto 7,2 32,4 51,4 
Netto finansiella transaktioner - 10,8 10,8 
Övriga rörelseintäkter 8,6 12,9 25,5 
Summa rörelseintäkter 52,7 247,6 413,1 
    
Personalkostnader -7,7 -61,3 -102,8 
Övriga administrationskostnader -13,2 -67,6 -119,0 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -0,3 -1,5 -2,8 
Övriga rörelsekostnader -1,0 -10,1 -13,1 
Summa kostnader före kreditförluster -22,2 -140,5 -237,7 
    
Resultat före kreditförluster, netto 30,5 107,1 175,4 
    
Kreditförluster, netto -2,5 -12,1 -23,7 
Avyttring av materiella och immateriella tillgångar, netto -0,1 -0,1 0,0 
Rörelseresultat 27,9 94,9 151,7 
    
Skatter -7,6 -25,9 -43,1 
Resultat för avvecklade verksamheter 20,3 69,0 108,6 
    
Resultat av avyttring före skatt 1 000,2 - 83,6 
Skatter 4,2 - -92,1 
Resultat av avyttring av avvecklade verksamheter 1 004,4 - -8,5 
    
2 Periodens resultat för avvecklade verksamheter 1 024,7 69,0 100,1 

 
 
1 Den svenska verksamheten för bilfinansiering bedrevs som ett affärsområde i moderbolaget Skandiabanken AB med finansiering 
genom inlåning från allmänheten. Inlånade medel ingick inte i avyttringen till köparen och den avvecklade verksamheten belastades 
med nödvändig kostnad för finansiering vilken gottskrevs den kvarvarande verksamheten och finansieringen redovisas som skulder 
kreditinstitut.  
 
2 I resultaträkningen, sidan 5, anges resultat hänförligt till avvecklade verksamheter som ett enda belopp. Jämförelsetal för år 2007 har 
omräknats.  
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Balansräkning    
   
Tillgångar 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker - 86,2 - 
Belåningsbara statsskuldförbindelser - 1 696,9 - 
Utlåning till kreditinstitut - 231,6 7,5 
Utlåning till allmänheten 62,9 17 457,8 12 698,5 
Finansiella tillgångar till verkligt värde - 259,9 - 
Goodwill och andra immateriella tillgångar - 218,5 3,3 
Materiella anläggningstillgångar - 5,7 3,6 
Övriga tillgångar 0,3 108,9 81,9 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 45,5 86,2 
1 Finansiella tillgångar till försäljning 63,2 20 111,0 12 881,0 
   
Skulder och avsättningar     
2 Skulder till kreditinstitut 31,4 11 553,5 11 446,2 
Inlåning från allmänheten - 6 538,9 - 
Finansiella skulder till verkligt värde - 35,5 - 
Övriga skulder 0,1 450,5 23,6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 250,0 139,0 
Avsättningar - 110,3 118,1 
Summa skulder och avsättningar 31,5 18 938,7 11 726,9 
   
Varav interna skulder till kvarvarande verksamhet 31,4 11 714,7 11 446,2 
      
1 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning 
exklusive koncerninterna skulder 0,1 7 224,0 280,7 
 
1 Tillgångar och skulder hänförliga till avvecklade verksamheter särredovisas i balansräkningen per 30 juni 2008 samt 31 december 
2007 under rubriken "Finansiella tillgångar till försäljning" respektive "Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning". 
Omklassificering för avvecklade verksamheter redovisas inte för tidigare perioder i balansräkningen i enlighet med tillämpade 
redovisningsprinciper. För att tydliggöra balansräkning samt kassaflödesanalys för avvecklade verksamheter återges dock dessa 
upplysningar per 30 juni 2007. 
 
 
 
Kassaflödesanalys, avvecklade verksamheter  2008 2007 2007
 Jan-jun Jan-jun Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 625,8 79,5 -44,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 082,1 -6,0 210,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 716,0 - -

Periodens kassaflöde -8,1 73,5 166,3
 
Likvida medel vid periodens början 7,5 -159,6 -159,6
Kursdifferens i likvida medel 0,6 -4,1 0,8
Periodens kassaflöde -8,1 73,5 166,3

Likvida medel vid periodens slut - -90,2 7,5
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Stockholm den 25 augusti 2008 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Sauter 
Verkställande direktör 

 
 
 
 
 
 
 

 
Delårsrapporten är ej granskad av bankens revisorer. 
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