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Förvaltningsberättelse koncernen  
 
Förändringar i koncernens verksamhet och struktur jämfört med motsvarande period 
föregående år Ett nytt segment tillkom hösten 2009, benämnt "Sverige - Servicesegment".  Segmentet avser dels 
insourcad personal, vilka bedriver rådgivningsverksamhet, avtal föreligger med moderbolaget Skandia vilket innebär att 
den finansiella risken för verksamheten inte finns i Skandiabanken utan i moderbolaget Skandia. Skandiabanken 
fakturerar moderbolaget enligt självkostnadspris för verksamheten, dvs verksamheten generar inget resultat i 
Skandiabanken. Andra insourcade enheter från moderbolaget Skandia är kundtjänst, produktutveckling, produktanalys 
samt marknadsfunktioner. Fakturering sker till moderbolaget Skandia och Skandia Liv efter att den svenska 
bankverksamheten belastats med ianspråktagen andel av enhetens kostnader.  
 
Resultat för perioden januari - juni 2010 jämfört med motsvarande period föregående år 
Rörelseresultatet före skatt för första halvåret uppgick till 101 (114) Mkr. Rörelseresultatet inkluderar resultat från 
Skandiabankens verksamheter i Norge, den svenska kronan har stärkts marginellt och den positiva effekten på 
resultatet uppgick till 0,2 (2) Mkr.  
 
Resultat för den norska bankverksamheten uppgick till 98 (71) Mkr, det ökade resultatet hänförs till ökade 
rörelseintäkter, lägre rörelsekostnader samt lägre kreditförluster. Resultatet för den svenska bankverksamheten 
uppgick till - 8 (29) Mkr, det lägre utfallet hänförs primärt till ett lägre räntenetto och ökade kostnader för "Arvoden och 
köpta tjänster". Den svenska fondverksamhetens resultat uppgick till 13 (14) Mkr. Servicesegmentet redovisar ett 
resultat på -2 Mkr. Kostnader för att bedriva verksamheten vidarefaktureras i sin helhet exklusive kostnader för 
pensionskostnader beräknade enligt IAS19. För ytterligare information se not 2 "Rapportering av rörelsesegment". 
 
Intäkter 

 2010 2009 Förändring Förändring 
Intäkter Jan-jun Jan-jun Mkr procent 
Räntenetto 395 445 -50 -11% 
Provisionsnetto  256 251 5 2% 
Nettoresultat finansiella transaktioner 50 15 35 233% 
Övriga intäkter  417 20 397 1 085% 
Summa intäkter 1 118 731 387 53% 
     

 
Räntenetto 
Räntenettot minskade med 11 procent till 395 (445) Mkr. Den svenska bankverksamheten minskade räntenettot med 
59 Mkr till 159 (218) Mkr. Medelsaldovolym för utlåning till allmänheten ökade med 2 933 Mkr till 23 259 (20 326) Mkr 
och medelsaldovolym för inlåning från allmänheten minskade med 1 351 Mkr till 29 920 (31 271) Mkr. Jämfört med 
första halvåret 2009 har räntor på utlåning till kund sänkts och med hänsyn till det låga ränteläget har det inte varit 
möjligt att sänka inlåningsräntorna i samma takt.  
 
Den norska verksamheten ökade räntenettot med 9 Mkr till 236 (227) Mkr. I den norska verksamheten har 
marginalerna likaså pressats men i mindre mån än för den svenska verksamheten. Den norska marknaden har ett 
högre ränteläge än den svenska och filialen i Norge har haft möjlighet att anpassa inlåningsräntorna efter sjunkande 
marknadsräntor. Medelsaldovolym för utlåning till allmänheten ökade med 243 Mkr till 25 187 (24 944) Mkr. 
Medelsaldovolym för inlåning från allmänheten ökade med 5 910 till 31 153 (25 243) Mkr.  
 
Räntenettot har belastats med avgifter till den svenska statliga stabilitetsfonden samt svenska och norska 
insättargarantin med 38 (25) Mkr. 
 
Den överskottslikviditet, som föreligger i Sverige och Norge, placeras i respektive land i räntebärande värdepapper 
samt utlåning till kreditinstitut. Motsvarande period föregående år placerades i stort sett hela överskottslikviditeten på 
den svenska marknaden. Medelsaldovolym för överskottslikviditet uppgick till 17 080 (15 631) Mkr varav 58 (91) 
procent avser den svenska bankverksamheten.  
 
Provisionsnetto  
Provisionsnettot ökade med 2 procent till 256 (251) Mkr. I den svenska bankverksamheten ökade provisionsnettot med 
3 Mkr till 75 (72) Mkr. Intäkter för courtage och andra värdepappersprovisioner ökade med 14 Mkr. 
Betalningsförmedlingsprovisioner hänförligt till korttransaktioner minskade med 12 Mkr varav 7 Mkr avsåg rättelse av 
för höga interchangeintäkter avseende år 2009. Den norska bankverksamheten ökade provisionsnettot med 2 Mkr till 
105 (103) Mkr, förändringen hänförs till utlåningsprovisioner. Provisionsnettot för fondverksamheten var oförändrat och 
uppgick till 76 Mkr. 
 
Nettoresultat av finansiella transaktioner 
Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade med 35 Mkr till 50 (15) Mkr. Resultatet i den svenska 
bankverksamheten ökade med 32 Mkr varav 17 Mkr avsåg orealiserad vinst avseende säkringsredovisning, 
12 mkr avsåg realiserade värdeförändringar vid avyttring av räntebärande värdepapper och 6 Mkr avsåg positiva 
valutakursförändringar. Resultat för den norska bankverksamheten ökade med 3 Mkr och avsåg realiserade 
värdeförändringar vid avyttring av räntebärande värdepapper. 
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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
Övriga rörelseintäkter  
Övriga rörelseintäkter ökade med 397 Mkr till 417 (20) Mkr. Intäkter från koncernföretag utanför Skandiabanken 
koncern ökade till 396 (15) Mkr. Det svenska servicesegmentet, som säljer tjänster avseende rådgivningspersonal samt 
kundtjänst och andra tjänster, svarar för 374 Mkr av försäljningen av tjänster till koncernföretag utanför Skandiabanken 
koncern.  
 
Övriga rörelseintäkter avseende den svenska bankverksamheten ökade med 24 mkr till 44 (20) Mkr. Den 19 januari 
2010 togs beslut i den svenska Visa-föreningen avseende utdelning av kontanter och aktier. Skandiabanken Sverige 
erhöll 9 Mkr i kontant utdelning och 9 Mkr i aktier. Den globala VISA-organisationen har omstrukturerats och VISA Inc i 
USA börsintroducerades år 2008. Det innebar att VISA Europe Ltd erhöll kontanter av och aktier i VISA Inc. VISA 
Europe Ltd har delat ut dessa kontanter och aktier till sina aktieägare, bla VISA Sweden förening.  
 
Kostnader före kreditförluster 

 2010 2009 Förändring Förändring 
Kostnader före kreditförluster Jan-jun Jan-jun Mkr procent 
Personalkostnader -428 -124 -304 245% 
Övriga administrativa kostnader -533 -435 -98 23% 
Avskrivningar -5 -4 -1 25% 
Övriga rörelsekostnader -25 -18 -7 39% 
Summa kostnader före kreditförluster -991 -581 -410 71% 

 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna uppgick till 428 (124) Mkr. Det svenska servicesegmentet svarar för 305 (0) Mkr av 
personalkostnaderna. Medelantal anställda i servisesegmentet uppgick till 829 (0) personer. Det är en ökning med 48 
personer jämfört med när verksamheten insourcades från moderbolaget Skandia hösten 2009. Ökat antal anställda 
förklaras till största delen av att i början av året, överfördes enheter avseende produktutveckling, produktanalys, 
marknadsfunktioner samt Telemarketing, från det svenska banksegmentet till servicesegmentet. Antal överförda 
personer uppgick till 44 personer. Den svenska bankverksamhetens andel av servicesegmentets ökade 
personalkostnader belastar "Övriga administrationskostnader". 
 
Personalkostnaderna för den svenska bankverksamheten minskade med 8 Mkr till 47 (55) Mkr samtidigt som 
medelantal anställda minskade med 12 till 132 (144) personer. Pensionskostnader beräknade enligt IAS19 minskade 
med 2 Mkr. Första halvåret 2009 flyttades enheter avseende produktutveckling, produktanalys samt 
marknadsfunktioner över till den svenska bankverksamheten från moderbolaget Skandia. Dessa enheter har under år 
2010 överförts tills servicesegmentet vilket inneburit färre antal anställda med 44 personer. Andra enheter inom 
bankverksamheten har ökat antal anställda vilka dock till största delen tidigare var inhyrda. Sammantaget innebär 
nettoeffekten av dessa förändringar att den lägre personalkostnaden återfinns som ökad kostnad på raden för "övriga 
administrativa kostnader". 
 
Den norska bankverksamheten har ökat medelantal anställda med 14 procent till 179 (157) personer och kostnaderna 
ökade till 71 (61) Mkr. Den norska verksamheten har fortsatt att minska inhyrd personal, primärt IT-personal och i stället 
ökat antal anställda, vilket innebar att kostnaderna tidigare återfanns på raden "Arvoden och köpta tjänster" under 
rubriken "Övriga administrationskostnader".  
 
Fondverksamheten personalkostnader var oförändrade och uppgick till 8 Mkr. Medelantal anställda minskade till 9 (12) 
personer.  
 
Övriga administrationskostnader  
Övriga administrationskostnader ökade med 98 Mkr till 533 (435) Mkr. För den svenska bankverksamheten ökade  
kostnaderna med 55 Mkr till 274 (219) Mkr. Det är framför allt ökade kostnader för "Arvoden och köpta tjänster" vilka  
avser IT- och projektrelaterade kostnader, ökade kostnader från Servicesegementet samt andra kostnader avseende till  
moderbolaget Skandia centraliserade funktioner. Det svenska banksegmentet belastas med 80 Mkr avseende andel av  
Servicesegmentets totala kostnader. 
 
I den norska bankverksamheten minskade kostnaderna till 144 (159) Mkr. Drift- och transaktionskostnader minskade  
till följd av att flera av de nya kunderna använder "BankID" vilket genererar en lägre kostnad men även samtliga andra  
kategorier av kostnader visar ett lägre utfall. 
 
Kostnaderna för fondverksamheten var oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick  
till 58 Mkr. 
 
Övriga rörelsekostnader 
Övriga rörelsekostnader ökade med 7 Mkr 25 (18) Mkr och avser ökade marknadsföringskostnader i det svenska 
servicesegmentet. 
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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
Kreditförluster  

 2010 2009  
 Mkr Jan-jun Jan-jun Förändring 
Kreditförluster -26 -36 -10 
varav konstaterade kreditförluster -21 -7 -14 
varav inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 2 1 1 
varav reserveringar -7 -30 23 
Kreditförlustnivå i % av ingående balans för utlåning till allmänheten 0,11% 0,16% -0,05% 
Utlåning till allmänheten 48 942 45 489 3 453 
Osäkra fordringar, brutto 178 160 18 
Reservering i balansräkningen 111 92 19 
Osäkra fordringar, netto 67 68 -1 
Andel osäkra fordringar netto i % av utlåning till allmänheten 0,14% 0,15% -0,01% 

 
Kreditförluster netto minskade med 10 Mkr till 26 (36) Mkr vilket motsvarar ett lägre utfall på 28 procent. 
Kreditförlusterna i den svenska bankverksamheten uppgick till 0 (5) Mkr och för den norska bankverksamheten till 26 
(31) Mkr.  
 
Konstaterade kreditförluster ökade till 21 (7) Mkr och avsåg till största delen hushållskrediter i form av konto- och 
kortkrediter i den norska bankverksamheten. Att de konstaterade förlusterna har ökat kraftigt kan härledas till ökade 
reserveringar i den norska verksamheten under sista halvåret 2008 vilka under första halvåret 2010 har konstaterats. 
Det lägre utfallet för totala kreditförluster förklaras av ett lägre reserveringsbehov, framför allt för konto- och kortkrediter 
i den norska bankverksamheten men också avseende bolånekrediter i både den svenska och norska 
bankverksamheten. 
 
Osäkra fordringar, netto minskade till 67 (68) Mkr. Den norska verksamheten minskade osäkra fordringar netto med 8 
Mkr till 50 (58) Mkr varav 31 (42) Mkr avsåg bolånekrediter. Den svenska verksamheten ökade osäkra fordringar netto 
med 7 Mkr till 17 (10) Mkr, förändringen avsåg primärt bolånekrediter.  
  
Kreditförlustnivån, dvs kreditförluster i förhållande till ingående balans vid årets början för utlåning till allmänheten, 
minskat till 0,11 (0,16) procent. För den svenska bankrörelsen har nivån sjunkit till 0,00 (0,05) procent och för den 
norska verksamheten sjönk nivån till 0,20 (0,25) procent. 
 
Balansräkning, likviditet och förvaltat kapital, 30 juni 2010 jämfört med 31 december 2009 

   Förändring Förändring 
 mdr 30 juni 2010 31 dec 2009 mdr procent 
Balansomslutning 71,9 69,1 2,8 4% 
     
Utlåning till allmänheten 48,9 48,6 0,3 1% 
varav Sverige 23,7 22,8 0,9 4% 
varav Norge 25,2 25,8 -0,6 -2% 
     
Inlåning från allmänheten 64,8 61,7 3,1 5% 
varav Sverige 30,1 31,1 -1,0 -3% 
varav Norge 34,7 30,6 4,1 13% 
     
Överskottslikviditet 1 20,1 17,3 2,8 16% 
          
Förvaltad fondförmögenhet 61,2 59,7 1,5 3% 
     
1 Tillgodohavande hos Sveriges riksbank och Norges Bank, kort ut- och inlåning till/från kreditinstitut samt räntebärande 
värdepapper klassificerade som "Finansiella tillgångar som kan säljas" (AFS) med avdrag för ställda säkerheter  

 
Koncernens balansomslutning ökade med 2,8 mdr till 71,9 (69,1) mdr. Balansräkningen inkluderar Skandiabankens 
verksamheter i Norge, justerat för påverkan av valutaeffekter ökade balansomslutningen med 4,0 mdr. 
 
Utlåningen ökade i Sverige med 0,9 mdr till 23,7 (22,8) mdr och i Norge minskade utlåningen med 0,6 mdr till 25,2 
(25,8) mdr, förändringarna avsåg till största delen bolånekrediter. Ökade inlåningsvolymer beror framför allt på ökad 
inlåning avseende högräntekonton i Norge. 
 
Likviditeten har ytterligare förstärkts och inget behov föreligger av upplåning på kreditmarknaderna. Till följd av att 
inlåningen ökade mer än utlåningen har överskottslikviditeten förstärkts ytterligare med 2,8 mdr till 20,1 (17,3) mdr. 
Relationen mellan in- och utlåning uppgick till 132 (127) procent.  
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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
Överlikviditeten utgör Skandiabankens likviditetsreserv och består av tillgodohavanden hos centralbanker, kort utlåning 
till kreditinstitut samt likvida räntebärande värdepapper vilka med kort varsel kan realiseras och omsättas till kontanter 
med avdrag för ställda säkerheter för upptagna lån från Sveriges riksbank. Likviditetsreserven uppgår till 20,1 (17,3)  
mdr och skall alltid uppgå till 20 (25) procent av inlåning från allmänheten.  
 
Likviditetsreserven inkluderar räntebärande värdepapper på 17,1 (16,6) mdr varav 6,3 (6,3) mdr är pantsättningsbara 
tillgångar hos Sveriges riksbank och Norges Bank och 2,0 (2,0) mdr har ianspråktagits som säkerhet för upptagande av 
lån hos Sveriges riksbank. 
 
Placeringar i räntebärande värdepapper, inom de svenska och norska rörelserna, hålls normalt till förfall även om 
möjlighet finns att avyttra innehavet i förtid. Den återstående löptiden för dessa innehav fördelas med 57 (66) procent 
inom ett år, 42 (34) procent mellan ett och tre år samt 1 procent längre än tre år.  

Av innehavet har 40 (43) procent AAA-rating och 35 (33) procent avsåg säkerställda obligationer, 8 (13) procent har 
AA-rating, 30 (24) procent har A-rating, 2 (4) procent BBB-rating och 20 (16) procent har inte rating. Kreditvärderingar 
inhämtas från Standard & Poor´s, Moody´s och Fitch. Placeringarna består av säkerställda obligationer och FRN-lån. 
Av samtliga innehav per balansdagen har 1 (8) innehav nedgraderats under året vilket dock inte inneburit något 
nedskrivningsbehov. Investeringsportföljen har bedömts inneha en god kreditkvalitet och inga osäkra fordringar 
föreligger.  
 
Kapitalbas och kapitaltäckning  

    
 30 juni 2010 31 dec 2009 Förändring 
Kapitaltäckningsgrad 13,78% 13,07% 0,71 
Primärkapitalrelation 9,37 8,86 0,51 
Kapitalkrav, mdr 2 177 2 277 -100 
Kapitaltäckningskvot 1,72 1,63 0,09 

 
Kapitalkravet har minskat primärt till följd av att placeringar i räntebärande värdepapper har gjorts med motparter samt 
innehav med högre kreditbetyg, jämfört med 31 december 2009. Dessutom ha kapitalbasen stärkts till följd av lägre 
utfall på orealiserade vinster, vilka dras av från kapitalbasen, hänförliga till "Finansiella tillgångar som kan säljas". 
Periodens totalresultat har verifierats av bolagets revisorer och därmed medräknats i kapitalbasen. Sammantaget har 
det inneburit en högre kapitaltäckningsgrad samt primärkapitalrelation.  
 
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.  
 
För ytterligare upplysningar se not 11 "Kapitaltäckningsanalys" samt separat rapport avseende upplysningar om 
periodisk information, 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 2010. 
 
Klagomål och tvister  
Skandiabanken har ett fåtal klagomål eller rättstvister. I de fall Skandiabanken bedömer att ekonomisk ersättning kan 
komma att utgå eller att tvistig återbetalning kan förväntas utebli har reservering gjorts efter bedömning i varje enskilt 
ärende. 
 
Årsstämma 
Årsstämman utsåg den 2 juni 2010 fyra nya styrelseledamöter. Mårten Andersson som är anställd i moderbolaget 
Skandia och är nordisk chef för privataffären, utsågs till ny styrelseordförande. Andra nya ordinarie styrelseledamöter är 
Andrew Birrell och Paul Henratty från Old Mutual Plc, moderbolag till Skandiabankens moderbolag 
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) samt Lars Otterbeck tillika vice ordförande i moderbolaget Skandia. 
 
Tidigare styrelseordförande Magnus Beer omvaldes till ordinarie styrelseledamot. Styrelsearvoden utgår inte till 
styrelseledamöter eller suppleanter som är anställda inom Old Mutual-koncernen. Det innebär att ersättning utgår till 
styrelseledamot Magnus Beer samt Lars Otterbeck. Stämman har fattat beslut att sänka arvodet till Magnus Beer till 
200 (400) tkr. 
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Förvaltningsberättelse koncernen 
 
Bob Head och Per Wahlström avgick som ordinarie styrelseledamöter och årsstämman beslutade om omval av Rafael 
Galdon Brugarolos samt Bertil Hult.  
 
Anne Andersson kvarstår som ordinarie styrelseledamot samt arbetstagarrepresentant. Gert -Ove Zettergren har 
lämnat styrelsen som ordinarie styrelseledamot och arbetstagarrepresentant och har ersatts av Yvonne Andersson.  
 
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägare med 50 (25) kronor per aktie, totalt 200 (100) Mkr.  
 
Upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer samt förväntad framtida utveckling 
Skandiabanken är verksam i Sverige och Norge där konjunkturen förväntas stärkas och centralbankerna i de båda 
länderna förväntas höja räntorna. Detta kan komma att få en positiv effekt på intjäningsförmågan och framför allt 
räntenettot. Däremot föreligger risk att den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna kan komma att påverkas 
negativt med hänsyn till utvecklingen i andra länder. Även om räntorna förväntas stiga och marginalpressen kan 
komma att minska så ökar konkurrensen mellan bankerna avseende sparprodukter, i både Sverige och Norge vilket 
kan innebära fortsatt press föreligga på räntenettot.  
 
Kreditrisken bedöms även fortsättningsvis att våra låg med hänsyn till att Skandiabanken är en hushållsbank för 
privatpersoner. Kreditrisken avseende investeringsportföljen bedöms likaså att fortsättningsvis att vara låg då 
placeringar görs med motparter och innehav med högre kreditbetyg än tidigare. 
 
Likviditetsrisken förväntas även fortsättningsvis att vara låg med hänsyn till prognostiserat inlåningsöverskott, vilket 
innebär att upplåningsbehov inte bedöms föreligga. 
 
Nya regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar samt likviditetsrisker kommer successivt att införas från och 
med 31 december 2010 och förväntas vara införda i sin helhet före utgången av år 2012. Dessa regelverk befinner sig 
ännu på förslagsstadium men förväntas innebära påverkan på intjäning, kredit- och likviditetsrisker samt kapitalkrav. 
 
Beskrivning av risker samt riskhantering återfinns i Skandiabankens årsredovisning 2009, se sidan 47-56. Information 
om kapitaltäckning och riskhantering, benämnt Pelare III återfinns dels i den mer omfattande årliga rapporten "0912 
Årlig information om kapitalräckning och riskhantering Pelare III" samt kvartalsrapporten "1006 Periodisk information 
om kapitaltäckning", se www.skandiabanken.se/ Om oss/ Finansiell info. 
 
Upplysningar om ändrade redovisningsprinciper 
Ändring har skett i två regelverk, IFRS 3 "Rörelseförvärv" samt IAS 27 "Koncernredovisning och separata finansiella 
rapporter". Ändringarna har inte inneburit någon påverkan under rapportperioden men kan komma att innebära 
påverkan framöver. För ytterligare information, se not 1 "Redovisningsprinciper". 
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Resultaträkningar samt Rapport över totalresultat, koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
Resultaträkning  2010 2009 2009
 Not Jan-jun Jan-jun Helår
Ränteintäkter 814,4 1 089,6 1 867,2
Räntekostnader  -419,5 -644,4 -1 054,0
Räntenetto 394,9 445,2 812,8
Provisionsintäkter 527,5 474,6 1 021,3
Provisionskostnader -271,4 -223,9 -480,4
Provisionsnetto 3 256,1 250,7 540,9
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 50,4 14,5 32,7
Övriga rörelseintäkter 416,7 20,2 305,5
Summa rörelseintäkter 1 118,1 730,6 1 691,9
 
Personalkostnader -428,5 -123,6 -421,8
Övriga administrationskostnader -532,8 -435,5 -929,0
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -4,8 -3,8 -8,9
Övriga rörelsekostnader -25,1 -17,9 -40,1
Summa kostnader före kreditförluster -991,2 -580,8 -1 399,8
   
Resultat före kreditförluster 126,9 149,8 292,1
 
Kreditförluster, netto 5 -26,1 -35,7 -61,9
Avyttring materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, netto 0,1 - 0,0
Periodens resultat före skatt 100,9 114,1 230,2
 
Skatter  -28,3 -32,1 -60,0
Periodens resultat  72,6 82,0 170,2
 
Hänförligt till: 
Aktieägare i Skandiabanken AB 72,0 81,6 169,3
Minoritetsintressen 0,6 0,4 0,9
 
 
 
Rapport över totalresultat 2010 2009 2009
 Jan-jun Jan-jun Helår
Periodens resultat efter skatt 72,6 82,0 170,2
     
Övrigt totalresultat    
Reserv för finansiella tillgångar som kan säljas  -50,6 41,4 84,6
Säkring av nettoinvestering   0,1 -0,3 1,5
Omräkningsdifferens  -31,0 46,5 71,3
Skatter hänförligt till övrigt totalresultat   13,5 -10,9 -22,4
Summa övrigt totalresultat efter skatt  -68,0 76,7 135,0
         
Periodens totalresultat efter skatt  4,6 158,7 305,2
     
Hänförligt till:     
Aktieägare i Skandiabanken AB (publ)  4,0 158,3 304,2
Minoritetsintressen  0,6 0,4 1,0
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Balansräkningar, koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
Balansräkning   

Tillgångar  Not 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 374,2 6 990,9 1 675,6
Utlåning till kreditinstitut 2 597,9 345,7 1 025,3
Utlåning till allmänheten 6 48 941,7 45 488,7 48 633,7
Verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk 120,3 191,6 152,7
Finansiella tillgångar till verkligt värde 25,2 18,4 10,8
Finansiella tillgångar som kan säljas 17 153,3 14 366,4 16 601,6
Finansiella placeringar som innehas till förfall - 200,0 200,0
Goodwill och andra immateriella tillgångar  8,4 26,3 10,7
Materiella anläggningstillgångar 14,4 10,2 16,2
Aktuella skattefordringar 8,0 1,1 3,1
Uppskjutna skattefordringar 39,0 24,6 25,0
Övriga tillgångar 406,3 377,9 578,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 217,8 145,4 200,5
Summa tillgångar 71 906,5 68 187,2 69 133,8
  
Skulder och eget kapital 
Skulder till kreditinstitut 2 057,7 69,2 2 074,4
In- och upplåning från allmänheten 64 812,8 63 192,9 61 738,9
Finansiella skulder till verkligt värde 106,6 192,0 155,6
Aktuella skatteskulder 26,6 14,5 43,4
Övriga skulder 580,1 452,4 484,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 398,5 411,1 511,0
Uppskjutna skatteskulder - 1,1 -
Avsättningar  121,8 99,9 128,9
Efterställda skulder 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Summa skulder 69 304,1 65 633,1 66 336,2
  
Eget kapital    
Minoritetsintresse 5,1 3,9 4,5
Eget kapital hänförligt till aktieägare i Skandiabanken AB (publ)  
Aktiekapital 400,0 400,0 400,0
Reserver 26,6 36,3 94,6
Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat 2 170,7 2 113,9 2 298,5
Summa eget kapital hänförligt aktieägarna i Skandiabanken AB (publ) 2 597,3 2 550,2 2 793,1
Summa eget kapital 2 602,4 2 554,1 2 797,6
Summa skulder och eget kapital 71 906,5 68 187,2 69 133,8
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Förändringar i eget kapital, koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 
Förändringar i eget kapital, Mkr 
 

  Verkligt     
 Aktie- värde - Omräknings- Balanserade    
  kapital reserv 1 reserv 2 vinstmedel 3 Minoritet Totalt 
       
Ingående eget kapital 2009 400,0 -20,3 -20,0 2 131,8 3,5 2 495,0 
       
Periodens resultat    81,6 0,4 82,0 
Övrigt totalresultat   30,5 46,1     76,7 
Periodens totalresultat  30,5 46,1 81,6 0,4 158,7 
       
Tillskott från moderbolaget, aktierelaterad ersättning  0,4  0,4 
Utdelning 4     -100,0  -1 701,2 
Utgående eget kapital 2009-06-30 400,0 10,2 26,1 2 113,9 3,9 2 554,1 
       
Ingående eget kapital 2010 400,0 41,9 52,7 2 298,5 4,5 2 797,6 
       
Periodens resultat    72,0 0,6 72,6 
Övrigt totalresultat   -37,1 -30,9     -68,0 
Periodens totalresultat  -37,1 -30,9 72,0 0,6 4,6 
       
Tillskott från moderbolaget, aktierelaterad ersättning  0,2  0,2 
Utdelning 5       -200,0   -200,0 
Utgående eget kapital 2010-06-30 400,0 4,8 21,8 2 170,7 5,1 2 602,4 

 
1 I "Verkligt värdereserv" redovisas orealiserade värdeförändringar för "Finansiella tillgångar som kan säljas". Skandiabanken tillämpar denna kategori för 
räntebärande värdepapper samt för aktieinnehav. 
2 Med "Omräkningsreserv" avses de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheternas finansiella rapporter till koncernens 
rapportvaluta samt valutakursdifferens avseende säkring av nettoinvestering i utländsk valuta. 
3 I balanserade vinstmedel redovisas aktieägartillskott från moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) vilket motsvarar det av moderbolaget      
  Skandiabanken AB (publ) lämnade koncernbidraget. Transaktionen syftar till att bibehålla kapitalnivån i Skandiabanken. Syftet med erhållna och     
  lämnade koncernbidrag i Skandiabanken koncern är att minimera skatten i Skandia koncern. 
 
  I enlighet med tolkning IFRS 2 redovisar Skandiabanken, i egenskap av dotterföretag, tillskott från moderbolaget avseende aktierelaterad ersättning till  
  anställda. Tillskottet redovisas som ökning av eget kapital och motsvarande post har belastat personalkostnader i resultaträkningen vilket innebär att det  
  egna kapitalet är oförändrat av transaktionen.   
 
4 Utdelning har skett med 0,1 mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Beslut om utdelning har fastställts av bolagsstämman den  
  30 juni 2009 med 25 kronor per aktie och redovisas mot balanserade vinstmedel.  
 
5 Utdelning har skett 0,2 mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Beslut om utdelning har fastställts av bolagsstämman den  
  2 juni 2010 med 50 kronor per aktie och redovisas mot balanserade vinstmedel.  
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Kassaflödesanalys, koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
 

Kassaflödesanalys 2010 2009 2009
 Jan-jun Jan-jun Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 344,2 3 376,4 -1 340,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 199,2 -19,0 -14,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 -200,0 -100,0 -100,0

Periodens kassaflöde 2 343,4 3 257,4 -1 454,1
 
Likvida medel vid periodens början 2 626,6 3 867,6 3 867,6
Kursdifferens i likvida medel -55,6 142,4 213,1
Periodens kassaflöde 2 343,4 3 257,4 -1 454,1

Likvida medel vid periodens slut 4 914,4 7 267,4 2 626,6
 
1 Utdelning har skett med 0,2 (0,1) mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).  
 

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

Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter 
 
not 1 Redovisningsprinciper 
not 2 Rapportering av rörelsesegment 
not 7 Övriga ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden 
not 8 Derivat 
not 9 Tvister 
not 10 Upplysningar om närstående 
not 11 Kapitaltäckning 
not 12 Nyckeltal 
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Noter koncernen 
 
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) (1995:1 559) 
– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25 om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag 
– Rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, RFR 1.3 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”  
 
Förändringar i redovisningsprinciper, presentation samt jämförelsetal 
Ändring har skett i nedan två regelverk vilka inte inneburit någon påverkan under rapportperioden men kan komma att 
innebära påverkan framöver. 
 
IFRS 3 "Rörelseförvärv"  
Huvudsakliga ändringar avser att transaktionskostnader vid förvärv skall kostnadsföras och inte ingå i 
anskaffningsvärdet, att minoritetsintressen får värderas till verkligt värde, regler för stegvisa förvärv, redovisning av 
villkorade köpeskillingar samt redovisning av förvärvade uppskjutna skattefordringar. Att transaktionskostnader inte 
skall ingå i anskaffningsvärdet gäller endast koncernredovisningen, i moderbolaget ingår dessa fortsättningsvis i 
anskaffningsvärdet. 
 
IAS 27 "Koncernredovisning och separata finansiella rapporter" 
Huvudsakliga ändringar i befintlig standard avser reglering av redovisning av förändring i minoritetsintresse, som inte 
resulterar i att moderföretaget mister det bestämmande inflytandet, värdeförändringen skall då redovisas direkt i eget 
kapital och fördelas på företagets ägare. I de fall moderföretaget mister det bestämmande inflytandet värderas 
kvarvarande minoritetsandel till verkligt värde.  
 
 
Samma redovisningsprinciper och värderingsgrunder har tillämpats i delårsrapporten som för årsredovisningen 
avseende 2009.  
 
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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Noter koncernen 
 
2. Rapportering av 
rörelsesegment 

Sverige -  
Bankverksamhet 

Norge - 
Bankverksamhet 

Elimineringar 
Bankverksamhet 

Total  
Bankverksamhet 

Sverige - 
Fondverksamhet 

Elimineringar 
Bank/Fond Serviceverksamhet

Elimineringar 
Bank/Service 

Totalt 
koncern 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
 Belopp i SEK Mkr Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun 
Resultaträkningar     
Räntenetto 162 217 236 227 - - 398 444 0 1 - - - - -3 - 395 445 
Provisionsnetto 75 72 105 103 - - 180 175 76 76 - - - - - - 256 251 
Netto finansiella transaktioner 40 8 10 7 - - 50 15 0 0 - - - - - - 50 15 
Övriga intäkter 44 20 - 0 -2 -2 42 18 3 3 -2 -1 454 - -80 - 417 20 
Rörelseintäkter 321 317 351 337 -2 -2 670 652 79 80 -2 -1 454 - -83 - 1 118 731 
Personalkostnader -47 -55 -71 -61  -  - -118 -116 -8 -8 - - -305 - 3 - -428 -124 
Övriga administrativa kostnader -274 -219 -146 -161 2 2 -418 -378 -58 -58 2 1 -139 - 80 - -533 -435 
Av-och nedskrivningar av materiella tillgångar  0 0 -2 -2  -  - -2 -2 0 0 - - -1 - - - -3 -2 
Avskrivningar av immateriella tillgångar - - -2 -2 - - -2 -2 - - - - - - - - -2 -2 
Övriga rörelsekostnader -8 -9 -6 -9 - - -14 -18 0 0 - - -11 - - - -25 -18 
Kostnader före kreditförluster  -329 -283 -227 -235 2 2 -554 -516 -66 -66 2 1 -455 - 83 - -991 -581 
Kreditförluster, netto 0 -5 -26 -31  -  - -26 -36 - - - - - - -26 -36 
Avyttringar materiella/immateriella tillgångar 0 -  -  -  -  - - - 0 - - - - - 0 - 
Periodens resultat före skatt -8 29 98 71  -  - 90 100 13 14 - - -2 - - - 101 114 
Skatter 2 -8 -27 -20 - - -25 -28 -3 -4 - - 0 - - - -28 -32 
Periodens resultat  -6 21 71 51 - - 65 72 10 10 - - -2 - - - 73 82 
     
Interna intäkter 2 37 47 3 1  -  - 40 48 - - - - 80 - - - 120 48 
Interna kostnader 2 -82 -1 -12 -31  -  - -94 -32 -23 -16 - - -3 - - - -120 -48 
     
Totalresultat     
Periodens resultat -6 21 71 51 - - 65 72 10 10 - - -2 - - - 73 82 
Övrigt totalresultat     
Reserv för finansiella tillgångar som kan säljas -38 41 -13 - - - -51 41 - - - - - - - - -51 41 
Säkring av nettoinvestering  0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 
Omräkningsdifferens -31 47 - - - - -31 47 - - - - - - - - -31 47 
Skatter hänförligt till övrigt totalresultat 10 -11 4 - - - 14 -11 - - - - - - - - 14 -11 
Summa övrigt totalresultat efter skatt -59 77 -9 - - - -68 77 - - - - - - - - -68 77 
Periodens totalresultat efter skatt -65 98 62 51 - - -3 149 10 10 - - -2 - - - 5 159 
     
Balansräkning     
Tillgångar     
Utlåning till allmänheten 23 674 21 264 25 268 24 225 - - 48 942 45 489 - - - - - - - - 48 942 45 489 
Övriga tillgångar 6 11 798 15 718 11 610 7 411 -584 -580 22 824 22 549 151 201 -11 -52 - - - - 22 964 22 698 
Summa tillgångar 35 472 36 982 36 878 31 636 -584 -580 71 766 68 038 151 201 -11 -52 - - - - 71 906 68 187 
     
Skulder     
In- och upplåning från allmänheten 30 065 33 442 34 748 29 751 - - 64 813 63 193 - - - - - - - - 64 813 63 193 
Övriga skulder 6 4 005 1 905 985 975 -584 -580 4 406 2 300 96 148 -11 -8 - - - - 4 491 2 440 
Summa skulder 34 070 35 347 35 733 30 726 -584 -580 69 219 65 493 96 148 -11 -8 - - - - 69 304 65 633 
     
Nyckeltal     
Placeringsmarginal, % 3 0,90 1,22 1,42 1,67 - - 1,16 1,44 - - - - - - - - 1,16 1,44 
K/I-tal efter kreditförluster, 4 1,02 0,91 0,72 0,67 - - 0,87 0,85 0,84 0,83 - - - - - - 0,91 0,84 
Kreditförlustnivå, % 5 0,00 0,05 0,20 0,25 - - 0,11 0,16 - - - - - - - - 0,11 0,16 
Medelsaldo 35 838 35 588 33 189 27 105 -629 -1 059 68 398 61 634 205 167 -85 - - - - - 68 518 61 801 
Antal kunder, tusental 435 428 344 334 - - 779 762 - - - - - - - - 779 762 
Medelantal anställda, totalt 132 144 179 157 - - 311 301 9 11 - - 829 - - - 1 149 312 
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Not 2 forts koncernen 
 
 
Rapportering av rörelsesegment 
Redovisning av rörelsesegment sker i enlighet med standarden IFRS 8 "Rörelsesegment". För kommentarer till 
segmentens utfall, se "Förvaltningsberättelse". 
 
Skandiabanken i Sverige och Norge bedriver bankverksamhet till hushållsmarknaden och erbjuder utlåning till 
privatpersoner primärt i form av bolånekrediter, privatlån, konto- och kortkrediter, depåutlåning samt inlåning. Förutom 
ut- och inlåningsverksamhet erbjuds tjänster för värdepappershandel.  
 
Segmentet "Fondverksamhet" avser dotterföretagen Skandia Fonder och Svenska Lärarfonder.  
 
"Sverige - Servicesegment" avser dels insourcad personal vilka bedriver rådgivningsverksamhet samt andra insourcade 
enheter från moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia som kundtjänst, produktutveckling, produktanalys samt 
marknadsfunktioner. Segmentets övriga intäkter avser dels till moderbolaget Skandia fakturerade ersättningar 
avseende rådgivningsverksamheten. Dessutom innehåller övriga intäkter fakturerade ersättningar till moderbolaget 
Skandia, Skandia Liv och segmentet "Sverige bankverksamhet" avseende kundtjänst, samt för produktutveckling, 
produktanalys samt marknadsfunktioner.  
 
Samtliga segment belastats med pensionskostnader beräknade enligt IAS19. För servicesegmentet motsvarar 
periodens resultat pensionskostnader enligt IAS 19. 
 
Respektive segment innehåller interna intäkter och kostnader. Separat upplysningar lämnas om respektive segments 
intäkter från andra segment.  
 
 
Fotnoter till tabell segmentsrapportering 
 
1 Inga nedskrivningar föreligger för materiella tillgångar. 
 
2 Interna intäkter och kostnader ingår i rad "Rörelseintäkter" samt "Övriga administrationskostnader" . 
 
3 Räntenetto i % av medelvolym (Balansomslutning) 
 
4 Kostnader inkl kreditförluster i relation till rörelseintäkter 
 
5 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten 
 
6 "Övriga tillgångar" avser samtliga andra tillgångar än utlåning till allmänheten som tillgodohavanden på centralbanker, 
utlåning till kreditinstitut, finansiella tillgångar som kan säljas mm. "Övriga skulder" avser samtliga andra skulder än 
inlåning från allmänheten som skulder till kreditinstitut, efterställda skulder mm. 
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Noter koncernen 
 
Belopp i SEK Mkr 
 
3. Provisionsnetto 2010 2009 2009
 Jan-jun Jan-jun Helår

Provisionsintäkter  
Betalningsförmedlingsprovisioner 144,6 149,0 317,0
Utlåningsprovisioner 0,4 0,5 0,8
Inlåningsprovisioner 0,9 0,8 1,2
Värdepappersprovisioner  379,5 321,8 696,1
Övriga provisioner 2,1 2,5 6,0
Summa provisionsintäkter 527,5 474,6 1 021,3
   
Provisionskostnader      
Betalningsförmedlingsprovisioner -33,7 -26,1 -59,5
Värdepappersprovisioner -235,3 -193,0 -410,3
Övriga provisioner -2,4 -4,8 -10,6
Summa provisionskostnader -271,4 -223,9 -480,4
   
Summa provisionsnetto 256,1 250,7 540,9
 
4. Nettoresultat finansiella transaktioner  2010 2009 2009
 Jan-jun Jan-jun Helår
Finansiella tillgångar till verkligt värde klassificerade som innehav för 
handel -2,3 -0,7 -1,2
- Aktier och andelar samt andra aktierelaterade instrument, värdeförändring -1,7 -1,0 -1,9
- Derivatinstrument räntebärande, värdeförändring -0,6 0,3 0,7
Finansiella tillgångar som kan säljas 15,5 0,2 2,9
- Räntebärande värdepapper, värdeförändring 15,5 0,2 2,9
Säkringsredovisning 1 17,7 1,1 -3,6
- Värdeförändring för säkrad post -32,3 -13,1 -51,9

- Värdeförändring för säkringsinstrument 50,0 14,2 48,3

Valutakursförändringar 19,5 13,9 34,6
Summa 50,4 14,5 32,7

 
1 Avser utfall säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk. 
 
5. Kreditförluster, netto 2010 2009 2009
 Jan-jun Jan-jun Helår
Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar 
Periodens nedskrivning för konstaterade kreditförluster -1,6 -0,4 -0,4

Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster   
som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster 1,2 - -
Periodens reservering för sannolika kreditförluster -1,4 -8,0 -13,5
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 0,2 0,0 0,1
Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster 5,0 4,1 9,5
Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 3,4 -4,3 -4,3
 
Gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar - - -
 
Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med 
begränsat värde och likartad kreditrisk 
Periodens nedskrivning för konstaterade kreditförluster -19,7 -6,9 -20,1
Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 1,8 1,6 3,3
Avsättning/upplösning för gruppvis värderade homogena lånefordringar -11,6 -26,1 -40,8
Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar -29,5 -31,4 -57,6
 
Periodens nettokostnad för kreditförluster -26,1 -35,7 -61,9
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  6. Utlåning till allmänheten  
        2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31
  Upplupet anskaffningsvärde 49 052,6 45 580,5 48 742,2
  Reservering för osäkra lånefordringar -110,9 -91,8 -108,5
  Summa utlåning till allmänheten 48 941,7 45 488,7 48 633,7
 
 

Lånefordringar fördelat på geografiska områden 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 
Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar  
(före beaktande av reserveringar)  49 052,6 45 580,5 48 742,2 
Sverige 23 686,5 21 277,6 22 842,2 

Norge 25 366,1 24 302,9 25 900,0 

    
Specifika reserveringar för individuellt värderande lånefordringar 27,4 32,0 33,0 
Sverige 7,7 9,2 12,0 

Norge 19,7 22,8 21,0 

    
Gruppvisa reserveringar för individuellt värderande lånefordringar - - - 
    
Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av 
lånefordringar 83,5 59,8 75,5 
Sverige 4,8 4,2 4,7 

Norge 78,7 55,6 70,8 

    
Totala reserveringar 110,9 91,8 108,5 
Sverige 12,5 13,4 16,7 

Norge 98,4 78,4 91,8 

    
Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar (efter beaktande av 
reserveringar) 48 941,7 45 488,7 48 633,7 
Sverige 23 674,0 21 264,2 22 825,5 

Norge 25 267,7 24 224,5 25 808,2 
 

Osäkra lånefordringar fördelat på geografiska områden 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 
Osäkra lånefordringar (efter beaktande av reserveringar) 66,4 68,1 67,5 
Sverige 16,6 10,0 15,6 

Norge 49,8 58,1 51,9 
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Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter 
 
 
7. Övriga ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31
Övriga ställda säkerheter 8 644,8 5 425,7 6 337,2
Eventualförpliktelser - 550,1 -
Åtaganden 22 728,9 24 508,2 22 215,1
 
 
8. Derivat 2010-06-30 2010-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2009-06-30 2009-06-30 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31

 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           
Swappar 1,8 106,6 4 585,0 3,0 192,0 5 935,0 0,3 155,1 5 290,0
Summa 1,8 106,6 4 585,0 3,0 192,0 5 935,0 0,3 155,1 5 290,0
          
Valutaderivat          
Terminer 0,1 - 17,3 - 0,1 31,0 0,0 0,0 22,2
Swappar 12,5 - 717,3 4,3 - 611,2 0,1 0,5 730,2
Summa 12,6 - 734,6 4,3 0,1 642,2 0,1 0,5 752,4
     
Summa  14,4 106,6 5 319,6 7,3 192,1 6 577,2 0,4 155,6 6 042,4

 
 
9. Tvister 
Skandiabanken har ett fåtal klagomål eller rättstvister. I de fall Skandiabanken bedömer att ekonomisk ersättning kan 
komma att utgå eller att tvistig återbetalning kan förväntas utebli har reservering gjorts efter bedömning i varje enskilt 
ärende. 
 
 
10. Upplysningar om närstående 
Upplysningar om närstående avser mellanhavanden och transaktioner med moderbolaget Försäkringsaktiebolaget 
Skandia (publ) samt andra koncernföretag utanför Skandiabanken koncern, inklusive Livförsäkringsaktiebolaget 
Skandia. Som närstående avses även dotterföretag inom Skandiabanken koncern. Till gruppen närstående hänförs 
också styrelse samt 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 2010. 
 
Transaktioner med närstående 
Utdelning har skett med 0,2 (0,1) mdr till moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). I övrigt har sedvanliga 
transaktioner med närstående förelegat under perioden.  
 
Förändringar i styrelse 
Årsstämman utsåg den 2 juni 2010 fyra nya styrelseledamöter. Mårten Andersson som är anställd i moderbolaget 
Skandia och är nordisk chef för privataffären, utsågs till ny styrelseordförande. Andra nya ordinarie styrelseledamöter är 
Andrew Birrell och Paul Henratty från Old Mutual Plc, moderbolag till Skandiabankens moderbolag 
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) samt Lars Otterbeck tillika vice ordförande i moderbolaget Skandia. 
 
Tidigare styrelseordförande Magnus Beer omvaldes till ordinarie styrelseledamot. Styrelsearvoden utgår inte till 
styrelseledamöter eller suppleanter som är anställda inom Old Mutual-koncernen. Det innebär att ersättning utgår till 
styrelseledamot Magnus Beer samt Lars Otterbeck. Stämman har fattat beslut att sänka arvodet till Magnus Beer till 
200 (400) tkr. 
 
Bob Head och Per Wahlström avgick som ordinarie styrelseledamöter och årsstämman beslutade om omval av Rafael 
Galdon Brugarolos samt Bertil Hult.  
 
Anne Andersson kvarstår som ordinarie styrelseledamot samt arbetstagarrepresentant. Gert -Ove Zettergren har 
lämnat styrelsen som ordinarie styrelseledamot och arbetstagarrepresentant och har ersatts av Yvonne Andersson. 
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11. Kapitaltäckningsanalys 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 
   
Kapitaltäckningsmått    
Kapitaltäckningsgrad 1 13,78% 13,70% 13,07% 
Primärkapitalrelation 2 9,37% 9,25% 8,86% 
Kapitaltäckningskvot 3 1,72 1,71 1,63 
   
Kapitalbas 4   
Eget kapital enligt senaste årsbokslut 31 december 2 793,1 2 491,5 2 793,1 
Periodens verifierade resultat 4,2 158,7 - 
Föreslagen utdelning - -200,0 
Betald utdelning -200,0 -100,0 - 
Minoritetsintresse 5,1 3,9 4,5 
Primärt kapital brutto 4.1 2 602,4 2 554,1 2 597,6 
Avgår immateriella tillgångar -8,4 -26,3 -10,7 
Avgår uppskjuten skattefordran -39,0 -24,6 -25,0 
Justering för finansiella tillgångar som kan säljas -4,8 -10,2 -41,9 
Primärt kapital netto 2 550,2 2 493,0 2 520,0 
Eviga förlagslån 4.2 900,0 900,0 900,0 
Tidsbundna förlagslån 4.3 300,0 300,0 300,0 
Summa supplementärt kapital 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Primärt och supplementärt kapital 3 750,2 3 693,0 3 720,0 
Avgår pensionstillgångar -0,4 - -0,4 
Kapitalbas 3 749,8 3 693,0 3 719,6 
Riskvägda exponeringar 5   
Kreditrisk enligt schablonmetoden 24 028,5 23 066,9 25 232,3 
Valutarisk 54,9 863,0 99,1 
Operativ risk enligt basmetoden 3 127,1 3 033,8 3 127,1 
Totalt riskvägda exponeringar 27 210,5 26 963,7 28 458,5 
   
Kapitalkrav 6   
Kreditrisk enligt schablonmetoden 1 922,3 1 845,4 2 018,6 
Valutarisk 4,4 69,0 7,9 
Operativ risk enligt basmetoden 250,2 242,7 250,2 
Totalt minimikapitalkrav  2 176,9 2 157,1 2 276,7 
   
 
Tillämpade regelverk 
Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med lagen (SFS 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 2010. 
 
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.  
 
 

12. Nyckeltal     
 

Resultatmått  2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31
Räntabilitet på eget kapital: Rörelseresultat efter  
schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 5,44% 6,58% 6,48%
 
K/I-tal efter kreditförluster: Summa kostnader inkl kreditförluster 
i relation till summa rörelseintäkter 0,91 0,84 0,86
  
Kapitaltäckningsmått (inkl periodens reviderade resultat) 
Kapitaltäckningsgrad: Kapitalbas i % av riskvägda exponeringar 13,78% 13,70% 13,07%
 
Primärkapitalrelation: Primärkapital i % av riskvägda exponeringar 9,37% 9,25% 8,86%
 
Osäkra fordringar m m 
Reserveringsgrad för osäkra fordringar: 
Reserv för sannolika kreditförluster i % av osäkra fordringar brutto 62,5% 57,4% 61,7%
 
Andel osäkra fordringar: Osäkra fordringar netto i % av total 
utlåning till allmänheten 0,14% 0,15% 0,14%
 
Kreditförlustnivå:  
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten 0,11% 0,16% 0,14%
 
Övriga uppgifter 
Medelantal anställda 1 149 312 461
 
Antal kunder 779 000 762 000 774 000
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