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Viktige hendelser

• Skandia annonserer at man utreder muligheten for å børsnotere Skandiabanken Norge på Oslo Børs  
 som en separat og selvstendig norsk bank. 
• Skandiabanken lanserer den tredje versjonen av nettbanken siden oppstarten i 2000. Den nye  
 nettbanken er en multi-platform bankløsning bygget med «mobilen først» som utgangspunkt. 

• Skandiabanken reduserer rentene på boliglån for tredje gang på et halvt år.
• Skandiabankens mobilapp blir kåret til Norges beste mobile bankløsningen av dinepenger.no. 
 Deloitte og Halogen står bak undersøkelsen.
• Norsk Kundebarometer offentliggjør at Skandiabanken har de mest fornøyde bankkundene, 14 år på rad.
• Skandiabanken ASA får konsesjon til å drive forretningsbank i Norge og Skandiabanken Boligkreditt får   
 konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett.

• Innlogging med QR (Quick Response) kode blir lansert.
• Forberedelser til reorganiseringen av virksomheten og børsnotering.
•  Banken reduserer rentene på boliglån enda en gang.

• Skandiabanken Norge blir reorganisert til en uavhengig norsk bank den 5. oktober.
• Moody’s tildeler Skandiabanken en langsiktig rating på A3 med stabile utsikter den 6. oktober.  
 Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Skandiabanken Boligkreditt AS får samtidig en langsiktig  
 rating på Aaa fra Moody’s.
• Skandiabanken ASA blir notert på Oslo Børs 2. november.
• Lansering av en pilot for online distribusjon av bilforsikringsprodukter i samarbeid med 
 If Skadeforsikring.

Nøkkeltall
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Referanser
1) Overskudd etter skatt (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlige egenkapital. 
2) Sum rentenetto (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlige forvaltningskapital.
3) Sum driftskostnader før tap i prosent av sum driftsinntekter. 
4) Periodens gjennomsnittlige innskudd fra kunder i prosent av gjennomsnittlig utlån til kunder.
5) Gjennomsnittlige forvaltningskapital i perioden.
6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i perioden.

* Kostnadsgrad ( just.) er beregnet etter justeringer for kostnader knyttet til reorganiserings- og børsnoteringsprosessen, se separat omtale senere i årsrapporten. 

Nøkkeltall (forts)

NOK i tusen Referanse 2015 2014

Resultatsammendrag  
Netto renteinntekt 961 826 845 187
Sum driftsinntekter 1 107 328 1 016 987
Driftskostnader -568 503 -461 749
Driftsresultat før tap på utlån  538 825 555 238

 
Tap på utlån -29 010 -39 763
Resultat før skatt  509 815 515 475

 
Skattekostnad -134 596 -143 576
Resultat etter skatt  375 219 371 899

 
Lønnsomhet  
Egenkapitalavkastning 1 11,0 % 17,2 % 
Rentemargin 2 1,53 % 1,46 % 
Kostnadsgrad (K/I) 3 51,3 % 45,4 % 

 
Balansetall (millioner kroner)  
Brutto utlån 56 876 51 050
Innskudd fra kunder 45 457 42 428
Innskuddsdekning 4 83,1 % 85,4 % 
Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd 11,4 % 17,3 % 
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5 63 034 57 982
Forvaltningskapital periodeslutt 65 581 61 717

 
Tap og mislighold  
Tapsprosent utlån 6 0,05 % 0,08 % 

 
Soliditet  
Ren kjernekapital 14,5 % n.a.
Kjernekapital 16,0 % n.a.
Ansvarlig kapital 17,8 % n.a.
Leverage ratio (uvektet kjernekapitalandel) 5,5 % n.a.

 
Bemanning  
Antall årsverk 270 244

 
Aksje  
Resultat per aksje i perioden 3,66 n.a.
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Mandag 2. november 2015 var en merkedag for Skandiabanken. 
Etter 16 år som filial av en utenlandsk bank, ble Skandiabanken 
notert på Oslo Børs denne høstdagen. Dermed ble banken en 
selvstendig norsk bank, med lisens fra det norske Finanstilsynet til 
å drive forretningsbank. 

Men fokus for de fleste medarbeidere i 2015 var likevel den daglige 
driften av banken, teknologisk videreutvikling og å sørge for at 
kundene var fornøyde. Separasjonen fra vårt svenske mor-selskap, 
etablering av de norske selskapene og noteringen på Oslo Børs 
tok mye oppmerksomhet i organisasjonen. Vi er derfor glade 
for at vi har fortsatt å vokse, samtidig som vi har opprettholdt 
kundetilfredsheten. 

Og nettopp fornøyde kunder er fundamentet i virksomheten vår. I 
2015 slo Norsk Kundebarometer atter en gang fast at vi har de mest 
fornøyde kundene i banksektoren. Det samme gjorde EPSI. Og også 
i 2015 kåret RepTrak oss til banken med det beste omdømmet. 

Ved børsintroduksjonen fikk vi 4 700 eiere, mange av disse 
er profesjonelle investorer i inn- og utland. Men også mange 
småsparere benyttet muligheten til å kjøpe aksjer. Av 
privatpersonene som eier aksjer, er 90 prosent også kunder i 
banken. Børsnotering er en eierform som gir oss mulighet til å 
fortsette å vokse. 

Siden oppstarten i april 2000 har Skandiabanken vokst jevnt og 
trutt. De siste tre årene har veksten vært spesielt stor, som følge av 
en bevisst satsing på utlån til boligformål.

Målene er ambisiøse. Vi utvider og tilpasser jevnlig 
produktspekteret. Vi tilbyr nå lån til de fleste formål og ulike 
former for sparing, inkludert fond. Skandiabanken er dermed blitt 
en fullverdig bankforbindelse for folk flest. I fortsettelsen skal vi 
utvikle og forbedre produktspekteret enda mer. Produktene våre 
skal svare på kundenes forventinger og behov, og være tilpasset de 
endringer som skjer i og rundt bankbransjen. I sum vil dette gjøre 
oss attraktiv for enda flere kunder.

I 2015 lanserte vi en helt ny nettbank. Den fungerer like godt på 
mobil som på pc. Den moderne, tekniske plattformen den er bygget 
på gjør at kundene kan utføre alle tjenester på mobiltelefonen. 
Det gjør oss tilgjengelig for enda flere kunder når de har behov for 
kontakt med banken. 

Den moderne nettbanken og systemene bak er også mulig å 
tilpasse til kundevekst og økt volum uten tilsvarende økning i 
kostnader. Det kostnadseffektive konseptet er utvilsomt en fordel i  
en stadig hardere konkurranse. 

Det er et velkjent faktum at norske myndigheter stiller streng 
kapitalkrav til norske banker. Det forplikter oss til å ha god 
egenkapitaldekning. 31. mars 2016 økte vi vårt mål for ren 
kjernekapital til 13,5 prosent, godt over lovens minimumskrav. 
Samtidig som vi ble notert på børsen, tilførte vi selskapet mer 
egenkapital. Ved utgangen av 2015 var ren kjernekapital på 14,5 
prosent. Det setter oss i stand til å vokse videre.

De økonomiske tidene i Norge er i endring. Skandiabanken retter 
seg mot privatkunder, og er ikke eksponert mot næringslivet. 
Kombinert med vår robuste og automatiserte kredittmodell gir 
dette oss en gunstigere posisjon enn våre konkurrenter. Vi har ingen 
direkte eksponering mot næringslivet og bransjer som blir rammet 
av nedgangstidene. Det betyr ikke at vi forblir upåvirket. Vi følger 
utviklingen og påvirkningen på våre kunder tett. Om nødvendig, kan 
vi tilpasse kredittmodellene på kort varsel.  

I magrere tider kan Skandiabankens effektive forretningsmodell og 
rimelige produkter være et godt alternativ for enda flere. En stor 
del av veksten de siste årene kommer av at egne kunder bruker 
banken mer. Vi regner med at denne trenden fortsetter, samtidig 
som vårt moderne konsept og stadige utvikling skal gi oss enda 
flere kunder.

I sentrum for alt vi driver med står kunden. Hver måned får vi 
rundt 500 små og store forbedringsforslag fra våre engasjerte 
kunder. Alle forslag blir registrert, vurdert og prioritert. Dette unike 
engasjementet gjør det mulig å lage en bedre bank og yte enda 
bedre service. Sammen med kundene skal vi bli enda bedre, og 
enda større. 

Målet er at Skandiabanken også i framtiden skal ha de mest 
fornøyde bankkundene i Norge og fortsette å være ledende i den 
økende digitaliseringen. Slik vil vi i framtiden også skape avkastning 
til eierne våre.

Magnar Øyhovden
Daglig leder
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Skandiabanken er rigget 
for videre vekst

Kunde Monika Kjørsvik og daglig leder Magnar Øyhovden utenfor Oslo Børs etter noteringsseremonien.

Kunde Monika Kjørsvik ringer Skandiabanken inn på Oslo Børs 2. november 2015 til applaus fra ansatte, styret og ledelsen.



Skandiabanken.no 
lanseres som Norges 
første rene nettbank

Lanserer aksjehandel

Første bank som vinner 
Norsk Kundebarometers 
"Kundetilfredshetspris" 
på tvers av alle bransjer

Vinner EPSIs 
kundetilfredshetspris 
"De mest fornøyde 
kundene" for første 
gang

Old Mutual kjøper 
Skandia AB

Lanserer kredittkort

Lanserer chat-funksjon 
for kundene

Lanserer 
innskuddskonto/
høyrentekonto

Selger Skandia Bilfinans

Vinner Fidusprisen for 
«God 
informasjonssikkerhet» 
for første gang

Bransjevinner i TNS 
Gallup og Dolphins 
kundeservicepris "Årets 
beste kundeservice"

Skandia Liv kjøper 
Skandia AB fra Old 
Mutual

Etablering av 
markedsfinansiering 
gjennom utstedelse av 
senior obligasjoner og 
sertifikater 

Lanserer første steg av 
ny nettbank på felles 
plattform med 
responsiv design

Gullmedalje for "Beste 
høyrente" og "Beste 
lønnskonto" i Dine 
Penger Bank NM

Fondstilbudet utvides 
med norske 
verdipapirfond som den 
første distributøren 
med en nomineeløsning 
i det norske markedet

Lanserer mobilbank

Vinner RepTrak, Norges 
omdømmepris "Beste 
omdømme i Norge" for 
første gang

Første bank i Norge som 
lanserer BankID på 
mobil

Første bank i Norge som 
lanserer etisk merking 
av fond

Utvidelse av 
markedsfinansieringen 
gjennom etablering av 
et program for 
obligasjoner med 
fortrinnsrett (OMF-er) 
med norske boliglån 
som sikkerhet.

Introduserer 
Skandiabanken 3.0. 
Første bank som 
fungerer like godt på 
mobil, nettbrett og 
desktop

Kåret til beste 
mobilbank av penger.no

Lanserer 
forbrukslån/brukslån

Blir selvstendig selskap 
og notert på Oslo Børs

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skandiabanken startet i april 2000, som den første rene nettbanken 
i Norge. Banken var en norsk filial av Skandiabanken AB, en del 
av svenske  Skandia. Med en differensiert tilnærming ble banken 
i løpet av de to første driftsårene kjent for sine produkter og 
tjenester, og for evnen til å tilfredsstille kundene. 

I 2006 ble Skandia AB, inkludert Skandiabanken AB og den norske 
filialen, kjøpt av Old Mutual. Under eierskap av Old Mutual fortsatte 
Skandiabanken utviklingen av det digitale bankkonseptet, og 
nye produkter og tjenester ble lansert. I tillegg ble et avansert 
likviditetsstyringssystem etablert, og en prosess for ekstern 
finansiering igangsatt. 

Banken fortsatte å være godt likt av kundene og mottok flere priser 
for informasjonssikkerhet, omdømme og kundeservice. 
I 2012 kjøpte Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt (“Skandia 
Liv”) Skandia AB fra Old Mutual, og Skandiakonsernet ble etablert. 
Handelen inkluderte også Skandia ABs datterselskaper og 
Skandiabanken ABs filial i Norge (Skandiabanken AB NUF).

Etter at Skandiagruppen overtok Skandiabanken AB ble 
planen om ekstern finansiering ferdigstilt. Sikrede og usikrede 
obligasjoner, i tillegg til sertifikater ble brukt for å finansiere 
den norske virksomheten. I 2014 startet overgangen til ny digital 
bankplattform, Skandiabanken 3.0. Ny responsiv nettbank ble 
lansert i mars 2015. Filialen ble omdannet til eget selskap og notert 
på Oslo Børs 2. november 2015.
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Historikk

Skandiabanken har som mål å sikre en attraktiv og konkurransedyktig egenkapitalavkastning, samt å legge til rette for vekst. Ved dette 
skapes det aksjonærverdi gjennom positiv kursutvikling og utbetaling av utbytte. Skandiabankens styre har vedtatt følgende mål på 
mellomlang sikt:

Målene er basert på gjeldende kapitalkrav for banken. Eventuelle fremtidige endringer i reguleringer eller i det økonomiske klimaet kan 
føre til endringer i bankens strategi og dermed i de finansielle målene over.

Mål

Finansielle mål

Avkastning
Oppnå egenkapitalavkastning på 14 prosent

14%
 Avkastning på 

egenkapital

Utbytte
Utbyttegrad på 30 prosent av resultat etter skatt

30%
utbyttegrad

Kapital
Opprettholde ren kjernekapital på 13,5 prosent
(økt fra 13,0 prosent 31. mars 2016)

13,5%
Ren kjerne-

kapital

Operasjonelle mål

Vekst
Øke bankens utlån til over 75 milliarder kronerVekst

Operasjonell effektivitet
Forbedre bankens kostnadsgrad til 37 prosent

37%
kostnads-
prosent

Kvalitet på eiendeler
Opprettholde tapsprosent pr. produkt på historiske nivåerTaps-

prosent
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Norsk Kundebarometers årlige undersøkelse har siden 2002 slått fast at Skandiabanken har de mest fornøyde kundene i bank 
og finanssektoren.
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Skandiabanken er en hel-digital bank uten filialer. Vi tilbyr 
bankprodukter til norske kunder gjennom en brukervennlig 
nettbank. Vi har som mål å tilby en annerledes og åpen bank. God 
kundeservice og fornøyde kunder er bjelken i virksomheten vår.  

Helt siden starten i april 2000 har vi hatt som mål å tilby en 
enkel og transparent prisstruktur som sørger for at kunden får 
en balansert og god avtale. Vi har også prioritert å kontinuerlig 
oppdatere og optimalisere produktene, basert på tilbakemeldinger 
fra kundene. På denne måten har vi opprettholdt et oversiktlig 
og standardisert tilbud som er relevant for kundene. Å ha en 
enkel og effektiv digital plattform, med god tilgjengelighet og 
brukervennlighet for PC, nettbrett og smarttelefon, har også vært 
et prioritert område. 

I løpet av de 16 årene som er gått siden oppstarten, er vi blitt en 
betydelig aktør i det norske bankmarkedet. Markedsandelen vokste 
raskt de fem første årene og vi fikk en attraktiv og lojal kundebase. 
Den enkle nettbanken, tilgjengelighet, konkurransedyktige priser 
og fraværet av gebyrer var grunnene til at vi klarte det. 

I 2012 satte Skandiabanken AB seg som mål å doble utlåns-
porteføljen innen utgangen av 2018. Allerede i andre kvartal 
2015 var målet nesten nådd. Utlånsporteføljen økte fra 26,7 
milliarder kroner pr 31. desember 2012 til 56,9 milliarder kroner 
pr 31. desember 2015. Det utgjør 2,5 prosent av lånemarkedet for 
norske husholdninger (med unntak av statlige låneinstitusjoner 
som Statens Pensjonskasse). Ved utgangen av 2015 hadde banken 
380 731 kunder med saldo på konto. Estimert markedsandel for 
transaksjoner var på ca. 5,1 prosent for og 4,2 prosent for innskudd.

I tillegg til boliglån tilbyr banken betalings- og korttjenester, 
sparing, investeringsprodukter og kortsiktige lån. Kundeservice 
gis på telefon, e-post og via den innebygde chattefunksjon i 
nettbanken. Kundene kan også kontakte banken via sosiale medier. 
Kundesenteret er åpent hver dag, hele året mellom klokken 6 og 24.

Beste bank på kundetilfredshet og omdømme

Årlig topper Skandiabanken kåringer innen omdømme, lojalitet 
og kundetilfredshet i bankbransjen. 

I EPSIs årlige bankundersøkelse har banken vunnet prisen for 
«De mest fornøyde kundene» i Norge hvert år siden 2005. 

I omdømmeundersøkelsen RepTrak 2015 fikk banken en 14. plass 
blant de 50 mest synlige selskapene i Norge. Plasseringen er i 
kategorien «godt omdømme». Det bekrefter merkevarens posisjon, 
på linje med globale merker som Apple, Toyota, IKEA og Nestlé. 
Banken har vært det ledende varemerket i banksektoren siden 
2007.
 
Ifølge Norsk Kundebarometers årlige undersøkelse, som publiseres 
av Handelshøyskolen BI, har banken vært best på kundetilfredshet i 
den norske bank- og finanssektoren siden 2002. Undersøkelsen for 
2015 viser også at bankens kunder er vesentlig mer lojale enn andre 
bankkunder i Norge. To ganger har Skandiabanken toppet kåringen, 
på tvers av alle bransjer.

Skandiabankens virksomhet



Tilgjengelig nettbank

Vi jobber hele tiden med å utvikle en intuitiv og enhetlig nettbank 
som er tilrettelagt for stadig økende bruk på mobile og stasjonære 
enheter. Brukergrensesnittet benytter de samme grunnkodene på 
tvers av plattformer, og utformingen tilpasses skjermstørrelsen 
på mange forskjellige enheter, fra smarttelefoner til PC’er. I tillegg 
er plattformen lite datakrevende og har en praktisk pålogging for 
mobile enheter. Det gir enkel tilgang til alle produkter og tjenester 
overalt hvor kunden har tilgang til internett.  

Selvbetjent kundestøtte

Banken har et effektivt og selvbetjent kundestøttesystem som øker 
kundeaktiviteten og begrenser bankens kostnader. Selvbetjeningen 
sørger for indirekte kundeopplæring gjennom nettbaserte 
selvbetjeningsverktøy som kalkulatorer, veiledninger, spørsmål 
og svar, blogger og sosiale medier. Banken tilbyr også direkte 
brukerstøtte via chattetjeneste, e-post og telefon. I perioden der 
utlånene er doblet, har antallet direkte kundehenvendelser kun økt 
med ca. 9 prosent. 

I tillegg blir en økende andel henvendelser sluset gjennom 
chattefunksjonen. Ved utgangen av 2015 kom 36 prosent av alle 
henvendelser på chatt, mot 24 prosent i juni 2012. Chatt er en 
attraktiv kanal for stadig flere kunder siden den gjør det mulig å 
drive med andre ting samtidig. Kundebehandlerne kan også betjene 
flere henvendelser samtidig. 

Lånene er automatisert

Kunden registrerer selv alle lånesøknader i nettbanken. Søknadene 
behandles automatisk og kunden får svar med en gang. Søknaden 
blir enten godkjent eller avslått. Noen søknader trenger mer 
analyse eller dokumentasjon gjennom manuell behandling. I 
tillegg inkluderer godkjenningen den høyeste summen banken 
kan gi kunden. Automatisk godkjente forbrukslån og kortsiktige 
kredittprodukter blir gjort tilgjengelig på kundens konto med 
en gang, mens automatisk godkjente boliglån og billån krever 
ytterligere behandling før lånet gjøres tilgjengelig for kunden. I 2015 
ble ca. 88 prosent av de godkjente boliglånene og ca. 84 prosent av 
de godkjente billånene godkjent automatisk. Av boliglånene var ca. 
50 prosent helt papirløse, siden kundene brukte digital signering 
med BankID.

Kundetilbakemeldinger

Dialog med kunden står sentralt i utviklingen av bankens 
produkter og tjenester. Denne dialogen har bidratt til den høye 
kundelojaliteten og tilfredsheten.  

Hver måned får vi ca. 500 forbedringsforslag fra kundene. 
Forslagene sikrer at kundens ønsker og behov blir tatt hensyn til når 
produkter og tjenester utvikles. Alle forbedringer, enten de skyldes 
kundetilbakemeldinger eller interne prosesser, rangeres basert på 
kriterier som økonomi, hvordan de passer inn i strategien, verdi for 
kunden og «lean» automatisering

Utlån med kvalitet 

Vi mener at den konservative tilnærmingen til risiko, kombinert 
med velprøvde risikorammer, har bidratt til en utlånsportefølje 
med høy kvalitet. Hoveddelen av bankens utlån er rettet mot 
aldersgruppen 35–49 år. I tillegg er boliglånsporteføljen, som utgjør 
den største delen av bankens utlån, hovedsakelig rettet mot gode 
boligmarkeder i og rundt landets største byer. Denne porteføljen 
har også en eksponeringsvektet lånetakst på 55 prosent per 31. 
desember 2015, noe som sikrer en buffer dersom boligmarkedet 
faller.

Historiske tap på under 0,10 prosent i perioden 1. januar 2012 
til 31. desember 2015 viser til kvaliteten av bankens samlede 
utlånsportefølje.

Fortsatt vekst 

På mellomlang sikt er målet å oppnå en samlet utlånsportefølje 
på over 75 milliarder kroner. Vi forventer primært å nå dette målet 
ved at eksisterende kunder kjøper flere produkter. Vi forventer at 
utlånsmiksen stort sett vil være lik det den er i dag, der boliglån 
er den største andelen. Skandiabanken kommer til å fortsette å 
konsentrere seg om privatmarkedet. 

Folk flest har sterkest forhold til den banken der de har boliglånet 
sitt. Vi satser derfor på å vokse i boliglånsmarkedet, både blant nye 
og eksisterende kunder. 

Infrastruktur og IT-systemer 

Vi har vår egen plattform og egne løsninger for de fleste front-end-
applikasjonene. Det gjelder også for nettbanken som kundene 
bruker. 

Kjernesystemene består hovedsakelig av kommersielle tjenester 
eller programvare som er kjøpt fra ledende norske og nordiske 
leverandører som for eksempel EVRY (bankinnskudd, innbetalinger 
og bankkort), Tieto (fond og aksjer), og Banqsoft (lån). Disse 
kjernesystemene er knyttet til front-end-løsningene gjennom 
standard nettjenester. Front-end-applikasjonene er basert på en 
klassisk «N-tier»-arkitektur med et serviceorientert integrasjonslag. 

Front-end-applikasjonene er basert på Microsoft-teknologi og 
-arkitektur som inkluderer Internet Information Server (IIS), 
SQL-server og rammeverk som MVC, Web Forms og WCF. Front-
end-laget består også av noe kommersiell programvare, som for 
eksempel et innholdsstyringssystem (EPI-server). 

Vi har 20 IT-utviklere, og utviklingen og administreringen 
nettbanken gjøres internt. Front-end-applikasjonene som er 
kompatible på tvers av alle fellesplattformene, utvikles internt. 
Front-end-utvikling og integrering til kjernesystemer er en sentral 
kompetanse internt. I tillegg opprettholder og utvikler den interne 
utviklingsgruppen noen av de interne applikasjonene og satsvise 
jobbene. 

I en overgangsperiode på 18 måneder fra oktober 2015 kjøper vi IT-
tjenester fra Skandia. Arbeidet med å velge egne leverandører og ta 
deres tjenester i bruk, skal være avsluttet innen første kvartal 2017. 
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Konsulentene på kontaktsenteret betjener kunder fra klokken 6 om morgenen til midnatt. 
I 2015 mottok senteret 600.000 henvendelser via telefon, e-post og chat.

Thomas Refsland er leder for bankens kontaktsenter. To av Skandiabankens autoriserte investeringsrådgivere gir råd via telefon.

Skandiabankens virksomhet (forts)
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Den norske økonomien har hatt en vekst i BNP som har ligget under 
trendnivået siden sommeren 2014. Veksten i BNP er fortsatt positiv, 
og arbeidsledigheten er lav. 

Den norske økonomien vokste med 1,8 prosent i 2015, en nedgang 
på 2,2 prosent fra 2014. Lav internasjonal vekst i BNP og redusert 
aktivitetsnivå i petroleumssektoren siden sommeren 2014 har 
bidratt til en vekst i BNP som ligger under trendnivået på 2,25 
prosent.

Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer en vekst i BNP på 1,7 prosent i 
2016 og 2,1 prosent i 2017.

Det reduserte aktivitetsnivået i petroleumssektoren er en følge av 
nedgang i investeringene i leting og rørutbygging. Etter en sterk 
økning i oljeprisene økte investeringsnivået fra NOK 127 milliarder 
i 2010 til NOK 214 milliarder i 2014. Etter at oljeprisene begynte å 
falle sommeren 2014, ble investeringsnivået redusert til NOK 190 
milliarder i 2015. Statistisk sentralbyrå forventer et investeringsnivå 
på NOK 164 milliarder i 2016.

Den negative effekten av det reduserte aktivitetsnivået i 
petroleumssektoren har i en viss grad blitt utjevnet av svekkelsen 
av den norske kronen, et redusert skattenivå, økte offentlige 
utgifter og et gradvis synkende rentenivå.

Norske kortsiktige pengemarkedsrenter er fortsatt høyere enn 
sammenlignbare renter i andre nordiske land, eurosonen og USA, 
men ble redusert i løpet av året, med en NIBOR (3 måneder) som 
gikk fra 1,48 prosent på begynnelsen av 2015 til 1,13 prosent på 
slutten av året.

Sentralbankens styringsrente ble satt ned fra 1,25 til 0,75 prosent 
i løpet av 2015. Sentralbanken har signalisert flere reduksjoner i 
styringsrenten i løpet av 2016.  

Regjeringen har stimulert produksjon og forbruk gjennom å 
redusere skattenivået for privatpersoner og næringsdrivende i 2015 
og 2016, og gjennom å øke det offentlige forbruket. 

Nettoeffekten på arbeidsledigheten har vært moderat på et 
nasjonalt nivå, der arbeidsledigheten har økt fra 3,5 prosent i 
2014 til 4,4 prosent i 2015. Arbeidsledigheten har i hovedsak økt 
i de sørlige og vestlige delene av landet, der effekten av redusert 
aktivitetsnivå i petroleumssektoren er mest merkbar.

Statistisk sentralbyrå forventer at arbeidsledigheten vil øke til 
4,6 prosent i 2016 før den faller til 4,3 prosent i 2017.

Finansdepartementet og Finanstilsynet har satt inn tiltak for å 
redusere bankenes villighet til å tilby boliglånsvekst. Nye regler 
som regulerer maksimal belåningsgrad og bruken av avdragsfrie 
perioder, ble innført sommeren 2015. 

Sammen med en moderat økning i arbeidsledigheten har dette 
bidratt til en gradvis reduksjon i prisøkningen på boliger i 2015. 
Boligprisene økte med 5,8 prosent i 2015. Vekstraten falt noe i 
løpet av de siste månedene i 2015. Statistisk sentralbyrå forventer 
at boligprisene vil stige med 1,5 prosent i 2016.

Makroøkonomisk utvikling i Norge i 2015
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Makroøkonomisk utvikling i Norge i 2015 Makroøkonomisk utvikling i Norge i 2015 (forts)
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Utbyttepolicy

Skandiabanken har som mål å sikre en attraktiv og 
konkurransedyktig egenkapitalavkastning, samt å legge til 
rette for vekst. Ved dette skapes det aksjonærverdi gjennom 
positiv kursutvikling og utbetaling av utbytte. Skandiabankens 
mål på mellomlang sikt er å dele ut opp til 30 prosent av 
resultat etter skatt som årlig utbytte, første gang i 2017 basert 
på 2016-regnskapet. Målet er basert på gjeldende kapitalkrav 
og eventuelle framtidige endringer i reguleringer eller i det 
økonomiske klimaet kan føre til endringer i bankens strategi og 
dermed i utbyttepolicy.

Aksjonærstruktur

Ved slutten av 2015 var aksjekapitalen på NOK 1 065 250 000, 
fordelt på 106 525 000 aksjer, med en nominell verdi på NOK 10 
per aksje. Pr. 31. desember 2015 hadde Skandiabanken over 4 700 
registrerte aksjonærer. Av disse representerte 69 institusjonelle 
investorer fra 13 land en samlet beholdning på 86 millioner aksjer 
eller 81 prosent av den utstedte aksjekapitalen.

Rating 

Skandiabanken ble tildelt en langsiktig rating på A3 med stabile 
utsikter fra Moody’s den 6. oktober 2015. Obligasjoner med 
fortrinnsrett som er utstedt av bankens heleide boliglånsselskap, 
Skandiabanken Boligkreditt AS, fikk samtidig en langsiktig rating på 
Aaa fra Moody’s.

Investor Relations

Skandiabanken overholder Oslo Børs’ «Code of Practice for IR» 
utstedt i juni 2014. All informasjon fra Skandiabanken som er 
relevant for prising av finansielle instrumenter som er utstedt 
av Skandiabanken, skal gis samtidig til alle markedsaktører. 
All økonomisk informasjon vil, etter offentliggjøring, bli gjort 
tilgjengelig på Skandiabankens nettsted. Framleggelse av 
kvartalsresultater skal skje på engelsk og gjøres tilgjengelig 
som webcast. I tillegg vil Investor Relations ha møter med 
representanter fra konsernledelsen, med eksisterende og 
potensielle investorer og analytikere i og utenfor Norge. Investor 
Relations holder også kontakten med investorer og analytikere i 
både aksje- og obligasjonsmarkedene.

Alt presentasjonsmateriell som brukes i møter og konferanser 
med investorer eller analytikere, utarbeides på engelsk, publiseres 
i en børsmelding før det presenteres, og gjøres tilgjengelig på 
nettstedet for investorrelasjoner. Skandiabanken skal praktisere 
rutiner som sikrer at investorer og analytikere gis lik muntlig 
informasjon basert på tidligere publisert materiell, i møter og ved 
annen direkte kontakt.

En utdypende beskrivelse av likebehandlingen av aksjonærer finner 
du i kapitlet «Eierstyring og selskapsledelse», punkt 4 på side 19. 
Skandiabankens retningslinjer for investorrelasjoner er tilgjengelig 
på IR-sidene på www.skandiabanken.no 

På slutten av 2015 hadde tre meglerhus offisielt analytiker-dekning 
av Skandiabanken. Oppdatert kontaktinformasjon for disse finner 
du på www.skandiabanken.no/ir.

Aksjen

Aksjeprisutvikling

Sverige  

USA   

Storbritannia

Norge   

Tyskland  

Europa forøvrig 

49 %

16 %

9 %

9 %

8 %

9 %

49 %

16 %

9 %

9 %

9 %

8 %

Etter separasjonen fra Skandiabanken AB i oktober 2015 ble 
Skandiabanken ASA introdusert på Oslo Børs 2. november 2015. 
Bankens tickerkode er SKBN. Skandiabanken er inkludert i 
OSEAX (Oslo Børs Aksjeindeks), OSE4010 Banks og sektorindeks 
OSE40. Likviditetssegmentet er Match. Skandiabanken har én 
aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett. 
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Aksjen (forts)

* Det reelle eierskapet bak nominee-konti er beregnet basert på analyser og skjønnsmessige vurderinger. Uidentifiserte reelle eiere kan være blant 
selskapets største aksjonærer.

Største eiere per 31. desember 2015* Antall aksjer Andel i %

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 31 950 000  29,99 %
Ferd AS 4 350 000  4,08 %
Neuberger Berman, LLC 4 295 521  4,03 %
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 4 154 424  3,90 %
Lannebo Fonder AB 3 962 711  3,72 %
Paradigm Capital Management, Inc. 2 835 000  2,66 %
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 2 830 200  2,66 %
GLG Partners LP 2 616 141  2,46 %
Unionen 2 500 000  2,35 %
York Capital Management 2 500 000  2,35 %
TT International 2 016 688  1,89 %
Pioneer Investment Management Ltd. 1 948 638  1,83 %
Lucerne Capital Management, LP 1 245 076  1,17 %
Aktia Asset Management Oy Ab 1 125 000  1,06 %
Nykredit Bank AS 1 069 143  1,00 %
Farringdon Capital Management SA 1 050 000  0,99 %
Handelsbanken Asset Management 975 000  0,92 %
Old Mutual Global Investors (UK) Limited 856 000  0,80 %
Tredje AP Fonden 799 354  0,75 %
BlackRock Advisors (UK) Limited 799 065  0,75 %
Total 20 largest 73 877 961 69,35 %



Styret og ledelsen i Skandiabanken vurderer årlig prinsippene 
for eierstyring og selskapsledelse og hvordan de fungerer i 
konsernet. De formelle kravene for denne redegjørelsen følger av 
regnskapsloven 3 - 3b og Oslo Børs krav om å følge eller forklare 
avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 
30.10.2014. Regler for bankens virksomhetsstyring er tilgjengelig på 
bankens hjemmeside.

PKT. 1 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG 
SELSKAPSLEDELSE

Det foreligger ikke avvik mellom anbefalingen og hvordan denne 
etterleves av Skandiabanken. 

Bankens formål er å drive bankvirksomhet innenfor rammen av den 
lovgivning som til enhver tid gjelder. Banken skal kunne utføre alle 
forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker 
utfører. 

Skandiabankens forretningside er å være en lyttende og 
kundedrevet bank, som forenkler og beriker folks hverdag. 
Gjennom å være ledende på selvbetjente løsninger og ved å tilby 
svært god tilgjengelighet, skal banken sette kunden i stand til å 
gjøre smarte økonomiske valg.

Bankens visjon er at alle skal oppleve banken som den enkleste 
banken å forholde seg til.

Verdiene som støtter oppunder dette er åpen, enkel og å være en 
utfordrer.

Visjonen og verdiene ligger til grunn for konsernets regler for 
etikk og samfunnsansvar. Skandiabanken skal holde en høy etisk 
standard og god eierstyring og selskapsledelse.

Policy for etikk, forretningsadferd og samfunnsansvar i 
Skandiabanken er tilgjengelig på selskapets nettsider. 

Bankens retningslinjer for samfunnsansvar er beskrevet i styrets 
beretning og et eget kapittel i årsrapporten. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 2 VIRKSOMHET

Skandiabankens virksomhet framgår av selskapets vedtekter. 
De midler som banken rår over skal til enhver tid forvaltes på en 
trygg måte i henhold til gjeldende lover og regler. Skandiabanken 
har konsesjon til å utføre ordinær bankdrift, samt utøve 
investeringstjenester innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner. 
Vedtektene finnes i sin helhet på selskapets nettside. Selskapets 
mål og hovedstrategier framgår i årsrapporten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 3 SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Styret foretar løpende vurderinger av kapitalsituasjonen i lys av 
selskapets mål, strategi og ønsket risikoprofil. Skandiabanken 
hadde pr 31.12.2015 en egenkapital på 4,3 milliarder kroner. I 
henhold til gjeldende beregningsregler for kapitaldekning for 
finansinstitusjoner hadde konsernet en total kapitaldekning på 
17,8 prosent og en ren kjernekapitaldekning på 14,50 prosent pr 
31.12.2015.

Utbytte
Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte tas det særlig hensyn 
til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, og 
konsernets mål og strategiske planer. De nærmeste årene vil det, 
i fastsettelsen av utbyttet, bli tatt hensyn til at selskapet er i en 
vekstfase. Skandiabankens mål for utbetaling av utbytte er inntil 30 
prosent av bankens resultat etter skatt.

Tilbakekjøp av aksjer
Generalforsamlingen fattet den 2. oktober 2015 beslutning om å 
gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer begrenset oppad til en 
samlet pålydende verdi på NOK 100 000 000, som tilsvarte 10 % 
av egenkapitalen på vedtakstidspunktet. I henhold til fullmakten er 
høyeste beløp som kan betales pr. aksje NOK 100 og minstebeløp 
NOK 10. 

Fullmakten ble registrert i Foretaksregisteret den 5. oktober 
2015 og utløper på det tidspunkt som inntreffer tidligst av 
ordinær generalforsamling og den 30. juni 2016. På det tidspunkt 
årsrapporten blir avgitt, har fullmakten ikke vært benyttet.
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Fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapitalen og 
opptak av lån
I generalforsamlingen som ble avholdt 2. oktober 2015 fikk styret 
også fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 
150 000 000 kroner i forbindelse med selskapets børsnotering. 
Fullmakten løp fra første noteringsdag. I medhold av fullmakten ble 
aksjekapitalen forhøyet med 65 250 000 kroner i oktober 2015. 

I tillegg til ovennevnte fullmakt fikk styret i generalforsamlingen den 
2. oktober 2015 fullmakt til å øke aksjekapitalen med 100 000 000 
kroner i forbindelse med oppkjøp og innhenting av egenkapital. 
Det ble også gitt fullmakt til å utstede ansvarlig obligasjonslån 
med Nordic Trustee ASA som tillitsmann for obligasjonseierne til 
en samlet pålydende verdi inntil 250 000 000 kroner. Videre ble 
det gitt fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån med samme 
tillitsmann og til en samlet verdi på inntil 200 000 000 kroner. 
Fullmaktene gjelder frem til det tidligste tidspunkt av ordinær 
generalforsamling i 2016 og 30. juni 2016.

PKT. 4 LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG 
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Skandiabanken har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett. 
Ved aksjekapitalforhøyelser skal eksisterende aksjonærer gis 
fortrinnsrett, med mindre særskilte forhold tilsier at dette kan 
fravikes. Slik fravikelse vil i så fall bli begrunnet. I tilfeller der styret 
ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer, 
skal dette skje i markedet til børskurs.

Største aksjonær
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt er bankens største 
aksjonær med en eierandel på 29,9 prosent  pr 31. desember 2015. 
Skandia var eneste aksjonær fram til børsnoteringen 2. november 
2015. 

Transaksjoner med nærstående
Styreinstruksen er i tråd med allmennaksjelovens regler om 
transaksjoner mellom selskapet og nærstående. jfr. §§ 3-8 og 3-9 i 
avtaler mellom selskapet og parter som er nevnt der. Ved inngåelse 
av ikke uvesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere, 
styremedlemmer eller medlemmer av konsernledelsen eller 
nærstående av disse, skal styret innhente uavhengig tredjeparts 
vurdering. Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og et 
styremedlem eller daglig leder. Styret skal også godkjenne avtaler 
mellom selskapet og tredjemenn, der et styremedlem eller daglig 
leder måtte ha en særlig interesse. Dersom et styremedlem 
oppfatter at det kan foreligge et spørsmål om inhabilitet eller 
potensiell interessekonflikt mellom ansvaret som styremedlem 
på den ene siden, og andre oppdrag eller interesser hos 
styremedlemmet eller dennes nærstående på den andre siden i en 
sak som styret skal behandle, skal styremedlemmet melde fra og 
drøfte spørsmålet med styrets leder. Tilsvarende gjelder for daglig 
leder. Det er styret som tar beslutning i spørsmål om habilitet.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 5 FRI OMSETTELIGHET

Aksjene er notert på Oslo Børs med ticker SKBN og er fritt 
omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger på 
omsetteligheten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.
PKT. 6 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal i henhold til vedtektene 
avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling 

og påmeldingsskjema sendes aksjonærene og publiseres på 
konsernets nettside senest 21 dager før generalforsamlingsdatoen.
Prosedyre for stemmegivning og for å framsette forslag, er angitt 
i innkallingen. I henhold til vedtektene velges møteleder blant de 
møtende aksjonærer.  

Styreleder og revisor er til stede i generalforsamlingen. Protokoller 
fra generalforsamlingene er tilgjengelige på selskapets nettside.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall med mindre annet følger 
av selskapets vedtekter eller allmennaksjelovens regler.

Beslutninger om avhendelse av aksjer, fusjon, fisjon, avhendelse av 
en vesentlig del av Skandiabanken sin virksomhet eller utstedelse 
av aksjer i selskapet, krever tilslutning fra minst to tredeler av både 
de avgitte stemmene og av aksjekapitalen som er representert på 
generalforsamlingen.

Avstemningsopplegget gir mulighet for å stemme separat på hver 
enkelt kandidat til de ulike organene. Det er mulig for aksjonærene 
å gi fullmakt til andre. Det kan også oppnevnes en person som kan 
stemme for aksjonærene som fullmektig.

Fullmaktsskjemaet søkes så langt det er mulig utformet slik at 
det kan stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og 
kandidater som skal velges.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 7 VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen og representantskapet har i samsvar med 
bankens vedtekter etablert en valgkomité som består av tre 
medlemmer. Medlemmene velges av generalforsamlingen for inntil 
to år om gangen. Ingen styremedlemmer eller representanter for 
ledelsen er medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til generalforsamlingen. 

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på: 
• Kandidater til styret og varamedlemmer til styret.  
• Godtgjørelse til styremedlemmer og varastyremedlemmer. 
• Kandidater til valgkomiteen 
• Godtgjørelse til valgkomiteen 

Informasjon om valgkomiteen og informasjon om hvordan gi innspill 
til valgkomiteen finnes på www.skandiabanken.no/IR/

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 8 GENERALFORSAMLING OG STYRE, 
SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Generalforsamling
Generalforsamlingens hovedoppgave er å velge styre og å føre 
tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. 

Representantskap
Det ble avholdt 1 møte i representantskapet i 2015 (avviklet 31.12.15). 

Styre
Styret består av seks medlemmer, og har i 2015 hatt følgende 
sammensetning; Niklas Midby (styreleder), Øyvind Thomassen, 
Ann-Charlotte Stjerna (til 12.09), Mai-Lill Ibsen, August Baumann, 
Ragnhild Wiborg (fra 12.09) og Silveli Vannebo. 
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Vannebo er ansattvalgt og representerer de ansatte. De enkelte 
styremedlemmers bakgrunn er beskrevet på bankens nettside og i 
årsrapporten.

Deltagelse på styremøte og styreutvalg i 2015
Det har vært gjennomført 10 styremøter i 2015, 6 av disse på 
telefon.  Revisjonsutvalget har hatt ett møte, godtgjørelsesutvalget 
ett møte og risikoutvalget har gjennomført ett møte.

 

1   Før Skandiabanken AB NUF ble omdannet til Skandiabanken ASA.
2   Etter at Skandiabanken AB NUF ble omdannet til Skandiabanken  
 ASA og virksomheten i Skandiabanken AB NUF ble overført til   
 Skandiabanken ASA.
3   Valgt inn i styret 05.05.2015. Ut av styret 12.09.2015.
4   Valgt inn i styret 05.05.2015
5   Valgt inn i styret 17.08.2015
6   Valgt inn i styret 12.09.2015
7   Valgt inn i styret 02.10.2015

Styrets uavhengighet
Alle styremedlemmer anses uavhengige av bankens daglige 
ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Niklas Midby er 
også styreleder i Skandiabanken AB og Øyvind Thomassen er 
administrerende direktør i samme bank. Skandibanken AB er en del 
av Livsforsikringsselskapet Skandia.

Valg av styre
Styret velges av generalforsamlingen. Medlemmene velges for 
inntil to år av gangen. Ved valg av styrets medlemmer foretas 
en egnethetsvurdering som blant annet tar hensyn til behovet 
for både kontinuitet og uavhengighet, i tillegg til en balansert 
styresammensetning. Daglig leder er ikke medlem av styret. De 
enkelte styremedlemmers bakgrunn er beskrevet på bankens 
nettside og i årsrapporten.

Styremedlemmers aksjebeholdning per 31. desember 2015:
• Niklas Midby (styreleder), gjennom sitt nærstående selskap   
 Flagstone International Ltd, 10 869 aksjer. 
• Øyvind Thomassen 2 173 aksjer.
• Silveli Vannebo 543 aksjer.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 9 STYRETS ARBEID

Styrets oppgaver
Styrets oppgaver er vedtatt i styreinstruks som regulerer blant 
annet styrets ansvar og plikter, styrets saksbehandling og hvilke 
saker som skal styrebehandles samt regler for innkalling og 
møtebehandling. Styret har også fastsatt instruks for daglig leder. 
Styret vedtar årlig sin møte- og arbeidsplan som omfatter blant 
annet strategiarbeid, finansielle rapporter, prognose for konsernet 
og kontrollarbeid. Styresakene forberedes av daglig leder i 
samarbeid med styrets leder.

Styret har opprettet tre faste utvalg, som er nærmere beskrevet 
nedenfor. Utvalgene fatter ingen vedtak, men fører på styrets 
vegne tilsyn med administrasjonens arbeid og forbereder saker for 
behandling i styret innenfor sine saksområder. Utvalgene står fritt 
til å bruke ressurser i konsernet og å hente inn ressurser, råd og 
anbefalinger fra kilder utenfor konsernet.

Godtgjørelsesutvalg
Godtgjørelsesutvalgets medlemmer er August Baumann (leder) 
og Niklas Midby. Utvalget skal forberede behandling av selskapets 
godtgjørelsesordning og forberede behandling av blant annet 
lønn til daglig leder, direkterapporterende til daglig leder og 
risikotakere i virksomheten til styret. Utvalgets mandat er tatt 
inn i styreinstruksen og det er utarbeidet egen instruks for 
godtgjørelsesutvalget.

Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget ledes av August Baumann med Ragnhild Wiborg 
og Mai-Lill Ibsen  som medlemmer. Utvalgets sammensetting 
oppfyller anbefalingens krav til uavhengighet og kompetanse. I 
tillegg til utvalgets medlemmer, møter leder for finans, Henning 
Nordgulen og leder for risikostyring, Eirik Christensen fast i 
møtene. Revisjonsutvalget skal se etter at konsernet har en 
uavhengig og effektiv ekstern revisor og en tilfredsstillende 
regnskapsrapportering i samsvar med lover og forskrifter. 
Utvalgets mandat er tatt inn i styreinstruksen og egen instruks for 
revisjonsutvalget.

Risikoutvalg
Risikoutvalget ledes av Mai-Lill Ibsen med Niklas Midby, Øyvind 
Thomassen og Ragnhild Wiborg som medlemmer. I tillegg 
til utvalgets medlemmer møter leder for risikostyring, Eirik 
Christensen og leder for finans, Henning Nordgulen fast i møtene. 
Utvalget skal sørge for at risiko- og kapitalstyringen i konsernet 
støtter opp under konsernets strategiske utvikling og måloppnåelse 
og sikrer finansiell stabilitet og forsvarlig forvaltning av eiendelene.  
Utvalgets mandat er tatt inn i styreinstruksen.

Styrets egenevaluering
Styret gjennomfører årlig en evaluering av sine prestasjoner 
og kompetanse og drøfter forbedringer i organisering og 
gjennomføring av styrearbeidet. Rapporten fra styreevalueringen er 
tilgjengelig for valgkomiteen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.
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Styremøter 
før 05.101 

(hvorav på 
telefon)

Styremøter 
etter 05.102

(hvorav på 
telefon)

Revis-
jons-

utvalg

Godt-
gjørelses-

utvalg
Risiko-
utvalg

Ann-Charlotte Stjerna3 3 (2) 0
Niklas Midby4 5 (2) 5 (4) 1 1
Øyvind Thomassen4 5 (2) 5 (4) 1
August Baumann5 3 5 (4) 1 1
Mai-Lill Ibsen5 3 4 (3) 1 1
Ragnhild Wiborg6 1 5 (4) 1 1
Silveli Vannebo7 
(Ansattevalgt) 0 2 (2)
Jon Holmedal7

(vara for ansattevalgt) 0 2 (2)
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PKT. 10 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

I Skandiabanken er risikostyring en integrert del av styrets arbeid. 
Banken skal ha en sunn risikokultur basert på åpenhet, transparens 
og kompetanse, og den skal stadig utfordre sine metoder, prosesser 
og rutiner for å forbedre seg. 

Styret i Skandiabanken fastsetter årlig risikoappetitten for 
risikokategoriene, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, 
operasjonell risiko og forretnings- og strategisk risiko, og 
beslutter retningslinjer som operasjonaliserer risikoappetitten til 
virksomheten.

Skandiabanken skal ha en helhetlig risikostyring. Dette innebærer 
følgende overordnede prinsipper: 
• Risikoappetitten skal omsettes til konkrete styringsrammer i   
 tråd med risikoappetitten. 
• Hvert risikoområde skal tildeles kapital i tråd med faktisk risiko  
 som igjen skal være tilpasset bankens risikoappetitt. 
• Risikostyring og -rapportering skal utøves i samsvar med   
 rammer og mål. 
• Bankens systemer og rutiner for risikostyring skal være tilpasset  
 kompleksiteten i virksomheten. 
• Risikostyring skal være en løpende og kontinuerlig prosess. 
• Rapportering av risiko skal utformes på en forståelig måte som  
 gir et godt bilde av bankens risiko for alle interessenter.
• Styring av risiko skal skje på tvers av selskapene i konsernet, på  
 alle nivåer i hvert enkelt selskap i konsernet, og for konsernet  
 som helhet. 
• Banken skal kun ta risiko som forstås av banken og den enkelte  
 beslutningstaker.
• Ansvar for å inngå avtaler som påfører banken risiko delegeres  
 gjennom personlige fullmakter. 
• Det skal tilstrebes størst mulig grad av sammenheng mellom   
 risiko og lønnsomhet. Lønnsomhet skal måles individuelt   
 (på kunde og engasjementnivå), på delporteføljer/segmenter/ 
  avdelinger og for banken som helhet. Lønnsomheten skal måles  
 på  risikojustert basis og basert på allokert økonomisk kapital. 

Organisasjonen til banken er basert på bankens prinsipper for 
risikostyring og internkontroll og er utformet slik at den sikrer 
gjennomføringen av Bankens risikostrategi.

Organiseringen bygger på prinsippet om tre forsvarslinjer.

Første forsvarslinje
De operative enhetene, herunder alle ansatte og ledelsen i 
banken, utgjør den første forsvarslinjen, og skal ha eierskap til 
risikotakingen. Forretningsenhetene er ansvarlig for å håndtere drift 
og kontroll av egne risikoer og for å gjennomføre risikovurderinger 
og implementere risiko- og internkontroller som gjør at Banken 
opererer innenfor styrets rammer og fastsatte risikoappetitt. 

Andre forsvarslinje
Funksjoner i andrelinjen overvåker og kontrollerer at banken 
opererer innenfor vedtatte risikorammer. Funksjonen ivaretas 
av leder for risikostyring og compliance-ansvarlig. Leder 
for risikostyring er leder for bankens risikostyringsfunksjon. 
Risikostyringsfunksjonen er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde 
systemer og prosesser, som underbygger at banken etterlever 
vedtatte risikostrategier, policyer og rutiner for risiko. Funksjonen 
utarbeider faste risikorapporter til styret og skal i tillegg rapportere 
ved brudd på rammer og retningslinjer. 

Leder for risikostyring er uavhengig av ledere med ansvar for 
risikotaking, og vedkommende deltar ikke i beslutninger som 
direkte relaterer seg til områder som overvåkes og rapporteres. 
Leder for risikostyring rapporterer organisatorisk direkte til 
daglig leder, men har også i enkelte tilfeller en rett og en plikt til 
å rapportere direkte til styret. Leder for risikostyring kan ikke gis 
oppsigelse uten styrets samtykke. 

Compliance-ansvarlig leder den delen av andrelinjeforsvaret som 
omfatter rutine- og regeletterlevelse (compliance). Funksjonen er 
administrativt underlagt daglig leder, men er i sitt arbeid uavhengig 
av bankens ledelse, og øvrige stabs- og kontrollfunksjoner. 
Compliance-ansvarlig gjennomfører kontroller av regeletterlevelse 
basert på styrets instrukser og rapporterer til styret om forhold av 
faglig art. 

Tredje forsvarslinje
Tredjelinjen gjennomfører uavhengige tester av 
risikostyringsprosedyrene. 

Internrevisor skal være uavhengig av operative funksjoner i banken, 
og rapporterer til styret. Internrevisor utøver sin revisjon iht. 
årlig styrevedtatt revisjonsplan og instruks. Internrevisor avgir en 
oppsummering av bankens internkontroll en gang per år.

Styret i Skandiabanken har vedtatt policy for etikk, forretnings-
adferd og samfunnsansvar som gjelder for styret og samtlige 
medarbeidere i banken. 

Bankens virksomhet og tjenester forutsetter høy grad av tillit. Tillit 
fra kunder og samfunnet for øvrig bygger på et godt omdømme 
og at det opprettholdes en høy etisk standard i alle deler av 
virksomheten. 

Virksomheten skal alltid drives i tråd med gjeldende instrukser, 
lover og regler. Bankens verdigrunnlag skal ligge til grunn for 
beslutninger som tas og være styrende for kulturen i virksomheten. 
Bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer bidrar til en 
bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standarden som gjelder 
for banken. 

Alle nye medarbeidere gis opplæring om de etiske retningslinjene 
og skal signere på at innholdet med tilhørende retningslinjer er 
lest og forstått. Policyen og tilhørende retningslinjer skal årlig 
gjennomgås og bekreftes av alle medarbeidere. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 11 GODTGJØRELSE TIL STYRET

Godtgjørelse til styrets- og underutvalgs medlemmer fastsettes av 
generalforsamlingen basert på en anbefaling fra valgkomiteen.

Styremedlemmenes honorar er ikke knyttet til resultat eller 
lignende. Ingen av styrets medlemmer utenom ansatte 
representantene har oppgaver for selskapet utover styrevervet. 
Informasjon om alle godtgjørelser utbetalt til de enkelte 
styremedlemmer er presentert i note 33.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.
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PKT. 12 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Skandiabanken godtgjørelsesordning gjelder for alle ansatte. 
Ordningen skal være i samsvar med konsernets overordnede mål, 
risikotoleranse og langsiktige interesser. Videre skal ordningen 
bidra til å fremme og stimulere effektiv styring og kontroll av 
konsernets risiko, motvirke for høy eller uønsket risikotaking og 
bidra til å unngå interessekonflikter. Godtgjørelsesordningen 
er i samsvar med forskrift om godtgjørelsesordninger i 
finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for 
verdipapirfond.

Kompensasjonen (summen av godtgjørelse som mottas) skal 
være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og sørge for 
at konsernet over tid tiltrekker, beholder og utvikler dyktige 
medarbeidere. Kompensasjonen skal oppfattes å være rettferdig, 
forutsigbar, framtidsrettet og motiverende. Ordningen skal 
stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes 
ansvarsområde, men alltid i samsvar med risikoprofilen for 
konsernet. Fast lønn skal være hovedelementet i samlet 
kompensasjon, som også består av variabel lønn, pensjon og ulike 
naturalytelser.

Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte framgår 
av note 33.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PKT. 13 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Skandiabanken har egne sider for investorinformasjon på 
skandiabanken.no/ir/. Banken legger stor vekt på at korrekt, 
relevant og tidsriktig informasjon om konsernets utvikling og 
resultater skal skape tillit blant investorer. All kurssensitiv 
informasjon offentliggjøres på norsk og engelsk. Børsmeldinger, 
års- og kvartalsrapporter, presentasjonsmateriale og web-cast 
sendinger er tilgjengelige på selskapets nettside.

Informasjon til markedet formidles også gjennom kvartalsvise 
investorpresentasjoner. Det avholdes regelmessig presentasjoner 
overfor internasjonale långivere og investorer. All rapportering 
er basert på åpenhet og likebehandling av aktørene i 
verdipapirmarkedet. Konsernets finanskalender offentliggjøres på 
selskapets nettside.

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 14 SELSKAPSOVERTAGELSE

Styret i Skandiabanken vil håndtere eventuelle overtagelsestilbud i 
samsvar med prinsippet om likebehandling av aksjonærer. Samtidig 
vil styret bidra til at aksjonærene får mest mulig fyllestgjørende 
informasjon i alle situasjoner som påvirker aksjonærenes interesser. 
Ved erverv av aksjer i en finansinstitusjon som medfører eierskap 
utover 10 prosent av aksjekapitalen må det søkes om tillatelse fra 
Finanstilsynet. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

PKT. 15 EKSTERN REVISOR

Ekstern revisor presenterer årlig en plan for revisjonsarbeidet 
for revisjonsutvalget og styret. Revisjonsutvalget evaluerer og 
innstiller på valg av revisor til styret. Styret avholder årlig møte 
med revisor uten at administrasjonen er til stede. Revisjonsutvalget 
innstiller til styret på godkjennelse av ekstern revisors honorar. 
Styret framlegger deretter forslagene for generalforsamlingen til 
godkjennelse.

Ekstern revisor gir revisjonsutvalget en beskrivelse av 
hovedelementene i revisjonen foregående regnskapsår, 
herunder særlig om vesentlige svakheter som er avdekket ved 
internkontrollen knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

Redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens 
§ 3 -3b.

Redegjørelsen følger lovens krav.
1. Skandiabanken følger den norske anbefalingen for eierstyring  
 og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og   
 selskapsledelse, NUES.
2. Anbefalingen finnes på www.nues.no
3. Eventuelle avvik fra anbefalingen er kommentert i rapporten -  
 styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
4. I pkt 10 i rapporten blir det gitt en beskrivelse av hoved-  
 elementene i systemer for internkontroll og risiko styring knyttet  
 til prosess for regnskapsrapportering
5. Skandiabanken har ingen vedtektsbestemmelser som avviker fra  
 allmennaksjelovens kapittel 5, som omhandler general-
 forsamlingen eller Norsk utvalg for eierstyring og selskaps-
 ledelse, NUES. 
6. Det redegjøres for sammensettingen av styre, general-
 forsamling, representantskap og kontrollkomite. Det gis også en 
 beskrivelse av hovedelementene i retningslinjer og mandat 
 for organene i pkt 8 og 9 i rapporten.
7. Det redegjøres for vedtektsbestemmelser som regulerer   
 oppnevningen og utskifting av styremedlemmer i pkt 8 
 i rapporten.
8. Det redegjøres for vedtektsbestemmelser og fullmakter som   
 gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake 
 eller utstede egen aksjer i pkt 3 i rapporten.
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Daglig leder
Magnar Øyhovden

Juridisk
Erik O. Husø

Strategi
Geir Berge Hansen

HR
Bente Rebnor

Risikostyring
Eirik Christensen

Compliance
Arlin Opsahl Mæland

Allianser
Gunnar Senum

Finans
Henning Nordgulen

Marked & 
Kommunikasjon

Johnny Anderson

Forretnings-
utvikling

Magne Angelshaug

Medlem i ledergruppen
Rapporterer til daglig leder

Produkt & Prosess
Anne-Christine Fiksdal

IT
Eirunn Skogen



Magnar Øyhovden | daglig leder

Magnar Øyhovden begynte i Skandiabanken i 2006, og overtok 
ledelsen i 2010. Han har ni års erfaring fra bankvirksomhet, og 
har tidligere erfaring som administrerende direktør i COOP Power 
Holding A/S. Han er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole 
(NHH). Magnar Øyhovden eide 6 815 aksjer i Skandiabanken ASA pr 
31. desember 2015.

Henning Nordgulen | leder finans

Henning Nordgulen begynte i Skandiabanken i august 2015, i 
stillingen som leder for finans. Han har tidligere vært finansdirektør 
i Bergen Group ASA og direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken 
Vest. Nordgulen har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og 
studier fra IMF i Lausanne. Henning Nordgulen eide personlig, 
gjennom sitt nærstående selskap North Hill Invest AS og nærstående 
familiemedlemmer 6814 aksjer i Skandiabanken ASA per 31. 
desember 2015.

Johnny Anderson | leder marked og kommunikasjon

Johnny Anderson begynte i Skandiabanken i 2005 og ble leder for 
marked og kommunikasjon i 2011. Han har hatt en rekke stillinger 
og har 10 års erfaring i fra banksektoren. Han er cand.polit med 
hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Johnny 
Anderson eide 2 717 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 
2015.

Bente Rebnor | leder HR

Bente Rebnor begynte i Skandiabanken i 2000, og ble leder for HR og 
internkommunikasjon i 2005. Hun kom til banken fra Vesta Forsikring, 
hvor hun hadde flere ulike lederstillinger. Bente har utdannelse innen 
økonomi og markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Bente Rebnor 
eide 2 173 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 2015.

Geir Berge Hansen | leder strategi 

Geir Berge Hansen begynte i Skandiabanken i 2010 som leder for 
strategi. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 
(NHH) og ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole. Geir Berge Hansen 
eide 3 260 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 2015.
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Magne Angelshaug | leder forretningsutvikling

Magne Angelshaug begynte i Skandiabanken i 2011, og ble 
leder for forretningsutvikling i 2012. Han har en MBA fra Norges 
Handelshøyskole (NHH), en mastergrad i Kybernetikk fra NTNU 
og er utdannet ingeniør fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Magne 
Angelshaug eide 2 608 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 
2015.

Erik Husø | leder juridisk

Erik O. Husø begynte i Skandiabanken i 2015 som leder for juridisk. 
Før han begynte i banken var han juridisk direktør i Fana Sparebank. 
Han er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen. Erik Husø eide
652 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 2015.

Anne-Christine Fiksdal | leder produkt og prosess

Anne-Christine Fiksdal begynte i Skandiabanken i 2015 som leder 
for produkt og prosess. Hun er tidligere salgsdirektør i Tryg. Anne-
Christine har en bachelorgrad fra Høyskolen i Bergen. Anne-Christine 
Fiksdal eide 3 260 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 2015.

 
Eirik Christensen | leder risikostyring

Eirik Christensen begynte i Skandiabanken i 2015 som leder for 
risikostyring. Han er tidligere ansvarlig for risikostyring i Sparebanken 
Vest. Eirik har doktorgrad i Økonomi fra Universitetet i Bergen. Eirik 
Christensen eide 2 173 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 
2015.

Eirunn Skogen | leder IT

Eirunn Skogen begynte i Skandiabanken i 2002 og ble leder for IT 
i 2007. Hun har studert IT ledelse ved Universitetet i Oslo. Eirunn 
Skogen eide 2 173 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31. desember 2015.

25

Ledelsen (forts)

- ÅRSRAPPORT 2015 - 



Niklas Midby | styreleder

Styreleder Niklas Midby har i hovedsak bakgrunn fra finans. Han 
startet sin karriere i Boston Consulting Group og arbeidet senere 
tolv år i ulike internasjonale lederstillinger innen investment 
banking og private equity. Han har vært konserndirektør med 
ansvar for børser og clearing-sentraler i OM (nå Nasdaq OMX). 
Fra 2003 har han innehatt en rekke styreverv, herunder som 
styreleder i Skandiabanken AB. Midby har en bachelorgrad i finans 
fra Handelshögskolan i Stockholm. Han er svensk statsborger og 
bor i Sverige. Niklas Midby eide gjennom sitt nærstående selskap 
Flagstone International Ltd 10 869 aksjer i Skandiabanken ASA pr 
31.12.2015.

Øyvind Thomassen | styremedlem

Øyvind Thomassen har vært administrerende direktør for 
Skandiabanken AB siden 2010. Før dette var han filialsjef for 
Skandiabankens norske filial fra oppstarten i 2000. Han har tidligere 
hatt ulike stillinger i Vesta Forsikring. Thomassen er siviløkonom fra 
NHH. Han er norsk statsborger og bor i Sverige. Thomassen eide 2 173 
aksjer i Skandiabanken ASA pr 31.12.2015.

Mai-Lill Ibsen | styremedlem

Mai-Lill Ibsen har innehatt flere lederstillinger i finansnæringen 
internasjonalt, herunder som konsernsjef for NOS ASA, som 
sjef for den norske filialen til Citibank International plc og som 
visekonsernsjef i Eksportfinans ASA. Ibsen har de siste ti årene hatt 
flere styreverv i private, offentlig eide og børsnoterte selskap. Hun 
har en MBA fra Stanford Graduate School of Business.
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August Baumann  | styremedlem

August Baumann har hatt flere ledende stillinger i TeliaSonera 
Norge AS, herunder som administrerende direktør og finansdirektør. 
Baumann har en mastergrad i Shipping,Trade and Finance fra Cass 
Business School i London. August Baumann er norsk statsborger og 
bor i Norge.

Ragnhild Wiborg  | styremedlem

Ragnhild Wiborg har hatt flere ledende stillinger i ulike 
finansinstitusjoner og selskaper, inkludert Wiborg Kapitalförvaltning, 
Odin Forvaltning, Pareto Securities, Sundal & Collier, First National 
Bank of Chicago (nå JP Morgan) og Scandinavian Bank UK. Wiborg har 
flere styreverv i børsnoterte selskaper i Norge og Sverige.  Hun har en 
bachelor-grad fra Handelshögskolan i Stockholm og masterstudier 
fra Fundaco Getulio Vargas Sao Paulo, Brasil. Ragnhild Wiborg er 
svensk statsborger og bor i Norge.

Silveli Vannebo  | ansattvalgt styremedlem

Silveli Vannebo har vært ansatt i banken siden 2006, ble tillitsvalgt 
i 2008 og ble hovedtillitsvalgt i 2013. Vannebo har sittet i styret 
til filialen siden 2013. Hun har studert økonomi og jus. Hun er 
norsk statsborger og bor i Norge. Silveli Vannebo eide 543 aksjer i 
Skandiabanken ASA pr 31.12.2015 
 

Jon Holmedal  | ansattvalgt varamedlem

Jon Holmedal har vært ansatt i banken siden 2000. Han har 
omfattende erfaring fra forsikring og finans og har studert forsikring 
og finans. Han er norsk statsborger og bor i Norge. Jon Holmedal 
eide 326 aksjer i Skandiabanken ASA pr 31.12.2015.
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Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility,CSR) handler om 
hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan Skandiabankens 
virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. 
Banken tar disse utfordringene på alvor. Å være et ansvarlig selskap 
betyr mer enn bare å donere penger til veldedige formål. Banken 
viser også samfunnsansvar gjennom produktene, hvordan de 
markedsføres, og ved å legge til rette for at ansatte kan involvere 
seg. 

Skandiabanken skal ikke ha aggressiv eller villedende 
markedsføring. Bankens priser skal ikke skjules. Skandiabanken har 
som mål å være en ansvarlig hverdagsbank som gjør det mulig for 
kundene å ta smarte økonomiske beslutninger og samvittighetsfulle 
kjøpe av bankprodukter.

For å lykkes gis bankens medarbeidere anledning til å bidra. Det 
interne engasjement skaper et solid fundament og stolthet.

Skandiabankens strategi for samfunnsansvar

Skandiabankens policy for etikk, forretningsatferd og 
samfunnsansvar gjelder for styret og alle medarbeidere i 
Skandiabanken. Dokumentet beskriver også hvordan virksomheten 
skal drives i møte med kunder, medarbeidere og samfunnet for 
øvrig. 

Bankens produkter og tjenester har en viktig funksjon i samfunnet. 
Derfor er det nødvendig å ha et langsiktig perspektiv og forvalte 
virksomheten på en ansvarlig måte. 

Banken skal
• Fremme økonomisk innsikt og kunnskap om sparing, lån og   
 kreditt
• Fremme egne kunders og eieres forståelse for virksomhetens   
 økonomiske situasjon og forutsetninger 
• Fremme informasjon og tilby produkter og tjenester som avgjør  
 at våre kunder kan ta samfunnsbevisste valg. 

• Vurdere samfunnseffekten av investeringsbeslutninger 
• Respektere grunnleggende menneskerettigheter og   
 menneskeverd slik de er uttrykt i internasjonale 
 konvensjoner, for eksempel FNs menneskerettighets-  
 konvensjoner, den europeiske menneskerettighets-
 konvensjonen, og andre konvensjoner som Norge
 er tilsluttet. 
• Støtte og følge prinsippene i FNs Global Compact

Banken skal redegjøre for utøvelsen av samfunnsansvaret i bankens 
årsberetning. Redegjørelsen skal bygge på regnskapsloven § 3-3 c. 
Se side X.

Tillit, åpenhet og samfunnsrolle

Virksomheten skal alltid drives i tråd med gjeldende instrukser, 
lover og regler. Bankens verdigrunnlag for øvrig skal ligge til 
grunn for beslutninger som tas, og være styrende for kulturen i 
virksomheten. De enkelte produkt- og forretningsområdene skal 
etablere konkrete prinsipper, regler og prosesser for å håndtere 
relevante etiske spørsmål. 

Verdigrunnlaget

KUNDEN – Vi setter kunden først 
UTFORDRER - inkluderer innovasjon og å være annerledes 
SAMMEN - sammen internt og sammen med kunden 
ÅPEN - åpen mot kunden, gjøre hverandre gode, transparent 
(internt og eksternt) 
ENKEL - gjør det komplekse enkelt for best brukeropplevelse 

Bankens virksomhet baserer seg på å tilby produkter og tjenester 
som på best mulig måte tilfredsstiller de ulike kundesegmentene. 
Banken har dessuten et stort ansvar for å leve opp til den tilliten 
som den får fra kundene, kreditorene og myndighetene. 
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I møte med kundene skal banken:  
• Opptre åpent, ærlig og rettferdig
• Legge til rette for dialog der kunden kan dele sine synspunkter  
 med mål om å forbedre Bankens produkter og tjenester
• Gi råd som er egnet for kunden og som tar utgangspunkt i hans/ 
 hennes behov
• Selge og markedsføre finansielle tjenester på en tydelig og   
 transparent måte
• Gi tydelig informasjon om hvordan kundens aktiva forvaltes
• Legge opp til en høy tilgjengelighet med utgangspunkt i kundens  
 forventninger og behov 

Etikk og antikorrupsjon

Bankens virksomhet og tjenester forutsetter høy grad av tillit. Tillit 
fra kunder og samfunnet for øvrig bygger på et godt omdømme 
og at det opprettholdes en høy etisk standard i alle deler av 
virksomheten. For å opprettholde en høy etisk standard har 
Skandiabanken retningslinjer for etikk. Policy for etikk et vedtatt av 
bankens styre og disse skal bidra til bevissthet om og etterlevelse 
av den høye etiske standarden som kreves av medarbeiderne i 
Skandiabanken. Etikkreglene skal blant annet bidra til å bekjempe 
korrupsjon, utpressing, bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, 
terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet. 

Hvert år må alle medarbeidere gjennom en obligatorisk 
gjennomgang av våre etiske retningslinjer. Ansatte fullførte i 2015 
e-læringskurs «Etiske retningslinjer 2015».

Skandiabanken har egen policy for god forretningsetikk når det 
gjelder salg- og markedsføring.
• All markedsføring skal være seriøs, objektiv og etterleve   
 gjeldende markedsføringsregler og god forretningsskikk
• Markedet eller enkeltkunder skal aldri gis et falsk eller   
 overdrevent bilde av banken eller våre produkter og tjenester
• Informasjon om eller sammenligning med konkurrenter skal   
 være saklig
• Informasjon om konkurrenter skal ikke misbrukes
• Kunder skal opplyses om risikoen tilknyttet produkter som tilbys
• Ved personlig salg og rådgivning: Aldri tilby en kunde et produkt  
 han/hun ikke har bruk for
• En kunde skal aldri overtales til å bytte et produkt med mindre  
 det gir kunden fordel
• Vi skal utvise særskilt varsomhet ved markedsføring rettet mot  
 barn og unge

Opplever en ansatt hendelser, eller får kunnskap om forhold 
som er i strid med regelverket eksternt eller internt, eller andre 
kritikkverdige forhold, har banken rutine for å håndtere dette. 
Rutinene skal se til at den som varsler blir ivaretatt og at varselet 
håndteres på en god måte. Skandiabanken har ikke mottatt varsler 
om brudd eller kritikkverdige forhold i 2015.

Antihvitvask 

Det forebyggende arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering 
har lenge stått på dagsorden i finansnæringen. Skandiabanken 
har gjennom 2015 satt enda sterkere fokus på etterlevelse av 
regulatoriske rammer.

Som rapporteringspliktig er Skandiabanken lovpålagt å jobbe 
forebyggende mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det er i 
hovedsak hvitvaskingsloven og FATF Recommendations som gir 
føringer for bankens arbeid på dette området.

Hvitvaskingsloven er ikke unik for Norge. Loven bygger på 
et internasjonalt samarbeid der EU-direktiv ligger til grunn 
for lovens utforming. FATF (Financial Action Task Force) har 
utarbeidet 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking av penger, 
finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av 
masseødeleggelsesvåpen. Disse anerkjennes som de ledende i 
internasjonale standarder på området, og gir en god veiledning 
på hvordan det forebyggende arbeidet skal gjennomføres. 

Skandiabanken følger videre tett opp EUs fjerde 
hvitvaskingsdirektiv, og vil gjøre de nødvendige tilpasninger for 
å kunne etterleve nasjonale og internasjonale plikter. 

Gjennom 2015 har banken gjennomført flere kompetansehevende 
tiltak, og har blant annet hatt fagsamlinger for nøkkelpersoner som 
arbeider med antihvitvask. Det er også etablert et eget forum som 
tar for seg antihvitvask for å sikre at området følges opp. 

I 2015 gjennomførte ansatte det obligatoriske e-kurset for 
fast ansatte «Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i 
Skandiabanken». 

Menneskerettigheter

Skandiabanken har et langsiktig og ansvarlig perspektiv i 
forvaltningen av virksomheten. En sentral del er å vise ansvar 
for grunnleggende menneskerettigheter og menneskeverd. 
Det omfatter mennesker banken har forretningsforbindelser 
med og bankens egne medarbeidere. Bankens respekt for 
menneskerettigheter bygger på sentrale FN-konvensjoner.
 
Banken ivaretar ansvaret ved blant annet å stille krav til 
samarbeidspartnere og leverandører. Vi stiller krav til at 
medarbeidere respekterer hverandre både på og utenfor jobben. 

Økonomiske bidrag

Banken etablerte stiftelsen Skandiabanken Ideer for livet i 2014. 
Inspirasjon ble hentet fra Skandias mangeårige prosjekt med 
samme navn i Sverige. I forbindelse med overgangen til selvstendig 
selskap, ble den norske stiftelsen overført til Skandia i 2015 og 
prosjektet i Norge ble omdøpt til Framgang sammen. En stiftelse 
med dette navnet blir etablert i 2016.

Prosjekter som får støtte må aktivere og involvere barn og unge opp 
til 25 år, og de må fremme likestilling og likebehandling uavhengig 
av religion, kjønn, helse, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. 
Ved vurdering av søknadene legger vi også vekt på at ideen utvikler 
kunnskaper og/eller ferdigheter på en involverende måte, at ideen 
gir barn og unge mulighet til å sosialisere seg og møte nye venner, 
og at ideen gir deltakerne et bedre selvbilde.

Fra stiftelsen Ideer for livet ble det i 2015 delt ut midler til 25 ulike 
prosjekter. Til sammen ble det delt ut 408 000 kroner. Under 
navnet Framgang sammen, ble det i 2015 gitt støtte til 10 prosjekter 
på til sammen 150 000 kroner.
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Prosjekter som fikk støtte i 2015:

22B Kontaktsenter for barn og unge  
Aktivt Pusterom  
Aleneforeldreforeningen Rogaland  
Aleneforeldreforeningen Rogaland  
Aleneforeldreforeningen Østfold  
Autismeforeningen Møre og Romsdal  
Barnas Røde Kors Lillehammer (BARK)  
Barnas turklubb på Averøy  
Bjølsens skoles kulturforum  
Bøler tekstilverksted, Østensjø  
DNT Oslo ved Sætren gård  
For Fangers pårørende, Trøndelag  
Frelsesarmeens Musikkskole Oslo  
Friluftsgjengen, Skjervøy barneskole  
Herøya Nærmiljøsenter  
IL Norna-Salhus  
Jentegruppen til Styve Gard  
Kodeklubben på Sandsli  
Kongsvinger Fortress Amerikanske fotballklubb  
Larsen og lørdagssveler  
Lismarka Rockschool  
Loen ungdomsklubb, Hå kulturtorg  
Mental Helse Ungdom, Asker og Bærum  
Norsk Fosterhjemsforening, Østfold  
Nærmiljøvirksomheten, Oppegård kommune  
Rabalder, Trondheim  
Radio Harstad  
Regncon  
Rødbysætra aktivitetssenter  
Sjukt Viktig  
Stiftelsen Fargespill  
Stine Sofie Stiftelsen  
Tausevika Vel  
Toten statlige mottak  

Skandiabanken støtter også prosjekter med sponsing. 

Det er et mål at sponsingen skal være forankret i Skandiabankens 
samfunnsengasjement og bidra positivt til markedsføringen av 
Skandiabanken. Skandiabanken skal kun bruke sponsormidler 
på formål som er i tråd med verdigrunnlaget. Følgende formål er 
aktuelle:

• Innovasjon og nytenkning 
• Entreprenørskap
• Sosialt engasjement 
• Humanitære tiltak

Vi har for eksempel sponset Amnesty International siden 2005. 

Skandiabanken har som mål å være åpen og tilgjengelig for 
studenter og forskere som ønsker å studere på banken. I 2015 
har blant annet to ledende forskere fra Norges Handelshøyskole 
undersøkt forhold i banken.

Etisk merking av fond

Målet med etisk merking er å gi kundene informasjon som gjør at 
de kan ta valg de mener er rette i forhold til sine etiske normer. 
Merkingen ble innført i 2010, Skandiabanken var den første banken 
som innførte en slik merking.

I nettbanken er det enkelt å se hvilke fond som har en positiv 
eller negativ etisk merking. Det gjør det enklere for kundene 
å ta bevisste valg når de sparer. Samtidig får de til enhver tid 
informasjon om den etiske profilen på fondene de sparer i.   

Vi har opprettet et etiske råd, som er et råd for vår ansvarlige 
investeringsprofil. Her er jobber representanter fra ledelsen og 
engasjerte medarbeidere sammen. Målet er å ta en tydelig posisjon 
som den mest samfunnsbevisste banken. Den etiske merkingen av 
fondene er et av resultatene fra arbeidet.  

Miljø

Bankens medarbeidere skal ha et bevisst forhold til forbruk, reiser, 
avfallshåndtering og energiforbruk. 

Banken utvikler stadig nye produkter som reduserer belastningen 
på miljøet. Søking og signering av lån på nett, mobilbank, SMS-
tjenester og elektronisk distribusjon av brev og avtaler, reduserer 
transportbehov og papirforbruk. Målet er at alle prosesser skal 
være papirløse.

For å bidra til overgangen til mer miljøvennlig bilpark, tilbyr 
Skandiabanken rimeligere lån til biler som oppfyller EUs grense på 
mindre enn 120 gram CO2-utslipp pr kilometer. 

Bankens kontor ligger like ved et kollektivknutepunkt, noe som 
gjør det lett for ansatte å reise kollektivt til og fra jobb. Det er også 
lagt til rette for lading av el-biler i bankens parkeringsanlegg og 
Skandiabanken samarbeider med Carma Carpooling for at ansatte 
skal samkjøre.

Forholdet til leverandører

Skandiabanken stiller samme krav til leverandører som til egen 
virksomhet når det gjelder samfunnsansvar og etikk. Vi har som 
mål å vurdere samfunnseffekten av de investeringer vi gjør, og på 
den måten bidra til en bærekraftig utvikling og minimere negativ 
innvirkningen på miljøet.
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Vera Verandas Vilje er en barne- og 
ungdomsmusikal i regi av Bjølsen skoles 
kulturforum. Cirka 40 barn i alderen 10 til 14 
år fra bydel Sagene i Oslo deltok. 

Støtten fra Framgang sammen kom med 
andre ord mange barn til gode. I tillegg er 
dette et skikkelig dugnadsarbeid. Både 
store og små jobber sammen for å få dette 
gjennomført, og de fikk låne et gratis lokale 
til framførelsen.  

Det er også gratis for barna å delta. Bydel 
Sagene er en bydel med store sosiale 
forskjeller. Her bor det en miks av familier 
med god økonomi og familier med dårlig 
økonomi. Prosjektet legger vekt på å at 
dette skal være en møteplass hvor det ikke 
spiller noen rolle hvilken type familie du er 
fra, og alle skal ha en mulighet til å være 
med uavhengig av foreldrenes inntekt.

En skikkelig ildsjel med mye pågangsmot
Anne Britt Granaas har sammen med 
foreldre drevet skolekoret etter at det stod 
i fare for å bli lagt ned på grunn av mangel 
på penger. Hun er også involvert i flere 
prosjekter i bydelen, og er svært opptatt 
av møteplasser for ungdom på tvers av 
bakgrunn. 

Referansepersonen i søknaden hadde 

utrolig mange lovord om Anne Britt.  
I følge referansepersonen har Granås en 
enorm evne til å få med foreldre og barn 
fra familier som vanligvis ikke er så aktiv i 
nærmiljøet. Hun ringer, følger dem opp og 
passer på at alle er med.

“Hun er en skikkelig ildsjel med masse 
pågangsmot. Når Anne Britt setter i gang 
med noe blir det alltid noe av.”

Skandiabankens Framgang sammen er stolt 
bidragsyter til Vera Verandas Vilje.
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Blått crew øver til musikalen.

Fremføring av musikalen Vera Verandas Vilje.
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Virksomhetsberetning 2015

I 2015 fortsatte Skandiabankens sterke vekst i lånevolum og 
inntekter, samtidig som netto rentemargin ble forbedret. I perioden 
ble også banken omdannet fra filial til en selvstendig bank. 

Høydepunkter i 2015:

• Separasjon fra Skandia og børsnotering av Skandiabanken ASA
• Lansering av den tredje versjonen av nettbanken   
 («Skandiabanken 3.0»)
• Skandiabanken ble også i år kåret til banken i Norge med de   
 mest fornøyde kundene (EPSI) 
• Lansering av usikrede forbrukslån
• Fortsatt sterk utlånsvekst
• Moody’s tildelte Skandiabanken ASA en langsiktig rating på A3  
 med stabile utsikter
• Effekten av den forestående transaksjonen mellom Visa Inc. og  
 Visa Europe Ltd.

I januar 2015 startet bankens eier, Livförsäkringsbolaget Skandia, 
ömsesidigt («Skandia Liv»), en utredning om mulig notering av 
den norske filialen av Skandiabanken AB, som en selvstendig og 
uavhengig norsk bank på Oslo Børs. Denne prosessen ble sluttført 
gjennom Omorganiseringen av virksomheten til Skandiabanken 
ASA den 5. oktober 2015 («Omorganiseringen») og den påfølgende 
børsnoteringen av dette selskapet på Oslo Børs den 2. november 
2015 («IPO»). En detaljert beskrivelse av etableringen av 
Skandiabanken ASA finnes i note 3 i regnskapet. 

I første kvartal i 2015 lanserte Skandiabanken sin tredje versjon 
av nettbanken siden åpningen i 2000. Skandiabanken 3.0 er en 
multiplattform nettbankløsning som er utviklet med utgangspunkt 
i små mobile skjermer. Den nye plattformen ble kåret til den beste 
mobile bankløsningen i Norge av DinePenger.no. Flere forbedringer 
i brukeropplevelse og funksjonalitet ble implementert i løpet av 
året, blant dem innlogging ved hjelp av QR-kode.

EPSI Rating group publiserte sitt årlige kundetilfredshetsbarometer 
for det norske bankmarkedet i oktober. Skandiabanken ble også i 
2015 kåret til banken i Norge med de mest fornøyde kundene.

Etter å ha analysert det voksende markedet for usikrede 
forbrukslån og vurdert kundenes behov, lanserte banken 
«Brukslån» som nytt produkt i april 2015. Produktet er 
først og fremst rettet mot eksisterende kunder med lav til 
middels risikoprofil. Produktlanseringen ble godt mottatt, og 
volumøkningen har vært større enn forventet. På slutten av 2015 
beløp brukslån seg til 694,9 millioner kroner.

I november startet banken en pilot for nettbasert distribusjon 
av bilforsikringsprodukter knyttet til billån, i samarbeid med If 
Skadeforsikring. Skandiabanken skal evaluere piloten i 2016.

I 2015 fortsatte Skandiabankens sterke utlånsvekst til kunder, med 
en økning på 11,4 prosent fra 51,0 milliarder kroner ved årsslutt 2014 
til 56,8 milliarder kroner ved årsslutt 2015. Banken oppnådde denne 
sterke veksten på tross av en moderat utlånsvekst i første halvår av 
2015, da banken justerte den eksterne finansieringen som en del av 
forberedelsene til separasjonen fra Skandiabanken AB. I løpet av de 

siste tre årene har utlån til kunder økt med 112,7 prosent, fra 26,7 
milliarder kroner.

Skandiabanken hadde et resultat etter skatt på 375,2 millioner 
kroner i 2015, en økning på 3,3 millioner kroner sammenlignet med 
371,9 millioner kroner i 2014. Resultatet ble påvirket av kostnader 
knyttet til Omorganiseringen og børsintroduksjonen.

Skandiabanken har lykkes med å tilpasse innskuddsrenter og 
utlånsrenter til utviklingen i pengemarkedet. Sammen med 
forbedringer i bankens finansierings- og likviditetsstyring, og en 
overgang fra det svenske til det norske innskuddsgarantisystemet, 
ble resultatet en økning i netto rentemargin fra 1,46 prosent til 1,53 
prosent.

Den 6. oktober ble Skandiabanken tildelt en langsiktig rating på A3 
med stabile utsikter fra Moody’s. Samtidig fikk obligasjoner med 
fortrinnsrett utstedt av Skandiabanken Boligkreditt AS ratingen Aaa 
fra Moody’s.

Den 2. november 2015 annonserte Visa Inc. og Visa Europe 
Ltd. en transaksjon der Visa Inc. vil kjøpe Visa Europe Ltd.  
Skandiabanken har estimert virkelig verdi av kontantbetalingen og 
preferanseaksjene forbundet med denne transaksjonen til totalt 131 
millioner kroner, som er bokført som en eiendel kategorisert som 
«tilgjengelig for salg» i balansen per 31. desember 2015.

Strategi og mål

Skandiabanken er en digital utfordrerbank uten filialer som tilbyr 
moderne hverdags-banktjenester til norske privatkunder gjennom 
en brukervennlig og fleksibel bankplattform. Bankens mål er å tilby 
en annerledes og transparent bankopplevelse til privatpersoner 
i det norske bankmarkedet, primært gjennom et oppriktig 
kundefokus, noe som har gitt banken et sterkt omdømme blant 
kundene. 

Utvikling av bankens konsept har siden lanseringen i 2000 blitt 
gjennomført konsistent etter følgende tre dimensjoner: (i) å tilby 
en enkel og transparent  prisstruktur som sikrer at kunden får en 
«fair deal», (ii) kontinuerlig oppdatere og forbedre produkttilbudet 
basert på tilbakemelding fra kundene, for å opprettholde et intuitivt 
og standardisert tilbud som er relevant for kundene, og (iii) å tilby 
bankprodukter og tjenester på en enkel og effektiv digital plattform 
med ledende tilgjengelighet og brukeropplevelse , uavhengig av 
kundens valg av plattform.

Hovedelementene i bankens strategi er: (i) fortsatt utlånsvekst 
gjennom økt salg i den eksisterende kundebasen, (ii) vekst innenfor 
sparing i verdipapir gjennom allokering fra innskuddsbasert 
sparing, (iii) beholde og utvikle en sunn balansert risikostyring, 
(iv) utnytte transaksjonskonseptet og bransjeledende omdømme 
til å øke produktdekningsgrad , og (v) utnytte skalerbarheten i 
konseptet til å skape en attraktiv avkastning for eierne.

Banken har følgende finansielle- og operasjonelle mål på 
mellomlang sikt:

Styrets beretning 2015
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Målene er basert på gjeldende kapitalkrav for banken. Eventuelle 
fremtidige endringer i reguleringer eller i det økonomiske klimaet 
kan føre til endringer i bankens strategi og dermed i de finansielle 
målene over. Etter Omorganiseringen 5. oktober 2015 ble bankens 
kapital styrket i fjerde kvartal gjennom: (i) 292,5 millioner kroner i 
ny egenkapital fra emisjon i forbindelse med børsintroduksjonen, 
(ii) 399 millioner kroner i utstedelse av fondsobligasjon (fratrukket 
etableringskostnad) og (iii) 131 millioner kroner som følge av 
regnskapseffekten av Visa-transaksjonen.

Bankens avkastning på egenkapital ble påvirket av 
engangskostnader knyttet til Omorganiseringen og børsnoteringen 
samt den ovennevnte kapitaløkningen.

Banken opprettholdt høy kvalitet i utlånsporteføljen i 2015 og 
fortsatte trenden med lave tap.

Skandiabanken konsernet består av Skandiabanken ASA og det 
heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS. 

Finansielle resultater

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret 
at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede.

I henhold til regnskapsloven § 3-9, utarbeider Skandiabanken 
konsernregnskap i samsvar med IFRS, International Financial 
Reporting Standards, som er godkjent av EU. Årsregnskapet til 
Skandiabanken ASA er utarbeidet i samsvar med norske IFRS-
bestemmelser.

Forbedret netto rentemargin, kombinert med sterk utlånsvekst, 
førte til en økning på 13,8 prosent i netto renteinntekter til 961,8 
millioner kroner (845,2). 

Veksten i netto renteinntekter var en konsekvens av en 11,4 
prosents økning i utlån til kunder, kombinert med en økning i netto 
rentemargin fra 1,46 prosent til 1,53 prosent. Økningen i utlån til 
kunder var hovedsakelig et resultat av en økning i boliglån. Det nye 
forbrukslånet bidro positivt, mens volumene på billån og andre 
kredittprodukter var stabile.

Netto provisjonsinntekter økte med 5,8 prosent til 156,7 millioner 
kroner (148,1). Økningen skyldtes i hovedsak økt volum i 
fondssparing med positiv netto nytegning fra kunder og høyere 
markedsverdi for verdipapirfondene. Netto provisjonsinntekter 
knyttet til interbank og kortbetalinger holdt seg relativt uforandret 
fra 2014, mens verdipapirhandel viste en svak negativ trend. 

2015 ble påvirket av overgangen fra å være en norsk filial av et 
svensk selskap til å bli en selvstendig, børsnotert norsk bank. 
Engangskostnader forbundet med disse endringene beløp seg til 
95,8 millioner kroner i 2015. 

Driftskostnadene økte med 106,8 millioner kroner til 568,5 millioner 
kroner (461,7). Justert for kostnader knyttet til etableringen av 
en selvstendig norsk bank og forberedelser til den planlagte 
børsintroduksjonen, økte driftskostnadene med 19 millioner kroner, 
som tilsvarer en økning på 4,1 prosent. Engangskostnader knyttet til 
andre resultatkomponenter er ikke inkludert i disse tallene.

Økningen i underliggende kostnadsnivå var primært knyttet til økte 
personalkostnader som var nødvendig for å etablere selvstendig 
finans-, regnskaps-, økonomi-, risiko- og compliance-funksjoner. 
Disse funksjonene ble tidligere levert av Skandia Liv.

Banken hadde en kostnadsgrad på 51,3 prosent i 2015. 
Justert for engangskostnader forbundet med utskillelsen og 
børsintroduksjonen i 2015 var kostnadsgraden 43,0 prosent.

Netto nedskrivninger og krav på lån og garantier var 16,1 millioner 
kroner i 2015 (27,9). Et beløp på 9,3 millioner kroner (11,5) ble 
mottatt på tidligere nedskrevne fordringer. Faktiske tap var på 22,2 
millioner kroner (23,4). Nettokostnaden for tap var 29 millioner 
kroner (39,8). Tapsandelen på lån var 0,05 (0,08).

Skandiabanken hadde et resultat etter skatt på 375,2 millioner 
kroner i 2015 sammenlignet med 371,9 millioner kroner i 2014.

2. november 2015 annonserte Visa Inc. og Visa Europe Ltd. 
en transaksjon der Visa Inc. skal kjøpe Visa Europe Ltd. 
(«Transaksjonen»). Transaksjonen består av et kontantvederlag 
på 11,5 milliarder Euro, konvertible preferanseaksjer til en verdi 
av 5,0 milliarder Euro på kunngjøringstidspunktet, og et betinget 
kontantvederlag på opptil 4,7 milliarder Euro, til utbetaling fire år 
etter gjennomføring av transaksjonen. Transaksjonen forventes 
gjennomført i 2. kvartal 2016 betinget av godkjennelse fra 
konkurransemyndighetene i berørte markeder.

Skandiabanken er medlem av den norske foreningen «Visa 
Norge FLI» («Visa Norge»), som er en aksjeeier i Visa Europe Ltd. 
Skandiabanken har i januar 2016 mottatt informasjon fra Visa Norge 
som har gjort det mulig å estimere bankens andel av fortjenesten 
av det forventede salget til Visa Norge. 

Styrets beretning 2015 Styrets beretning 2015 (forts)

Mål på mellomlang sikt Status pr. 2015

Avkastning: Oppnå en egenkapital-
avkastning på 14 prosent

11,0 %

Utbytte: Utbyttegrad på inntil 30 
prosent av resultat etter skatt

Ikke relevant

Kapital:
Opprettholde ren 
kjernekapitaldekning 
på 13,5 prosent 

14.5 %

Vekst: Øke bankens utlån til over 
75 milliarder kroner

56,9 milliarder 
kroner

Effektivitet:
Forbedre bankens 
kostnadsgrad til 
37 prosent

51.3 %

Kvalitet på eiendeler: Opprettholde tapsprosent pr. 
produkt på historiske nivåer

0.05 %

>>
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Estimert virkelig verdi av kontantvederlaget og preferanseaksjer 
knyttet til transaksjonen på totalt 131 millioner kroner er inntatt 
som eiendel «tilgjengelig for salg» i balansen pr. 31. desember 
2015. Den positive effekten på kjernekapitaldekningen er 0,4 
prosentpoeng. Se note 39 i årsregnskapet for mer informasjon.

Skatt

Skandiabankens skattekostnad var på 134,6 millioner kroner 
i 2015 (143,6), som tilsvarer en effektiv skattesats på 26,4 
prosent (27,9). Den lavere skattesatsen er hovedsakelig en følge 
av skattevirkningen fra kostnader som er bokført mot annen 
egenkapital, knyttet til kapitaløkning og rentebetalinger til 
hybridkapitalinvestorer.

Finansiering, likviditet og balanse

Skandiabanken utstedte ikke ny finansiering i kapitalmarkedet 
i de første ni månedene av 2015, da strukturer for forbundet 
med Omorganiseringen var under etablering, og størrelsen på 
finansiering som skulle overflyttes optimeres. Marginer på både 
obligasjoner med fortrinnsrett og ordinær seniorgjeld økte i 
løpet av andre halvdel av 2015. Marginer for ansvarlige lån og 
fondsobligasjoner økte også i den samme perioden.

I forbindelse med Omorganiseringen utstedte Skandiabanken ASA 
et ansvarlig lån med nominell verdi på 500 millioner kroner og 
en fondsobligasjon («hybridkapital») med nominell verdi på 400 
millioner kroner. 

Hybridkapitalinstrumentet er evigvarende med en opsjon for 
utstederen til å innløse kapitalen på visse tidspunkter, der første 
mulige dato er 12. oktober 2020, 5 år etter dato for utstedelse. 
Instrumentet har en rente på 3 måneders NIBOR pluss en margin på 
4,1 prosent.

Skandiabanken har kundeinnskudd som sin primære 
finansieringskilde. Det forventes at finansiering i kapitalmarkedet 
vil spille en viktigere rolle når banken fortsetter å øke balansen i 
samsvar med planene på mellomlang sikt.

Skandiabanken hadde ved årsslutt en innskuddsdekning på 
83,1 prosent (85,3). Det var viktig å opprettholde et attraktivt 
innskuddsprodukt i 2015 for å støtte opp om låneveksten, 
mens forberedelser til Omorganiseringen gjorde at andre 
finansieringsaktiviteter måtte utsettes. 

På slutten av året var den totale kapitalmarkedsfinansieringen 
på 15,0 milliarder kroner, ned fra 15,7 milliarder kroner året 
før. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Skandiabanken 
Boligkreditt AS beløp seg til 12,7 milliarder kroner. 

Skandiabanken hadde likvide aktiva på 8,5 milliarder kroner (9,6) 
ved slutten av året. Likviditeten bestod av 1,2 milliarder kroner (1,5) 
i kortsiktige lån til andre kredittinstitusjoner og sentralbanker og 7,3 
milliarder kroner (9,1) i rentebærende verdipapirer, hovedsakelig 
utstedt av staten, kommuner, finansinstitusjoner og selskap med 
god kredittverdighet.

Ved årsslutt hadde banken en likviditetsdekningsgrad (LCR – 
Liquidity Coverage Ratio) på 186 prosent. Bankens tilgjengelige 
stabile finansiering relativt til nødvendig stabil finansiering (NSFR – 
Net Stable Funding Ratio) var på 140 prosent.

Forvaltningskapitalen økte fra 61,7 milliarder kroner til 65,6 
milliarder kroner. Dette skyldtes primært en økning i utlån 
til kunder. I 2015 ble totalt 2,9 milliarder kroner i lån solgt til 
Skandiabanken Boligkreditt AS, etter at 13,5 milliarder kroner først 
ble overført 5. oktober 2015 i forbindelse med Omorganiseringen.

Netto utlån til kunder økte til 56,8 milliarder kroner (51,0). Etter 
å ha styrt mot en moderat lånevekst i første halvår i 2015, hadde 
banken en solid lånevekst på 7,3 prosent i andre halvdel av 2015. Fra 
slutten av 2014 har totale lån til kunder økt med 11,4 prosent.

Bankens nye forbrukslån hadde en sterk volumutvikling etter at 
det ble lansert i andre kvartal. På slutten av året beløp utestående 
forbrukslån seg til 694,9 millioner kroner, sammenlignet med 367,5 
millioner kroner på slutten av andre kvartal. Volumene for billån 
og annen kreditt (kontokreditt, kredittkort og depotlån) har vært 
stabile det siste året. 

Kundeinnskudd økte til 45,5 milliarder kroner (42,4), som er 
7,4 prosent høyere enn på slutten av fjoråret, og i samsvar med 
forventningene. 

Sum egenkapital økte betydelig i 2015 til 4,3 milliarder kroner 
(2,7). Størstedelen av økningen er relatert til egenkapitaltilførsler 
og fondsobligasjon som ble utstedt i forbindelse med 
Omorganiseringen, samt emisjon i forbindelse med børsnoteringen. 

Kundenes investeringer i verdipapirfond har økt til 6,7 milliarder 
kroner (4,7). Økningen gjenspeiler en betydelig vekst i netto 
nytegning i verdipapirfond og en økning i markedsverdi av 
verdipapirfond fra forrige år. Netto nytegning var betydelig høyere 
i 2015 sammenlignet med tidligere år, særlig i første halvår, med 
total netto nytegning på 1,4 milliarder kroner.

Utbytte og disponering av resultat

Skandiabanken har som mål å sikre en attraktiv og 
konkurransedyktig egenkapitalavkastning samt å legge til rette for 
planlagt vekst, for på denne måten å skape aksjonærverdi gjennom 
positiv kursutvikling og utbetaling av utbytte. Skandiabankens mål 
på mellomlang sikt er å fordele opp til 30 prosent av resultat etter 
skatt som årlig utbytte, fra og med 2017.

Utbytteforslaget for 2015 har tatt hensyn til målene og de 
strategiske planene som ble presentert i børsnoteringen, samt 
kravene til kapitaldekning. Styret har dermed foreslått utbytte for 
2015 på kroner 0 per aksje, i samsvar med utbytteplanene som ble 
presentert i børsnoteringen. 

På grunn av Omorganiseringen representerer morbankens resultat 
perioden 5. oktober 2015 til 31. desember 2015. Resultat etter skatt 
for perioden til 4. oktober 2015 på 270,7 millioner kroner er knyttet 
til Skandiabanken AB NUF og ble allokert til opptjent egenkapital 

Styrets beretning 2015 (forts)
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som en del av Omorganiseringen. Styret foreslår følgende fordeling 
for 2015:

Etter styrets oppfatning vil Skandiabanken, gitt ovenstående 
disponering, ha en sterk finansiell stilling og tilstrekkelig 
fleksibilitet til å understøtte bankens planlagte aktiviteter.

Risiko og kapitaldekning

Kapitaldekning
I 2015 ble kapitaliseringen forbedret som følge av Omorganiseringen 
som fant sted 5. oktober 2015 samt ved utstedelse av ny 
egenkapital i forbindelse med børsintroduksjonen. Videre hadde 
regnskapseffekter knyttet til transaksjonen mellom Visa Inc. og Visa 
Europe positiv innvirkning på kapitaldekningen i fjerde kvartal. 

Ved årsslutt hadde Skandiabanken en uvektet kjernekapitalandel 
på 5,5 prosent. På samme tid hadde banken en ren 
kjernekapitaldekning på 14,5 prosent og en total kapitaldekning på 
17,8 prosent. Sammenlignbare tall for 2014 er ikke presentert, da 
banken ikke hadde en egen beregning av kapitaldekning og uvektet 
kjernekapitalandel som filial av Skandiabanken AB.

Ved årsslutt hadde Skandiabanken et mål for ren kjernekapital 
på 13 prosent og et mål om total kapitaldekning på 16,5 prosent. 
Basert på ICAAP gjennomført i første kvartal 2016 vedtok styret 
den 31. mars 2016 å øke Skandiabankens mål for ren kjernekapital 
til 13,5 prosent, innføre et mål for kjernekapital på 15 % og øke 
målet for total kapitaldekning til 17 prosent. I ICAAP-rapporten er 
Pilar 2a beregnet til å være 1 prosent og Pilar 2b kravet til å være 0 
prosent, som gir et samlet Pilar 2 krav på 1 prosent. Økte kapitalmål 
innebærer at Skandiabanken har et mål for kapitaldekning som 
er klart over det regulatoriske minimumskravet, og den sterke 
kapitaliseringen gir grunnlag for videre vekst.

Risikostyring
Skandiabankens kjernevirksomhet er å tilby standard banktjenester 
og skape verdier ved å ta på seg kjente og akseptable risikoer 
forbundet med dette. Banken skal ha en sunn risikokultur basert på 
åpenhet, transparens og kompetanse og skal stadig utfordre sine 
metoder, prosesser og rutiner for å forbedre seg. 

Banken skal ha en helhetlig risikostyring. De viktigste risikoene 
banken er eksponert mot  er kredittrisiko, markedsrisiko, 
likviditetsrisiko og operasjonell risiko.

Kredittrisiko
Kredittrisiko utgjør den vesentligste risikoen for Skandiabanken 

og er definert som risikoen for tap som følge av at en motpart ikke 
overholder forpliktelsene sine, samtidig som sikkerheten som er 
stilt ikke dekker det utestående kravet.

Skandiabankens utlån er kreditt til enkeltpersoner, fortrinnsvis i 
form av boliglån, billån, boligkreditt, forbrukslån, kontokreditt 
og kredittkort samt depotlån. Bankens utlånsportefølje er av høy 
kvalitet, og boliglånene har en relativt lav belåningsgrad. På slutten 
av 2015 var den vektede, gjennomsnittlige belåningsgraden 57,0 
prosent (58,2).

Ved innvilgning av kreditt brukes et automatisert 
kredittvurderingssystem som basert på fastsatte kriterier og 
scorekort evaluerer betalingsevne, sannsynlighet for mislighold og 
sikkerhetstillelse. Automatisert kredittvurdering sikrer en homogen 
utlånsportefølje med høy kvalitet.

Skandiabankens overskuddslikviditet på 8,5 milliarder kroner 
er investert i kortsiktige lån til andre finansinstitusjoner og i 
verdipapirer utstedt av stater, kommuner, finansinstitusjoner og 
foretak med høy kredittrating. 

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i 
markedsvariabler slik som renter, valutakurser og kredittspreader. 
Skandiabanken er utsatt for markedsrisikoer som renterisiko, 
valutarisiko, aksjekursrisiko og kredittspreadrisiko. 

Skandiabanken har ikke lån eller finansiering i utenlandsk valuta og 
har derfor en lav valutarisiko.

Banken har begrenset aksjekursrisiko, eksponeringen var på 8,5 
millioner kroner ved slutten av året.

Alle lån som Skandiabanken tilbyr har flytende renter. Det samme 
gjelder innskudd, og bankens kapitalmarkedsfinansiering har som 
regel 3 måneder NIBOR som referanserente. Dette medfører lav 
renterisiko.

Kredittspreadrisiko er risikoen for at verdien av rentebærende 
verdipapirer vil bli redusert som følge av en økning i kredittspread 
for tilsvarende kredittinstrumenter i markedet. Banken beregner 
eksponering mot kredittspreadrisiko i henhold til metoden 
som Finanstilsynet har fastsatt (rundskriv 9/2015). Bankens 
kredittspreadrisiko ved slutten av året var beregnet til 103 millioner 
kroner og var knyttet til rentebærende verdipapirer utstedt av 
kommuner, og til obligasjoner med fortrinnsrett. 

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko består av følgende to elementer: 
Refinansieringsrisiko, som er risikoen for at banken ikke klarer 
å refinansiere forpliktelsene sine når de forfaller til betaling, og 
prisrisiko, som er risikoen for at banken ikke klarer å refinansiere 
obligasjonene sine uten en betydelig kostnadsøkning.

Skandiabanken har en  likviditetsbuffer bestående av ubeheftede 
eiendeler av høy kvalitet som er beskrevet ovenfor, under 
Kredittrisiko.

Styrets beretning 2015 (forts) Styrets beretning 2015 (forts)

i millioner kroner 

Morbankens resultat etter skatt for året 84,2
Fordeles til hybridkapitalinvestorer 5,0
Fordeles til egenkapitalinvestorer 79,1
Utbytte 0,0
Opptjent egenkapital 79,1
Totalt 79,1
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Skandiabanken har en likviditetsbuffer bestående av ubeheftede 
eiendeler av høy kvalitet som er beskrevet ovenfor, under 
Kredittrisiko.

Moody’s har tildelt Skandiabanken ASA en langsiktig rating på A3 
med stabile utsikter. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av 
Skandiabanken Boligkreditt AS har en langsiktig rating på Aaa fra 
Moody’s.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er definert som risikoen for uventede tap 
på grunn av utilstrekkelig internkontroll, menneskelige feil, 
feil i prosesser eller systemer, eller uventede tap som følge av 
eksterne hendelser. Risikoen inkluderer også risikoen for en avtale 
eller andre rettshandlinger ikke kan gjennomføres i tråd med 
forutsetningene, og risikoen for at banken ikke etterlever gjeldende 
lover og reguleringer (compliancerisiko).

Banken tilbyr bare tjenester til privatmarkedet, og alle nye 
lånetilsagn er i stor grad basert på automatiserte låne- og 
kredittprosesser, noe som reduserer risikoen for menneskelige feil 
og på den måten reduserer den operasjonelle risikoen.
I den operasjonelle risikostyringen legger banken vekt på 
internkontroll, inkludert et sterkt kontrollmiljø, en systematisk 
risikovurderingsprosess og etablerte prosedyrer i tilfelle kritiske 
hendelser.

Teknologi- og produktutvikling

Skandiabanken lanserte den tredje versjonen av nettbanken i 
2015. Skandiabanken 3.0 er en multiplattform nettbankløsning 
utviklet med «mobil først» som utgangspunkt. Det responsive 
designet sikrer at kunder ser det samme grensesnittet, med den 
samme funksjonaliteten og har de samme produktene tilgjengelig 
uavhengig av brukerenhet og skjermstørrelse.

Den nye Skandiabanken 3.0 er svært fleksibel, med innhold 
tilpasset den enkelte kunden. I en undersøkelse utført av 
Deloitte og Halogen, publisert i april 2015, ble den nye mobile 
bankløsningen kåret til den beste løsningen i det norske markedet.
Banken bruker agile arbeidsmetoder for utviklings- og 
vedlikeholdsprosesser og har som mål å tilby kundene jevnlige 
oppdateringer.

I samsvar med Skandiabankens ambisjon om å stadig forbedre 
og forenkle brukeropplevelsen har Skandiabanken seks ulike 
innloggingsalternativer, inkludert bruk av QR-kode, som ble lansert 
i 2015. Tidlig i 2016 åpnet Skandiabanken for innlogging med Touch-
ID for kunder som bruker Apples iPhone.

I 2015 introduserte banken en oppdatert plattform for aksjehandel 
i nettbanken, med forbedret design og funksjonalitet basert på det 
samme responsive brukergrensesnittet som Skandiabanken 3.0. 
Skandiabanken legger fortsatt sterk vekt på sikkerhet. Etter å ha 
mottatt «Fidus-prisen» for utmerket arbeid med IT-sikkerhet i både 

2010 og 2011, ble Skandiabanken nominert til denne prisen også 
i 2015. Fokuset på sikkerhet er ivaretatt gjennom en kompetent 
sikkerhetsorganisasjon, og viktige sikkerhetsspørsmål blir diskutert 
månedlig i  eget sikkerhetsforum.

Banken overvåker IT-stabiliteten på flere måter. I 2015 var 
brukeropplevd stabilitet tilfredsstillende og i henhold til interne 
mål.

Eierstyring

Skandiabanken følger de norske retningslinjene for eierstyring, som 
beskrevet på side 18 til 22 i denne rapporten. I 2015 holdt styret 
i Skandiabanken ASA ti møter, inkludert møter som ble holdt før 
Omorganiseringen 5. oktober 2015.

Hovedfokuset til styret har i 2015 vært overgangen fra å være en 
norsk filial av Skandiabanken AB til en selvstendig norsk bank, 
og den påfølgende noteringen av bankens aksjer på Oslo Børs. 
Styrets viktigste prioriteter i denne fasen var å sørge for en solid 
kapitalisering av banken og relevante systemer, prosedyrer, 
kapasitet og kompetanse på risikostyring. Bankens strategi, 
finansielle resultater, finansiering og risikostyring har også 
vært prioritert, i likhet med endringer i makroøkonomiske og 
regulatoriske forhold.

Styret har tre underutvalg: Revisjonsutvalget, Risikoutvalget og 
Godtgjørelsesutvalget. Utvalgene har jevnlige møter for sine 
ansvarsområder. 

Samfunnsansvar

Bankens produkter og tjenester har en viktig funksjon i samfunnet. 
Derfor er det nødvendig å ha et langsiktig perspektiv og forvalte 
virksomheten på en ansvarlig måte.

Som en tidligere del av Skandia dro Skandiabanken fordel av 
å være en del av Skandias program for samfunnsansvar. Etter 
Omorganiseringen er banken i gang med å etablere sine egne 
aktiviteter og retningslinjer for samfunnsansvar.

Banken skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og 
menneskeverd slik de er uttrykt i internasjonale konvensjoner, for 
eksempel: FNs menneskerettighetskonvensjoner, den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen, og andre konvensjoner 
som Norge har sluttet seg til. Banken skal også støtte og følge 
prinsippene i FNs Global Compact.

Skandiabanken vil være en ansvarlig bank. Alt banken gjør og 
kommuniserer skal være transparent, og prinsippet om «fair 
deal» skal reflekteres i konsepter, produktutvikling og prissetting. 
Skandiabanken skal være en ansvarlig hverdagsbank som gjør 
kundene i stand til å ta smarte økonomiske valg og gjøre bevisste 
kjøp av banktjenester.
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Etikk og antikorrupsjon 
Skandiabankens etikkpolicy inneholder kriterier og retningslinjer 
som skal styrke bevisstheten om, og etterlevelse av, den 
høye etiske standarden som kreves av alle ansatte og styret i 
Skandiabanken. Etiske standarder er også en integrert del av 
bankens krav ved rekruttering. Alle nyansatte får opplæring i 
retningslinjene og det er en obligatorisk årlig gjennomgang for alle 
ansatte.

Anti-hvitvasking 
Skandiabanken har etablerte retningslinjer for anti-hvitvasking, 
som omfatter nødvendige kontroll- og overvåkingsmekanismer, 
risikoanalyser og aktiviteter som sikrer tilfredsstillende kontroll 
over identifiserte risikoer. Interne aktiviteter blir koordinert av 
ansatte med særskilt ansvar for anti-hvitvasking.

Personvern og informasjonssikkerhet 
Skandiabanken behandler store mengder kundeinformasjon. 
Skandiabanken har etablerte retningslinjer for 
informasjonssikkerhet, som inneholder sikkerhetstiltak mot 
uønskede avvik innen konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og 
sporbarhet. 

Virksomheten og miljøet
Skandiabankens direkte påvirkning på klimaet og miljøet er 
i hovedsak relatert til generelt forbruk, forretningsreiser, 
avfallshåndtering og energieffektiv drift. 

Banken utvikler løpende nye produkter og tjenester som reduserer 
påvirkningen på miljøet. Søknad og undertegning av kredittavtaler 
på nett, nettbank på mobil, SMS-tjenester og elektronisk utsending 
av brev og avtaler reduserer både logistikk og papirforbruk. Målet 
er at alle prosesser skal bli papirløse.

Som første bank i Norge introduserte Skandiabanken i 2010 etisk 
merking av verdipapirfond. 

For å bidra i overgangen til en mer miljøvennlig bilpark i Norge 
tilbyr Skandiabanken rimeligere lån til biler som oppfyller EU-
grensen på mindre enn 120 gram CO2-utslipp per kilometer. 

Bankens kontorer ligger i nærheten av et knutepunkt for 
kollektivtransport, som de ansatte kan bruke for å komme til og fra 
jobb. Bankens parkeringsplass legger til rette for lading av elbiler, 
og Skandiabanken oppmuntrer til samkjøring.

Arbeidsmiljø, sykefravær og HMS

For at banken skal kunne tiltrekke seg og beholde kompetente 
medarbeidere, ønsker banken å skape et positivt arbeidsmiljø, 
kjennetegnet av høy medarbeidertilfredshet. Banken mener det er 
viktig å ha en god balanse mellom arbeidsliv og fritid, og har lagt 

til rette for fleksible arbeidstider som gjør det lettere å kombinere 
karriere og familieliv. Dette bidrar til motiverte medarbeidere som 
utvikler sin kompetanse og bidrar til positive kundeopplevelser.  
I 2015 var sykefraværet 4,7 prosent, opp fra 3,0 prosent i 2014. 
Banken følger opp og evaluerer sykefraværet månedlig og 
iverksetter tiltak så tidlig som mulig. 

Ansatte som er langtidssykemeldte får tilbud om rådgivning og 
veiledning av bankens HR-avdeling.

Hvert år foretar banken to organisasjonsundersøkelser med 
fokus på kultur og de ansattes tilfredshet og lederskap. 
Resultatene er overveiende positive. Undersøkelsene måler 
blant annet forskjellene mellom kjønnene når det gjelder lønn og 
utviklingsmuligheter, ansattes ansvar, tilfredshet og engasjement, 
samt spørsmål om trakassering. Resultatene blir fulgt nøye opp av 
teamledere og HR-avdelingen.

Skandiabanken ønsker aktivt å fremme et godt arbeidsmiljø. 
Bankens etiske retningslinjer legger vekt på bankens fokus på å 
forhindre diskriminering og trakassering. 

I 2015 ble det ikke rapportert om noen arbeidsrelaterte skader eller 
ulykker.

Likestilling

Bankens retningslinjer legger vekt på å bekjempe diskriminering 
basert på etnisitet, religion, kjønn, alder, ekteskapsstatus, seksuell 
orientering eller funksjonshemninger.

I 2015 hadde Skandiabanken en arbeidsstokk som tilsvarte 270 
heltidsstillinger, hvorav 53 prosent menn og 47 prosent kvinner.

Styret består av seks medlemmer, hvorav tre menn og tre kvinner. 
Konsernledelsen består av ti medlemmer, hvorav sju menn og tre 
kvinner. Skandiabanken har totalt 23 ledere, hvorav 13 menn og 10 
kvinner. 

Regelverk

Den 15. juni innførte Finansdepartementet en ny forskrift for 
utlån med pant i bolig. Forskriften angir krav til kundens evne til 
å betjene lånet, samt belåningsgrad, og den regulerer bruken av 
avdragsfrie perioder. Den nye forskriften har ingen vesentlig effekt 
på Skandiabankens produkttilbud.

Finansdepartementet besluttet 18. juni 2015 at motsyklisk 
kapitalbuffer, en del av Pilar 1-kravet til ren kjernekapital, økes fra 1 
prosent til 1,5 prosent fra 30. juni 2016. Basert på denne avgjørelsen 
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vil Skandiabanken ha et Pilar 1-krav til ren kjernekapital på 11,5 
prosent fra 30. juni 2016.

Rundskrivet 9/2015 «Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko 
og kapitalbehov» beskriver Finanstilsynets metode for å vurdere 
institusjonenes samlede risikonivå og tilhørende kapitalkrav, 
inkludert en inndeling av banker i fem grupper basert på størrelse, 
kompleksitet, omfang og grad av risiko banken representerer for 
det finansielle systemet (de største inngår i gruppe 1). 

Mot slutten av fjerde kvartal informerte Finanstilsynet 
Skandiabanken ASA om at banken var kategorisert i gruppe 2. 
Dette betyr at Finanstilsynet vil utføre en detaljert evaluering hvert 
andre år med en formell tilbakemelding, med mindre særlige 
forhold tilsier noe annet. Tilbakemeldingen vil være basert på 
Skandiabankens vurdering av risiko og kapitalforhold (ICAAP) og 
Finanstilsynets vurdering. Finanstilsynet vil som en del av denne 
prosessen stille et individuelt Pilar 2-krav til banken for risikoer som 
ikke er dekket, eller bare delvis er dekket, gjennom Pilar 1-krav.

ICAAP foretas årlig. Etter overgangen fra å være en utenlandsk 
filial til å bli en selvstendig norsk bank, foretok Skandiabanken en 
oppdatering av ICAAP for perioden 2016-2018 i første kvartal 2016. 
Basert på den nye ICAAP-rapporten vedtok styret økte kapitalmål. 
I rapporten estimerer Skandiabanken sitt Pilar 2-krav til 1 prosent.  
ICAAP-rapporten er sendt til Finanstilsynet, men banken forventer 
ikke å motta svar fra Finanstilsynet og deres vurdering av Pilar 
2-kravet før tidligst andre kvartal 2016.

ICAAP for perioden 2017–2019 er planlagt gjennomført høsten 2016 
og sendt til Finanstilsynet i fjerde kvartal. 

25. november 2015 offentliggjorde Finansdepartementet nye krav 
til likviditetsdekningsgrad (LCR) i henhold til EUs CRR/CRDIV-
bestemmelser. Kravet er en likviditetsdekningsgrad på 70 prosent 
fra 31. desember 2015, 80 prosent fra 31. desember 2016 og 100 
prosent fra 31. desember 2017.

Makroøkonomisk utvikling

Norsk økonomi er inne i en moderat nedgangskonjunktur, 
hovedsakelig forårsaket av reduserte investeringer i oljesektoren, 
en svak global økonomi og lav vekst i innenlandske investeringer. 
Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå tilsier at veksten i BNP sank 
fra 2,2 prosent i 2014 til 1,8 prosent i 2015. Statistisk sentralbyrå 
forventer en reduksjon i BNP til 1,7 prosent i 2016 før en gradvis 
økning fra 2017.

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men har økt fra 3,8 prosent 
på slutten av 2014 til 4,5 prosent på slutten av 2015. Statistisk 
Sentralbyrå forventer at arbeidsledigheten vil øke til 4,6 prosent i 
2016 før den faller til 4,4 prosent i 2017.

Inflasjon, målt ved KPI (eks. energi og justert for skatt) økte fra 
2,4 prosent på slutten av 2014 til 3,0 prosent på slutten av 2015, 
hovedsakelig på grunn av svekket norske krone. Norges Bank 
forventer at inflasjonen gradvis vil reduseres som følge av at 

svekkelsen i valutakursen avtar.  

Norges Banks styringsrente ble redusert med 0,5 prosentpoeng, fra 
1,25 til 0,75 prosent i løpet av 2015.

Statistisk Sentralbyrå forventer moderat økonomisk oppgang fra 
andre halvdel av 2016, i hovedsak på grunn av en betydelig økning i 
offentlige utgifter og en økning fastlandsinvesteringer.

Aktiviteten i eiendomsmarkedet var høy i 2015, og gjennomsnittlige 
priser for boliger økte med 7,2 prosent fra 2014. I desember var 
12-måneders prisvekst 5 prosent, som indikerte en reduksjon i 
prisveksten. Stavanger-området opplevde en prisreduksjon på 5,3 
prosent fra desember 2014 til desember 2015, noe som gjenspeiler 
effekten av en reduksjon av oljerelaterte aktiviteter i regionen.

Hendelser etter balansedagen

Transaksjonen der Visa Inc. kjøper opp Visa Europe Ltd. forventes 
å bli gjennomført 2. kvartal 2016, og er betinget av godkjennelse 
fra konkurransemyndighetene i markedene som omfattes. 
Skandiabanken mottok i januar 2016 informasjon fra Visa Norge 
som gjorde det mulig å estimere bankens del av det forventede 
salgsoverskuddet til Visa Norge. Se informasjon over og note 39 i 
regnskapet for mer informasjon.

I januar 2016 har Skandiabanken ASA inngått avtaler med Atea 
AS for å drifte bankens kontor-IT-plattform, Basefarm AS for 
bankens virksomhets-IT-plattform samt Tieto Norge AS for bankens 
verdipapirhandelsplattform. Disse løsningene vil erstatte tjenestene 
som nå leveres av Livförsäkringsbolaget Skandia («Skandia Liv») og 
Skandiabanken AB under Transitional Service Agreements (TSA).
I januar 2016 lanserte Skandiabanken i samarbeid med Holberg 
Fondsforvaltning tre livssyklusfond. Fondene investerer i andre 
verdipapirfond, og investeringen og risikoprofilene i de individuelle 
livssyklusfondene er tilpasset tre ulike tidshorisonter.

Finansdepartementet har i februar 2016 bekreftet at 
inntredelsesavgiften i Bankenes sikringsfond er 7,8 millioner kroner, 
sammenlignet med et tidligere estimat på 40 millioner kroner.

Banken reduserte renten på boliglån og innskuddsprodukter med 
virkning fra 30. mars 2016. 

Basert på bankens ICAAP i første kvartal 2016, vedtok styret 31. 
mars 2016 en økning av Skandiabankens mål for ren kjernekapital til 
13,5 prosent, å innføre et mål for kjernekapital på 15 prosent og øke 
målet for total kapitaldekning til 17 prosent. I ICAAP-rapporten er 
Pilar 2a-kravet beregnet til 1 prosent og Pilar 2b kravet til 0 prosent, 
noe som gir et samlet Pilar 2-krav på 1 prosent. Økte kapitalmål 
innebærer at Skandiabanken har et mål for kapitaldekning som 
er klart over det regulatoriske minimumskravet, og den sterke 
kapitaliseringen gir grunnlag for videre vekst.

Norges Bank reduserte styringsrenten fra 0,75 prosent til 0,50 
prosent den 17. mars 2016. 
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Utsikter

De økonomiske prognosene fra Norges Bank dokumenterer en økt 
arbeidsledighet i regioner som er sterkt knyttet til oljeindustrien, og 
indikerer at arbeidsledigheten forventes å øke noe i 2016. Veksten 
i boligpriser sank i 2015, men det er regionale forskjeller, og i noen 
områder har boligprisene korrigert seg som følge av utviklingen i 
oljesektoren.  

Lavere rente og en svekket kronekurs har i seg selv hatt en 
stimulerende effekt på fastlandsøkonomien, og den lave renten 
har hatt en stimulerende effekt på boligmarkedet. Den sittende 
regjeringen viser vilje til å sette inn tiltak som stimulerer norsk 
økonomi.

Skandiabanken evaluerer kontinuerlig sin kredittpolicy for å sørge 
for at risikoen i utlånsporteføljen ikke øker vesentlig som følge av 
den makroøkonomiske utviklingen.

Basert på implementerte prisendringer forventer Skandiabanken en 
relativt stabil utvikling i rentemargin på kort sikt. Hvis Norges Bank 
implementerer flere reduksjoner i styringsrenten i 2016, kan netto 
rentemargin bli redusert i løpet av året.

EU-kommisjonen har endret bestemmelsene om gebyrer for 
kortbaserte betalingstransaksjoner. Endringen ble innført med 

virkning fra 2016 og medfører at inntekt fra korttransaksjoner vil bli 
redusert i 2016. 

Etter omdanning fra en utenlandsk filial til en norsk bank, ble 
Skandiabanken ASA børsnotert på Oslo Børs i fjerde kvartal 
2015. For å sikre nødvendig kompetanse, kapasitet og tilgang til 
støttesystemer, vil banken i en periode på opptil 18 måneder fra 
etableringen kjøpe visse tjenester fra Skandia Liv og Skandiabanken 
AB.  

Alle funksjoner som er nødvendig for å operere som en selvstendig 
bank helt uavhengig av tidligere eier, er besatt i løpet av første 
kvartal 2016. Treasuryfunksjonen forventes å fungere med interne 
ressurser på den nye IT-plattformen fra andre kvartal 2016. 
Innfasingen av ny løsning for IT-drifts-tjenester og ny plattform 
for verdipapirhandel er påbegynt og forventes å være i drift sent i 
andre halvår 2016.  

Økt bemanning og innfasing av nye IT-systemer, samtidig som 
banken kjøper eksterne tjenester gjennom TSA, vil ha en negativ 
innvirkning på driftskostnadene i 2016. Etter TSA med Skandia Liv 
og Skandiabanken AB er avsluttet, forventes det at betingelsene 
i de nye avtalene i stor grad vil kompensere for økningen i 
personalutgifter og andre løpende kostnader knyttet til å bli en 
selvstendig bank.

Bergen 31. Mars 2016
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SKANDIABANKEN ASA KONSERN

Regnskap og noter Skandiabanken ASA konsern
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Resultatregnskap

Oppstilling over totalresultatet

NOK i tusen Note 2015 2014

Renteinntekter 28 1 900 901 2 092 985
Rentekostnader 28 -939 075 -1 247 798
Netto renteinntekter 961 826 845 187

Provisjonsinntekter 29 272 734 267 359
Provisjonskostnader 29 -116 018 -119 295
Netto provisjonsinntekter 156 716 148 064

Gevinst (tap) på finansielle instrumenter 30 -11 272 20 573
Andre inntekter (kostnader) 58 3 163
Sum andre driftsinntekter -11 214 23 736

Personalkostnader 33, 44 -197 063 -172 362
Administrasjonskostnader 31, 32 -370 142 -287 901
Avskrivning og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 31 -1 298 -1 486
Resultat før tap 538 825 555 238

Tap på utlån 14 -29 010 -39 763
Resultat før skatt 509 815 515 475

Skatt 34 -134 596 -143 576
Resultat etter skatt 375 219 371 899

Som kan henføres til

Som kan henføres til aksjonærene 47 370 173 371 899
Som kan henføres til hybridkapitalinvestorene 21 5 046 n.a
Resultat etter skatt 375 219 371 899

NOK i tusen Note 2015 2014

Resultat etter skatt 375 219 371 899

Andre resultatkomponenter:

Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 93 265 -7 063
Skatteeffekt 8 881 1 907
Andre resultatkomponenter som kan bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 102 146 -5 156

Aktuarielle gevinster (tap) 44 19 411 -5 159
Skatteeffekt -5 435 1 393
Andre resultatkomponenter som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 13 976 -3 766

Sum andre resultatkomponenter (etter skatt) 116 122 -8 922

Årets totalresultat 491 341 362 977

Som kan henføres til

Som kan henføres til aksjonærene 486 295   362 977
Som kan henføres til hybridkapitalinvestorene 21 5 046 n.a
Årets totalresultat  491 341   362 977
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Balanse

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

NOK i tusen Note 31.12.15 31.12.14

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker 11, 13 559 507 587 744
Utlån til sentralbanker 11, 13 0 700 000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11, 12 605 532 203 103
Utlån til og fordringer på kunder 8, 9, 10, 11, 14 56 763 604 50 951 177
Netto utlån til kunder, sentralbanker og kredittinstitusjoner 57 928 643 52 442 024

Rentebærende verdipapirer tilgjengelig for salg 11, 16, 36, 39 7 280 733 9 057 050
 Aksjer, andeler og fond tilgjengelig for salg  11, 37, 39 139 912 2 486
Derivater til virkelig verdi over resultatet 11, 26 555 0
Immaterielle eiendeler 41 832 0
Utsatt skattefordel 34 10 068 7 473
Eiendom, anlegg og utstyr 42 3 581 2 425
Andre eiendeler 40 139 159 97 701
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 77 499 107 763
Sum eiendeler 65 580 982 61 716 922

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 12 11 515 11 638
Innskudd fra og gjeld til kunder 17, 19, 23 45 457 206 42 427 557
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 17, 19, 22 14 992 661 15 688 089
Betalbar skatt 34 32 789 139 139
Pensjonsforpliktelse 44 23 092 43 407
Andre forpliktelser 43 278 895 284 365
Ansvarlig lånekapital 17, 20 498 812 443 045
Sum gjeld 61 294 970 59 037 240

Egenkapital

Syntetisk kapital 0 956 278
Aksjekapital 46 1 065 250 0
Overkurs 2 609 918 0
Hybridkapital 21 405 046 0
Opptjent egenkapital 205 798 1 723 404
Sum egenkapital 4 286 012 2 679 682
Sum gjeld og egenkapital 65 580 982 61 716 922

Hendelser etter balansedagen 48
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Endring i egenkapital

NOK i tusen
Syntetisk 
kapital

Aksje-
kapital Overkurs

Hybrid-
kapital (Tier 

1 capital)

Aktuarielle 
gevinster og 

tap

Virkelig 
verdi av 

finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Opptjent 
egenkapital

Sum 
egenkapital 

Inngående egenkapital 01.1.14 Skandiabanken 
AB NUF 297 000 -21 382 17 254 1 360 309 1 653 181

Årets resultat 0 371 899 371 899

Aktuarielle gevinster og tap på pensjon -3 766 -3 766

Verdiendring på verdipapirer tilgjengelig for salg 0 -5 156 -5 156

Implementeringseffekt IAS19R 01.01.14 4 246 4 246

Egenkapitalinnskudd i Skandiabanken AB NUF 
01.01.14 til 31.12.14 659 278 659 278

Sum balanseført verdi pr 31.12.14 956 278 -20 902 12 098 1 732 208 2 679 682

Inngående balanseført verdi 01.01.2015 956 278 -20 902 12 098 1 732 208 2 679 682

Periodens resultat (01.01.15 til 04.10.15) 270 694 270 694

Aktuarielle gevinster og tap på pensjon (01.01.15 til 
04.10.15) -859 -859

Verdiendring på verdipapirer tilgjengelig for salg 
(01.01.15 til 04.10.15) -11 511 -11 511

Egenkapitalinnskudd i Skandiabanken AB NUF 
01.01.15 til 04.10.15 423 600 423 600

Sum balanseført verdi pr. 04.10.15 1 379 878 -21 761 589 2 002 902 3 361 608

Herav inngående aksjekapital pr. 05.10.15 i 
Skandiabanken ASA 1 000 000 1 000 000

Herav inngående overkurs pr. 05.10.15 2 382 780 2 382 780

Herav inngående aktuarielle gevinster og tap 
pr. 05.10.15 -21 761 -21 761

Herav virkelig verdi av finansielle instrumenter 
tilgjengelig for salg pr. 05.10.15 589 589

Sum fordelt inngående balanse ført verdi 
pr. 05.10.15 1 000 000 2 382 780 -21 761 589 3 361 608

Periodens resultat til egenkapitalinvestorene 
(05.10.15 til 31.12.15) 99 478 99 478

Periodens resultat til hybridkapitalinvestorene 
(05.10.15 til 31.12.15) 5 046 5 046

Aktuarielle gevinster og tap på pensjon (05.10.15 
til 31.12.15) 14 835 14 835

Verdiendring på verdipapirer tilgjengelig for salg 
(05.10.15 til 31.12.15) 113 657 113 657

Aksjekapitalutvidelse 02.11.15 inkl. kostnader ifbm 
aksjekapitalutvidelsen*  65 250 227 138 292 388

Utstedelse av hybridkapital 05.10.15 inkl. kostnader 
ifbm innhenting av hybridkapital 400 000 -1 000 399 000

Sum balanseført verdi 31.12.15 1 065 250 2 609 918 405 046 -6 926 114 246 98 478 4 286 012

SKANDIABANKEN ASA KONSERN

*Utgifter på 7,5 millioner kroner relatert til aksjekapitalutvidelsen er bokført mot overkurs. 
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Kontantstrømoppstilling 
01.01 - 31.12

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

NOK i tusen Note 2015 2014

Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto tilbake-/utbetalinger på utlån til kunder 9, 10 -5 816 226 -7 533 181
Renteinnbetaling på utlån til kunder 28 1 767 940 1 834 727
Netto tilbake-/utbetalinger på innlån fra kunder 23 3 029 648 4 639 486
Renteutbetaling på innlån fra kunder 28 -695 861 -933 460
Netto inn-/utbetalinger knyttet kjøp og salg av verdipapirer holdt for trading og tilgjengelig for salg 36 1 733 656 -1 937 272
Renteinnbetaling fra verdipapirer holdt for trading og tilgjengelig for salg 28 142 062 157 913
Provisjonsinnbetalinger 29 271 146 266 492
Provisjonsutbetalinger 29 -111 640 -117 886
Utbetalinger knyttet til administrasjon og drift 31, 32 -374 199 -288 438
Utbetalinger knyttet til personalkonstnader 33 -197 178 -181 786
Betalt skatt** 34 -240 091 -84 755
Andre inn-/ og utbetalinger -10 360 51 123
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -501 103 -4 127 037

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av materielle eiendeler 42 -2440 -593
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 41 -847 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 287 -593

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av kapital til Skandiabanken AB NUF før 04.10.15 EK* 423 600 659 728
Tilbakebetaling av ansvarlig lån til Skandiabanken AB 20 -443 045 -2 365 088
Innbetaling av aksjekapital og overkurs EK* 292 388 0
Innbetaling av ansvarlig lånekapital 20 498 750 0
Utbetaling av renter ansvarlig lånekapital 28 -12 772 -13 327
Innbetaling av hybridkapital (Tier 1 Kapital) 21 400 000 0
Utbetaling av renter hybridkapital (Tier 1 Kapital) 0 0
Innbetaling i forbindelse med utstedelse av sertifikater og obligasjoner 22 3 305 000 10 500 000
Utbetaling i forbindelse med tilbakebetaling av utstedte sertifikater og obligasjoner 22 -4 035 000 -3 485 000
Utbetaling av renter på sertifikater og obligasjoner 28 -250 339 -271 495
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 178 582 5 024 818

Årets kontantstrøm -325 808 897 188

Likviditetsbeholdning ved periodens start 1 490 847 593 659
Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 1 165 039 1 490 847
Endring likviditetsbeholdning -325 808 897 188

Likvider midler

Kasse og tilgodehavende hos sentralbanker 559 507 587 744
Utlåning til sentralbanker 0 700 000
Utlåning til kredittinstitusjoner 605 532 203 103
Likvide midler 1 165 039 1 490 847

EK* = Se Oppstilling over endringer i egenkapitalen
** = Se note 34 Skattekostnad   

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Note 1 Regnskapsprinsipper

>>
- ÅRSRAPPORT 2015 - 

1. Generelt

Skandiabanken ASA og datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt 
AS er hjemmehørende i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert 
i Folke Bernadottesvei 38 i Bergen. 

Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS ble stiftet 
17. april 2015. Den 5. oktober 2015 ble Skandiabanken AB NUF (filial 
av Skandiabanken AB i Sverige) omorganisert til Skandiabanken 
ASA med Skandiabanken Boligkreditt AS som heleid datterselskap. 
Regnskapsmessig er omorganiseringen behandlet som en 
«Capital reorganisation». Det vises videre til note 3 for omtale av 
transaksjonen og den regnskapsmessige behandlingen.

Skandiabanken ASA ble børsnotert på Oslo Børs 2. november 2015.

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

Konsernregnskapet for Skandiabanken ASA er avlagt i samsvar 
med International Financial Reporting Standards (IFRS). Banken 
har benyttet alle standarder og fortolkninger utgitt av International 
Accounting Standards Board (IASB) og International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som er vedtatt 
av EU, relevante for virksomheten og som skal benyttes for 
rapporteringsperioder som begynner 1. januar 2015.

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost 
regnskap.  For finansielle eiendeler og gjeld benyttes amortisert 
kost, med unntak av finansielle instrumenter på eiendelssiden.  Alle 
verdipapirer på eiendelssiden bokføres som tilgjengelig for salg 
og finansielle derivater til virkelig verdi over resultat.  Det er ingen 
finansielle eiendeler klassifisert som trading, til virkelig verdi over 
resultat etter virkelig verdi opsjonen eller som holdt til forfall per 
31. desember 2015.  Banken benytter ikke sikringsbokføring.

Sammenligningstall for 2014 er til en viss grad omarbeidet 
eller omklassifisert for å være i samsvar med presentasjonen 
av regnskapsoppstillingene for 2015. Dette er gjort for 
presentasjonsformål og gir et bedre sammenligningsgrunnlag for 
leseren. Vi viser til note 3 for ytterligere beskrivelse.

Konsernregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, 
og ble godkjent av styret 31. mars 2016.

3. Nye og reviderte standarder for regnskapsåret 2015

Det er ikke tatt i bruk standarder, endringer eller fortolkninger 
som har trådt i kraft i 2015 som har hatt vesentlig påvirkning på 
regnskapet. Skandiabanken ASA ble børsnotert 2. november 2015, 
og som et resultat av dette rapporteres nå resultat per aksje i tråd 
med IAS 33 Resultat per aksje. 

Banken må også følge krav i IFRS 8 Segmentrapportering som 
et resultat av børsnoteringen. Bankens vurdering er at hele 
virksomheten til Skandiabanken er å anse som et segment, 
«Privatmarked».

4. Nye og reviderte standarder for regnskapsåret 2016 eller 
senere

En rekke nye eller endrede standarder og fortolkninger trer i kraft 
i løpet av neste regnskapsår eller senere og er ikke anvendt ved 
utarbeidelse av regnskapet. 

IFRIC 21 Avgifter
IFRIC-tolkning 21 Avgifter omhandler regnskapsføring av 
forpliktelser til å betale en avgift som ikke er å anse som en 
resultatskatt. Tolkningen definerer hva som er den forpliktende 
hendelsen til å betale avgiften. Forpliktelsen til å betale avgift skal 
innregnes på det tidspunktet som den forpliktende hendelsen skjer. 
Skandiabanken er medlem av Bankenes sikringsfond og betaler en 
årlig sikringsfondsavgift som ilegges 1. januar hvert år. Etter IFRIC-
tolkningen skal sikringsfondsavgiften kostnadsføres i sin helhet 
i 1. kvartal når avgiften ilegges, mens tidligere praksis har vært å 
periodisere avgiften over årets fire kvartal.

IFRS 15 inntekter
IFRS 15 vil erstatte IAS 18 som omhandler kontrakter for leveranse 
av varer og tjenester og IAS 11 som omhandler anleggskontrakter. 
Den nye standarden er basert på et prinsipp om inntektsføring i 
takt med at kontrollen med en vare eller tjeneste overføres kunden, 
slik at kontroll erstattes av risiko og avkastning som avgjørende 
for inntektsføringstidspunktet. For Skandiabanken ASA er det 
hovedsakelig provisjonsinntekter som vil berøres av IFRS 15. Det 
gjenstår å gjøre en fullstendig analyse av effekter av den nye 
standarden, men den foreløpige vurderingen er at standarden vil ha 
liten innvirkning på Skandiabanken, men at standarden vil medføre 
økte krav til tilleggsopplysninger.

IFRS 9 Finansielle instrumenter- innregning og måling
IFRS 9 Finansielle instrumenter introduserer nye krav til 
klassifisering og måling av finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser og fraregning av disse. IFRS 9 gjelder med virkning for 
regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Hovedprinsippene i IFRS 9 er beskrevet nedenfor:

Finansielle eiendeler skal klassifiseres i tre kategorier: virkelig verdi 
over utvidet resultat, virkelig verdi over resultatet og amortisert 
kost. Kategoriseringen fastsettes når eiendelene innregnes 
for første gang, og avhenger av enhetens forretningsmodell 
for styring av finansielle instrumenter og karakteristikken av 
kontantstrømmene til det enkelte instrument.

Et finansielt instrument måles til amortisert kost bare hvis det 
er et gjeldsinstrument og både (i) bankens forretningsmodell 
er å holde instrumentet for å motta løpende kontraktsfestede 
kontantstrømmer, og (ii) instrumentets kontraktsfestede 
kontantstrømmer representerer kun betaling av rente og avdrag. 
Alle andre finansielle eiendeler skal vurderes til virkelig verdi over 
resultatet eller andre resultatkomponenter.

IFRS 9 introduserer også en «forventet taps modell», der enheten 
må innregne forventet tap for de neste tolv månedene ved 
førstegangs innregning fremfor dagens praksis ved å regnskapsføre 
tap når tapet er inntruffet.

IFRS 9 forenkler også kravene til sikringsbokføring ved at 
sikringseffektiviteten knyttes nærmere til ledelsens risikostyring og 
gir større rom for vurdering. 

Det gjenstår å gjennomføre en detaljert analyse av effektene av den 
nye standarden, men det forventes en endring i regnskapsførte 
tapsavsetninger.

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler er vedtatt med virkning fra 1. januar 2019. 
Standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Etter IFRS 16 skal 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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forpliktelsen knyttet til fremtidige leiebetalinger for alle av bankens 
vesentlige leieavtaler som har en varighet utover 12 måneder 
regnskapsføres i balansen som en forpliktelse. Tilsvarende skal 
retten til fremtidig bruk av eiendeler som er leiet, regnskapsføres 
som en eiendel i balansen. 

5. Inntektsføring

Netto renteinntekter
Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. 
Dette innebærer løpende inntektsføring av renter når de er påløpt, 
med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer og eventuelt 
andre gebyrer, som er å anse som en integrert del av den effektive 
renten. 

Netto gebyr- og provisjonsinntekter
Provisjonsinntekter fra ulike kundetjenester innregnes avhengig 
av hvilket formål som ligger til grunn. Gebyrer innregnes som 
inntekt når tjenestene er levert eller når en betydelig del er utført. 
Gebyrer som mottas for utførte tjenester innregnes som inntekt 
i den perioden tjenestene blir utført. Provisjonskostnader er 
transaksjonsbasert og innregnes i perioden tjenestene mottas.

6. Valuta

Skandiabankens presentasjonsvaluta og funksjonelle valuta er 
norske kroner. Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den 
funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst 
eller –tap ved oppgjør, og omregning av pengeposter i fremmed 
valuta til kursen på balansedagen, resultatføres.

7. Varige driftsmidler

Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost redusert med 
akkumulerte avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer utgifter som 
er direkte henførbare til anskaffelsen. Kostnader som oppstår etter 
eiendelen er tatt i bruk balanseføres bare når det er sannsynlig at 
fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte foretaket, og kostnaden 
kan måles pålitelig. Balanseført verdi av en komponent av en 
eiendel fraregnes når komponenten skiftes ut. Andre reparasjons- 
og vedlikeholdskostnader kostnadsføres i resultatet i den perioden 
de påløper.

8. Immaterielle eiendeler

Kostnader knyttet til vedlikehold av programvare kostnadsføres 
i resultatet når kostnaden er påløpt. Utviklingskostnader som 
er direkte henførbare til design og testing av identifiserbare og 
unike programvare kontrollert av konsernet, balanseføres som en 
immateriell eiendel når følgende kriterier møtes:
- det er teknisk mulig å fullføre programvaren og gjøre den  
 tilgjengelig for bruk,
- ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvare for bruk eller  
 salg,
- det eksisterer en mulighet til å bruke eller selge programvaren,
- det eksisterer tilgjengelige tekniske, finansiell eller andre  
 ressurser for å ferdigstille programvaren,  og
- kostnaden knyttet til programvareutviklingen kan måles   
 pålitelig.

Balanseførte utviklingskostnader regnskapsføres som immaterielle 
eiendeler og amortiseres når eiendelen er klar til bruk.

9. Finansielle instrumenter

Innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når 
selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. 
Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter, er 
regnskapsført på transaksjonsdagen. Når en finansiell eiendel 
eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet (eiendel/ 
forpliktelse som ikke er til virkelig verdi over resultatet), måles 
den til virkelig verdi pluss transaksjonsutgifter som er direkte 
henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle 
eiendelen eller den finansielle forpliktelsen.

Finansielle eiendeler fraregnes når (a) de kontraktsmessige rettene 
til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller (b) 
når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon 
hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til 
eierskap av eiendelen overføres.

Finansielle eiendeler klassifiseres på innregningstidspunktet i en av 
de etterfølgende kategoriene:
- trading
- utlån og fordringer
- til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjonen
- tilgjengelig for salg
- investeringer holdt til forfall

Trading
En finansiell eiendel er klassifisert som trading når den i hovedsak 
er anskaffet eller pådratt med det formål å selge den eller kjøpe 
den tilbake på kort sikt, er en del av en portefølje av identifiserte 
finansielle instrumenter som blir styrt sammen, og som det er 
godtgjort at det foreligger et nylig faktisk mønster for kortsiktig 
realisering av overskudd for, eller er et derivat.   Finansielle 
instrumenter i tradingportefølj innregnes til virkelig verdi med 
løpende verdiendringer over resultatregnskapet.

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med 
betalinger som er faste eller lar seg fastsette. Utlån
og fordringer regnskapsføres til virkelig verdi ved 
førstegangsinnregning, og til amortisert kost etter effektiv rentes 
metode i etterfølgende perioder. Ved beregning av den effektive 
renten estimeres kontantstrømmer og alle kontraktsmessige vilkår 
ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. For utlån og 
fordringer vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive 
bevis på at en fordring/utlån eller en gruppe av fordring/utlån har 
falt i verdi. Det tas først stilling til de individuelle nedskrivningene 
før nedskrivning på gruppe fastsettes.

Dersom det foreligger objektive bevis på at et tap ved verdifall har 
påløpt, gjennomføres nedskrivning av det
estimerte tapet. Med objektive bevis menes at det foreligger 
hendelser som indikerer at utlånet har verdifall. Som
indikatorer på verdifall anses informasjon om 
betalingsanmerkninger, konkurs eller annet mislighold.

Til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjonen
Finansielle eiendeler og forpliktelser kan ved første gangs 
innregning klassifiseres til virkelig verdi over resultatet dersom; 
-  klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer  
 uoverstemmelser i måling eller innregning som ellers ville  
 oppstått som følge av ulike regler for måling av eiendeler og f 
 orpliktelser, eller
-  de finansielle eiendeler inngår i en portefølje som løpende måles  
 og rapporteres til virkelig verdi.
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Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til 
virkelig verdi på balansetidspunktet. Endringer i virkelig verdi føres 
over resultatregnskapet.

Tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg inkluderer 
investeringer i verdipapirer som konsernet har en intensjon og 
evne til å holde til forfall, men som kan selges som svar på behov 
for likviditet eller endringer i renter, valutakurser eller aksjekurser. 
Investeringer i verdipapirer tilgjengelig for salg innregnes og 
vurderes løpende til virkelig verdi, hvor etterfølgende urealiserte 
verdiendring presenteres i andre resultatkomponenter. Utbytte på 
aksjer tilgjengelig for salg, innregnes når banken har en ubetinget 
rett til å motta utbytte.  Ved realisasjon vil verdiendringen inngå 
som en del av gevinst/tap på finansielle instrumenter som 
presenteres i resultatregnskapet.  

Dersom det avdekkes et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi 
som følge av en eller flere hendelser («tapshendelser»), målt som 
differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi, innregnes 
det samlede tapet i resultatregnskapet. Innregning skjer det året 
tapshendelsene oppstår.  Verdiforringelse på aksjer og tilsvarende 
instrumenter ført over ordinært resultat, reverseres over andre 
resultatkomponenter.

Investeringer som holdes til forfall
Investeringer som holdes til forfall er ikke-derivative finansielle 
eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette samt et 
fast forfall, og som et foretak har en positiv intensjon om og evne til 
å holde til forfall med unntak for:
-  de som banken ved førstegangsinnregning øremerker til virkelig  
 verdi over resultatet,
-  de som banken øremerkes som tilgjengelig for salg, og 
-  de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer. 

Holde til forfall eiendeler regnskapsføres til amortisert kost etter 
effektiv rentes metode.

10. Finansiell gjeld

Bankens finansielle gjeld består av gjeld til kredittinstitusjoner, 
innskudd fra kunder, utstedte obligasjoner med fortrinnsrett og 
senior obligasjoner.

Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder
Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder 
regnskapsføres til virkelig verdi ved opptak. Ved etterfølgende 
måling regnskapsføres gjelden til amortisert kost etter effektiv 
rentemetode.

Obligasjoner med fortrinnsrett og senior obligasjoner
Banken har gjennom datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt 
AS utstedt obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjonene med 
fortrinnsrett regnskapsføres til virkelig verdi ved låneopptak, 
inkludert eventuelle transaksjonskostnader. Ved etterfølgende 
måling regnskapsføres obligasjonene med fortrinnsrett til 
amortisert kost ved bruk av effektive rentemetode.  Samme 
regnskapsmessige behandling gjelder også for senior obligasjoner.

Ansvarlig lån
Ansvarlig lånekapital er regnskapsført til virkelig verdi ved 
låneopptak, inkludert eventuelle transaksjonskostnader. Ved 
etterfølgende måling er ansvarlig kapital målt til amortisert kost 
etter effektiv rentemetode.

11. Hybridkapital

Skandiabanken ASA utstedte 5. oktober 2015 et 
hybridkapitalinstrument. Instrumentet er evigvarende med 
en rett for utsteder til å tilbakebetale kapitalen på bestemte 
datoer, første gang 5 år etter utstedelsesdatoen. Avtalevilkårene 
oppfyller kravene i Kapitalkravsforskriften og instrumentet er 
inkludert i bankens kjernekapital for kapitaldekningsformål. 
Dette innebærer at banken har en ensidig rett til å la være å 
betale renter og/eller tilbakebetale pålydende på instrumentet 
til hybridkapitalinvestorene. På bakgrunn av dette tilfredsstiller 
ikke instrumentet gjeldsdefinisjonen i IAS 32 og er klassifisert som 
egenkapital. 

En andel av resultatet som tilsvarer påløpte renter allokeres til 
hybridkapitalinvestorene og akkumuleres som hybridkapital som 
en del av bankens egenkapital. Tilsvarende vil renteutbetalinger 
redusere hybridkapitalen ved utbetaling. Transaksjonskostnader 
knyttet til utstedelse av hybridkapital er regnskapsført som 
fradrag i annen egenkapital, tilsvarende som emisjonsutgifter ved 
egenkapitalemisjoner.

12. Virkelig verdi

Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en 
forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes 
avstand mellom velinformerte og frivillige parter. For finansielle 
eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, 
settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og 
med balansedagen, og for en eiendel som skal anskaffes eller en 
forpliktelse som innehas, salgskurs.

Der markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes 
virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder.
Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte 
markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom 
velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, 
henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er 
praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømsberegning og 
opsjonsprisingsmodeller.

Det vises til note 39 for en beskrivelse av virkelig-verdi hierarkiet.

13. Utbytte

Utbytte fra investeringer innregnes når selskapet har en ubetinget 
rett til å motta utbyttet.

14. Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser

Avsetninger for forpliktelser er ikke-finansielle forpliktelser 
med usikkert oppgjørstidspunkt eller beløp.  Banken foretar 
avsetning for forpliktelser når det foreligger en juridisk eller 
selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, hvor det er 
sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og 
det kan utarbeides et pålitelig estimat.  

15. Pensjoner for egne medarbeidere

Ytelsesbaserte pensjonsplaner, vurderes til nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent 
på balansedagen fratrukket pensjonsmidler målt til virkelig verdi. 
Pensjonsforpliktelsen estimeres årlig av en uavhengig aktuar. 

Nåverdien av en ytelsespensjon bestemmes ved å diskontere 
fremtidige kontantstrømmer som forventes utbetalt i ordningen >>
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med renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) på 
balansedagen, med et tillegg for å ta hensyn til relevant løpetid for 
forpliktelsen.

Netto rentekostnad beregnes ved å benytte diskonteringsrenten 
på netto pensjonsforpliktelse. Netto rentekostnad inkluderes 
under personalkostander i resultatet. Aktuarielle tap og gevinster 
regnskapsføres i perioden de oppstår i andre resultatkomponenter.

Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes planendringer 
regnskapsføres i resultatet direkte.

16. Skatt

Skattekostnaden representerer summen av periodeskatt og utsatt 
skatt. Periodeskatt er betalbar skatt basert på skattemessig 
resultat for året. 

Utsatt skatt innregnes på differanser mellom balanseført beløp 
for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og det tilsvarende 
skattegrunnlaget benyttet for å beregne skattbar inntekt, og 
regnskapsføres basert på balanseorientert forpliktelsesmetoden. 

Utsatt skatteforpliktelse innregnes generelt for alle skattbare 
midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel innregnes generelt 
for alle fradragsberettigede midlertidige forskjeller i den grad det 
er sannsynlig at skattbare inntekter vil være tilgjengelige som de 
fradragsberettigede midlertidige forskjeller kan utnyttes mot.

Periodeskatt og utsatt skatt innregnes som kostnad eller inntekt i 
resultatregnskapet, med unntak av utsatt skatt på poster som er 
ført direkte mot egenkapitalen, hvor skatten da innregnes direkte 
i egenkapitalen, eller i de tilfeller hvor de oppstår som følge av 
regnskapsføring av en virksomhetssammenslutning.

17. Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter Skandiabanken ASA og 
datterselskaper hvor Skandiabanken ASA kan kontrollere selskapets 
drift (faktisk kontroll).  Kontroll foreligger når banken har makt over 
investeringsobjektet, er utsatt for eller har rettigheter til variabel 

avkastning fra investeringsobjektet, og evne til å bruke makt til å 
styre de aktiviteter hos investeringsobjektet som i vesentlig grad 
påvirker avkastningen. Dette medfører at konsolideringsplikt også 
må vurderes i tilfeller der det ikke foreligger aksjemajoritet.

Eliminering av interne transaksjoner
Interne mellomværende, interne gevinster og tap, renter og 
utbytte og lignende mellom konsernselskapene er eliminert i 
konsernregnskapet.

18. Segmentrapportering

Det er ikke utarbeidet segmentinformasjon da hele virksomheten 
til Skandiabanken ASA konsern er å anse som ett segment 
«Privatmarked» i henhold til IFRS 8. Skandiabanken ASA konsern 
tilbyr i dag tjenester og produkter utelukkende rettet mot 
privatpersoner. I styrets og ledelsens oppfølging er ikke denne 
kundemassen delt inn i ulike virksomhetssegmenter som følges opp 
over tid. Selskapets produkter er delt inn i ulike grupper som følges 
opp av ulike verdikjeder og produktansvarlige. 

Disse gruppene består av følgende produkter og tjenester:

Utlån:   Boliglån, billån, kredittkort, kontokreditt,  
   brukslån og verdipapirkreditt
Innskudd:  Alt-i-ett, høyrente, depotkonto og boligsparing  
   for ungdom
Betalingstjenester:  Regningsbetaling, utenlandsbetaling,   
   korttransaksjoner mv.
Sikkerhet:  Innlogging, sikkerhetsløsninger etc.

Produktene i disse gruppene følges opp av ledelsen, men 
vies ulik fokus og vekt ut fra et overordnet bilde for hele 
virksomheten. Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et 
separat rapporterbart segment og presenteres derfor sammen 
med Privatmarked. Ettersom banken kun opererer i Norge er 
rapportering på geografiske sekundærsegmenter vurdert som 
ikke relevant. Viktige eiendelsposter (boliglån) og gjeldsposter 
(innskudd) er imidlertid oppgitt fordelt på fylker i egen note.

>>

Note 1 Regnskapsprinsipper (forts)
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Note 2  Vesentlige regnskapsestimater og bruk 
av skjønn

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med IFRS og anvendelse 
av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta 
vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som 
påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimatene og tilhørende forutsetninger er basert 
på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være 
forsvarlige basert på de underliggende forholdene. Faktiske tall 
kan avvike fra disse estimatene. Estimatene og de tilhørende 
forutsetninger blir gjennomgått regelmessig.

Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden 
estimatene endres hvis endringen bare påvirker denne perioden 
eller i perioden estimatene endres, og fremtidige perioder hvis 
endringene påvirker både eksisterende og fremtidige perioder.

De regnskapsprinsippene som benyttes av selskapet hvor 
vurderinger, estimater og forutsetninger kan avvike signifikant fra 
faktiske resultater er omtalt nedenfor.

1. Virkelig verdi av finansielle eiendeler og gjeld
Det vil være usikkerhet knyttet til prisingen av finansielle 
instrumenter som ikke prises i et aktivt marked. Dette gjelder 
særlig for de typer verdipapirer som er priset på bakgrunn av ikke-
observerbare forutsetninger (nivå 3 i virkelig verdi hierarkiet), og 
for disse investeringene benyttes ulike verdsettelsesteknikker for å 
fastsette virkelig verdi.

Det vises til note 39 for ytterligere beskrivelse av finansielle 
instrumenter verdsatt til virkelig verdi.

2. Tap på finansielle eiendeler
For utlån som er vurdert til amortisert kost vurderes det om det på 
balansedagen eksisterer objektive indikasjoner («tapshendelser») 
på at et utlån eller en gruppe av utlån har falt i verdi. Ved 
vurdering av om det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, 
om hendelsen innebærer risiko for redusert betjeningsevne av 
bankens utlån, og ved fastsettelse av nedskrivningsbeløpet, må det 
anvendes en viss grad av skjønn. 

De viktigste faktorene for banken ved vurdering av verdifall vil 
være kunders betalingsmislighold og bankens sikkerhetsdekning 
på utestående krav.  Andre indikasjoner på verdifall omfatter 
andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som 
sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling, reforhandling 
av lånebetingelser eller andre vesentlige finansielle problemer hos 
debitor.

Dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, beregnes 
nedskrivning på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og 
nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert 
med lånets opprinnelige effektive rente. Individuelle nedskrivninger 
på utlån reduserer engasjementenes balanseførte verdi.   Ved 
estimering av nedskrivning på enkeltkunder vurderes både 
aktuell og forventet fremtidig finansiell stilling, samt tilhørende 
sikkerhetsstillelser. Neddiskonteringsperioden estimeres 
individuelt eller baseres på erfaringsdata om perioden frem til en 
løsning på de forhold som har forårsaket at engasjementet er utsatt 
for verdifall.

Utlån som ikke er individuelt nedskrevet, blir vurdert for verdifall 
samlet i gruppe. Vurderingen baseres på hvorvidt det foreligger 
objektive indikasjoner for verdifall som kan relateres til en gruppe 
av finansielle eiendeler. Utlån blir gruppert ut fra lik kredittrisiko. 
Beregning av nedskrivning foretas per gruppe av finansielle 
eiendeler med utgangspunkt i estimater for konjunktursituasjonen 
samt tapserfaring for de respektive gruppene.

3. Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Virkelig verdi av pensjonsforpliktelser beregnes basert på flere 
aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Enhver endring i 
forutsetningene benyttet, påvirker den beregnede forpliktelsen. 
Endringer i diskonteringsrenten har den vesentligste påvirkning. 
Diskonteringsrenten fastsettes lokalt for hver pensjonsordning 
basert på det økonomiske området planen er etablert i. 

Diskonteringsrenten og andre forutsetninger gjennomgås normalt 
en gang i året når den aktuarielle beregningen foretas, med mindre 
det er vesentlige endringer i løpet av året. Pensjonsforpliktelser 
beregnes av uavhengig kvalifisert aktuar, basert på forutsetninger 
gitt av Norsk Regnskapsstiftelse («NRS»). Forutsetningene vurderes 
opp mot bankens faktiske forhold før de endelig fastsettes.

4. Immaterielle eiendeler
Ved indikasjoner på verdifall, foretas det nedskrivningstest 
for å kontrollere om bokført verdi for egenutviklet software er 
til stede. I den forbindelse estimeres gjenvinnbart beløp. Det 
foreligger usikkerhet knyttet til estimat av kontantstrømmer og 
diskonteringsfaktor, i forbindelse med beregning av gjenvinnbart 
beløp. 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Note 3  Etableringen av Skandiabanken ASA 

Bakgunn: 

I januar 2015 annonserte Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 
at man utredet mulighetene for å børsnotere Skandiabanken ABs 
norske bankvirksomhet (Skandiabanken AB NUF) for å posisjonere 
selskapet for videre vekst. Skandiabanken ASA ble børsnotert 
på Oslo Børs 2. november 2015 .Den norske virksomheten til 
Skandiabanken AB var organisert som en filial av Skandiabanken 
AB, selskapsrettslig organisert som Skandiabanken NUF i Norge. 
For å skille ut den virksomheten som et selvstendig børsnotert 
selskap ble det gjennomført en rekke transaksjoner i forkant av 
børsnotering. 
 
Skandiabanken ASA ble stiftet 17. april 2015 som Midgard 
Prosjekt 1 ASA. Den 5. oktober 2015 ble virksomheten (med 
unntak av virksomhet overført til Skandiabanken Boligkreditt 
AS) i Skandiabanken AB NUF overført i en grenseoverskridende 
fisjonsfusjon (etter asaloven §14-12(4) og kap 11 i skatteloven) til 
Midgard Prosjekt 1 ASA (Senere skiftet navn til «Skandiabanken 
ASA»). Skandiabanken AB beholdt alle rettigheter til merkenavnet 
«Skandiabanken», «Skandia», «Ideer for livet», domenenavn knyttet 
til merkenavn og forpliktelser knyttet til skatt for Skandiabanken 
AB. Skandiabanken AB NUF hadde aldri disse rettighetene og det 
anses derfor ikke som et relevant moment i vurderingen under. Alle 
øvrige eiendeler og forpliktelser knyttet til norsk virksomhet ble 
skilt ut fra Skandiabanken AB.
 
Skandiabanken Boligkreditt AS («Boligkreditt») ble etablert 
samme dag, 17. april 2015, som datterselskap av Midgard Prosjekt 
I ASA med navnet Midgard Prosjekt II AS.  Formålet var å fungere 
som boligkredittforetak for Skandiabanken-konsernet i Norge. I 
forbindelse med separasjonen av den norske bankvirksomheten 
fra Skandiabanken AB, 5. oktober, ble obligasjoner med 
fortrinnsrett (“OMF” tilhørende den norske virksomheten flyttet 
til Boligkreditt ved en «redemption in kind». Dette innebærer at 
de gamle obligasjonene ble byttet med nyutstedte obligasjoner 
fra Boligkreditt på samme vilkår som de gamle. Samtidig ble det 
overført tilstrekkelig boliglån til Boligkreditt for å tilfredsstille 
kravene til sikkerhet for fundingen. Disse transaksjonene var en 
forutsetning for hele restruktureringen og var derfor avtalt på 
forhånd.

Følgende vurderinger er foretatt i forhold til presentasjon av 
regnskapet for Skandiabanken konsern og Skandibanken ASA 
for 2015: 
 
1) Konsernregnskap for Skandiabanken ASA 
Etter Skandiabanken sin oppfatning vil en transaksjon som 
omfatter selskaper under samme kontroll, nystiftet mor som ikke 
har hatt virksomhet før transaksjonen(e) og der morselskapet 
overtar eksisterende virksomhet være en transaksjon som skal 
regnskapsføres som en “capital reorganisation”. En slik transaksjon 
er ikke ansett som en virksomhetssammenslutning etter IFRS 3, 
og heller ikke en sammenslutning med omvendt overtakelse siden 
nystiftet mor ikke har eksisterende virksomhet. 
Etableringen av Skandiabanken ASA-konsernet (Skandiabanken 
ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS samlet) der virksomheten 
i tidligere Skandiabanken AB NUF og eiendeler og forpliktelser 
knyttet til den norske virksomheten drevet gjennom filialen 
Skandiabanken AB NUF overføres de nyetablerte selskapene 
Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS vurderes å 
representere et slikt tilfelle.

Dette innebærer at man i konsernregnskapet til Skandiabanken 
ASA innarbeider eiendeler og forpliktelser i den eksisterende 
virksomheten til balanseført verdi på tidspunktet for transaksjonen 
(kontinuitet). Årsaken er at det regnskapsmessig ikke er noen 
økonomisk substans i transaksjonen da den nye konsernstrukturen 
i realiteten overtar hele virksomheten tidligere organisert i filialen 
Skandiabanken AB NUF og dermed reflekterer resultatene og 
balansen til den eksisterende virksomheten. Det eneste som endrer 
seg gjennom transaksjonene er den legale strukturen. 
I en capital reorganisation vil det nye selskapets konsoliderte 
regnskapsoppstillinger reflektere eksisterende virksomhets 
resultater (inkludert sammenligningstall), selv om reorganiseringen 
har skjedd midtveis i en regnskapsperiode. 
 
Konsernregnskapet som består av Skandiabanken ASA og 
Skandiabanken Boligkreditt AS som avsluttes 31.12.2015 viser derfor 
regnskapsinformasjon for de to enhetene samlet for hele perioden 
og for hele sammenligningsperioden, som betyr at Skandiabanken 
AB NUF sine regnskaper vil benyttes som grunnlag for periodene 
Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS formelt sett 
ikke hadde virksomhet.
 
2) Presentasjon og regnskapsføring i selskapsregnskapet 

I selskapsregnskapet til Skandiabanken ASA (tidligere Midgard 
Prosjekt 1 AS) vil det også være naturlig å legge til grunn en 
capital reorganisation tankegang, siden det er en transaksjon 
under samme kontroll der nystiftet «mor» ikke har virksomhet før 
transaksjonen. De samme forhold er relevante ved etableringen av 
boligkredittforetaket. 
 
I forhold til presentasjon av sammenligningstall må en 
imidlertid også hensynta at det bare er deler av virksomheten 
til Skandiabanken AB NUF overføres til Skandiabanken ASA 
(resterende, herunder OMF finansiering og boliglån) overføres 
Skandiabanken Boligkreditt AS). Hensynet bak å vise full 
regnskapshistorikk i en capital reorganisation er å vise enheten 
som om ingen transaksjon er skjedd da det ikke er noe 
økonomisk realitetsendring for felles eier at man har gjennomført 
transaksjonene. For Skandiabanken ASA sitt selskapsregnskap 
vil det imidlertid ikke være et én-til-én-forhold mellom gammel 
virksomhet i Skandiabanken AB NUF og nye Skandiabanken 
ASA. Det framstår derfor ikke som hensiktsmessig å presentere 
sammenligningstall da bare deler av tidligere virksomhet er havnet 
i morselskapet. En slik utskilling vil fort kunne få preg av å være 
proforma da mange poster må allokeres. 

Etter Skandiabanken sin vurdering er det ikke en plikt til å velge 
samme løsning for konsernregnskapet og mors selskapsregnskap 
i et slikt tilfelle, og vi har derfor lagte til grunn en løsning der det i 
mors selskapsregnskap bare presenteres tall for perioden hvor mor 
(og tilsvarende for datter) har eksistert (men der overtatte verdier 
fra Skandiabanken AB NUF måles og innregnes til Skandiabanken 
AB NUF sine bokførte verdier på dette tidspunktet, dvs. en annen 
variant av kontinuitetstankegang).

Resultatregnskap for Skandiabanken ASA konsern for perioden fra 
transaksjonen (5. oktober 2015) til 31. desember 2015 er presentert 
på neste side. 
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Note 3  Etableringen av Skandiabanken ASA (forts)

Resultatregnskap for perioden 05.10.15 til 31.12.15 for Skandiabanken konsern

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

NOK i tusen 05.10.15 - 31.12.15

Renteinntekter 428 158
Rentekostnader -178 365
Netto renteinntekter 249 793

Provisjonsinntekter 62 557
Provisjonskostnader -32 396
Netto provisjonsinntekter 30 161

Gevinst (tap) på finansielle instrumenter 1 169
Andre inntekter 13
Sum andre driftsinntekter 1 182

Personalkostnader -54 213
Administrasjonskostnader -79 498
Avskrivning og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -321
Resultat før tap 147 104

Tap på utlån -8 601
Resultat før skatt 138 503

Skatt -33 979
Resultat etter skatt 104 524

Oppstilling over totalresultatet

NOK i tusen 5.10.2015 - 31.12.2015

Resultat etter skatt 104 524

Andre resultatkomponenter:

Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 109 034
Skatteeffekt 4 623
Andre resultatkomponenter som kan bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 113 657
Aktuarielle gevinster (tap) 20 588
Skatteeffekt -5 753
Andre resultatkomponenter som ikke kan bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 14 835

Sum andre resultatkomponenter (etter skatt) 128 492

Årets totalresultat 233 016

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Note 4  Segmentinfomasjon

Note 5  Kapitaldekning

Det er ikke utarbeidet segmentinformasjon da hele virksomheten 
til Skandiabanken ASA konsern er å anse som ett segment 
«Privatmarked» i henhold til IFRS 8. Skandiabanken ASA konsern 
tilbyr i dag tjenester og produkter utelukkende rettet mot 
privatpersoner. I styrets og ledelsens oppfølging er ikke denne 
kundemassen delt inn i ulike virksomhetssegmenter som følges opp 
over tid. Selskapets produkter er delt inn i ulike grupper som følges 
opp av ulike verdikjeder og produktansvarlige. Disse gruppene 
består av følgende produkter og tjenester:
 
Utlån: Boliglån, billån, kredittkort, kontokreditt, brukslån og 
verdipapirkreditt
Innskudd: Alt-i-ett, høyrente, depotkonto og boligsparing for 
ungdom

Betalingstjenester: Regningsbetaling, utenlandsbetaling, 
korttransaksjoner mv.
Sikkerhet: Innlogging, sikkerhetsløsninger etc.
 
Produktene i disse gruppene følges opp av ledelsen, men 
vies ulik fokus og vekt ut fra et overordnet bilde for hele 
virksomheten.  Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et 
separat rapporterbart segment og presenteres derfor sammen 
med Privatmarked.  Ettersom banken kun opererer i Norge er 
rapportering på geografiske sekundærsegmenter vurdert som 
ikke relevant. Viktige eiendelsposter (boliglån) og gjeldsposter 
(innskudd) er imidlertid oppgitt fordelt på geografi i egen note.

Kapitaldekningsregelverket skal bedre risikostyringen i 
institusjonene og sørge for bedre samsvar mellom risiko og 
kapital.  Gjeldende regelverk for norske banker er tilpasset EUs 
kapitaldekningsregelverk for banker og verdipapirforetak 
(CRD IV/CRR).  

Skandiabanken ASA benytter standardmetoden for fastsettelse 
av beregningsgrunnlag for kredittrisiko og basismetoden for 
fastsettelse av beregningsgrunnlag for operasjonell risiko.  Det er 
per 31.12.2015 ingen eksponering som inngår i beregningsgrunnlag 

for markedsrisiko.  Konsernet består kun av bankvirksomhet og 
det gjøres full konsolidering av bankens heleide datterselskap, 
Skandiabanken Boligkreditt AS.  Det eksisterer således ingen 
forskjeller mellom soliditets- og regnskapsmessig konsolidering. 

Det foreligger ikke sammenligningstall, som følge av at per 
31.12.2014 var Skandiabanken AB NUF en filial av Skandiabanken AB 
i Sverige, og det ble den grunn ikke foretatt en egen regulatorisk 
kapitaldekningsberegning for banken. 
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Note 5  Kapitaldekning (forts)

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

NOK i tusen 2015

Spesifikasjon av risikovektet volum
Engasjementbeløp,

nominelt
Risikovektet 

volum
Stater og sentralbanker 559 507 0
Myndigheter 3 444 961 561 852
Multilaterale utviklingsbanker 360 006 0
Institusjoner 869 652 173 930
Massemarkedsengasjementer 9 758 251 3 388 482
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 62 506 961 20 230 691
Forfalte engasjementer 167 501 176 350
Obligasjoner med fortrinnsrett 3 375 965 337 596
Egenkapitalposisjoner 139 912 139 912
Øvrige eiendeler 29 863 29 863
Sum kredittrisiko, standardmetoden 81 212 579 25 038 676
Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 245
Operasjonell risiko 1 764 015
Sum risikovektet volum 26 802 936

Spesifikasjon av ansvarlig kapital

Aksjekapital 1 065 250
Overkursfond 2 609 918
Annen egenkapital 205 798
Hybridkapital inkludert netto påløpte renter 405 046
Sum bokført egenkapital 4 286 012
Hybridkapital inkludert netto påløpte renter -405 046
Egenkapital som inngår i ren kjernekapital 3 880 966
Fradrag

Goodwilll, utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler -624
Verdijustering for krav om forsvarlig verdsettelse (AVA) -7 283
Ren kjernekapital 3 873 059
Annen godkjent kjernekapital 400 000
Kjernekapital 4 273 059
Tilleggskapital 500 000
Ansvarlig kapital 4 773 059

Spesifikasjon av kapitalkrav

Minimumskrav ren kjernekapital 4.5% 1 206 132
Bevaringsbuffer 2.5% 670 073
Systemrisikobuffer 3.0% 804 088
Motsyklisk buffer 1.0% 268 029
Annen godkjent kjernekapital 1.5% 402 044
Tilleggskapital 2.0% 536 059
Sum minimum- og bufferkrav 14.5% 3 886 426
Overskudd ren kjernekapital, etter dekning av bufferkrav 886 633
Overskudd ansvarlig kapital 886 633

Kapitaldekning %

Ren kjernekapital 14.5% 
Annen godkjent kjernekapital 1.5% 
Tilleggskapital 1.9% 
Ansvarlig kapital 17.8% 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN



56

Note 6  Uvektet kjernekapitalandel

Note 7  Finansiell risikostyring

NOK i tusen 2015

Reinvesteringskostnader på derivater 555
Framtidig eksponering ved bruk av markedsverdimetoden på derivater 524
Poster utenom balansen 12 783 267
Lån og øvrige eiendeler 65 579 647
Regulatoriske justeringer i kjernekapitalen 0
Totalt eksponeringsmål 78 363 993
Kjernekapital 4 273 059
Uvektet kjernekapitalandel (%) 5,5 %

Etter Finansforetaksloven § 14-4 kan det fastsettes bestemmelser 
om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner 
minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets 
eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten 
risikovekting (uvektet kjernekapitalandel). Den uvektede 
kjernekapitalandelen har til hensikt å fungere som sikkerhet mot for 
lavt beregningsgrunnlag i kapitaldekningsberegningene, og sørge 
for at bankene holder et minimum av kapital, selv ved vridning av 
porteføljen mot lavrisikosegmenter. Uvektet kjernekapitalandel er 
omtalt i CRD IV-forordningen (CRR, EU No. 575/2013) artikkel 430. 

Baselkomiteens opprinnelige forslag fra 2011 ble det lagt til 
grunn et minstekrav på 3 prosent. EU-kommisjonen har ikke 

foreslått endelig minstekrav og det åpne opp for differensiert krav 
avhengig av forretningsmodell.  Finansdepartementet har gitt 
Finanstilsynet instruks om at de innen utgangen av mars 2016 skal 
utarbeide et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet 
kjernekapitalandel, herunder definisjoner av teller og nevner i 
kapitalbrøken. De skal også gjøre en vurdering av hvilket nivå det vil 
være hensiktsmessig å legge seg på.

I tabellen er det vist beregning for banken ved utgangen av året 
basert på eksisterende forslag til regler. 

Bankens risikostrategi består av dens risikofilosofi, risikoappetitt og 
prinsipper for styring av risiko. 

Risikofilosofi
Bankens kjernevirksomhet er å tilby standard banktjenester som 
innskudd, sparing, utlån og betalingsformidling til private kunder. 
Banken skal ikke ta annen vesentlig risiko enn det som framkommer 
av denne kjernevirksomheten, det vil si primært kredittrisiko og 
likviditetsrisiko. 

Banken skal være en trygg og solid bank for privatpersoner, og ha 
en konservativ kredittpolicy. 

Banken skal ha en sunn risikokultur basert på åpenhet, transparens 
og kompetanse og skal stadig utfordre sine metoder, prosesser og 
rutiner for å forbedre seg. 

Risikoappetitt
For risikostyringsformål klassifiserer banken risiko i følgende 
kategorier:

- Kredittrisiko
- Likviditetsrisiko
- Markedsrisiko
- Operasjonell risiko, herunder omdømmerisiko, compliancerisiko  
 og IT-risiko
- Forretnings- og strategisk risiko

Styret i Skandiabanken fastsetter risikoappetitten for hver av 
de nevnte risikokategoriene, og beslutter retningslinjer som 
operasjonaliserer risikoappetitten til virksomheten. Banken styrer 
etter følgende risikoappetitt:

- Kredittrisiko: Lav til moderat
- Likviditetsrisiko: Lav
- Markedsrisiko: Lav
- Operasjonell risiko: Lav til moderat
- Forretnings- og strategisk risiko: Moderat

Prinsipper for styring av risiko
Banken skal ha en helhetlig risikostyring. Dette innebærer følgende 
overordnede prinsipper: 

- Risikoappetitten skal omsettes til konkrete styringsrammer i   
 tråd med risikoappetitten. 
- Hvert risikoområde skal tildeles kapital i tråd med faktisk risiko  
 som igjen skal være tilpasset bankens risikoappetitt. 
- Risikostyring og -rapportering skal utøves i samsvar med   
 rammer og mål. 
- Bankens systemer og rutiner for risikostyring skal være tilpasset  
 kompleksiteten i virksomheten. 
- Risikostyring skal være en løpende og kontinuerlig prosess. 
- Rapportering av risiko skal utformes på en forståelig måte som  
 gir et godt bilde av bankens risiko for alle interessenter.
- Styring av risiko skal skje på tvers av selskapene i konsernet, på  
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Note 7  Finansiell risikostyring (forts)
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 alle nivåer i hvert enkelt selskap i konsernet, og for konsernet  
 som helhet. 
-  Banken skal kun ta risiko som forstås av banken og den enkelte  
 beslutningstaker. 
-  Banken skal gjennomføre risikovurderinger før vesentlige   
 endringer iverksettes
-  Ansvar for å inngå avtaler som påfører banken risiko delegeres  
 gjennom personlige fullmakter. 
-  Det skal tilstrebes størst mulig grad av sammenheng mellom   
 risiko og lønnsomhet. Lønnsomheten skal måles på risikojustert  
 basis og basert på allokert økonomisk kapital. 

Organisering av risikostyringen
Organisasjonen til banken er basert på bankens prinsipper for 
risikostyring og internkontroll og er utformet slik at den sikrer 
gjennomføringen av bankens risikostrategi.

Styret 
Skandiabankens styre har det overordnede ansvaret for at 
banken styrer risiko på en effektiv måte. Styret fastsetter bankens 
risikoappetitt, rammeverk for risikostyringen og overvåker bankens 
risikoeksponering. Bankens styre er også ansvarlig for at banken er 
tilstrekkelig kapitalisert i forhold til risikofaktorene. 

Styrets revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget overvåker og sikrer kvalitet i finansiell 
rapportering, tilfredsstillende internkontroll knyttet til finansiell 
rapportering og eksternrevisors arbeid og uavhengighet.

Styrets risikoutvalg
Risikoutvalget overvåker og gir anbefalinger til styret knyttet til 
styring av bankens risikoeksponering. Innenfor dette mandatet 
ligger et ansvar om å regelmessig vurdere at bankens system 
for internkontroll og styring er hensiktsmessig tilpasset 
risikoeksponeringen og omfanget av virksomheten til banken, i 
tillegg til å evaluere arbeidet og uavhengigheten til internrevisor.

Styrets godtgjørelsesutvalg
Godtgjørelsesutvalget sørger for en grundig og uavhengig 
forberedelse av saker som gjelder godtgjørelse til bankens ledende 
medarbeidere. 

Daglig leder og komiteer
Daglig leder har overordnet ansvar for implementeringen av 
risikostyringsrutiner som sikrer oppnåelse av de målsettinger styret 
har besluttet, herunder effektive styringssystemer for risikostyring 
og internkontroll. En rekke rådgivende komiteer er etablert for å 
støtte daglig leder i utøvelsen av sitt ansvar for risikostyringen.

Risiko- og compliancekomité
Risiko- og compliancekomiteen ledes av bankens CRO og 
rapporterer til daglig leder. Komiteen overvåker bankens 
risikostyrings- og complianceprogram, herunder overvåking av 
bankens systemer for risikostyring og internkontroll. Komiteen gjør 
også regelmessige evalueringer av aggregert risikoeksponering, 
konsentrasjonsrisiko og overholdelse av regulatorisk rammeverk.

ALCO
Asset & Liability Committee (ALCO) ledes av bankens CFO og 
rapporterer til administrerende direktør. Komiteen har ansvar for 
strategisk styring av bankens balanse- og risikostyrings rammeverk.

Pris- og rentekomité
Komiteen ledes av bankens CFO og rapporterer til daglig leder. 
Komiteen evaluerer og godkjenner prisstrategi og beslutninger 
knyttet til bankens produkter. 

Kredittkomité
Komiteen ledes av kredittsjef, og rapporterer til daglig leder. 
Komiteen evaluerer dagens og framtidig risikoeksponering, 
definerer parametre for kredittinnvilgelsesprosessen og godkjenner 
kredittsøknader som er betydelige eller komplekse.

Organiseringen i Skandiabanken bygger på prinsippet om tre 
forsvarslinjer:

Første forsvarslinje
De operative enhetene, herunder alle medarbeidere og ledelsen 
i banken, utgjør den første forsvarslinjen, og skal ha eierskap til 
risikotakingen. Forretningsenhetene er ansvarlig for å håndtere drift 
og kontroll av egne risikoer og for å gjennomføre risikovurderinger 
og implementere risiko- og internkontroller som gjør at banken 
opererer innenfor styrets rammer og fastsatte risikoappetitt. 

Andre forsvarslinje
Funksjoner i andrelinjen overvåker og kontrollerer at banken 
opererer innenfor vedtatte risikorammer. Funksjonen ivaretas av 
leder Risikostyring (CRO) og compliance-ansvarlig (CCO) 
CRO er leder for bankens risikostyringsfunksjon.

Risikostyringsfunksjonen er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde 
systemer og prosesser, som underbygger at banken etterlever 
vedtatte risikostrategier, policyer og rutiner for risiko. Funksjonen 
utarbeider faste risikorapporter til styret og skal i tillegg rapportere 
ved brudd på rammer og retningslinjer. 

CRO er uavhengig av ledere med ansvar for risikotaking, og 
vedkommende deltar ikke i beslutninger som direkte relaterer 
seg til områder som overvåkes og rapporteres. CRO rapporterer 
organisatorisk direkte til daglig leder, men har også i enkelte 
tilfeller en rett og en plikt til å rapportere direkte til styret. CRO kan 
ikke gis oppsigelse uten styrets samtykke. 

CCO leder den delen av andrelinjeforsvaret som omfatter rutine- 
og regeletterlevelse (compliance). Funksjonen er administrativt 
underlagt daglig leder, men er i sitt arbeid uavhengig av bankens 
ledelse, og øvrige stabs- og kontrollfunksjoner. CCO gjennomfører 
kontroller av regeletterlevelse basert på styrets instrukser og 
rapporterer til styret om forhold av faglig art. 

Tredje forsvarslinje
Tredjelinjen gjennomfører uavhengige tester av risikostyrings-
prosedyrene. 

Internrevisor skal være uavhengig av operative funksjoner i banken, 
og rapporterer til risikoutvalg og styret. Internrevisor utøver sin 
revisjon i henhold til årlig styrevedtatt revisjonsplan og instruks. 
Internrevisor avgir en oppsummering av bankens internkontroll en 
gang per år. 

Ekstern revisor er valgt av generalforsamlingen og rapporterer 
direkte til styret og revisjonsutvalg. 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Note 8  Kredittrisiko

NOK i tusen               2015

Risikoklasser balanseførte verdier Boliglån Billån
Verdipapir-

kreditt
Usikrede 
kreditter

Sum

Lav 50 014 257 1 247 467 163 603 263 570 51 688 897
Middels 2 051 973 109 149 0 1 139 626 3 300 748
Høy 1 021 113 9 677 0 594 313 1 625 104
Sum ikke misligholdt og tapsutsatt 53 087 344 1 366 293 163 603 1 997 509 56 614 749
Misligholdte og tapsutsatte 154 492 13 931 0 92 741 261 164
Sum alle lån 53 241 836 1 380 224 163 603 2 090 251 56 875 914

Risikoklasser ubenyttet kredittramme Boliglån Billån
Verdipapir-

kreditt
Usikrede

 kreditter Sum
Lav 6 175 983 0 1 191 804 1 593 798 8 961 585
Middels 6 240 0 0 1 845 435 1 851 675
Høy 606 0 0 1 484 375 1 484 981
Sum ikke misligholdt og tapsutsatt 6 182 829 0 1 191 804 4 923 608 12 298 241
Misligholdte og tapsutsatte 686 0 0 9 028 9 714
Sum alle rammer og kreditter 6 183 514 0 1 191 804 4 932 636 12 307 955

Lånetilsagn og finansieringsbevis 3 212 282 111 615 0 0 3 323 898

Sum poster på og utenfor balansen (brutto) 62 637 632 1 491 839 1 355 407 7 022 890 72 507 767

Kredittrisiko
Kredittrisiko utgjør den vesentligste risikoen for Skandiabanken og 
defineres som risikoen for tap som følge av at motpart ikke overholder 
sine forpliktelser, og at stilte sikkerheter ikke dekker utestående krav. 

Styringen av kredittrisiko bestemmes av om kredittrisikoen skyldes 
utlån til allmennheten i form av massemarked eller om kredittrisikoen 
er knyttet til øvrige eksponeringer, framfor alt knyttet til plasseringen av 
overskuddslikviditet.

Bankens utlån til allmennheten utgjør massemarkedsengasjementer 
til enkeltpersoner primært i form av lån med sikkerhet i fast eiendom, 
borettslag eller bil, nedbetalingslån, forbrukslån, kontokreditt og 
kredittkort samt verdipapirkreditt. 

Risikoen fra utlån til massemarked styres ved at alle kredittsaker 
gjennomgår en vurdering av låntakers betalingsevne, betalingsvilje 
og verdivurdering av eventuelle sikkerheter. Det tas også hensyn til 
motpartens totale engasjement, inkludert eventuelt medlånetakers 
engasjement. Kredittvurderingen skjer i all hovedsak gjennom et 
automatisert kredittregelverk med kredittscoring som et sentralt element.

Banken måler kredittrisiko fra utlån til massemarkedet gjennom 
kredittrisikomodeller. Risikoklassifiserings-systemet består av en 
rekke systemer, prosesser og metoder som brukes for å kvantifisere 
kredittrisikoen. Kredittscoringsmodeller for alle utlånsprodukter er 
bygget på statistiske data, men i enkelte modeller er det også tatt 
hensyn til ekspertvurderinger. Modellene estimerer sannsynlighet for 
mislighold som blant annet tar hensyn til faktorer som betalingshistorikk, 
inntekt, eiendeler og antall låntakere. For utlån med tilhørende sikkerhet 
estimeres tap gitt mislighold, hvor tapsgrad i hovedsak er basert på 
verdien av sikkerhet i forhold til lånestørrelse.

Skandiabanken holder overskuddslikviditet som investeres i kortsiktige 
interbank utlån og verdipapirer med motparter og utstedere innenfor stat, 
kommuner, institusjoner og foretak. Risikoen styres ved at eksponeringer 
bedømmes ved å vurdere motpartens tilbakebetalingsevne og finansiell 
stilling. Styret har gitt retningslinjer for hvilke rammer som kan tildeles 
motparter/

utstedere, mens ansvaret for godkjenning av motparter/utstedere og 
fjerning av kredittrammer er delegert til ALCO. 

Motpartsrisiko, inkludert derivater, er inkludert i kredittrisiko. 

Kredittrisiko inkluderer også konserntrasjonsrisiko, herunder risiko 
relatert til vesentlig eksponering mot en spesifikk kundegruppe eller 
et geografisk område. Banken søker å redusere konsentrasjonsrisiko 
gjennom diversifiserte produkter og geografisk spredning. 

Skandiabanken har kun utlån til privatkundemarkedet, der det ikke 
foreligger konsentrasjonsrisiko, og hele porteføljen er kategorisert 
som massemarked i henhold til kapitalkravsforskriften § 5-8 eller 
som engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom (§ 5-9). 
Konsentrasjonsrisiko i likviditetsporteføljen håndteres gjennom at det 
innvilges rammer på enkeltmotparter innenfor styrebesluttede rammer. 
Disse rammene hensyntar også Forskrift om store engasjementer.

Risiko skal veies mot avkastning og balanseres slik at banken holder 
seg innenfor fastsatt risikoappetitt. Kredittrisiko høyere enn bankens 
fastsatte risikoappetitt skal ikke kompenseres av høy pris. Regler og 
verktøy for kredittvurderinger skal sikre at banken unngår svært risikable 
kreditteksponeringer. Det vises til egen note for oversikt over eksponering 
for kredittrisiko og tilhørende sikkerheter.

Risikoklassifisering av utlån til massemarkedet

For måling og overvåking av kredittrisiko beregnes økonomisk kapital 
på utlånsporteføljen. Hovedkomponentene for denne beregningen 
er misligholdsannsynlighet (PD - Probability of Default), forventet 
eksponering ved mislighold (EAD - Exposure At Default) og tap gitt 
mislighold (LGD - Loss Given Default)

Misligholdsannsynlighet er definert som sannsynligheten for at en kunde 
misligholder engasjementet i løpet av de neste 12 månedene. Dette kan 
innebære betalingsmislighold over 60 dager på minimum 200 kroner eller 
andre konkrete forhold som påvirker kundens evne til å betjene lånet. 
For boliglånsporteføljen er misligholdsannsynligheten beregnet ved hjelp 
av statistiske modeller bygget på logistisk regresjon av interne data. For 
de øvrige produktene beregnes misligholdsannsynligheten ved hjelp av 
en modell som er bygget på eksterne data som så kalibreres til en intern 
produktspesifikk misligholdsannsynlighet. 
For klassifisering av misligholdsannsynlighet anvendes følgende 
gruppering:

Lav risiko: Misligholdsannsynlighet under 1,25 % 

Middels risiko: Misligholdsannsynlighet fra 1,25 % til 5%

Høy risiko: Misligholdsannsynlighet over 5 %
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Note 10  Utlån til kunder fordelt på
geografiske områder
Utlån fordelt på geografiske områder*

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

NOK i tusen                31.12.15              31.12.14

Geografisk område Prosent Brutto utlån Prosent Brutto utlån

Østfold 5.1% 2 911 618 4.9% 2 514 478
Akershus 22.9% 13 034 330 22.9% 11 679 812
Oslo 20.0% 11 378 544 20.5% 10 473 290
Hedmark 1.1% 607 811 1.0% 526 249
Oppland 0.9% 527 284 0.9% 467 348
Buskerud 6.3% 3 571 063 6.3% 3 191 316
Vestfold 4.0% 2 286 105 3.9% 2 016 076
Telemark 0.8% 482 364 0.9% 447 096
Aust-Agder 0.9% 512 260 0.9% 441 483
Vest-Agder 1.2% 669 710 1.2% 620 704
Rogaland 9.6% 5 450 156 9.9% 5 044 877
Hordaland 14.1% 8 016 478 13.9% 7 093 555
Sogn og Fjordane 0.2% 111 982 0.2% 111 379
Møre og Romsdal 1.7% 963 446 1.6% 837 650
Sør-Trøndelag 4.4% 2 526 059 4.5% 2 303 872
Nord-Trøndelag 0.7% 379 845 0.6% 323 967
Nordland 2.3% 1 326 014 2.3% 1 181 318
Troms 3.0% 1 701 343 2.8% 1 443 734
Finnmark 0.7% 419 502 0.6% 331 641
Sum brutto lån per geografiske område 100.0% 56 875 914 100.0% 51 050 406

NOK i tusen 31.12.15 31.12.14

Utlån til og fordringer på kunder

Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1 558 938 1 568 545
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 55 316 976 49 481 861
Brutto utlån og fordringer på kunder 56 875 914 51 050 406

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 105 347 92 089
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 6 963 7 140
Netto utlån og fordringer på kunder 56 763 604 50 951 177

Gjennomsnittlig rente

Boliglån 2.93% 3,71 %
Billån 5,49 % 5,65 %
Brukslån 9,07 % n.a
Øvrige utlån* 11,33 % 11,52 %

Løpetid

Gjenstående løpetid (brutto utlån)

Betalbar på anmodning 1 563 192 1 568 376
Maksimum 3 måneder 773 114 659 251
3 mnd - 1 år 2 231 445 1 925 427
1-5 år 10 349 094 8 855 483
Mer enn 5 år 41 959 069 38 041 869
Sum 56 875 914 51 050 406

* inkluderer kredittkort, kontokreditt og verdipapirkreditt

* grunnlaget for den geografiske fordelingen er knyttet til kundens bostedsadresse

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser

Kredittrisiko eller motpartsrisiko er risiko for tap som følge 
av at bankens kunder og motparter ikke oppfyller sine 
betalingsforpliktelser.  Den maksimale kreditteksponeringen til 
banken vil være balanseført verdi for de finansielle eiendelene og 
eventuelle tilhørende forpliktelser utenom balansen. 

Bankens kundeengasjementer vil utgjøre hoveddelen av bankens 
totale kreditteksponering. Bankens utlån er i stor grad sikret ved 
pantstillelser. Sikringsobjekter i privatmarkedet består i det alt 
vesentligste av eiendom og noe kjøretøy. 

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom total 
kreditteksponerig og tilhørende sikkerheter fordelt på 

engasjementklasser. For utlån sikret med pant i bolig er det 
inkludert den prosentvise fordelingen av engasjement knyttet til 
ulike nivåer for belåningsgrad. Eksempelvis betyr linjen 0-40 % at 
engasjementene er lavere enn 40 % av verdien av sikringsobjektet. 
100 % betyr at lånebeløpet overstiger verdien på sikringsobjektet 
eller er usikret. Hele utlånet per sikkerhetsobjekt er plassert i 
samme belåningsgrad. 

Eiendomsverdiene som er lagt til grunn i beregningene er 
oppdaterte i kvartalets siste måned og er derfor representative 
for dagens markedsverdi. I beregning av belåningsgrad er ikke 
tilleggssikkerheter hensynstatt. 

Tabellen under viser den prosentvise fordelingen av engasjement for utlån til bolig knyttet til ulike nivåer for belåningsgrad. Der man 
i tabellen over har plassert hele engasjementet i tilhørende nivå for belåningsgrad, vises det i tabellen under den relative andelen av 
låneengasjement i hvert nivå. 

NOK i tusen 31.12.2015

Belåningsgrad boliglån
Fordeling
i prosent Antall utlån

Balanseført 
verdi (brutto)

Poster utenom 
balansen

Maksimal 
eksponering for 

kredittrisiko

   0 % - 40 % 19 % 14 771 9 929 045 2 324 453 12 253 498

40 % - 60 % 30 % 10 734 15 890 603 2 363 365 18 253 967

60 % - 80 % 40 % 10 176 21 241 605 1 308 598 22 550 204

80 % - 90 % 9 % 2 050 5 043 936 103 283 5 147 219

90 % - 100 % 1 % 310 701 923 30 703 732 626

> 100 % 1 % 242 434 724 53 112 487 835

Sum utlån sikret med pant i bolig 53 241 836 6 183 514 59 425 350

Lånetilsagn og finansieringsbevis bolig 0 3 212 282 3 212 282

Utlån til bil sikret med salgspant i bil 1 380 224 111 615 1 491 839

Utlån verdipapirkreditt med pant i verdipapirer 163 603 1 191 804 1 355 407

Brukslån (usikret) 694 915 0 694 915

Øvrige usikrede utlån til kunde 1 395 336 4 932 639 6 327 975

Engasjementbeløp kunder brutto 31.12.15 56 875 914 15 631 853 72 507 767

Utlån og fordringer på sentralbanker 559 507 0 559 507

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 605 532 0 605 532

Rentebærende verdipapirer tilgjengelig for salg 7 280 733 0 7 280 733

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg 139 912 0 139 912

Derivater til virkelig verdi over resultatet 555 0 555

Andre eiendeler 231 139 0 231 139

Engasjementbeløp øvrige 8 817 378 0 8 817 378

Totalt engasjementbeløp brutto 65 693 292 15 631 853 81 325 145

NOK i tusen 31.12.2015

Belåningsgrad 31.12.15 (fordeling av andel av lånet)
Fordeling
i prosent

Balanseført 
verdi (brutto)

0 % - 85 % 99,51 % 52 979 673

85 % - 100 % 0,32 % 172 360

> 100 % 0,17 % 89 803

Sum utlån sikret med pant i bolig 53 241 836
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Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser (forts)

Skandiabanken ASA har tatt salgspant i bil ved alle utlån til bil som er bevilget. Verdi av sikkerheten måles på innvilgelsestidspunktet og er 
bestemmende blant annet rentefastsettelsen. 

NOK i tusen 31.12.2014

Belåningsgrad 31.12.14
Fordeling
i prosent Antall utlån

Balanseført 
verdi (brutto)

Poster utenom 
balansen

Maksimal 
eksponering for 

kredittrisiko

  0 % - 40 % 18 % 13 809 8 821 366 1 983 826 10 805 192

40 % - 60 % 28 % 9 480 13 420 387 2 128 811 15 549 198

60 % - 80 % 39 % 9 387 18 854 021 1 217 456 20 071 477

80 % - 90 % 12 % 2 384 5 577 113 85 895 5 663 008

90 % - 100 % 1 % 353 702 250 33 531 735 781

> 100 % 1 % 358 595 374 60 897 656 271

Sum utlån sikret med pant i bolig 47 970 511 5 510 416 53 480 927

Lånetilsagn og finansieringsbevis bolig 0 2 925 098 2 925 098

Utlån til bil sikret med salgspant i bil 1 511 350 113 329 1 624 679

Utlån verdipapirkreditt med pant i verdipapirer 162 630 1 082 850 1 245 480

Brukslån (usikret) 0 0 0

Øvrige usikrede utlån til kunde 1 405 915 4 534 726 5 940 641

Engasjementbeløp kunder brutto 31.12.14 51 050 406 14 166 419 65 216 825

Utlån og fordringer på sentralbanker 1 287 744 0 1 287 744

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 203 103 0 203 103

Rentebærende verdipapirer tilgjengelig for salg 9 057 050 0 9 057 050

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg 2 486 0 2 486

Derivater til virkelig verdi over resultatet 0 0 0

Andre eiendeler 215 362 0 215 362

Engasjementbeløp øvrige 10 765 745 0 10 765 745

Totalt engasjementbeløp brutto 61 816 151 14 166 419 75 982 570

NOK i tusen 31.12.2015

Utlån til bil 
Fordeling
i prosent

Balanseført 
verdi (brutto)

Utlån bil inntil 80 % av verdi på sikkerhet 74.96 % 1 034 659

Utlån bil inntil 100 % av verdi på sikkerhet 25.04 % 345 565

Sum utlån sikret med pant i bil 1 380 224

NOK i tusen 31.12.2015

Verdipapirkreditt pr. 31.12.15 Antall utlån
Balanseført 

verdi
Markedsverdi 
av sikkerheter

Snitt 
belåningsgrad

Utlån verdipapirkreditt  870 163 303 561 518 29.1 %

Sum utlån sikret med pant i verdipapirer 163 303 561 518 29.1 %
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NOK i tusen 31.12.2014

Belåningsgrad 31.12.14  (fordeling av andel av lånet)
Fordeling
i prosent

Balanseført 
verdi (brutto)

0 % - 85 % 99.46 % 47 710 626

85 % - 100 % 0.34 % 163 476

> 100 % 0.20 % 96 409

Sum utlån sikret med pant i bolig 47 970 511

NOK i tusen 31.12.2014

Utlån til bil 31.12.14
Fordeling
i prosent

Balanseført 
verdi (brutto)

Utlån bil inntil 80 % av verdi på sikkerhet 73,00 % 1 103 310

Utlån bil inntil 100 % av verdi på sikkerhet 27,00 % 408 040

Sum utlån sikret med pant i bil 1 511 350

Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser (forts)>>

NOK i tusen 31.12.2014

Verdipapirkreditt pr. 31.12.14 Antall utlån
Balanseført 

verdi (brutto)
Markedsverdi 
av sikkerheter

Snitt 
belåningsgrad

Utlån verdipapirkreditt  808 162 630 559 082 29.1 %

Sum utlån sikret med pant i verdipapirer 162 630 559 082 29.1 %



63- ÅRSRAPPORT 2015 - 

Note 12   Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

Note 13   Fordringer på sentralbanker 

NOK i tusen 2015 2014

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 45 532 38 103
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 560 000 165 000
Brutto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 605 532 203 103

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 0 0
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 0 0
Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 605 532 203 103

Utlån til kredittinstitusjoner fordelt på geografiske områder

Oslo og  Akershus  597 218  202 839 
Utlandet  8 314  264 
Sum  605 532  203 103 

Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 11515  11 638 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 0 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 11 515 11 638

Løpetid

Gjenstående løpetid(bokført verdi)

Betalbar på anmodning 11 515 11 638
Maksimum 3 måneder

3 mnd - 1 år

1-5 år

Mer enn 5 år

Sum  11 515  11 638 

Gjeld til kredittinstitusjoner fordelt på geografiske områder

Oslo og Akershus 11 515 11 638
Sum 11 515 11 638

NOK i tusen 2015 2014

Utlån til og fordringer på sentralbanker

Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid  559 507  587 744 
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 0  700 000 
Brutto utlån og fordringer på sentralbanker  559 507  1 287 744 

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 0 0
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 0 0
Netto utlån og fordringer på sentralbanker  559 507  1 287 744 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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NOK i tusen 2015 2014
Akershus 14 714 14 047
Aust-Agder 1 009 1 021
Buskerud 5 668 3 957
Finnmark 1 219 1 372
Hedmark 2 341 2 206
Hordaland 18 335 16 448
Møre og Romsdal 3 478 3 277
Nordland 3 089 3 093
Nord-Trøndelag 1 591 1 506
Oppland 1 985 2 180
Oslo 20 137 14 711
Rogaland 7 674 6 364
Sogn og Fjordane 787 883
Sør-Trøndelag 4 236 4 115
Telemark 2 131 2 165
Troms 3 995 3 842
Vest-Agder 1 709 1 394
Vestfold 3 992 3 348
Østfold 7 257 6 158
Sum 105 347 92 089

Note 14   Tap på utlån 

NOK i tusen 2015 2014

Inngående balanse individuelle nedskrivninger på utlån 92 089 69 419
+ Økning i nedskrivinger på engasjementer 20 260 25 394
- Tilbakeføring av tidligere nedskrivninger 7 002 2 724
Utgående balanse individuelle nedskrivninger på utlån 105 347 92 089

Inngående balanse gruppevise nedskrivninger på utlån 7 140 5 287
+/- Endring i gruppevise nedskrivninger -177 1 853
Utgående balanse gruppevise nedskrivninger på utlån 6 963 7 140

Utgående balanse totale nedskrivninger på utlån 112 310 99 229

Individuelle nedskrivinger 26 331 19 994
Individuelle nedskrivinger (gruppevis vurdert) 79 016 72 095
Gruppevise nedskrivinger 6 963 7 140
Sum nedskrivninger 112 310 99 229

Spesifikasjon av tap på utlån 

Konstaterte tap -22 166 -23 437
Økning av avsetning -23 127 -30 593
Tilbakeføring avsetning 7 002 2 724
Innkommet på tidligere konstaterte tap 9 282 11 543
Periodens nettokostnad for tap -29 010 -39 763

Tap på utlån fordelt på sektor og næring

Privatpersoner -29 010 -39 763
Sum -29 010 -39 763

Tap på utlån fordelt på produkt

Utlån bolig 29 471 23 664
Utlån bil 11 315 9 837
Utlån øvrig 71 524 65 728
Sum 112 310 99 229

Tapsavsetning 

Geografisk fordeling av individuelle tapsavsetninger 



65- ÅRSRAPPORT 2015 - 

Note 15   Misligholdte og tapsutsatte utlån

NOK i tusen 2015 2014

Misligholdte lån med nedskrivning 177 981 107 796
Misligholdte lån uten nedskrivning 59 994 45 941
Utlån med betalingsmislighold over 60 dager 237 975 153 737
Øvrige tapsutsatte utlån 23 189 20 841
Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån 261 164 174 578
 - Individuelle nedskrivninger utlån -105 347 −92 089
Netto misligholdte og tapsutsatte utlån 155 817 82 489
Avsetningsgrad 40 % 60 %

Misligholdte og tapsutsatte utlån
 Skandiabanken har interne rutiner for løpende overvåkning av 
engasjement hvor avdrag og renter ikke er betalt til rett tid, eller 
en rammekreditt er trukket utover et bevilget beløp, hvor årsak 
antas å være kundens manglende betalingsevne/-vilje.  Dersom 
det foreligger betalingsmislighold på over 60 dager og misligholdet 
overstiger kr 200, rapporteres engasjementet alltid som 
misligholdt.  Avdekkes det andre forhold som gjør det sannsynlig 

at kundens økonomisk stilling vil medføre tap, klassifiseres 
engasjementet som tapsutsatte.  Behovet for individuell 
nedskrivning blir vurdert opp mot tilgjengelige sikkerhetsverdier på 
engasjementet.  Tabellen under viser sammenheng mellom brutto 
bokført verdi av misligholdte og tapsutsatte lån og tilhørende 
individuelle nedskrivninger. 

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevet utlån
Tabellen under viser bokført verdi av forfalte utlån og overtrekk 
på kreditter fordelt på antall dager etter forfall, hvor det ikke 
er foretatt nedskrivning.   Formålet er å gi en analyse over 
engasjement  hvor det foreligger manglende betalingsevne/-vilje 

og ikke forfall som skyldes forsinkelse i betalingsformidlingen.  
Ut fra dette og bankens interne rutiner for overvåkning av forfalte 
engasjement, må betalingsmisligholdet overstige kr 200 og være 
på mer enn 6 dager, for å være inkludert i tabellen nedenfor.

NOK i tusen 31.12.2015

7-30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 90 Dager Totalt

Utlån bolig  677 495  139 821  18 633  41 298  877 247 

Utlån bil  30 004  5 838                      -  
                           

-   35 842 

Utlån øvrig  22 642  15 576                      -   63  38 281 

Utlån og fordringer på kunder  730 141  161 235  18 633  41 361  951 370 

NOK i tusen 31.12.2014

7-30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 90 Dager Totalt

Utlån bolig  568 828  82 095  7 798  38 143  696 864 

Utlån bil  36 600  2 557  39 157 

Utlån øvrig  21 324  17 533  38 857 

Utlån og fordringer på kunder  626 752  102 185  7 798  38 143  774 878 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Note 16   Pantstillelser og garantier

Note 17   Likviditetsrisiko

NOK i tusen 2015 2014

Markedsverdi (bokført verdi) av verdipapirer stilt som sikkerhet for lån/trekkrettighet i Norges Bank  2 542 289  3 484 832 
Haircut av markedsverdi -106 142 -184 274
Verdi stilt som sikkerhet hos Norges Bank  2 436 147  3 300 558 

NOK i tusen 2015 2014

Nominell verdi utstedte covered bonds  12 685 000  n.a 
- eiet av Skandiabanken ASA 0  n.a 
Sum konsernintern likviditetsfasilitet  12 685 000  n.a 

Forfallsstruktur på konsernintern likviditetsgaranti: 

Mindre enn 6 måneder 600 000
6 - 12 måneder 2 585 000
1-2 år 2 000 000
2-5 år 6 500 000

Over 5 år 1 000 000

Sum 12 685 000

Skandiabanken ASA har stilt verdipapirer som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank.  For å kunne få lån/trekkrettighet i Norges Bank 
kreves det at det stilles sikkerhet i rentebærende verdipapirer som oppfyller gitte kriterier.  Pr 31.12.2015 hadde Skandiabanken ASA ingen 
lån i Norges Bank.     
 

Skandiabanken ASA hadde pr. 31.12.15 ytterligere verdipapirer til en markedsverdi på 2,75 milliarder kroner som hadde kvalifisert som 
sikkerhet i Norges Bank. 

Konsernintern likviditetsfasilitet
Skandiabanken ASA har stilt til rådighet en likviditetsfasilitet knyttet til forfall på covered bonds utstedt av Skandiabanken Boligkreditt AS.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko består av følgende to elementer:
Refinansieringsrisiko: Risikoen knyttet til at banken ikke får 
refinansiert forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller og 
risikoen knyttet til at banken ikke klarer å finansiere planlagt vekst.

Prisrisiko: Risikoen knyttet til at banken ikke får refinansiert sine 
forpliktelser uten en vesentlige økning i kostnadene og risikoen for 
å finansiere vekst til betydelig økt kostnad.

Likviditetsrisiko skal styres slik at banken minimerer sine 
finansieringskostnader samtidig som refinansieringsrisikoen holdes 
innenfor styrets risikoappetitt. Likviditetsrisiko skal styres på 
overordnet konsolidert nivå, på ulike selskapsnivå og ned på den 
enkelte transaksjon. 

Banken måler likviditetsrisiko på kort og langsikt. På kort sikt 
benyttes blant annet liqudity coverage ratio (LCR) i tillegg til 
interne stresstester. På lang sikt benyttes i hovedsak net stable 
funding ratio (NSFR). LCR og NSFR måles i tråd med metodikk 
fastsatt av Finanstilsynet. 

Skandiabanken holder en likviditetsportefølje som består av 
tilgjengelige midler som Treasury disponerer og som kvalifiserer 
eller vil kvalifisere som sikkerhet hos Norges Bank. Dette gir en 
mulighet til å balansere svingninger i bankens likviditetsbehov.

Håndtering av iboende risiko knyttet til forfallsstruktur
CFO er ansvarlig for at det utarbeides løpende prognoser 
for konsernets finansieringsbehov for minimum de neste 
12 månedene. Finansieringsplanen behandles i ALCO ved 
inngangen til hver prognoseperiode, minimum kvartalsvis. 
ALCO beslutter finansieringsplanen og Treasurys operasjoner 
skal være forankret i denne. Videre bidrar styringsrammene 
for LCR og finanseringsbehov intradag og over-natt til at den 
kortsiktige finansieringsrisikoen er lav. Konsernet skal styre 
mot å ha en balansert forfallsstruktur, og skal som hovedregel 
ikke ha forfallskonsentrasjon som medfører at mer enn 30 % av 
kapitalmarkedsfinansieringen forfaller på et år.
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Note 16   Pantstillelser og garantier

Note 17   Likviditetsrisiko

Note 18   LCR og NSFR

Note 19   Forfallsanalyse av forpliktelser

>>

Likviditetskravene skal sørge for en forsvarlig likviditetsstyring 
ved at institusjonene har tilstrekkelige likvide eiendeler for å 
dekke sine forpliktelser ved forfall og og til enhver tid har stabil 
og langsiktig finansiering.  Kortsiktig likviditetsbuffer (Liquidity 
Coverage Ratio - LCR) skal sikre  at institusjonene  kan gjøre om  
tilstrekkelig eiendeler til kontanter til å dekke forventet netto 
likviditetsutgang neste 30 dager, i en situasjon med stress i penge- 
og kapitalmarkedene. Langsiktig stabil finansiering (Net Stable 
Funding Ratio - NSFR) skal sørge for at mindre likvide eiendeler er 
finansiert langsiktig.     

Finanstilsynet fastsatte 22. desember 2015, med hjemmel i CRR/
CRD IV-forskriften, forskrift om beregning av likvide eiendeler, 
utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR).  For banker 

som ikke er ansett som systemviktige, herunder Skandiabanken, 
gjelder innfasing av kravet med 70 prosent fra og med 31. desember 
2015, opptrapping til 80 prosent fra og med 31. desember 2016, 
og til 100 prosent fra og med 31. desember 2017. Dette gjelder på 
konsolidert nivå og for morbanken. For kredittforetak, herunder 
Skandiabanken Boligkreditt AS, er innfasingen av kravet på 
70 % utsatt til å gjelde fra og med 30. juni 2016. For øvrig er 
innfasingsplanen for kredittforetak lik som for banker skissert over.

NSFR er endra ikke innført som minstekrav. Det er forventet et 
lovforslag fra EU-kommisjonen innen utgangen av 2016 og forventes 
innført fra og med 2018.  Basert på Baselkomotèens  anbefalinger 
fra oktober 2014 har banken en NSFR på 140 % mot forventet krav 
på 100 %.

NOK i tusen                     2015

Markedsverdi Verdi LCR

Nivå 1 - eiendeler eksklusiv obligasjoner med fortrinnsrett 1 792 657 1 792 657
Nivå 1 OMF 2 681 382 2 493 685
Nivå 2A-eiendeler 2 817 055 1 689 181
Nivå 2B-eiendeler 0 0
Eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide i LCR 58 289 888 0
Sum eiendeler 65 580 982 5 975 523
Nettoutbetalinger 3 204 429
LCR % 186 %

 

LCR (Liquidity Coverage Ratio)

NOK i tusen 

Kontantstrømmer, ikke-diskonterte 2015
Mindre enn 

1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år
Mer 

enn 5 år Uten forfall Sum

Forfallsoversikt

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 11 515 11 515

Innskudd fra og gjeld til kunder 45 457 206 45 457 206

Renteutbetaling på innskudd fra og gjeld til kunder 4 0 7 797 0 0 0 7 801

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 600 000 0 3 285 000 10 120 000 1 000 000 0 15 005 000

Renteutbetaling på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 42 276 15 692 152 179 392 787 19 956 0 622 890

Ansvarlig lånekapital 500 000 0 500 000

Renteutbetaling på ansvarlig lån 4 063 0 10 685 63 376 104 346 0 182 470

Betalbar skatt 32 789 0 32 789

Andre finansielle forpliktelser (eksl. påløpte renter) 240 452 23 092 0 263 544

Ikke finansiell gjeld (hybridkapital) 400 000 400 000

Renteutbetaling hybridkapital* 5 295 0 14 636 83 167 382 229 485 327

Lånetilsagn og ubenyttede kreditter 15 631 853 0 0 0 0 0 15 631 853

Sum utbetalinger 61 992 664 15 692 3 503 086 10 659 330 2 029 623 400 000 78 600 395

Finansielle derivater

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut 51 973 n.a n.a n.a n.a n.a 51 973

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn 51 973 n.a n.a n.a n.a n.a 51 973

SKANDIABANKEN ASA KONSERN

*Renteutbetaling for hybridkapitalinstrumentet er kalkulert for perioden frem til 31. desember 2035
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Note 19   Forfallsanalyse av forpliktelser (forts)

Note 20  Ansvarlig lånekapital

NOK i tusen 

Kontantstrømer, ikke-diskonterte 2014
Mindre enn 

1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år
Mer 

enn 5 år Uten forfall Sum

Forfallsoversikt

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 11 638 11 638

Innskudd fra og gjeld til kunder 42 427 557 42 427 557

Renteutbetaling på innskudd fra og gjeld til kunder 4 7 797 7 801

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 570 000 0 615 000 11 000 000 3 500 000 15 685 000
Renteutbetaling på gjeld stiftet ved 
utstedelse av verdipapirer 53 584 20 321 207 859 735 569 71 891 1 089 223

Ansvarlig lånekapital 443 045 443 045

Renteutbetaling på ansvarlig lån 3 210 9 630 51 360 0 0 64 200

Betalbar skatt 37 662 101 477 139 139

Andre finansielle forpliktelser (eksl. påløpte renter) 192 154 43 407 235 561

Lånetilsagn og ubenyttede kreditter 14 166 419 0 14 166 419

Sum utbetalinger 57 421 356 68 990 933 966 11 786 929 4 058 343 0 74 269 583

Finansielle derivater

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

ISIN Utstedende selskap
Netto 

pålydende Valuta Rente Forfall*
Balanseført 

verdi

NO0010746464 Skandiabanken ASA 500 000 NOK 3M Nibor +2,1 % 12.10.2025 498 812

Sum ansvarlig lånekapital 498 812

31.12.2014 Emitert Forfalt/ Innløst Kjøpt igjen Øvrige endringer 31.12.2015

Ansvarlig lånekapital (pålydende) 443 045 500 000 -443 045 500 000

Sum 443 045 500 000 -443 045 0 0 500 000

>>

NOK i tusen Valuta 2015 2014

Ansvarlig lånekapital NOK 498 812 443 045
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av  ansvarlig lånekapital 498 812 443 045

Spesifikasjon av ansvarlig lånekapital pr. 31.12.15:

* Første mulige calldato for utsteder er 12. oktober 2020.
Låneavtalens betingelser tilfredsstiller kravene til at lånet kvalifiserer som tilleggskapital.

Endring av ansvarlig lån gjennom året: 
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Note 19   Forfallsanalyse av forpliktelser (forts) Note 21   Hybridkapital

Note 20  Ansvarlig lånekapital
31.12.2014 Emitert Forfalt/ Innløst Kjøpt igjen Øvrige endringer 31.12.2015

Hybridkapital 0 400 000 0 0 0 400 000

Sum 0 400 000 0 0 0 400 000

NOK i tusen Valuta 2015 2014

Hybridkapital NOK 400 000 0
Sum hybridkapital 400 000 0

Spesifikasjon av hybridkapital pr. 31.12.15: 

31. desember 2015 var det NOK 5 mill. i påløpte, ikke-betalte renter knyttet til instrumentet. Beløpet er bokført mot hybridkapitalen og balanseført verdi inkludert påløpte renter 
er 405 millioner kroner.

Endring av hybridkapital gjennom året: 

ISIN
Hybridkapital Utstedende selskap

Netto 
pålydende Valuta Rente Forfall*

Balanseført 
verdi

NO0010746456 Skandiabanken ASA 400 000 NOK 3M Nibor + 4,1 % Evigvarende 400 000

Sum hybridkapital 400 000

Skandiabanken ASA utstedte 4.oktober 2015 et hybridkapital-
instrument med en nominell verdi på 400 millioner kroner.  
Instrumentet er evigvarende med en rett for utsteder til å 
tilbakebetale kapitalen på bestemte datoer, første gang 5 år etter 
utstedelsesdatoen, den 12. oktober 2020. Renten som betales er 3 
måneders NIBOR pluss en margin på 4,1 prosent. 

Avtalevilkårene oppfyller kravene i Kapitalkravsforskriften 
og instrumentet er inkludert i bankens kjernekapital for 
kapitaldekningsformål. Dette innebærer at banken har en ensidig 
rett til å la være å betale renter og/eller tilbakebetale pålydende 
på instrumentet til hybridkapitalinvestorene. På bakgrunn av dette 
tilfredsstiller ikke instrumentet gjeldsdefinisjonen i IAS 32 og er 
klassifisert som egenkapital.
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Note 22   Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

NOK i tusen Valuta 2015 2014

Sertifikatlån NOK 699 876 0
Obligasjonslån NOK 14 292 785 15 688 089
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 14 992 661 15 688 089

ISIN Utstedende selskap Netto pålydende Valuta Rente Forfall* Balanseført verdi

Sertfikatlån

NO0010753130 Skandiabanken ASA 200 000 NOK 1,60 % 30.08.2016 199 934

NO0010748536 Skandiabanken ASA 500 000 NOK 1,52 % 23.05.2016 499 942

Sum sertifikatlån 699 876

Senior obligasjoner

NO0010712425 Skandiabanken ASA 920 000 NOK 3M Nibor + 0,38% 26.05.2017 920 302

NO0010719826 Skandiabanken ASA 700 000 NOK 3M Nibor + 0,48% 10.09.2019 699 495

Sum senior obligasjoner 1 619 797

Obligasjoner med fortrinnsrett

NO0010745318 Skandiabanken Boligkreditt AS 600 000 NOK 3M Nibor + 0,17% 15.01.2016 599 998

NO0010745292 Skandiabanken Boligkreditt AS 2 000 000 NOK 3M Nibor + 0,47% 04.10.2018 1 990 991

NO0010745284 Skandiabanken Boligkreditt AS 2 585 000 NOK 3M Nibor + 0,28% 04.10.2016 2 586 333

NO0010745300 Skandiabanken Boligkreditt AS 2 000 000 NOK 3M Nibor + 0,50% 29.10.2019 1 995 578

NO0010745326 Skandiabanken Boligkreditt AS 2 000 000 NOK 3M Nibor + 0,27% 31.07.2017 1 998 366

NO0010745334 Skandiabanken Boligkreditt AS 2 500 000 NOK 3M Nibor + 0,42% 14.08.2020 2 502 555

NO0010745342 Skandiabanken Boligkreditt AS 1 000 000 NOK 3M Nibor + 0,28% 14.10.2021 999 167

Sum obligasjoner med fortrinnsrett 12 672 988

Sum sertifikatlån, obligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett 14 992 661

ISIN 31.12.2014 Emitert Forfalt/ Innløst Kjøpt igjen Øvrige endringer 31.12.2015

Sertfikatlån (pålydende) 0 700 000 700 000

Obligasjonslån (pålydende) 15 735 000 2 605 000 -1 185 000 -2 850 000 14 305 000

Sum 15 735 000 3 305 000 -1 185 000 -2 850 000 0 15 005 000

Vurdert til amortisert kost:

Spesifikasjon av sertfikatlån og obligasjonslån pr. 31.12.15:

Endring av verdipapirgjeld gjennom året: 

* Alle lån har "soft bullet" med mulighet for utsettelse av forfallsdato med ett år.
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Note 23   Innskudd fra kunder 

2015 2014

NOK i tusen Andel Innskudd Andel Innskudd

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 100 %  45 457 206 100 %  42 427 557 

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 0 % 0 0 % 0

Sum  45 457 206  42 427 557 

Gjennomsnittlig rente 1.39 % 2.18 % 

Innskudd dekket av innskuddsgaranti hos Bankenes sikringsfond 96.2 % 43 736 306 97.1 % 41 189 758

2015 2014

NOK i tusen Andel Innskudd Andel Innskudd

Innskudd fordelt på sektor og næring
Personkunder 100 %  45 457 206 100 %  42 427 557 

Sum innskudd fordelt på sektor og næring  45 457 206  42 427 557 

2015 2014

NOK i tusen Andel Innskudd Andel Innskudd

Innskudd fordelt på geografiske områder

Østfold 3.6 % 1 656 373 3.5 %  1 488 327 

Akershus 17.5 % 7 960 135 17.1 %  7 253 740 

Oslo 22.9 % 10 398 743 22.8 %  9 689 632 

Hedmark 1.3 % 593 762 1.3 %  564 924 

Oppland 1.4 % 644 905 1.4 %  599 260 

Buskerud 4.7 % 2 115 431 4.6 %  1 962 127 

Vestfold 3.6 % 1 646 925 3.6 %  1 526 305 

Telemark 1.2 % 561 439 1.3 %  560 010 

Aust-Agder 1.2 % 564 426 1.2 %  501 266 

Vest-Agder 1.6 % 706 231 1.6 %  668 532 

Rogaland 7.1 % 3 241 863 7.4 %  3 124 787 

Hordaland 15.8 % 7 192 276 15.8 %  6 693 852 

Sogn og Fjordane 0.8 % 371 034 0.8 %  350 850 

Møre og Romsdal 2.6 % 1 191 928 2.7 %  1 130 506 

Sør-Trøndelag 6.0 % 2 706 994 6.0 %  2 561 164 

Nord-Trøndelag 1.3 % 584 537 1.3 %  556 625 

Nordland 3.0 % 1 372 931 3.2 %  1 336 983 

Troms 3.2 % 1 462 277 3.3 %  1 410 994 

Finnmark 1.1 % 484 996 1.1 %  447 673 

Sum innskudd fordelt på geografiske områder 100 %  45 457 206 100 %  42 427 557 

Løpetid, innskudd

Gjenstående løpetid (bokført verdi)

Betalbar på anmodning 100 %  45 457 206 100 %  42 427 557 

Maksimum 3 mnd

3-12 mnd

1-5 år

Mer enn 5 år

Sum  45 457 206  42 427 557 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN
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Rentekurven består av NOWA, NIBOR, NOK SWAP og interpolerte punkter mellom disse.

Note 24   Markedsrisiko og sensitiviteter

2015

Rentefølsom balanse Volum (tusen) Snittdurasjon Verdiendring

Utlån til kunder  56 763 604  0,12  130 993 

Obligasjoner og sertifikater  7 280 733  0,15  21 961 

Andre eiendeler  1 536 645  -    -   

Sum eiendeler  65 580 982 0,12  152 953 

Innskudd fra kunder  45 457 206  0,12  104 901 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  14 992 660  0,08  24 481 

Hybridkapital og ansvarlig lån  898 812  0,02  389 

Annen gjeld  346 078  -    -   

Egenkapital  3 886 226  -    -   

Sum gjeld/egenkapital  65 580 982 0,11  129 771 

Totalt  23 182 

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i 
markedsvariabler slik som renter, valutakurser og kredittspreader. 
Konsernet er eksponert for følgende markedsrisikoer: 
-  Renterisiko som er risikoen for tap som følge av generell endring  
 i  markedsrenter, grunnet ulik løpetid på eiendels- og gjeldssiden  
 av balansen. 
-  Valutakursrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i   
 valutakurser. Dersom det skal gjøres innlån  i annen valuta enn  
 NOK så skal det gjøres sikringsforretninger som innebærer at  
 valutarisikoen minimeres.
-  Kredittspreadrisiko er risiko for at verdien av rentepapirer mister  
 verdi som følge av at kredittspread for tilsvarende kreditter øker 

 i markedet. Banken beregner eksponeringen mot   
 kredittspreadrisiko i henhold til Finanstilsynets praksis for   
 vurdering av risiko og kapitalbehov (rundskriv 9/2015). 
-  Aksjerisiko er risikoen for tap som følge av fall i aksjepriser.   

Rentesensitivitet 
Den rentefølsomme delen av Skandiabankens balanse består 
hovedsakelig av posisjoner med flytende rente, med unntak av noen 
sertifikater med fast rente.  Som mål på renterisiko benyttes et 2%- 
poengs parallellskift i rentenivå, i tråd med Rundskriv 9/2015 fra 
Finanstilsynet.

Tabellen nedenfor viser seks stresscenario fra Baselkommiteens 
forslag til behandling av renterisiko i bankboken, (BCBS: Interest 
rate risk in the banking book, June 2015) som er ute på høring.  
Skandiabanken hadde på rapporteringsdato ingen balanseposter 
ned renteendring lenger fram i tid enn åtte måneder. Dermed vil 

scenario for løpetid over tidsbånd 6-9 måneder ikke få effekt for 
Skandiabanken, og følgelig er scenario 3 og 6 og scenario 4 og 5 
identiske. I tillegg vises 2 % -poengs parallellskift i rentenivå for 
de samme tidsbåndene som inkluderes i stresscenarioene.
 

NOK i tusen Overnight O/N - 1 mnd 1 - 3 mnd 3 -6 mnd 6 - 9 mnd 9-12 mnd Over 12 mnd

Rentekurve 31.12.2015 0,74 % 0,93 % 1,10 % 1,13 % 1,06 % 0,00 % 0,00 %

Parallellskift opp 2 %-poengs enring i rentenivå  -    -6 000  33 834  -2 018  -2 633  -    -   

Scenario 1 : parallellskift opp (60%)  -    -4 448  29 774  -1 825  -2 241  -    -   

Scenario 2 : parallellskift ned (60%)  -    -1 112  7 444  -456  -560  -    -   

Scenario 3: korte ned 85% lange opp 40%  -    -417  2 791  -171  -210  -    -   

Scenario 4: korte opp 85%, lange ned 40%  -    -5 143  34 426  -2 110  -2 591  -    -   

Scenario 5: korte renter opp (85%)  -    -5 143  34 426  -2 110  -2 591  -    -   

Scenario 6: korte renter ned (85%)  -    -417  2 791  -171  -210  -    -   



Utsikt2050  2 000 1 400 

Utsikt2040  2 000 1 400 

Utsikt2030  2 000 1 400 

Sum  8 91 2  6 238 
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Norske kommuner som ikke har rating plasseres i ratingkategori AA.

Note 24   Markedsrisiko og sensitiviteter

Valuta
Netto valutaposisjon (lang eller kort) måles i hver valuta. Videre summeres henholdsvis lange posisjoner og korte posisjoner. Eksponering 
opp mot ramme er den høyeste absoluttverdien av lang og kort posisjon. Valutarisiko per 31.12.2015 er 17 millioner kroner. Et kursfall på 10 
% for NOK mot SEK vil gi økt valutarisiko på 1,5 millioner kroner.

Aksjer og verdipapirfond
Skandiabankens aksjeinvesteringer er knyttet til strategiske eierposisjoner og noen mindre andeler i nyetablerte fond. Virkelig verdi er 
totalt 8,91 millioner kroner. Ved et kursfall på 30 % vil verdien av porteføljen falle til 6,24 millioner kroner.

Kredittspreadrisiko
Beregning av kredittspreadrisiko er basert på Solvens II, ref Finanstilsynets rundskriv 9/2015, og er modellert som en stresstest.

USD SEK EUR JPY CHF GBP Øvrige

Netto valutaposisjon NOK tusen  2 861  -16 793  -175 0 0  1 0

Aksjer og verdipapirfond Virkelig verdi (tusen) Verdi etter 30 % kursfall

BankAxept AS 1 533 1 073 

Bank ID Norge AS 1 379   965   

Tall i TNOK

Rating
Markedsverdi 

31.12.2015 (tusen) Durasjon (vektet) Spreadendring Kredittspreadrisiko

AAA (stat)  413 047  2 652  -    -   

AAA (OMF)  3 370 516  2 352  6  47 557 

AA (kommuner)  3 497 170  1 445  11  55 572 

Sum  7 280 733  -    -    103 128 
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Note 25   Reprisingsstruktur

NOK i tusen

2015  1 mnd  1-3 mnd  3-12 mnd  1-5 år  Over 5 år 
 Uten rente-
eksponering  Sum 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507  559 507 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  605 532  605 532 

Utlån til og fordringer på kunder  262 960  56 612 954  56 875 914 

Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder  -105 347  -105 347 

Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder -6 963  -6 963 

Netto utlån til sentralbanker, kredittinstitusjoner og kunder  1 427 999  56 612 954  -    -    -    -112 310  57 928 643 

Rentebærende verdipapirer  1 475 817  5 225 236  579 680  7 280 733 

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg  139 912  139 912 

Derivater   555    555 

Immaterielle eiendeler  832  832 

Utsatt skattefordel  10 068  10 068 

Eiendom, anlegg og utstyr  3 581  3 581 

Andre eiendeler  139 159  139 159 

Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter  77 499  77 499 

Sum eiendeler  2 903 816  61 838 190  579 680  -    -    259 296  65 580 982 

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 515  11 515 

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206  45 457 206 

Betalbar skatt  32 789  32 789 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  10 170 435   4 122 351   699 875  14 992 661 

Andre forpliktelser  301 987  301 987 

Ansvarlig lånekapital  498 812  498 812 

Sum gjeld  10 680 762  49 579 557    -    -    1 034 651  61 294 970 
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Note 25   Reprisingsstruktur Note 25   Reprisingsstruktur (forts)

NOK i tusen

2014  1 mnd  1-3 mnd  3-12 mnd  1-5 år  Over 5 år 
 Uten rente-
eksponering  Sum 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  587 744  587 744 

Utlån til og fordringer på sentralbanker  700 000  700 000 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  203 103  203 103 

Utlån til og fordringer på kunder  262 489  50 787 917  51 050 406 

Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder -92 089 -92 089 

Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder  - 7 140 -7 140 

Netto utlån til sentralbanker, kredittinstitusjoner og kunder  1 753 336  50 787 917  -    -    -    -99 229  52 442 024 

Rentebærende verdipapirer  2 191 592  5 377 637  1 487 822  9 057 051 

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg  2 486  2 486 

Immaterielle eiendeler  -   

Utsatt skattefordel  7 473  7 473 

Eiendom, anlegg og utstyr  2 425  2 425 

Andre eiendeler  97 701  97 701 

Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter  107 763  107 763 

Sum eiendeler  3 944 928  56 165 554  1 487 822  -    -    118 619  61 716 922

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 638  11 638 

Innskudd fra og gjeld til kunder  42 427 557  42 427 557 

Betalbar skatt  139 139  139 139 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  11 484 797  4 203 292  15 688 089 

Andre forpliktelser  327 772  327 772 

Ansvarlig lånekapital  443 045  443 045 

Sum gjeld  53 923 992  4 646 337   -    -    -   466 911  59 037 240 



76

Skandiabanken ASA (Skandiabanken AB NUF) hadde pr. 31.12.14 ingen derivater i balansen. Sammenligningstall for 2014 er dermed ikke aktuelt. 

Note 26   Derivater

Note 27  Operasjonell risiko, forretnings- 
og strategisk risiko

NOK i tusen

31.12.2015 Nominell verdi Positiv markedsverdi Negativ markedsverdi

Valutainstrumenter

Valutaterminer 51 973 555 0

Sum valutainstrumenter 51 973 555 0

Skandiabanken ASA bruker valutaderivater i styring av valutarisiko. 
Omfanget er meget begrenset da selskapet ikke har utlån eller 
innlån i utenlandsk valuta. Derivatene benyttes dermed kun i 
forhold til annen gjeld i utenlandsk valuta.

Skandiabanken ASA anvender ikke sikringsbokføring og 
valutaderivat er dermed ført til virkelig verdi over resultatet og 
inngår i tradingporteføljen. 

Det er i 2015 ikke inngått andre typer derivatkontrakter som 
for eksempel renterelaterte kontrakter, da selskapet ikke har 
fastrenteutlån. 

Motregning gjennom ISDA-avtale
For derivathandel har Skandiabanken ASA inngått ISDA-avtale med Skandia Capital AB. Dette medfører at Skandiabanken ASA har rett til å 
motregne dersom motparten misligholder sine forpliktelser. Skandiabanken ASA har ikke inngått avtaler med andre motparter som gir rett 
til motregning.

Operasjonell risiko
Med operasjonell risiko menes uventede svingninger i resultater 
som skyldes utilstrekkelighet eller svikt i interne prosesser, 
medarbeidere, interne systemer eller eksterne hendelser, som 
medfører at banken må holde økonomisk kapital for å sikre 
seg mot store og uventede operasjonelle tap. Definisjonen 
inkluderer også legal risiko, dvs. risikoen for en avtale eller andre 
rettshandlinger ikke kan gjennomføres i tråd med forutsetningene, 
compliancerisiko, dvs. risikoen for brudd på lover, interne 
retningslinjer og bransjestandarder mv., samt omdømmerisiko.
 
Policy for operasjonell risiko, inklusive beredskapsplaner, beskriver 
forebyggende og skadebegrensende tiltak. Skandiabanken har, 
i tillegg til policyer, instrukser, rutine- og stillingsbeskrivelser, 
en egenvurderingsprosess for operasjonell risiko. Evalueringen 
tar sikte på å identifisere operasjonell risiko og kvantifisere de 
tap som kan oppstå. Dette arbeidet resulterer i handlingsplaner 
der implementeringen er gjenstand for løpende overvåking. 
Evalueringen gjennomføres årlig med kvartalsvis oppdateringer og 
oppfølging.
 
Forretnings- og strategisk risikoForretningsrisiko er risikoen for at 
inntjeningen svekkes, og kan hovedsakelig henføres til følgende 
risikofaktorer: Endringer i volumer, rentemarginer og andre 

prisendringer knyttet til inn- og utlån, svekket provisjonsnetto og at 
inntjeningen ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene. 

Ved måling av forretningsrisiko hensyntas forandringer som 
er skyldes kredittap samt annen risiko som markedsrisiko, 
likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Størrelsen på 
forretningsrisikoen påvirkes i første rekke av variasjoner i rente- og 
provisjonsnetto. Deler av kostnadene følger forandringen i inntekter 
basert på volumer og transaksjoner, andre kostnader kan betraktes 
som variable uten å være volum- eller transaksjonsbaserte mens 
andre igjen er å anse som faste. Fordelingen mellom variable og 
faste kostnader avgjør ledelsens mulighet på kort sikt til å kunne 
påvirke potensielle bortfall i inntekten.

Forretningsrisikoen håndteres gjennom diversifisering av inntekter, 
stabilitet i inntektsgenereringen samt kontroll over kostnadene.

Med strategisk risiko refererer Skandiabanken til den langsiktige 
risikoen som oppstår som følge av feilaktige eller feilinnrettede 
forretningsbeslutninger, uheldig eller feilaktig implementering 
av beslutninger eller manglende lydhørhet til forandringer i 
samfunnet, konkurrasen, teknologi, regulering eller bank- og 
finanssektoren.

Derivater i tradingportefølje
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* inkluderer kredittkort, kontokreditt og verdipapirtkreditt

Note 26   Derivater Note 28   Netto renteinntekter

Netto renteinntekter

Renteinntekter fra utlån til og fordringer på kunder: 

2015 2014

NOK i tusen
Vurdert til 

amortisert kost
Vurdert til 

virkelig verdi Sum 
Vurdert til 

amortisert kost
Vurdert til 

virkelig verdi Sum 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 14 733 0 14 733 21 004 0 21 004

Utlån til og fordringer på kunder 1 757 523 0 1 757 523 1 905 327 0 1 905 327

Rentebærende verdipapirer 0 128 645 128 645 0 166 654 166 654

Sum renteinntekter 1 772 256 128 645 1 900 901 1 926 331 166 654 2 092 985

Innskudd og lån fra kredittinstitusjoner -7 380 0 -7 380 -6 368 0 -6 368

Innskudd og lån fra kunder -620 181 0 -620 181 -874 020 0 -874 020

Utstedte verdipapirer -236 615 0 -236 615 -291 671 0 -291 671

Ansvarlig lånekapital -12 772 0 -12 772 -13 327 0 -13 327

Andre rentekostnader -62 127 0 -62 127 -62 412 0 -62 412

Sum rentekostnader -939 075 0 -939 075 -1 247 798 0 -1 247 798

Sum netto renteinntekter 833 181 128 645 961 826 678 533 166 654 845 187

NOK i tusen 2015 2014

Boliglån 1 471 343 1 635 912
Billån 79 408 82 876
Brukslån 29 843 0
Andre utlån* 176 929 186 539
Sum renteinntekter utlån til og fordringer på kunder: 1 757 523 1 905 327
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Note 29   Netto provisjonsinntekter

Note 30  Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter

Netto provisjonsinntekter

Gevinst/tap på finansielle instrumenter ført over ordinært resultat:

NOK i tusen 2015 2014

Interbankprovisjon 1 625 1 643
Kortprovisjoner 84 018 83 501
Verdipapirprovisjoner 58 448 48 085
Betalingsformidling 127 471 132 832
Forsikringstjenester 1 172 1 298
Sum provisjonsinntekter 272 734 267 359

Interbankprovisjon -6 813 -7 717
Kortprovisjoner -38 544 -43 644
Verdipapirprovisjoner -18 089 -13 623
Betalingsformidling -35 519 -35 576
Øvrige provisjonskostnader -17 053 -18 735
Sum provisjonskostnader -116 018 -119 295

Sum netto provisjonsinntekter 156 716 148 064

NOK i tusen 2015 2014

1) Realisasjon av instrumenter tilgjengelig for salg: 

Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle instrumenter 1 519 23 702
 -herav aksjer og andeler 0 18 825
 -herav sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer 1 519 4 877
Sum gevinst ved realisasjon av instrumenter tilgjengelig for salg 1 519 23 702

2) Finansielle instrumenter ført til virkelig verdi over resultatet

Urealisert gevinst på derivater 555 0
Sum gevinst på finansielle instrumenter ført til virkelig verdi over resultatet 555 0

3) Finansielle instrumenter bokført til amortisert kost: 

Gevinst/(tap) ved tilbakekjøp av egne obligasjoner -8 855 -2 592
Sum tap på finansielle instrumenter bokført til amortisert kost -8 855 -2 592

4) Valutaposter

Netto gevinst/(tap) valuta -4 491 -537
Sum gevinst/(tap) på valutaposter -4 491 -537

Sum gevinst/(tap) på finansielle instrumenter ført over ordinært resultat: -11 272 20 573
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Note 29   Netto provisjonsinntekter Note 31   Driftskostnader

Note 32   Godtgjørelse til ekstern revisorNote 30  Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter

NOK i tusen 2015 2014

Lokalkostnader -16 915 -15 580
IT-kostnader -112 874 -96 130
Reklame og markedsføringskostnader -34 980 -33 519
Tjenester levert av selskaper i Skandiakonsernet, eksklusiv IT-tjenester -103 328 -37 560
Vikarbyråer -25 723 -30 720
Konsulenter og øvrige fremmedtjenester -49 704 -43 701
Telefon og porto -12 278 -15 227
Andre driftskostnader -14 340 -15 463
Sum administrasjonskostnader -370 142 -287 901

NOK i tusen 2015 2014

Ordinære avskrivninger -1 298 -1 486
Nedskrivning av anleggsmidler 0 0
Sum av-og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -1 298 -1 486

NOK i tusen 2015 2014

Godtgjørelse til ekstern revisor

Lovpålagt revisjon 1 127 641
Andre attestasjonstjenester 0
Skatterådgivning 21 0
Andre tjenester 105 141
Sum godtgjørelse til ekstern revisor 1 253 782

Godtgjørelse til revisor er oppgitt inkludert merverdiavgift. 
Selskapets valgte revisor har i 2015 vært Deloitte AS. 

Administrasjonskostnader:

Av- og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
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Note 33   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ 

Navn og stilling

Avtalt 
årlig 

fastlønn 
pr. 2015

 1)

Utbetalt 
fastlønn 

2015
2)

Utbetalt
resultat

lønn 2015
3)

Utbetalt 
annen 

variabel 
lønn 2015

4)

Sum 
utbetalt 

lønn 2015

Øvrige 
natural
ytelser 

2015
5)

Totale 
ytelser 

mottatt i 
31.12.2015

Pensjons 
kostnader 

2015
Lån pr. 

31.12.2015
Aksjer pr. 
31.12.2015

Ledergruppen

Magnar Øyhovden, daglig leder  2 227  2 469  540  996  4 004  37  4 041 337 4 614 6 815
Henning Nordgulen, CFO 
(fra 3. august 2015)  1 900  760   -   272  1 032  28  1 060 27 0 6 814

Geir Berge Hansen, leder strategi  1 634  1 800  338  564  2 702  47  2 749 66 2 947 3 260
Johnny Anderson, leder marked og 
komminikasjon  1 056  1 164  127  227  1 518  35  1 553 68 1 786 2 717

Bente Rebnor, leder HR  1 445  1 630  174  274  2 078  166  2 244 375 0 2 173

Eirunn Skogen, leder IT  1 106  1 218  133  106  1 457  214  1 671 315 2 948 2 173
Eirik Christensen, leder risikostyring 
(fra 1. oktober 2015)  1 150  276   -   83  359  4  363 16 0 2 173
Erik Husø, leder juridisk 
(fra 1. oktober 2015)  1 130  271   -   49  320  4  324 16 0 652
Anne-Christine Fiksdal, leder produkt 
prosess (fra 14. september 2015)  1 100  317   -   48  365  5  370 19 0 3 260
Magne Angelshaug, 
leder forretningsutvikling  1 141  1 350  138  266  1 754  18  1 772 66 0 2 608

NOK i tusen 2015 2014

Lønn 144 503 126 939
Pensjonskostnader 15 807 14 515
- tilskuddsplaner 5 734 5 174
- ytelsesplaner 7 507 7 317
 -andre pensjonsrelaterte kostnader 2 566 2 024
Arbeidsgiveravgift 26 189 21 907
Øvrige personalkostnader 10 564 9 001
Sum personalkostnader 197 063 172 362

2015 2014

Antall ansatte pr 31.12. 258 220
Antall årsverk pr. 31.12 238 205
Gjennomsnittlig antall ansatte 242 220
Antall årsverk midlertidige ansatte 32 39

NOK i tusen 2015 2014

Skattetrekkskonto 10 511 6 933
Sum bundne midler 10 511 6 933

Personalkostnader:

Bundne midler:

Ansatte

Ytelser til ledende ansatte, styret og kontrollkomiteen:

6)
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Note 33   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ 

Navn og stilling

Avtalt 
årlig 

fastlønn 
pr. 31.12.14 

1)

Utbetalt 
fastlønn 

2014
2)

Utbetalt
resultat

lønn 2014
3)

Utbetalt 
annen 

variabel 
lønn 2014

4)

Sum 
utbetalt 

lønn 2014

Øvrige 
natural
ytelser 

2014
5)

Totale 
ytelser 

mottatt i 
2014

Pensjons 
kostnader 

2014
Lån pr. 

31.12
Aksjer pr. 

31.12.

 Magnar Øyhovden, daglig leder i 
Skandiabanken AB Filial Norge 2121 2 176 168 258 2 344 19 2 363 217 1 739 n.a

Styrets redegjørelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Skandiabanken ASA

1)  Avtalt årlig fastlønn/honorar ved utgangen av året.    
2)  Utbetalt fastlønn og feriepenger av både resultatlønn og annen variabel lønn    
3)  Utbetalt resultatlønn opptjent tidligere år. Daglig leder og leder strategi har i 2015 også mottatt lønn fra en avviklet bonusordning fra 2011.  Resultatlønn opptjent i 2015 vil bli  
 utbetalt i 2016.     
4)  Utbetalt annen variabel lønn som ekstraordinær kompensasjon utover resultatlønn. I 2015 inkluderer dette også kompensasjon for arbeidstid relatert til reorganiseringen  
 og børsnoteringsprosessen. I desember 2015 fikk Magnar Øyhovden ved en feil utbetalt for mye annen variabel lønn på 150 tusen kroner som er tilbakebetalt i januar 2016.
5) Øvrige naturalytelser inkluderer telefon, bredbånd, forsikringer, rentefordel lån, fordel firmabil mv.    
6)  Inkluderer 293 aksjer til nærstående familiemedlem.    
7)  Utbetalt resultatlønn opptjent fra tidligere år som leder i Skandiabanken AB Nuf. Han sitter som representant for Skandia Liv og har valgt å ikke motta honorar for sitt verv i  
 styret.  
8)  Ansatt representanter i styret mottar ikke honorar for dette.     

I 2014 var Magnar Øyhovden eneste person i den norske ledergruppen som var del av ledelsen i Skandiabanken AB. Som følge av dette var han den eneste som ble regnet som 
ledende ansatt for Skandiabanken AB NUF.

1. Generelt
Denne erklæringen er utarbeidet av styret i Skandiabanken ASA 
("Selskapet") i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a for behandling i 
ordinær generalforsamling 28. april 2016.

Styret har satt ned et eget godtgjørelsesutvalg, som består av to 
styremedlemmer. Utvalget fungerer som et rådgivende organ for styret, og 
skal sørge for en grundig og uavhengig forberedelse av saker som gjelder 
godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte. 

2. Hovedprinsipper for Selskapets lederlønnspolitikk
Lederlønningene i Skandiabanken ASA fastsettes ut fra følgende 
hovedprinsipper:

Lederlønnen skal være konkurransedyktig og egnet til å tiltrekke og beholde 
dyktige ledere. 
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt 
gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare 
virksomheter. Lederlønningene skal til enhver tid fastsettes under tilbørlig 

hensyn til Selskapets økonomiske situasjon, og skal fastsettes på et nivå 
som kan forsvares ut fra Selskapets stilling.

Lederlønnen skal være motiverende og sammensatt slik at den motiverer for 
ekstra innsats for forbedring av virksomheten og Selskapets resultater.
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis 
variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes 
innsats for Selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra Selskapets 
resultat det aktuelle året, men begrenset oppad til maks én og en halv 
månedslønn. De variable ytelsene skal være knyttet til faktorer som den 
enkelte har mulighet til å påvirke. Lønnssystemet bør stimulere til innsats 
som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde, men alltid i henhold 
til den risikoprofil banken har definert som akseptabel. 

Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabel både internt i 
Skandiabanken og eksternt.
Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for 
allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for 
administrasjon. >>

2015 

Navn og stilling 

Avtalt 
årlig 

styre-
honorar 

2015

Avtalt 
årlig 

honorar 
for styre-

utvalg 
2015

Avtalt årlig 
honorar 

fra selskap 
i samme 
konsern 

2015

Utbetalt 
styre-

honorar 
2015

Utbetalt 
honorar 

for styre-
utvalg 

2015

Utbetalt 
honorar 

fra selskap 
i samme 
konsern 

201

Utbetalt 
annen 

kompen-
tasjon 

2015

Totale 
ytelser 

mottatt i 
2015

Lån pr 
31.12.2015

Aksjer pr 
31.12.2015

Styret

Niklas Midby (styreleder)  450 63   -   225  31   -   450  706   -   10 869 

August Baumann  250 140   -   125  70   -   100  295   -    -  

Mai-Lill Ibsen  250 175 101  125  88  50  100  363   -    -  

Ragnhild Wiborg  250 113 101  125  56  50  100  332   -    -  

Øyvind Thomassen 7)   -    -    -    -    -    -   878  878  49  2 173 
Silveli Vannebo,
ansattrepresentant   -    -    -    -    -    -    -    -   6 980  543 
Jon Holmedal,
ansattrepresentat (vara)   -    -    -    -    -    -    -    -   1 910  326 

Kontrollkomiteen  

Bjarne Haldorsen   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Erik Hoffmann-Dahl   -    -    -    -    -    -    -    -   3 456   -  

Vidar Broder Lund   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Tore Mydske   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Lån til ansatte i Skandiabanken ASA 385 606
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Note 34  Skattekostnad

Note 33   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ (forts)

NOK i tusen 2015 2014

Spesifikasjon av skattekostnad:

Betalbar skatt 133 745 139 139

Endring i utsatt skatt 851 165

Korreksjon utsatt skatt tidligere år 0 6 477

Korreksjon betalbar skatt tidligere år 0 -2 205

Sum skattekostnad 134 596 143 576

Avstemming av skattekostnad:

Resultat før skatt 509 815 515 475

Skatt etter nominell sats på 27 % 137 650 139 178

Skatteeffekt på ikke fradragsberetigede kostnader og andre skattefrie inntekter 691 165

Skatteeffekt av skattefri gevinst ved salg av aksjer og fondsandeler -20 -39

Skatteeffekt av endret skattesats for utsatt skattefordel i balansen 269 0

Skatteeffekt av kostnader ført direkte mot egenkapital ifbm kapitalforhøyelse og renter hybridkapital -3 994 0

Korreksjon tidligere år (netto) 0 4 272

Sum skattekostnad 134 596 143 576

Gjennomsnittlig effektiv skattesats 26,4% 27,9%

Lønnssystemet skal være fleksibelt slik at tilpasning kan skje når behovene 
endres.
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Skandiabanken ha et fleksibelt 
lønnssystem. Lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger 
tilpasset den enkeltes behov, men skal likevel være oversiktlig og enkelt. 

3. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i 
regnskapsåret 2016
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av basislønn 
og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke 
lønnsledende. Basislønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes 
lønn. Basislønnen fastsettes på bakgrunn av stillingsinnhold, ansvarsnivå, 
kompetanse og ansiennitet. Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser 
som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det 
ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte 
godtgjørelsene.

Resultatlønnsordning
Selskapet har en felles resultatlønnsordning for alle fast ansatte med 
stillingsprosent på 40 % eller mer. Ordningen skal sikre at Selskapet når 
overordnede mål og strategier, samt sikre god samhandling på tvers av 
Selskapets enheter. Resultatlønnen knyttes til Skandiabankens resultater 
og andre faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Maksimal 
resultatlønn er én og en halv månedslønn. Resultatlønnsordningen 
fastsettes av styret.

Ordningen er generell, og utbetalingene utgjør ikke mer enn halvannen 
månedslønn pr. år og er en del av en generell ikke skjønnsmessig fastsatt 
politikk, som omfatter hele institusjonen. Dette medfører at ordningen kan 
unntas fra Godtgjørelsesforskriften jfr. Finanstilsynets Rundskriv 5/2104.

Opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller 
utviklingen av aksjekursen
Selskapet kan ikke gi godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjoner og 
andre godtgjørelse som er knyttet til aksjer i Selskapet eller aksjekursen. 
Herunder gjennom etablering av incentivprogram eller opsjonsprogram.

Pensjonsordninger
Det er ikke inngått avtaler om førtidspensjonering. Selskapet kan imidlertid 
inngå slike avtaler i fremtiden.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Skandiabankens pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i loven. Ledende ansatte deltar i Selskapets 
tjenestepensjonsordning. 

Etterlønnsordninger
Selskapet har ikke særskilte avtaler om etterlønn for ledende ansatte.  

Naturalytelser
Lederne kan tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare 
stillinger, så som fri telefon, hjemme-pc, fri bredbåndsoppkobling, aviser, 
firmabil/bilordning og parkering. Det gjelder ingen særskilte begrensninger 
for hva slags naturalytelser som kan avtales.

Andre ytelser
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles 
andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses 
formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen 
særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.

4. Lederlønnsfastsettelse i andre selskaper i Skandiabanken-konsernet
Andre selskaper i Skandiabanken-konsernet skal følge hovedprinsippene for 
Selskapets lederlønnspolitikk slik disse er beskrevet i punkt 2. Det er et mål 
å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable 
ytelser i hele konsernet.

5. Redegjørelse for lederlønnspolitikk og virkninger av avtaler om 
godtgjørelse i regnskapsåret 2015
Lederlønnspolitikken i Skandiabanken for regnskapsåret 2015 har blitt 
gjennomført i henhold til de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse som beskrevet ovenfor.

>>
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Note 34   Skattekostnad (forts)

NOK i tusen 2015 2014

Årets bevegelse i utsatt skattefordel/(utsatt skatt): 

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) 1.januar 7 473 10 815

Endring som er regnskapsført via ordinært resultat -851 -165

Endring som er regnskapsført via andre resultatkomponenter 3 446 3 300

Korreksjon utsatt skatt tidligere år -6 477

Sum utsatt skattefordel (utsatt skatt) 31.desember 10 068 7 473

Endring relatert til varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -340 -36

Endring relatert til pensjonsforpliktelse -511 -129

Sum endring utsatt skattefordel/(utsatt skatt) via ordinært resultat -851 -165

Endring relatert til verdipapirer i likviditetsportefølje 8 881 1 907

Endring relatert til pensjonsforpliktelse -5 435 1 393

Sum endring utsatt skattefordel/(utsatt skatt) via andre resultatkomponenter 3 446 3 300

Utsatt skattefordel/ (utsatt skatt) relatert til følgende midlertidige forskjeller: 

Spesifikasjon av utsatt skattefordel (utsatt skatt)

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 26 366

Verdipapirer i likviditetsportefølje 4 269 -4 612

Netto pensjonsforpliktelse 5 773 11 719

Sum utsatt skattefordel (utsatt skatt) 10 068 7 473

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) i balansen innregnet via ordinært resultat 3 365 4 216

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) i balansen innregnet via andre resultatkomponenter 6 702 3 257

Sum utsatt skattefordel (utsatt skatt) 10 068 7 473

Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er 
juridisk holdbart og relaterer seg til samme skattemyndighet. 
 
I forbindelse med etableringen av Skandiabanken ASA ble skyldig betalbar 
skatt i balansen redusert med om lag 100 millioner kroner i forhold til 
faktisk skyldig betalbar skatt for perioden 1.januar 2015 til 31.desember 
2015.

Dette skyldes at forpliktelsen knyttet til skyldig betalbar skatt fra 1. januar 
2015 til og med 4.oktober 2015 ligger hos Skandiabanken AB i Sverige. 
Det ble samtidig også overført 100 millioner kroner i likvide midler til 
Skandiabanken AB for at de skal kunne dekke denne forpliktelsen når den 
kommer til betaling.  
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Note 35  Klassifisering av finansielle instrumenter

NOK i tusen

31.12.2015
Finansielle eiendeler

Finansielle 
instrumenter 

til vireklig verdi 
over resultatet - 

trading

Finansielle 
instrumenter 

tilgjengelig for 
salg

Finansielle 
instrumenter 

vurdert til 
amortisert kost Sum

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507  559 507 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  605 532  605 532 

Utlån til og fordringer på kunder  56 763 604  56 763 604 

Rentebærende verdipapir  7 280 733  7 280 733 

Aksjer og andeler  139 912  139 912 

Derivater 555  555 

Andre eiendeler  216 658  216 658 

Sum finansielle eiendeler 555 7 420 645 58 145 301 65 566 501

Finansiell gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 515 11 515

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206 45 457 206

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  14 992 661 14 992 661

Ansvarlig lånekapital  498 812 498 812

Andre forpliktelser  278 895 278 895

Sum finansiell gjeld   -   61 239 089  61 239 089 

NOK i tusen

31.12.2014
Finansielle eiendeler

Finansielle 
instrumenter 

til vireklig verdi 
over resultatet - 

trading

Finansielle 
instrumenter 

tilgjengelig for 
salg

Finansielle 
instrumenter 

vurdert til 
amortisert kost Sum

Kontanter og fordringer på sentralbanker  1 287 744  1 287 744 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  203 103  203 103 

Utlån til og fordringer på kunder  50 951 177  50 951 177 

Rentebærende verdipapir  9 057 050  9 057 050 

Aksjer og andeler  2 486  2 486 

Andre eiendeler  205 464  205 464 

Sum finansielle eiendeler 9 059 536 52 647 488 61 707 024

Finansiell gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 638 11 638

Innskudd fra og gjeld til kunder  42 427 557 42 427 557

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  15 688 089 15 688 089

Ansvarlig lånekapital  443 045 443 045

Andre forpliktelser  284 365 284 365

Sum finansiell gjeld   -   58 854 694  58 854 694 

Eiendeler bokført til amortisert kost er klassifisert i kategorien lån og fordring
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Note 35  Klassifisering av finansielle instrumenter Note 36   Sertifikater og obligasjoner

NOK i tusen

2015
Sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg Pålydende Kostpris Virkelig verdi

Relativ 
fordeling

Stat- og statsgaranterte verdipapirer 413 000 412 995 413 046 5,7%

Annen offentlig utsteder (kommuner) 3 505 032 3 506 524 3 497 170 48,0%

Obligasjoner med fortrinnsrett 3 371 500 3 382 290 3 370 516 46,3%

Sum sertifikater og obligasjoner 7 289 532 7 301 809 7 280 733 100,0%

Børsnoterte verdipapirer 4 906 880 67,4%

Ikke- børsnoterte verdipapirer 2 373 852 32,6%

Sum sertifikater og obligasjoner 7 280 733 100,0%

NOK i tusen

2014
Sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg Pålydende Kostpris Virkelig verdi

Relativ 
fordeling

Stat- og statsgaranterte verdipapirer 458 000 458 065 457 609 5.1 %

Annen offentlig utsteder (kommuner) 4 984 787 4 987 163 4 991 717 55.1 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 3 574 500 3 594 736 3 607 724 39.8 %

Sum sertifikater og obligasjoner 9 017 287 9 039 964 9 057 050 100.0 %

Børsnoterte verdipapirer 5 193 924 57.3 %

Ikke- børsnoterte verdipapirer 3 863 126 42.7 %

Sum sertifikater og obligasjoner 9 057 050 100.0 %
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Note 37   Aksjer og andeler

NOK i tusen 

Navn Land  Virkelig verdi Bokført verid Antall aksjer Eierandeler

Bank Axept AS Norge 1 533 1 533 2 630 2,60 %

Bank ID Norge AS Norge 1 379 1 379 740 1,48 %

VISA Norge FLI* Norge 131 000 131 000 n.a 5,85 %

Utsikt 2030 Norge 2 000 2 000

Utsikt 2040 Norge 2 000 2 000

Utsikt 2050 Norge 2 000 2 000

NOK i tusen 2015 2014

Aksjer  2 912  2 486 
Fondsandeler  6 000 0
Medlemskap VISA Norge FLI  131 000 0
Sum aksjer og andeler tilgjengelig for salg  139 912  2 486 

Verdisettelsesteknikker:

Aksjer vurdert ut fra andre verdsettelsesteknikker (nivå 3)* 133 912 2 486

Børsnoterte verdipapirer 0 0
Ikke-børsnoterte verdipapirer  139 912  2 486 
Sum  139 912  2 486 

* Det henvises til ytterligere beskrivelse i note 39

Selskapet har pr 31.12.2015 følgende innehav av aksjer og andeler:

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg:
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Note 37   Aksjer og andeler Note 38   Virkelig verdi på finansielle instrumenter 
til amortisert kost

31.12.2015
Verdsettelses 

nivå 1
Verdsettelses 

nivå 2
Verdsettelses 

nivå 3 Total

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507 559 507

Utlån til sentralbanker 0 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  605 532 605 532

Utlån til og fordringer på kunder  56 763 604 56 763 604

Andre eiendeler  216 658 216 658

Sum finansielle eiendeler til amortisert kost 559 507  57 585 794 58 145 301

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 515 11 515

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206 45 457 206

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  14 881 584 0 14 881 584

Ansvarlig lånekapital  491 900 0 491 900

Annen gjeld  278 895 278 895

Sum finansiell gjeld til amortisert kost  15 373 484  45 747 616 61 121 100

Virkelig verdi av finansielle instrumenter målt til amortisert kost
Kontanter og fordringer på sentralbanker, utlån til og fordringer på 
kredittinstitusjoner og kunder, innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 
og kunder, ansvarlig lånekapital samt gjeld stiftet ved utstedelse av 
verdipapirer måles til amortisert kost.

Måling til amortisert kost innebærer at en finansiell eiendel eller 
gjeld regnskapsføres til nåverdien av opprinnelige kontraktsfestede 
kontantstrømmer ved bruk av effektiv rentes metode, justert for mulig 
nedskrivning. Denne målemetoden vil ikke nødvendigvis gi en balanseført 
verdi lik markedsverdien av det samme finansielle instrumentet som følge av 
volatilitet i markedet, endrede markedsforhold, ulik tilgang på informasjon 
og endringer i investors risiko og avkastningsforventninger.

Kontanter og fordringer på sentralbanker og utlån: Virkelig verdi er estimert 
med utgangspunkt i amortisert kost da alle eiendelene er basert på avtaler 

med flytende rente og utlån med indikasjoner på verdifall er nedskrevet til 
virkelig verdi av forventede fremtidige kontantstrømmer. Det eksisterer ikke 
et aktivt marked for kjøp og salg av utlånsporteføljer.

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner/ kunder er forpliktelser 
til flytende rente og da det heller ikke er skjedd en vesentlig endring i 
kredittspread vurderes virkelig verdi å tilsvare amortisert kost for disse 
papirene.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital er 
vurdert til virkelig verdi basert på oppgitte verdier fra Nordic Bond Pricing. 
Nordic Bond Pricing har verdivurdert papirene basert på tilgjengelig 
informasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

NOK i tusen
Bokført verdi

31.12.2015
Virkelig verdi

31.12.2015

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507  559 507 

Utlån til sentralbanker 0 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  605 532  605 532 

Utlån til og fordringer på kunder  56 763 604  56 763 604 

Andre eiendeler  216 658  216 658 

Sum finansielle eiendeler til amortisert kost  58 145 301  58 145 301 

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 515  11 515 

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206  45 457 206 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  14 992 661  14 881 584 

Ansvarlig lånekapital  498 812  491 900 

Annen gjeld  278 895  278 895 

Sum finansiell gjeld til amortisert kost  61 239 089  61 121 100 

>>
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Note 38   Virkelig verdi på finansielle instrumenter 
til amortisert kost (forts)

31.12.2014
Verdsettelses 

nivå 1
Verdsettelses 

nivå 2
Verdsettelses 

nivå 3 Total

Kontanter og fordringer på sentralbanker   587 744  587 744 

Utlån til sentralbanker 700 000  700 000 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  203 103  203 103 

Utlån til og fordringer på kunder  50 951 177  50 951 177 

Andre eiendeler  205 464  205 464 

Sum finansielle eiendeler til amortisert kost 1 287 744  51 359 744  52 647 488 

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 11 638 11 638

Innskudd fra og gjeld til kunder 42 427 557 42 427 557

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   15 768 000 0 15 768 000

Ansvarlig lånekapital 443 045 443 045

Annen gjeld 284 365 284 365

Sum finansiell gjeld til amortisert kost 15 768 000 43 166 605 58 934 605

NOK i tusen
Bokført verdi

31.12.14
Virkelig verdi

31.12.14

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker  587 744  587 744 

Utlån til sentralbanker  700 000  700 000 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  203 103  203 103 

Utlån til og fordringer på kunder  50 951 177  50 951 177 

Andre eiendeler  205 464  205 464 

Sum finansielle eiendeler til amortisert kost  52 647 488  52 647 488 

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  11 638  11 638 

Innskudd fra og gjeld til kunder  42 427 557  42 427 557 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  15 688 089 15 768 000

Ansvarlig lånekapital  443 045  443 045 

Annen gjeld  284 365  284 365 

Sum finansiell gjeld til amortisert kost  58 854 694 58 934 605

>>

For en beskrivelse av de ulike nivåene i verdsettelseshierarkiet, se note 39.
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Note 39    Finansielle instrumenter til virkelig verdi

>>

31.12.2015
Verdsettelses 

nivå 1
Verdsettelses 

nivå 2
Verdsettelses 

nivå 3 Total

Rentebærende verdipapirer 2 384 993 4 895 740 0 7 280 733

Aksjer og andeler 0 6 000 133 912 139 912

Derivater 0 555 0 555

Sum 2 384 993 4 902 295 133 912 7 421 200

NOK i tusen
Bokført verdi

31.12.15
Virkelig verdi

31.12.15

Eiendeler

Rentebærende verdipapirer  7 280 733  7 280 733 

Aksjer og andeler  139 912  139 912 

Derivater  555  555 

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi  7 421 200  7 421 200 

Gjeld

Sum finansiell gjeld til vireklig verdi  0 0 

Det har ikke vært bevegelser på verdipapirer mellom nivå 1 og nivå 2 i 2015.      
 

NOK i tusen Aksjer tilgjengelig for salg Total

Inngående balanse 1. januar 2015 2 486 2 486

Netto gevinst / (tap) på finansielle instrumenter 131 426 131 426

Tilganger/avganger 0 0

Salg 0 0

Oppgjør 0 0

Overført fra nivå 1 eller nivå 2 0 0

Overført til nivå 1 eller nivå 2 0 0

Annet 0 0

Utgående balanse 31. desember 2015 133 912 133 912

Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi, nivå 3
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Note 39    Finansielle instrumenter til virkelig 
verdi (forts)

>>

1) Beregning av virkelig verd i knyttet til eierandeler i BankAxept 
AS og BankID Norge AS:
   
 
Skandiabanken ASA har benyttet ligningsverdier pr. 1. januar 2016 
som grunnlag for beregning av virkelig verdi pr. 31.desember 2015. 
Ut fra informasjon fra begge selskaper, samt at det foreligger 
begrensninger knyttet til hvem som kan eie selskapene, anser 
Skandiabanken at ligningsverdien gir en tilfredsstillende tilnærming 
til virkelig verdi.

2) Beregning av virkelig verdi knyttet til medlemskapet i 
foreningen Visa Norge FLI («Visa Norge»):  
 
Skandiabanken ASA viser til børsmelding  27. januar 2016 knyttet 
til verdiøkning på medlemskapet i Visa Norge i forbindelse med 
salget av Visa Europe Ltd. til Visa Inc. Skandiabanken ASA har for 
regnskapsåret 2015 bokført en verdiøkning på eierandelen i Visa 
Norge fra 0 til 131 millioner kroner.
Verdiøkningen baseres blant annet på informasjon og 
forutsetninger presentert i informasjonsskriv fra Visa Norge som 
inneholder en beskrivelse av vederlaget som Visa Norge forventer å 
motta basert på salg av sin eierandel i Visa Europe Ltd. til Visa Inc. 

Visa Norges vederlag:
I informasjonsskrivet framgår det at Visa Norges vederlag vil bestå 
av følgende komponenter (for ytterligere informasjon henvises det 
til PPA fra Visa Inc.): 
Kontantvederlag: 
Visa Norge har estimert sin del til å utgjøre 244,4 millioner Euro
Konvertible aksjer: 
Visa Norge FLI har estimert sin del til å utgjøre 83,9 millioner Euro 
Basert på et estimat på 94 564 Series C Convertible Perferred Stock 
med konverteringsfaktor på 1 til 13 952 mot børsnoterte Class A 
common stock . 
Betinget kontantvederlag: 
Visa Norge FLI opplyser at det betingede vederlaget vil kunne 
variere fra 0 til 4,7 milliarder Euro totalt for alle eierne i Visa Europe 
Ltd. Det anses vanskelig å estimere noe beløp knyttet til denne 
posten da de avgjørende faktorene ikke er kjent. 

Skandiabanken ASAs andel av vederlaget:
Visa Norge har i sitt informasjonsskriv opplyst om at de vil beregne 
en fordelingsnøkkel blant bankene i Norge etter samme prinsipper 

som Visa Europe Ltd. har benyttet i sin fordeling. Det er angitt 
i skrivet at et estimat for denne fordelingen kan være bankens 
stemmeandel på foreningens årsmøte. Skandiabanken ASA har i 
sitt estimat lagt til grunn en stemmeandel på 5,85 % som baseres 
på et snitt for de siste tre år fratrukket estimerte rabatter og 
markedsstøtte som banken har mottatt fra Visa-systemet.

Estimat på virkelig verdi av Skandiabanken ASAs andel:
Basert på informasjonen over har Skandiabanken ASA beregnet 
et utgangspunkt for estimatet på verdien av medlemskapet i Visa 
Norge med følgende komponenter:
Kontantvederlag:  137,5 millioner kroner
Konvertible aksjer: 26,4 millioner kroner 
Betinget vederlag: 0 kroner
Skandiabanken har i sitt estimat for konvertible aksjer lagt til grunn 
en likviditetsrabatt på verdien av aksjene med 50 %. Dette er 
begrunnet i restriksjoner på omsetteligheten i mottatte aksjer samt 
at det er usikkert om Visa Norge vil kunne distribuere aksjene til 
medlemmene før etter 4 år.

Skandiabanken har valgt å ikke innregne noen verdi av det 
betingede kontantvederlaget da det foreligger betydelig usikkerhet 
knyttet til vilkårene for utbetaling .

Det er i tillegg valgt å neddiskontere verdiene med 20 % ut i fra 
kursrisiko, valutarisiko, usikkerhet om skattemessig behandling 
og risikoen for at transaksjonen ikke gjennomføres (som følge 
av manglende aksept fra konkurransemyndigheter eller andre 
eksterne faktorer). I henhold til informasjonsskrivet fra Visa Norge 
er endelig skattemessig behandling ikke avklart, men det er lagt 
til grunn at transaksjonene vil falle inn under fritaksmetoden og 
dermed beskattes med 25 % av 3 % inntektsførte gevinster. Dersom 
ordinær gevinstbeskatning skulle komme til anvendelse vil det 
redusere på verdiene som tilføres bankens egenkapital. 

Oppsummert gjør dette at estimatet for virkelig verdi av 
Skandiabanken ASAs medlemskap i Visa Norge blir 131,0 millioner 
kroner pr 31. desember 2015.

Sensitivitetsanalyse: 
Sensitiviteten i estimatet er presentert i følgene tabell som 
isolerte effekter der øvrige parametere holdes uendret. Eventuelle 
påvirkninger mellom parameterne nedenfor er ikke estimert.

Informasjon om måling av virkelig verdi for verdipapirer plassert i Nivå 3:

Parameterendring  Effekt i NOK 
Skift i valutakurs NOK/EUR på +/- 10 %  +/- 11.0
Skift i valutakurs NOK/USD på +/- 10 %  +/- 2.0
Skift i aksjekursen til Visa Inc på +/- 10 %  +/- 2.0
Skift i likviditetsrabatt på aksjen +/- 10 %-poeng  +/- 8.5
Skift i andel av transaksjonen som tilfaller Visa Norge på +/- 10 %-poeng +/- 6.6
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Note 39    Finansielle instrumenter til virkelig 
verdi (forts)

Eiendeler og gjeld som er bokført til virkelig verdi, enten som følge 
av at de er holdt for handelsformål (trading), bestemt bokført til 
virkelig verdi ved første gangs innregning (virkelig verdi opsjon) 
eller holdt som tilgjengelig for salg skal klassifiseres etter hvor 
sikkert estimatet for virkelig verdi er. Klassifiseringen har 3 nivåer, 
der nivå 1 er kvoterte priser i aktive markeder, nivå 2 er verdi 
utledet fra observerbare priser for lignende aktiva (direkte eller 
indirekte) og nivå 3 er verdi som ikke er basert på observerbare 

priser, f.eks ved bruk av egen verdsettelsesmodell.

Virkelig verdi hierarkiet

Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked. Med aktivt marked 
menes at noterte prises finnes lett og jevnlig tilgjengelig på en 
børs, handelsplass, megler annet foretak som tilgjengeliggjør 
prisinformasjon. Satte priser skal representere faktiske og 

31.12.2014
Verdsettelses 

nivå 1
Verdsettelses 

nivå 2
Verdsettelses 

nivå 3 Total

Rentebærende verdipapirer 0 9 057 050 0 9 057 050

Aksjer og andeler 0 0 2 486 2 486

Derivater 0 0 0 0

Sum 0 9 057 050 2 486 9 059 536

NOK i tusen
Bokført verdi

31.12.14
Virkelig verdi

31.12.14

Eiendeler

Rentebærende verdipapirer  9 057 050  9 057 050 

Aksjer og andeler  2 486  2 486 

Derivater 0 0

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi  9 059 536  9 059 536 

Gjeld

Sum finansiell gjeld til vireklig verdi  0 0 

Det har ikke vært bevegelser på verdipapirer mellom nivå 1 og nivå 2 i 2015.      

NOK i tusen Aksjer tilgjengelig for salg Total

Inngående balanse 1. januar 2014 n.a n.a

Netto gevinst / (tap) på finansielle instrumenter n.a n.a

Tilganger/avganger 2 486 2 486

Salg n.a n.a

Oppgjør n.a n.a

Overført fra nivå 1 eller nivå 2 n.a n.a

Overført til nivå 1 eller nivå 2 n.a n.a

Annet n.a n.a

Utgående balanse 31. desember 2014 2 486 2 486

Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi, nivå 3

>>
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regelmessige transaksjoner.  For Skandiabanken består disse 
postene av rentebærende verdipapirer og aksjer. 

Nivå 2: Andre priser enn de noterte prisene som inngår i nivå 1 og 
som er observerbare enten direkte (prissettinger) eller indirekte 
(avledet fra priser).  Rentebærende verdipapirer som verdsettes 
til virkelig verdi basert på priser hentet fra handelsplasser, 
meglere eller andre foretak som tilgjengeliggjør prisinformasjon 
og Skandiabanken ikke kan påvise at handel skjer regelmessig 
ettersom ikke offisielle priser foreligger, føres til nivå 2. Ved 
anvendelse av verdsettelsesmetoder benyttes eksterne data for å 

diskontere kontantstrømmene (f.eks. priser satt at tredjepart eller 
priser for lignende finansielle instrumenter). Diskonteringsrenten 
utgår fra markedsrenter med hensyn til kreditt- og likviditetsrisiko. 
For samtlige finansielle instrument på dette nivået beregnes 
virkelig verdi gjennom diskontering av framtidige kontantstrømmer.

Nivå 3: Vurdering ut i fra ikke observerbare priser.  Hele eller 
vesentlige deler av input ved verdsettelsen krever justering basert 
på ikke -observerbare priser. Dette er tilfeller for unoterte aksjer 
og andeler, samt medlemsskap i Visa Norge FLI.

>> Note 39   Finansielle instrumenter til virkelig 
verdi (forts)

Note 40    Andre eiendeler

NOK i tusen 2015 2014

Fordringer på fondsforvaltere og øvrige fordringer 133 698 94 266
Andre eindeler 5 461 3 435
Sum andre eiendeler 139 159 97 701

Fordringer på fondsforvaltere og øvrige fordringer består i hovedsak av ikke oppgjordte oppgjør mot forvaltere som oppstår som følge av kundenes salg av aksjer og verdipapirfond
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Note 41    Immaterielle eiendeler 

NOK i tusen
IT - systemer/ 
programvare Totalt

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2014  69 360  69 360 

Tilgang  i perioden   -  

Avgang i perioden   -  

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2014  69 360  69 360 

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2014  69 347  69 347 

Årets avskrivning  13  13 

Årets nedskrivning   -    -  

Avgang i perioden   -    -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2014  69 360  69 360 

Balanseført verdi per 31.12.2014   -    -  

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2015  69 360  69 360 

Tilgang  i perioden  847  847 

Avgang i perioden

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2015  70 207  70 207 

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2015  69 360  69 360 

Årets avskrivning  15  15 

Årets nedskrivning   -    -  

Avgang i perioden   -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2015  69 375  69 375 

Balanseført verdi per 31.12.2015  832  832 

Øknomisk levetid 5 år
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Note 42    Varige driftsmidler

NOK i tusen
Påkostninger 
leide lokaler

Maskiner, 
inventar og 

transport
midler Totalt

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2014  4 126  12 574  16 700 

Tilgang  i perioden   -   593  593 

Avgang i perioden   -   5 028  5 028 

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2014  4 126  8 139  12 265 

  -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2014  2 745  10 612  13 357 

Årets avskrivning  576  896  1 472 

Årets nedskrivning   -    -  

Avgang i perioden   -   4 990  4 990 

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2014  3 321  6 518  9 839 

  -  

Balanseført verdi per 31.12.2014  805  1 621  2 426 

  -  

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2015  4 126  8 139  12 265 

Tilgang  i perioden  164  2 276  2 440 

Avgang i perioden   -   741  741 

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2015  4 290  9 674  13 964 

  -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2015  3 321  6 518  9 839 

Årets avskrivning  238  1 046  1 283 

Årets nedskrivning   -    -    -  

Avgang i perioden   -   741  741 

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2015  3 559  6 825  10 383 

  -  

Balanseført verdi per 31.12.2015  731  2 850  3 581 

Økonomisk levetid 5 år 3-5 år

NOK i tusen

Andre forpliktelser 2015 2014

Utestående fondsoppgjør 120 785 89 723

Påløpte kostnader 75 230 64 721

Påløpte renter 51 740 92 210

Leverandørgjeld 15 469 21 344

Øvrige forpliktelser 15 671 16 367

Sum andre forpliktelser  278 895  284 365 

Note 43    Andre forpliktelser



95- ÅRSRAPPORT 2015 - 

SKANDIABANKEN ASA KONSERN

Note 44    Pensjoner

>>

Beskrivelser av pensjonsordninger i Skandiabanken ASA

Skandiabanken ASA er forpliktet til å ha en tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger oppfyller lovens krav. 

Skandiabanken ASA hadde fram til 31.12.08 en ytelsesbasert 
pensjonsordning for alle sine ansatte. Denne ble lukket pr. 01.01.09 
og alle ansatte pr. dette tidspunktet kunne velge å beholde sin 
ytelsesbaserte pensjonsordning eller frivilling gå over til en 
innskuddsbasert ordning. Alle som har blitt ansatt etter 1.1.09 er 
automatisk blitt innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. 

Den ytelsesbaserte ordningen har et maksimalt pensjonsgrunnlag 
på 12 G for alle ansatte og det er ingen ansatte som har ekstra 
pensjonsordninger som går ut over dette. Denne ordningen er 
en forsikringsordning levert gjennom Livsforsikringsselskapet 
Nordea Liv Norge AS. I den ytelsesbaserte ordningen utgjør 
alderspensjonen sammen med ytelser fra folketrygden og 
hensyntatt eventuelle fripoliser fra tidligere arbeidsforhold cirka 66 
prosent av lønn ved fratredelsesalder, forutsatt full opptjeningstid 
på 30 år. Pensjonsalderen er 67 år. 

I den innskuddsbaserte ordningen får de ansatte innbetalt et bidrag 
til en personlig pensjonskonto i Livsforsikringsselskapet Nordea 
Liv Norge AS hver måned. Dette utgjør 5 prosent av lønn mellom 
1 og 6G og 8 prosent av lønn mellom 6 og 12 G. Dette tilsvarer 
de tidligere maksimale satsene for innskuddsbaserte ordninger. 
Pensjonsalderen er 67 år.

1 G var pr. 01.01.16 på 90 068 kroner. 

Mer om ytelsesbaserte ordninger
   
I den ytelsesbaserte ordningen vil den ansatte få utbetalt en 
alderspensjon på om lag 66 % av pensjonsgrunnlaget (maks 12 
G) forutsatt full opptjeningstid på 30 år. Den ansatte bærer ingen 
risiko ut over at en eventuell død før pensjonsalder vil føre til at 
midlene tilfaller de andre deltakerne i pensjonsordningen og ikke 
de etterlatte.   

Basert på faktorer som framtidig lønnsvekst, pensjonsvekt, 
levealder mv. beregnes det på måletidspunktet en nåverdi av 
de forventede pensjonsforpliktelsene. Pensjonsmidlene vil på 
måletidspunktet måles til markedsverdi. Forskjellen mellom 
nåverdien av forpliktelsene og markedsverdien på midlene 
vil bokføres som netto pensjonsforpliktelse. Har midlene en 
verdi som overstiger forpliktelsene vil disse bli bokført som 
en netto pensjonseiendel i balansen. Avvik mellom estimert 
pensjonsforpliktelse og estimert verdi av pensjonsmidler ved 
forrige regnskapsår og aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og 
virkelig verdi av pensjonsmidlene ved årets begynnelse innregnes i 
andre resultatkomponenter. 

Når aktuaren foretar sine beregninger knyttet til verdi av netto 
pensjonsforpliktelse blir det lagt til grunn en rekke økonomiske 
forutsetninger i beregningen. Disse forutsetningene baserer seg på 
Norsk regnskapsstiftelse sine anbefalte forutsetninger pr 31.12.15 
og er spesifisert i egen tabell under. Den faktoren som påvirker 
størrelsen på forpliktelsen mest er diskonteringsrenten. For 
diskontering av pensjonsforpliktelsen har man i 2015 lag til grunn 
OMF-rente i stedet for som ved tidligere år Statsobligasjonsrente. 
Det vurderes at det norske markedet for obligasjoner med 
fortrinnsrett (OMF) oppfyller kravet til foretaksobligasjoner med et 
tilstrekkelig dypt marked. Ledelsen anser denne endringen som en 
endring av estimat og ikke en prinsippendring. 
Gitt alle andre forutsetninger like så ville en fortsatt bruk av 
statsobligasjonsrente som diskonteringsrente gitt en høyere 
pensjonsforpliktelse med om lag 12 millioner kroner pr. 31.12.15.  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene er basert på langsiktige 
forventninger til avkastning på de ulike aktivaklassene. For 
obligasjoner er denne relatert til diskonteringsrenten, mens det for 
investeringer i eiendom og egenkapitalrelaterte verdipapirer legges 
til en risikopremie.

Årets pensjonskostnad er klassifisert i resultatregnskapet som en 
personalkostnad.

Gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid er 9,62 år ved 
utgangen av 2015.

Mer om innskuddsbasert pensjonsordning

Innskuddsbaserte pensjonsplaner innebærer at Skandiabanken 
ikke gir løfte om framtidig pensjon av en viss størrelse, men betaler 
et årlig innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den framtidige 
pensjonen vil avhenge av størrelsen på innskuddet og den årlige 
avkastningen på pensjonssparingen. Skandiabanken har ingen 
ytterligere forpliktelse etter at det årlige innskuddet er betalt. 
Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike 
ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsplaner blir kostnadsført 
direkte.

Avtalefestet pensjonsordning

Skandiabanken ASA er med i Fellesordningen om avtalefestet 
pensjon, AFP. Den private AFP-ordningen gir et livslangt tillegg på 
den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut fra AFP-
ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb. Selv 
om AFP-ordningen er en ytelsesplan, regnskapsføres den som en 
til.
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Note 44    Pensjoner (forts)>>

NOK i tusen 2015 2014

Diskonteringsrente 2,70 % 2,70 %
Forventet avkastning på midlene 2,70 % 2,70 %
Framtidig lønnsutvikling 2,50 % 3,25 %
G-regulering 2,25 % 3,00 %
Pensjonsregulering 2,25 % 3,00 %
Forventet AFP-uttak fra 62 år Faktisk uttak Faktisk uttak
Demografisk forutsetninger om dødelighet K2013 K2013

Periodens pensjonskostnad 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 6 470 6 058
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 2 373 2 557
Beregnet avkastning på pensjonsmidler -1 456 -1 590
Administrasjonskostnader 120 292
Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkludert arbeidsgiveravgift 7 507 7 317
Innskuddsbaserte ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 5 734 5 174
Avtalefestet pensjon inkl. arbeidsgiveravgift 2 566 2 024
Netto pensjonskostnader 15 807 14 515

Effekter ført over totalresultatet

Estimatavvik gevinst/tap - endring i økonomiske forutsetninger -11 005 -68
Estimatavvik gevinst/tap - erfaringsbaserte justeringer -11 427 4 589
Estimatavvik gevinst - endring i andre forhold, pensjonsmidler 5 424 0
Arbeidsgiveravgift -2 398 638
Sum ført over totalresultatet før skatteeffekt -19 411 5 159
Avvik relatert til IAS19R -5 816
Sum effekt mot aktuarielle gevinster og tap -19 411 -657

Aktuarielle gevinster og (tap) pr 1.1. brutto før skatteeffekt -28 632 -29 290
Aktuarielle gevinster og (tap) pr 31.12. brutto før skatteeffekt -9 226 -28 632
Aktuarielle gevinster og (tap) pr 31.12. netto etter skatteeffekt -6 926 -20 901

Netto pensjonsforpliktelse i balansen

Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 73 264 88 296
Virkelig verdi av pensjonsmidler -53 026 -50 253
Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 20 238 38 043
Arbeidsgiveravgift 2 854 5 364
Netto pensjonsforpliktelse i balansen 23 092 43 407

Bevegelse i pensjonsforpliktelse i balansen

Inngående balanse 88 296 77 893
Nåverdi av årets opptjening 5 543 5 154
Årets rentekostnad 2 373 2 557
Estimatavvik som følge av endrede parametre -11 005 -351
Estimatavvik som følge av avvik fra forventning -11 428 3 833
Utbetaling til pensjonister -515 -790
Utgående balanse 73 264 88 296

Økonomiske forutsetninger
De viktigste økonomiske forutsetningene som er benyttet i aktuarberegningen er som følger:
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2015 204

Aksjer 9,10 % 10,40 %
Obligasjoner 74,30 % 73,00 %
Eiendom 13,80 % 15,10 %
Øvrige 2,80 % 1,50 %
Sum 100,00 % 100,00 %

NOK i tusen 2015 2014

Bevegelse i pensjonsmidler i balansen

Inngående balanse 50 253 43 952
Beregnet avkastning 1 456 1 590
Administrasjonskostnader -120 -292
Årets pensjonsutbetaling -515 -791
Estimatavvik som følge av endrede parametre 7 -284
Estimatavvik som følge av avvik fra forventning -5 432 -755
Innbetalt pensjonspremie 7 377 6 833
Utgående balanse 53 026 50 253

2015 2014

Antall personer som er med i pensjonsordningene

- herav i ytelsesordninger  65  65 
- herav pensjonister og uføre  6  8 
- herav med innskuddspensjon  193  153 

2016

Estimert bidrag til ytelsesbaserte ordninger  7 179 
Estimert bidrag til innskudsbaserte ordninger  6 000 
Sum forventede bidrag til pensjonsordninger inkl. arbeidsgiveravgift  13 179 

Medlemmer i pensjonsordningen

Forventede bidrag til pensjonsordningene neste regnskapsår

Plassering av pensjonsmidler
Den sikrede pensjonsordningen i Norge er i hovedsak forsikret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS
og pensjonsmidleme er således knyttet til en forsikringspolise. Det er knyttet en rentegaranti til forsikringen som
innebærer at det er Livsforsikringsselskapet Nordea Liv som har risiko for avkastningen på pensjonsmidlene.

Tabellen nedenfor viser fordling av pensjonsmidler på ulike aktivaklasser.    
 

Sensitivitetsanalyse pensjonsforpliktelse 
Sensitivitetsanalysen er basert på endring i en av forutsetningene, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante. 
I realiteten vil det være samvariasjoner mellom forutsetningene, slik at endringer i noen av forutsetningene kan samvariere. 

Gjennomsnittelig forventet gjennstående tjenestetid for ansatte omfattet av ytelsesordningen er 9,2 år. 

NOK i tusen
Endring i 

forutsetning
Endring i 

forpliktelsen

Diskonteringsrente 0,50 % -8 638

Diskonteringsrente -0,50 % 6 740

Lønnsvekst 0,50 % 3 036

Lønnsvekst -0,50 % -5 450

Pensjons- og G-regulering 0,50 % 2 885

Pensjons- og G-regulering -0,50 % -5 168

Levealder + 1 år 3 481
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Note 45    Opplysninger om nærstående parter>>

NOK i tusen 31.12.15 31.12.14

Fordring på opptrukket trekkfasilitet mot Skandiabanken Boligkreditt AS 1 853 330 n.a.
Skandiabanken Boligkreditt AS sin innskuddskonto i Skandiabanken ASA 491 149 n.a.

NOK i tusen 05.10.15 - 31.12.15 01.01.14 - 31.12.14

Kjøpte tjenester i henhold til forvaltningsavtale 1 255 n.a.

Renter på trekkfasilitet 10 361 n.a.

Renter på innskuddkonto 156 n.a.

NOK i tusen 31.12.15 31.12.14

Inngående balanse 424 790 2 803 071

Periodens netto endring −424 790 −2 378 281

Utgående balanse 0 424 790

Rentekostnader innlån fra Skandiabanken AB 12 710 19 214

Utstedte garantier fra Skandiabanken AB 0 0

NOK i tusen 01.01.15 - 31.12.15 01.01.14 - 31.12.14

Kjøpte tjenester fram til 4.10.15 122 210 65 784

Kjøpte tjenester tjenesteleveranseavtaler fra 5.10 til 31.12.15 14 554

Sum nærstående transaksjoner 136 764 65 784

Eiendeler/gjeld mot Skandiabanken Boligkreditt AS:

Transaksjoner med Skandiabanken Boligkreditt AS:

Innlån fra Skandiabanken AB

Transaksjoner med selskaper i Skandiakonsernet
Kostnader relatert til tjenester levert av Skandiakonsernet består i hovedsak av IT drift, tjenester fra felles funksjoner, samt felles prosjekter i perioden fram 
til 4. oktober 2015. I tillegg har det i 2015 påløpt kostnader i forbindelse med reorganiserings- og børsnoteringsprosessen. Etter 4. oktober 2015 har det 
kun vært kostnader i henhold til inngåtte TSA-avtaler nevnt ovenfor med Skandia i Sverige. Pr. 31.12.15 har Skandiakonsernet til gode 4,9 MNOK for leverte 
tjenester i henhold til inngåtte avtaler.

Salg av boliglån til Skandiabanken Boligkreditt AS 
Skandiabanken ASA selger boliglån til sitt boligkredittforetak Skandiabanken 
Boligkreditt AS. Det er kun lån med en lavere LTV enn 75 % som kan bli solgt 
til boligkredittforetaket. Salget og overføringen av lån skjer til markedsvilkår. 
Etter overføringen av lånene er det Skandiabanken Boligkreditt AS som 
overtar alle risikoer og fordeler knyttet til de solgte boliglånene.  

Det praktiske rundt overføring av nye lån og tilbakeføring av lån blir foretatt 
av ansatte i Skandiabanken ASA. Tilbakeføring av lån fra Skandiabanken 
Boligkreditt AS til Skandiabanken ASA vil i hovedsak kun være aktuelt om 
kunden ønsker opplåning/refinansiering av sitt lån. Misligholdte lån vil bli 
liggende i Skandiabanken Boligkreditt AS og behandles på samme måte og 
som misligholdte utlån til bolig i Skandiabanken ASA.

Forvaltningsavtale mellom Skandiabanken ASA og Skandiabanken 
Boligkreditt AS 
Det er inngått en forvaltningsavtale mellom Skandiabanken ASA og 
Skandiabanken Boligkreditt AS hvor Skandiabanken Boligkreditt AS kjøper 
administrative tjenester fra Skandiabanken ASA.  Dette er tjenester knyttet 
til blant annet daglig leder, Treasury, IT-tjenester, økonomi, regnskap og 
risikostyring. Avtalen er inngått til forretningsmessige vilkår.  

Trekkfasiliteter til Skandiabanken Boligkreditt AS 
Skandiabanken ASA har utstedt en trekkfasilitet og en revolverende 

kredittfasilitet til Skandiabanken Boligkreditt. Trekkfasiliteten er delt 
i to kredittfasiliteter, hver på 3 milliarder kroner og med løpetid på 
henholdsvis 364 dager og tre år. Den revolverende kredittfasiliteten 
tilsvarer Skandiabanken Boligkreditts betalingsforpliktelser over de neste 
12 månedene i relasjon til utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 
og har en løpetid på inntil fire måneder etter siste forfallsdato på OMFene. 
Begge fasiliteter har flytende rente med et påslag på 3-måneders NIBOR. 
Prisfastsettelsen er gjort til forretningsmessige vilkår.  

Innskuddskontoer i Skandiabanken ASA 
Skandiabanken Boligkreditt AS har to ordinære innskuddskontoer i 
Skandiabanken ASA som begge har rente til forretningsmessige vilkår.     

Inngåtte tjenesteleveranseavtaler med Skandia Liv og Skandiabanken 
AB i Sverige
Skandiabanken ASA har inngått en tjenesteleveranseavtale (Transitional 
Service Agreement – «TSA») med Skandia Liv og Skandiabanken AB, hvor 
Skandiabanken ASA skal få levert visse tjenester i en periode på maksimalt 
18 måneder fra transaksjonen som ble gjennomført 05.10.15. Tjenestene 
omfatter følgende hovedområder: (i) IT infrastruktur og drift, (ii) regnskaps- 
og rapporteringsverktøy (iii) Treasury tjenester og (iv) verdipapirtjenester 
for handel i fond og aksjer. Hensyntatt vekslingskurs SEK/NOK er månedlig 
kostnad om lag 6,0 millioner kroner.

Alle resultat- og balanseposter mellom Skandiabanken ASA og datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS er eliminert i konsernregnskapet. 
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Note 46  Aksjekapital og eierstruktur

Antall aksjer Eierandel i %

Norge 14 553 925 13.66 %

Europa for øvrig 75 633 297 71.00 %

Nord-Amerika 16 324 898 15.32 %

Øvrig 12 880 0.02 %

Sum 106 525 000 100.00 %

Aksjekapital: 

Aksjeeierstruktur 31.12.15:

Geografisk fordeling av aksjeeiere pr. 31.12.15:  

31.12.2015
Endring i 

aksjekapital
Total 

aksjekapital 
Pålydende 

kr Antall aksjer

17.04.2015, Stiftelse av selskapet Midgard prosjekt I ASA (nå Skandiabanken ASA) 1 000 000 1 000 000 10 100 000

05.10.2015, Forhøyelse av aksjekapital med tingsinnskudd 1 000 000 000 1 001 000 000 10 101 000 000

05.10.2015, Nedsettelse av aksjekapital med tilbakebetaling til eier -1 000 000 1 000 000 000 10 100 000 000

02.11.2015, Forhøyelse av aksjekapital med kontantinnskudd 65 250 000 1 065 250 000 10 106 525 000

Spesifikasjon av største aksjeeiere Forvalterkonto Antall aksjer Eierandel i %

LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIA Nei 31 950 000 29.99 %

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Ja 7 011 262 6.58 %

FERD AS Nei 4 350 000 4.08 %

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Ja 3 503 658 3.29 %

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL Ja 3 077 623 2.89 %

STATE STREET BANK AND TRUST CO. Ja 2 727 067 2.56 %

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Ja 2 630 563 2.47 %

JP MORGAN CLEARING CORP. Ja 2 500 000 2.35 %

STATE STREET BANK AND TRUST CO. Ja 2 069 086 1.94 %

J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON Ja 1 977 693 1.86 %

SOCIETE GENERALE S.A Ja 1 784 435 1.68 %

STATE STREET BANK & TRUST COMPANY Ja 1 505 364 1.41 %

MORGAN STANLEY & CO. LLC Ja 1 413 997 1.33 %

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY Ja 1 379 836 1.30 %

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Ja 1 327 716 1.25 %

STATE STREET BANK & TRUST CO. Ja 1 303 700 1.22 %

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Ja 1 295 096 1.22 %

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT Nei 1 268 200 1.19 %

NYKREDIT BANK A/S Ja 1 069 143 1.00 %

UBS AG, LONDON BRANCH Ja 1 050 000 0.99 %

Antall aksjer hos de 20 største eierne 75 194 439 70.59 %

Totalt antall aksjer 106 525 000 100.00 %

Aksjeeierlisten er basert på Verdipapirsentralen (VPS) sitt aksjeeierregister per 31. desember 2015. Det vises til eget kapittel i årsrapporten for en liste over de reelle eierne av 
aksjer som er plassert på forvalterkonti.

Antall aksjeeiere i Skandiabanken ASA pr. 31.12.15 var 4 767, hvor av 3 516 aksjeeiere hadde en beholdnig på 1 000 aksjer eller mindre 

Skandiabanken ASA har ikke egne aksjer pr. 31.12.15 og har heller ikke hatt egne aksjer i regnskapsperioden
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Note 47   Resultat pr. aksje

Note 48   Hendelser etter balansedagen

>>

NOK i hele kroner 2015

Resultat til egenkapitalinvestorene 370 172 606
Antall aksjer (vektet gjennomsnitt) 101 041 667
Resultat pr. aksje (basis) 3,66
Resultat pr. aksje (utvannet) 3,66

Skandiabanken ASA hadde ikke utstedt aksjer fram til 5.oktober 
2015 siden selskapet før dette tidspunktet var en norsk filial av det 
svenske selskapet Skandiabanken AB i Sverige. Det ble 5.oktober 
2015 foretatt en reorganisering av selskapet (capital reorganisation) 
hvor filialen ble omorganisert fra å være en filial, til et heleid 
datterselskap av Livsförsäkringsaktiebolaget Skandia i Sverige. På 
tidspunktet for omorganiseringen ble det utstedt 100 millioner 
aksjer. Det ble i forbindelse med børsnoteringen 2. november 15 
foretatt en kapitalforhøyelse med utstedelse av 6,525 millioner nye 
aksjer, slik at totalt antall utstedte aksjer pr. 31. desember 2015 
var 106 525 000 aksjer.For beregningen av resultat pr. aksje i 2015 
er det benyttet et veiet snitt for hele perioden der det er antatt at 

antallet aksjer for perioden januar til og med oktober er 
100 000 000. Dersom man hadde lagt til grunn samme antall aksjer 
for samme perioder i 2014 ville resultat per aksje vært  3,68 for hele 
året 2014. 

Nøkkeltallet resultat per aksje har som hovedformål å vise 
avkastning til konsernets ordinære aksjonærer. Påløpt rente i 
perioden, som skal utbetales til hybridkapitalinvestorene, har 
derfor blitt trukket fra resultatet i perioden i beregningen av 
periodens resultat per aksje. 

Skandiabanken ASA er medlem av foreningen Visa Norge FLI («Visa 
Norge»), som er aksjonær i Visa Europe Ltd. Skandiabanken har i 
januar 2016 mottatt informasjon fra Visa Norge som har gjort det 
mulig å estimere virkelig verdi av eiendelen på balansedagen. Dette 
er omtalt i styrets beretning og i note 39. 

Finansdepartementet har i februar 2016 fastsatt inntredelsesavgift 
i Bankenes Sikringsfond til 7,8 millioner kroner som er bokført som 
rentekostnad.

I januar 2016 har Skandiabanken ASA inngått avtaler med Atea 
AS for å drifte bankens kontor-IT-plattform, Basefarm AS for 
bankens virksomhets-IT-plattform samt Tieto Norge AS for bankens 
verdipapirhandelsplattform. Disse løsningene vil erstatte tjenestene 
som nå leveres av Livförsäkringsbolaget Skandia («Skandia Liv») og 
Skandiabanken AB under Transitional Service Agreements (TSA).

I januar 2016 lanserte Skandiabanken i samarbeid med Holberg 
Fondsforvaltning tre livssyklusfond. Fondene investerer i andre 
verdipapirfond, og investeringen og risikoprofilene i de individuelle 
livssyklusfondene er tilpasset tre ulike tidshorisonter.

Basert på bankens ICAAP i første kvartal 2016, vedtok styret 31. 
mars 2016 en økning av Skandiabankens mål for ren kjernekapital 
til 13,5 prosent, implementere et mål for kjernekapital på 15 prosent 
og øke målet for ansvarlig kapital til 17 prosent. I ICAAP-rapporten 
er Pilar 2a kravet satt til 1 prosent og Pilar 2b kravet til å være 0 
prosent, som gir et samlet Pilar 2 krav på 1 prosent
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Resultatregnskap

Oppstilling over totalresultatet

NOK i tusen Note 2015

Renteinntekter 28 352 433
Rentekostnader 28 -133 824
Netto renteinntekter 218 609

Provisjonsinntekter 29 62 557
Provisjonskostnader 29 -32 396
Netto provisjonsinntekter 30 161

Gevinst(tap) på finansielle instrumenter 31 1 169
Andre inntekter 30 1 244
Sum andre driftsinntekter 2 413

Personalkostnader 34, 46 -54 214
Administrasjonskostnader 32, 33 -78 685
Avskrivning og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 32 -321
Resultat før tap 117 963

Tap på utlån 14 -7 329
Resultat før skatt 110 634

Skatt 35 -26 454
Resultat etter skatt 84 180

Som kan henføres til 

Som kan henføres til aksjonærene 49 79 134
Som kan henføres til hybridkapitalinvestorene 21 5 046
Resultat etter skatt 84 180

NOK i tusen Note 2015

Resultat etter skatt 84 180

Andre resultatkomponenter:

Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 109 034
Skatteeffekt 4 623
Andre resultatkomponenter som kan bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 113 657
Aktuarielle gevinster (tap) 446015 2015 20 588
Skatteeffekt -5 753
Andre resultatkomponenter som ikke kan bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 14 835

Sum andre resultatkomponenter (etter skatt) 128 492

Årets totalresultat 212 672

Som kan henføres til

Som kan henføres til aksjonærene 207 626 
Som kan henføres til hybridkapitalinvestorene 21 5 046
Årets totalresultat  212 672 
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NOK i tusen Note 31.12.15

Eiendeler 11, 13
Kontanter og fordringer på sentralbanker 11, 13 559 507
Utlån til sentralbanker 11, 12 0
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8, 9, 10, 11, 14 2 458 300
Utlån til og fordringer på kunder 41 777 893
Netto utlån til kunder, sentralbanker og kredittinstitusjoner 44 795 700

11, 16, 37, 40
Rentebærende verdipapirer tilgjengelig for salg 11, 38, 40 7 280 733
Aksjer,andeler og fond tilgjengelig for salg 11, 26 139 912
Derivater til virkelig verdi over resultatet 38, 39 555
Aksjer i datterselskap 43 900 030
Immaterielle eiendeler 35 832
Utsatt skattefordel 44 10 068
Eiendom, anlegg og utstyr 42 3 581
Andre eiendeler 139 159
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 62 659
Sum eiendeler 53 333 229

Gjeld 12
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 17, 19, 23 502 665
Innskudd fra og gjeld til kunder 17, 19 45 457 206
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 35 2 319 672
Betalbar skatt 46 25 265
Pensjonsforpliktelse 45 23 092
Andre forpliktelser 17, 20 240 849
Ansvarlig lånekapital 498 812
Sum gjeld 49 067 561

Egenkapital

Aksjekapital 48 1 065 250
Overkurs 2 609 918
Hybridkapital (Tier 1 capital) 21 405 046
Opptjent egenkapital 185 454
Sum egenkapital 4 265 668
Sum gjeld og egenkapital 53 333 229

Hendelser etter balansedato 50  
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Endring i egenkapital

NOK i tusen
Syntetisk 
kapital

Aksje-
kapital Overkurs

Hybrid-
kapital (Tier 

1 capital)

Aktuarielle 
gevinster og 

tap

Virkelig 
verdi av 

finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Opptjent 
egenkapital

Sum 
egenkapital 

Sum balanseført verdi pr. 4.10.15 
Skandiabanken AB NUF 1 379 878 -21 761 589 2 002 902 3 361 608

Herav inngående aksjekapital pr. 5.10.15 
i Skandiabanken ASA 1 000 000 1 000 000

Herav inngående overkurs pr. 5.10.15 2 382 780 2 382 780

Herav inngående aktuarielle gevinster 
og tap pr. 5.10.15 -21 761 -21 761

Herav virkelig verdi av finansielle instrumenter 
tilgjengelig for salg pr. 5.10.15 589 589

Sum fordelt inngående 
balanseført verdi pr. 5.10.15 1 000 000 2 382 780 -21 761 589 3 361 608

Periodens resultat til egenkapitalinvestorene 
(5.10.15 til 31.12.15) 79 134 79 134

Periodens resultat til hybridkapitalinvestorene 
(5.10.15 til 31.12.15) 5 046 5 046

Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 
(5.10.15 til 31.12.15) 14 835 14 835

Verdiendring på verdipapirer tilgjengelig for salg 
(5.10.15 til 31.12.15) 113 657 113 657

Aksjekapitalutvidelse 2.11.15 inkl. kostnader ifbm 
aksjekapitalutvidelsen  65 250 227 138 292 388

Utstedelse av hybridkapital 5.10.15 inkl. kostnader 
ifbm innhenting av hybridkapital 400 000 -1 000 399 000

Sum balanseført verdi 31.12.15 1 065 250 2 609 918 405 046 -6 926 114 246 78 134 4 265 668

SKANDIABANKEN ASA MORSELSKAP
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Kontantstrømoppstilling 
1.januar til 31.desember
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NOK i tusen Note 2015

Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto tilbake-/utbetalinger på utlån til kunder* 9, 10 12 369 310
Renteinnbetaling på utlån til kunder 28 314 691
Netto tilbake-/utbetalinger på innlån fra kunder 23 370 556
Renteutbetaling på innlån fra kunder 28 -113 190
Renteutbetaling til konsernselskap 47 -1 853 330
Renteinnbetaling fra konsernselskap 47 10 360
Renteinnbetaling fra kredittinstitusjoner 28 3 967
Tilbakebetaling av innlån fra kredittinstitusjoner 12 -900 000
Økning i innlån fra kredittinstitusjoner 47 491 149
Renteutbetaling til kredittinstitusjoner 28 -2 876
Netto inn-/utbetaling fra kjøp og salg av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 37 -752 316
Renteinnbetaling fra verdipapirer holdt for trading og tilgjengelig for salg 28 24 379
Provisjonsinnbetalinger 29 63 457
Provisjonsutbetalinger 29 -32 396
Utbetalinger knyttet til administrasjon og drift 32, 33 -78 683
Utbetalinger knyttet til personalkonstnader 34 -49 566
Betalt skatt** 35 -101 026
Andre inn-/ og utbetalinger -935
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 763 551

Provisjonsutbetalinger

Utbetalinger i forbindelse med kjøp av aksjer og fond 44 -640
Utbetalinger i forbindelse med kjøp av aksjer i datterselskap 43 -847
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 487

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av aksjekapital og overkurs EK** 292 388
Innbetaling av ansvarlig lånekapital 20 498 812
Utbetaling av renter ansvarlig lånekapital 28 -3 891
Innbetaling av hybridkapital (Tier 1 Kapital) 21 400 000
Utbetaling av renter hybridkapital (Tier 1 Kapital) 0
Innbetaling i forbindelse med utstedelse av sertifikat-/obligasjonslån 22 1 000 000
Utbetaling i forbindelse med tilbakebetaling av obligasjoner med fortrinnsrett* 22 -11 438 177
Utbetaling av renter på sertifikater og obligasjoner 28 -35 818
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – 9 286 686

Årets kontantstrøm 475 378

Likviditetsbeholdning ved periodens start 689 648
Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 1 165 026
Endring likviditetsbeholdning 475 378

Likvider midler

Kasse og tilgodehavende hos sentralbanker 559 507
Utlåning til sentralbanker 0
Utlåning til kredittinstitusjoner 605 519
Likvide midler 1 165 026

* Endringene skyldes i det alt vesentligste overføring av utlån til kunder og obligasjoner med fortrinnsrett mellom Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS
** Se note 35 Skattekostnad
EK**  Se oppstilling over endringer i egenkapital
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Note 1 Regnskapsprinsipper

>>
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1. Generelt

Skandiabanken ASA er hjemmehørende i Norge. Selskapets 
hovedkontor er lokalisert i Folke Bernadottesvei 38 i Bergen. 

Skandiabanken ASA ble stiftet 17. april 2015. Den 5. oktober 
2015 ble Skandiabanken AB NUF (filial av Skandiabanken AB i 
Sverige) omorganisert til Skandiabanken ASA med Skandiabanken 
Boligkreditt AS som heleid datterselskap. Regnskapsmessig er 
omorganiseringen behandlet som en «Capital reorganisation». 
Det vises videre til note 3 for omtale av transaksjonen og den 
regnskapsmessige behandlingen.

Skandiabanken ASA ble børsnotert på Oslo Børs 2. november 2015.

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

Regnskapet for Skandiabanken AS er avlagt i samsvar med 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Banken har 
benyttet alle standarder og fortolkninger utgitt av International 
Accounting Standards Board (IASB) og International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som er vedtatt 
av EU, relevante for virksomheten og som skal benyttes for 
rapporteringsperioder som begynner 1. januar 2015.

Regnskapet er utarbeidet for perioden 17.april 2015 til 31.desember 
2015. Siden selskapet ikke hadde virksomhet før 5.oktober 2015 er 
denne datoen benyttet for presentasjonsformål og det foreligger 
ikke sammenligningstall.

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost 
regnskap.  For finansielle eiendeler og gjeld benyttes amortisert 
kost, med unntak av finansielle instrumenter på eiendelssiden.  Alle 
verdipapirer på eiendelssiden bokføres som tilgjengelig for salg 
og finansielle derivater til virkelig verdi over resultat.  Det er ingen 
finansielle eiendeler klassifisert som trading, til virkelig verdi over 
resultat etter virkelig verdi opsjonen eller som holdt til forfall per 
31. desember 2015.  Banken benytter ikke sikringsbokføring.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og ble 
godkjent av styret 31. mars 2016.

3. Nye og reviderte standarder for regnskapsåret 2015

Det er ikke tatt i bruk standarder, endringer eller fortolkninger 
som har trådt i kraft i 2015 som har hatt vesentlig påvirkning på 
regnskapet. Skandiabanken ASA ble børsnotert 2. november 2015, 
og som et resultat av dette rapporteres nå resultat per aksje i tråd 
med IAS 33 Resultat per aksje. 

Banken må også følge krav i IFRS 8 Segmentrapportering som 
et resultat av børsnoteringen. Bankens vurdering er at hele 
virksomheten til Skandiabanken er å anse som et segment, 
«Privatmarked».

4. Nye og reviderte standarder for regnskapsåret 2016 eller 
senere

En rekke nye eller endrede standarder og fortolkninger trer i kraft 
i løpet av neste regnskapsår eller senere og er ikke anvendt ved 
utarbeidelse av regnskapet. 

IFRIC 21 Avgifter
IFRIC-tolkning 21 Avgifter omhandler regnskapsføring av 
forpliktelser til å betale en avgift som ikke er å anse som en 
resultatskatt. Tolkningen definerer hva som er den forpliktende 

hendelsen til å betale avgiften. Forpliktelsen til å betale avgift skal 
innregnes på det tidspunktet som den forpliktende hendelsen skjer. 
Skandiabanken er medlem av Bankenes sikringsfond og betaler en 
årlig sikringsfondsavgift som ilegges 1. januar hvert år. Etter IFRIC-
tolkningen skal sikringsfondsavgiften kostnadsføres i sin helhet 
i 1. kvartal når avgiften ilegges, mens tidligere praksis har vært å 
periodisere avgiften over årets fire kvartal.

IFRS 15 inntekter
IFRS 15 vil erstatte IAS 18 som omhandler kontrakter for leveranse 
av varer og tjenester og IAS 11 som omhandler anleggskontrakter. 
Den nye standarden er basert på et prinsipp om inntektsføring i 
takt med at kontrollen med en vare eller tjeneste overføres kunden, 
slik at kontroll erstattes av risiko og avkastning som avgjørende 
for inntektsføringstidspunktet. For Skandiabanken ASA er det 
hovedsakelig provisjonsinntekter som vil berøres av IFRS 15. Det 
gjenstår å gjøre en fullstendig analyse av effekter av den nye 
standarden, men den foreløpige vurderingen er at standarden vil 
ha liten innvirkning på Skandiabanken ASA, men at standarden vil 
medføre økte krav til tilleggsopplysninger.

IFRS 9 Finansielle instrumenter- innregning og måling
IFRS 9 Finansielle instrumenter introduserer nye krav til 
klassifisering og måling av finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser og fraregning av disse. IFRS 9 gjelder med virkning for 
regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Hovedprinsippene i IFRS 9 er beskrevet nedenfor:

Finansielle eiendeler skal klassifiseres i tre kategorier: virkelig verdi 
over utvidet resultat, virkelig verdi over resultatet og amortisert 
kost. Kategoriseringen fastsettes når eiendelene innregnes 
for første gang, og avhenger av enhetens forretningsmodell 
for styring av finansielle instrumenter og karakteristikken av 
kontantstrømmene til det enkelte instrument.

Et finansielt instrument måles til amortisert kost bare hvis det 
er et gjeldsinstrument og både (i) bankens forretningsmodell 
er å holde instrumentet for å motta løpende kontraktsfestede 
kontantstrømmer, og (ii) instrumentets kontraktsfestede 
kontantstrømmer representerer kun betaling av rente og avdrag. 
Alle andre finansielle eiendeler skal vurderes til virkelig verdi over 
resultatet eller andre resultatkomponenter.

IFRS 9 introduserer også en «forventet taps modell», der enheten 
må innregne forventet tap for de neste tolv månedene ved 
førstegangs innregning fremfor dagens praksis ved å regnskapsføre 
tap når tapet er inntruffet.

IFRS 9 forenkler også kravene til sikringsbokføring ved at 
sikringseffektiviteten knyttes nærmere til ledelsens risikostyring og 
gir større rom for vurdering. 

Det gjenstår å gjennomføre en detaljert analyse av effektene av den 
nye standarden, men det forventes en endring i regnskapsførte 
tapsavsetninger.

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler er vedtatt med virkning fra 1. januar 2019. 
Standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Etter IFRS 16 skal 
forpliktelsen knyttet til fremtidige leiebetalinger for alle av bankens 
vesentlige leieavtaler som har en varighet utover 12 måneder 
regnskapsføres i balansen som en forpliktelse. Tilsvarende skal 
retten til fremtidig bruk av eiendeler som er leiet, regnskapsføres 
som en eiendel i balansen. 
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts)>>

5. Inntektsføring

Netto renteinntekter
Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. 
Dette innebærer løpende inntektsføring av renter når de er påløpt, 
med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer, og eventuelt 
andre gebyrer som er å anse som en integrert del av den effektive 
renten. 

Netto gebyr- og provisjonsinntekter
Provisjonsinntekter fra ulike kundetjenester innregnes avhengig 
av hvilket formål som ligger til grunn. Gebyrer innregnes som 
inntekt når tjenestene er levert eller når en betydelig del er utført. 
Gebyrer som mottas for utførte tjenester innregnes som inntekt 
i den perioden tjenestene blir utført. Provisjonskostnader er 
transaksjonsbasert og innregnes i perioden tjenestene mottas.

6. Valuta

Skandiabankens presentasjonsvaluta og funksjonelle valuta er 
norske kroner. Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den 
funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst 
eller –tap ved oppgjør, og omregning av pengeposter i fremmed 
valuta til kursen på balansedagen, resultatføres.

7. Varige driftsmidler
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost redusert med 
akkumulerte avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer utgifter som 
er direkte henførbare til anskaffelsen. Kostnader som oppstår etter 
eiendelen er tatt i bruk balanseføres bare når det er sannsynlig at 
fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte foretaket, og kostnaden 
kan måles pålitelig. Balanseført verdi av en komponent av en 
eiendel fraregnes når komponenten skiftes ut. Andre reparasjons- 
og vedlikeholdskostnader kostnadsføres i resultatet i den perioden 
de påløper.

8. Immaterielle eiendeler

Kostnader knyttet til vedlikehold av programvare kostnadsføres 
i resultatet når kostnaden er påløpt. Utviklingskostnader som 
er direkte henførbare til design og testing av identifiserbare og 
unike programvare kontrollert av banken, balanseføres som en 
immateriell eiendel når følgende kriterier møtes:
- det er teknisk mulig å fullføre programvaren og gjøre den   
 tilgjengelig for bruk,
- ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvare for bruk eller  
 salg,
- det eksisterer en mulighet til å bruke eller selge programvaren,
- det eksisterer tilgjengelige tekniske, finansiell eller andre   
 ressurser for å ferdigstille programvaren,  og
- kostnaden knyttet til programvareutviklingen kan måles   
 pålitelig.

Balanseførte utviklingskostnader regnskapsføres som immaterielle 
eiendeler og amortiseres når eiendelen er klar til bruk.

9. Finansielle instrumenter

Innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når 
selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. 
Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter, er 
regnskapsført på transaksjonsdagen. Når en finansiell eiendel 
eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet (eiendel/ 
forpliktelse som ikke er til virkelig verdi over resultatet), måles 

den til virkelig verdi pluss transaksjonsutgifter som er direkte 
henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle 
eiendelen eller den finansielle forpliktelsen.

Finansielle eiendeler fraregnes når (a) de kontraktsmessige rettene 
til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller (b) 
når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon 
hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til 
eierskap av eiendelen overføres.

Finansielle eiendeler klassifiseres på innregningstidspunktet i en av 
de etterfølgende kategoriene:
-  trading
-  utlån og fordringer
-  til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjonen
-  tilgjengelig for salg
-  investeringer holdt til forfall

Trading
En finansiell eiendel er klassifisert som trading når den i hovedsak 
er anskaffet eller pådratt med det formål å selge den eller kjøpe 
den tilbake på kort sikt, er en del av en portefølje av identifiserte 
finansielle instrumenter som blir styrt sammen, og som det er 
godtgjort at det foreligger et nylig faktisk mønster for kortsiktig 
realisering av overskudd for, eller er et derivat.  Finansielle 
instrumenter i tradingportefølj innregnes til virkelig verdi med 
løpende verdiendringer over resultatregnskapet.

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med 
betalinger som er faste eller lar seg fastsette. Utlån
og fordringer regnskapsføres til virkelig verdi ved 
førstegangsinnregning, og til amortisert kost etter effektiv rentes 
metode i etterfølgende perioder. Ved beregning av den effektive 
renten estimeres kontantstrømmer og alle kontraktsmessige vilkår 
ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. For utlån og 
fordringer vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive 
bevis på at en fordring/utlån eller en gruppe av fordring/utlån har 
falt i verdi. Det tas først stilling til de individuelle nedskrivningene 
før nedskrivning på gruppe fastsettes.

Dersom det foreligger objektive bevis på at et tap ved verdifall har 
påløpt, gjennomføres nedskrivning av det
estimerte tapet. Med objektive bevis menes at det foreligger 
hendelser som indikerer at utlånet har verdifall. Som
indikatorer på verdifall anses informasjon om 
betalingsanmerkninger, konkurs eller annet mislighold.

Til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjonen
Finansielle eiendeler og forpliktelser kan ved første gangs 
innregning klassifiseres til virkelig verdi over resultatet dersom; 
-  klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer   
 uoverstemmelser i måling eller innregning som   
 ellers ville oppstått som følge av ulike regler for måling av   
 eiendeler og forpliktelser, eller
-   de finansielle eiendeler inngår i en portefølje som løpende måles  
 og rapporteres til virkelig verdi.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til 
virkelig verdi på balansetidspunktet. Endringer i virkelig verdi føres 
over resultatregnskapet.

Tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg inkluderer 
investeringer i verdipapirer som banken har en intensjon og evne 
til å holde til forfall, men som kan selges som svar på behov for 
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likviditet eller endringer i renter, valutakurser eller aksjekurser. 
Investeringer i verdipapirer tilgjengelig for salg innregnes og 
vurderes løpende til virkelig verdi, hvor etterfølgende urealiserte 
verdiendring presenteres i andre resultatkomponenter. Utbytte på 
aksjer tilgjengelig for salg, innregnes når banken har en ubetinget 
rett til å motta utbytte.  Ved realisasjon vil verdiendringen inngå 
som en del av gevinst/tap på finansielle instrumenter som 
presenteres i resultatregnskapet.  

Dersom det avdekkes et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi 
som følge av en eller flere hendelser («tapshendelser»), målt som 
differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi, innregnes 
det samlede tapet i resultatregnskapet. Innregning skjer det året 
tapshendelsene oppstår.  Verdiforringelse på aksjer og tilsvarende 
instrumenter ført over ordinært resultat, reverseres over andre 
resultatkomponenter.

Investeringer som holdes til forfall
Investeringer som holdes til forfall er ikke-derivative finansielle 
eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette samt et 
fast forfall, og som et foretak har en positiv intensjon om og evne til 
å holde til forfall med unntak for:
-  de som banken ved førstegangsinnregning øremerker til virkelig  
 verdi over resultatet,
-  de som banken øremerkes som tilgjengelig for salg, og 
-  de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer. 

Holde til forfall eiendeler regnskapsføres til amortisert kost etter 
effektiv rentes metode.

10. Finansiell gjeld

Bankens finansielle gjeld består av gjeld til kredittinstitusjoner, 
innskudd fra kunder og utstedte obligasjoner.

Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder
Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder 
regnskapsføres til virkelig verdi ved opptak. Ved etterfølgende 
måling regnskapsføres gjelden til amortisert kost etter effektiv 
rentemetode.

Obligasjoner 
Obligasjoner regnskapsføres til virkelig verdi ved låneopptak, 
inkludert eventuelle transaksjonskostnader. Ved etterfølgende 
måling regnskapsføres obligasjoner til amortisert kost ved bruk av 
effektive rentemetode.  

Ansvarlig lån
Ansvarlig lånekapital er regnskapsført til virkelig verdi ved 
låneopptak, inkludert eventuelle transaksjonskostnader. Ved 
etterfølgende måling er ansvarlig kapital målt til amortisert kost 
etter effektiv rentemetode.

11. Hybridkapital
Skandiabanken ASA utstedte 5. oktober 2015 et 
hybridkapitalinstrument. Instrumentet er evigvarende med 
en rett for utsteder til å tilbakebetale kapitalen på bestemte 
datoer, første gang 5 år etter utstedelsesdatoen. Avtalevilkårene 
oppfyller kravene i Kapitalkravsforskriften og instrumentet er 
inkludert i bankens kjernekapital for kapitaldekningsformål. 
Dette innebærer at banken har en ensidig rett til å la være å 
betale renter og/eller tilbakebetale pålydende på instrumentet 
til hybridkapitalinvestorene. På bakgrunn av dette tilfredsstiller 
ikke instrumentet gjeldsdefinisjonen i IAS 32 og er klassifisert som 
egenkapital. 

En andel av resultatet som tilsvarer påløpte renter allokeres til 
hybridkapitalinvestorene og akkumuleres som hybridkapital som 
en del av bankens egenkapital. Tilsvarende vil renteutbetalinger 
redusere hybridkapitalen ved utbetaling. Transaksjonskostnader 
knyttet til utstedelse av hybridkapital er regnskapsført som 
fradrag i annen egenkapital, tilsvarende som emisjonsutgifter ved 
egenkapitalemisjoner.

12. Virkelig verdi

Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en 
forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes 
avstand mellom velinformerte og frivillige parter. For finansielle 
eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, 
settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og 
med balansedagen, og for en eiendel som skal anskaffes eller en 
forpliktelse som innehas, salgskurs.

Der markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, 
fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder.
Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte 
markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom 
velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, 
henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er 
praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømsberegning og 
opsjonsprisingsmodeller.

Det vises til note 41 for en beskrivelse av virkelig-verdi hierarkiet.

13. Utbytte

Utbytte fra investeringer innregnes når selskapet har en ubetinget 
rett til å motta utbyttet.

14. Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser

Avsetninger for forpliktelser er ikke-finansielle forpliktelser 
med usikkert oppgjørstidspunkt eller beløp.  Banken foretar 
avsetning for forpliktelser når det foreligger en juridisk eller 
selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, hvor det er 
sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og 
det kan utarbeides et pålitelig estimat.  

15. Pensjoner for egne ansatte

Ytelsesbaserte pensjonsplaner, vurderes til nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent 
på balansedagen fratrukket pensjonsmidler målt til virkelig verdi. 
Pensjonsforpliktelsen estimeres årlig av en uavhengig aktuar. 

Nåverdien av en ytelsespensjon bestemmes ved å diskontere 
fremtidige kontantstrømmer som forventes utbetalt i ordningen 
med renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) på 
balansedagen, med et tillegg for å ta hensyn til relevant løpetid for 
forpliktelsen.

Netto rentekostnad beregnes ved å benytte diskonteringsrenten 
på netto pensjonsforpliktelse. Netto rentekostnad inkluderes 
under personalkostander i resultatet. Aktuarielle tap og gevinster 
regnskapsføres i perioden de oppstår i andre resultatkomponenter.

Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes planendringer 
regnskapsføres i resultatet direkte.

>>
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16. Skatt

Skattekostnaden representerer summen av periodeskatt og utsatt 
skatt. Periodeskatt er betalbar skatt basert på skattemessig 
resultat for året. 

Utsatt skatt innregnes på differanser mellom balanseført beløp 
for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og det tilsvarende 
skattegrunnlaget benyttet for å beregne skattbar inntekt, og 
regnskapsføres basert på balanseorientert forpliktelsesmetoden. 

Utsatt skatteforpliktelse innregnes generelt for alle skattbare 
midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel innregnes generelt 
for alle fradragsberettigede midlertidige forskjeller i den grad det 
er sannsynlig at skattbare inntekter vil være tilgjengelige som de 
fradragsberettigede midlertidige forskjeller kan utnyttes mot.

Periodeskatt og utsatt skatt innregnes som kostnad eller inntekt i 
resultatregnskapet, med unntak av utsatt skatt på poster som er 
ført direkte mot egenkapitalen, hvor skatten da innregnes direkte 
i egenkapitalen, eller i de tilfeller hvor de oppstår som følge av 
regnskapsføring av en virksomhetssammenslutning.

17. Segmentrapportering

Det er ikke utarbeidet segmentinformasjon da hele virksomheten 
til Skandiabanken ASA er å anse som ett segment «Privatmarked» 
i henhold til IFRS 8. Skandiabanken ASA tilbyr i dag tjenester 
og produkter utelukkende rettet mot privatpersoner. I styrets 
og ledelsens oppfølging er ikke denne kundemassen delt inn i 
ulike virksomhetssegmenter som følges opp over tid. Selskapets 
produkter er delt inn i ulike grupper som følges opp av ulike 
verdikjeder og produktansvarlige. 

Disse gruppene består av følgende produkter og tjenester:
Utlån:  Boliglån, billån, kredittkort, kontokreditt,  
 brukslån og verdipapirkreditt
Innskudd:  Alt-i-ett, høyrente, depotkonto og  
 boligsparing for ungdom
Betalingstjenester:  Regningsbetaling, utenlandsbetaling,  
 korttransaksjoner mv.
Sikkerhet:  Innlogging, sikkerhetsløsninger etc.

Produktene i disse gruppene følges opp av ledelsen, men 
vies ulik fokus og vekt ut fra et overordnet bilde for hele 
virksomheten. Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et 
separat rapporterbart segment og presenteres derfor sammen 
med Privatmarked. Ettersom banken kun opererer i Norge er 
rapportering på geografiske sekundærsegmenter vurdert som 
ikke relevant. Viktige eiendelsposter (boliglån) og gjeldsposter 
(innskudd) er imidlertid oppgitt fordelt på fylker i egen note.

>>
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Note 2  Vesentlige regnskapsestimater og bruk 
av skjønn

- ÅRSRAPPORT 2015 - 

Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med IFRS og anvendelse 
av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta 
vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som 
påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimatene og tilhørende forutsetninger er basert 
på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være 
forsvarlige basert på de underliggende forholdene. Faktiske tall 
kan avvike fra disse estimatene. Estimatene og de tilhørende 
forutsetninger blir gjennomgått regelmessig.

Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden 
estimatene endres hvis endringen bare påvirker denne perioden 
eller i perioden estimatene endres, og fremtidige perioder hvis 
endringene påvirker både eksisterende og fremtidige perioder.

De regnskapsprinsippene som benyttes av selskapet hvor 
vurderinger, estimater og forutsetninger kan avvike signifikant fra 
faktiske resultater er omtalt nedenfor.

1. Virkelig verdi av finansielle eiendeler og gjeld
Det vil være usikkerhet knyttet til prisingen av finansielle 
instrumenter som ikke prises i et aktivt marked. Dette gjelder 
særlig for de typer verdipapirer som er priset på bakgrunn av ikke-
observerbare forutsetninger (nivå 3 i virkelig verdi hierarkiet), og 
for disse investeringene benyttes ulike verdsettelsesteknikker for å 
fastsette virkelig verdi.

Det vises til note 41 for ytterligere beskrivelse av finansielle 
instrumenter verdsatt til virkelig verdi.

2. Tap på finansielle eiendeler
For utlån som er vurdert til amortisert kost vurderes det om det på 
balansedagen eksisterer objektive indikasjoner («tapshendelser») 
på at et utlån eller en gruppe av utlån har falt i verdi. Ved 
vurdering av om det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, 
om hendelsen innebærer risiko for redusert betjeningsevne av 
bankens utlån, og ved fastsettelse av nedskrivningsbeløpet, må det 
anvendes en viss grad av skjønn. 

De viktigste faktorene for banken ved vurdering av verdifall vil 
være kunders betalingsmislighold og bankens sikkerhetsdekning 
på utestående krav.  Andre indikasjoner på verdifall omfatter 
andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som 
sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling, reforhandling 
av lånebetingelser eller andre vesentlige finansielle problemer hos 
debitor.
Dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, beregnes 

nedskrivning på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og 
nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert 
med lånets opprinnelige effektive rente. Individuelle nedskrivninger 
på utlån reduserer engasjementenes balanseførte verdi.   Ved 
estimering av nedskrivning på enkeltkunder vurderes både 
aktuell og forventet fremtidig finansiell stilling, samt tilhørende 
sikkerhetsstillelser. Neddiskonteringsperioden estimeres 
individuelt eller baseres på erfaringsdata om perioden frem til en 
løsning på de forhold som har forårsaket at engasjementet er utsatt 
for verdifall.

Utlån som ikke er individuelt nedskrevet, blir vurdert for verdifall 
samlet i gruppe. Vurderingen baseres på hvorvidt det foreligger 
objektive indikasjoner for verdifall som kan relateres til en gruppe 
av finansielle eiendeler. Utlån blir gruppert ut fra lik kredittrisiko. 
Beregning av nedskrivning foretas per gruppe av finansielle 
eiendeler med utgangspunkt i estimater for konjunktursituasjonen 
samt tapserfaring for de respektive gruppene.

3. Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Virkelig verdi av pensjonsforpliktelser beregnes basert på flere 
aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Enhver endring i 
forutsetningene benyttet, påvirker den beregnede forpliktelsen. 
Endringer i diskonteringsrenten har den vesentligste påvirkning. 
Diskonteringsrenten fastsettes lokalt for hver pensjonsordning 
basert på det økonomiske området planen er etablert i. 

Diskonteringsrenten og andre forutsetninger gjennomgås normalt 
en gang i året når den aktuarielle beregningen foretas, med mindre 
det er vesentlige endringer i løpet av året.  Pensjonsforpliktelser 
beregnes av uavhengig kvalifisert aktuar, basert på forutsetninger 
gitt av Norsk Regnskapsstiftelse («NRS»).  Forutsetningene vurderes 
opp mot bankens faktiske forhold før de endelig fastsettes.

4. Immaterielle eiendeler
Ved indikasjoner på verdifall, foretas det nedskrivningstest 
for å kontrollere om bokført verdi for egenutviklet software er 
til stede. I den forbindelse estimeres gjenvinnbart beløp. Det 
foreligger usikkerhet knyttet til estimat av kontantstrømmer og 
diskonteringsfaktor, i forbindelse med beregning av gjenvinnbart 
beløp. 
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Note 3  Etableringen av Skandiabanken ASA 

Bakgunn: 

Skandiabanken AB annonserte i januar 2015 et ønske om å 
børsnotere den norske bankvirksomheten sin. Skandiabanken ASA 
ble notert på Oslo Børs 2. november 2015. Den norske virksomheten 
til Skandiabanken AB var organisert som en filial av Skandiabanken 
AB, selskapsrettslig organisert som Skandiabanken NUF i Norge. 
For å skille ut den virksomheten som et selvstendig børsnotert 
selskap ble det gjennomført en rekke transaksjoner i forkant av 
børsnotering.
 
Skandiabanken ASA (utsteder) ble stiftet 17. april 2015 som 
Midgard Prosjekt 1 ASA. Den 5. oktober 2015 ble virksomheten 
(med unntak av virksomhet overført til Skandiabanken Boligkreditt 
AS) i Skandiabanken AB NUF overført i en grenseoverskridende 
fisjonsfusjon (etter asaloven §14-12(4) og kap 11 i skatteloven) til 
Midgard Prosjekt 1 ASA (Senere skiftet navn til «Skandiabanken 
ASA»). Skandiabanken AB beholdt alle rettigheter til merkenavnet 
«Skandiabanken», «Skandia», «Ideer for livet», domenenavn knyttet 
til merkenavn og forpliktelser knyttet til skatt for Skandiabanken 
AB. Skandiabanken AB NUF hadde aldri disse rettighetene og det 
anses derfor ikke som et relevant moment i vurderingen under. Alle 
øvrige eiendeler og forpliktelser knyttet til norsk virksomhet ble 
skilt ut fra Skandiabanken AB.
 
Skandiabanken Boligkreditt AS («Boligkreditt») ble samme dag, 
17. april 2015 etablert som datterselskap av Midgard Prosjekt 1 AS, 
med formål å fungere som boligkredittforetak for Skandiabanken-
konsernet i Norge. I forbindelse med separasjonen av den 
norske bankvirksomheten fra Skandiabanken AB 5. oktober 
ble OMF-ene tilhørende den norske virksomheten flyttet til 
Boligkredittforetaket ved en «redemption in kind», som innebærer 
at de gamle obligasjonene ble byttet med nyutstedte obligasjoner 
fra Boligkreditt på samme vilkår som de gamle. Samtidig ble det 
overført tilstrekkelig boliglån til Boligkreditt for å tilfredsstille 
kravene til sikkerhet for fundingen. Disse transaksjonene var en 
forutsetning for hele restruktureringen og var derfor avtalt på 
forhånd.

Følgende vurderinger er foretatt i forhold til presentasjon av 
regnskapet for Skandiabanken konsern og Skandibanken ASA 
for 2015: 
 
 
 1) Konsernregnskap for Skandiabanken ASA 

Etter Skandiabanken sin oppfatning vil en transaksjon som 
omfatter selskaper under samme kontroll, nystiftet mor som ikke 
har hatt virksomhet før transaksjonen(e) og der morselskapet 
overtar eksisterende virksomhet være en transaksjon som skal 
regnskapsføres som en “capital reorganisation”. En slik transaksjon 
er ikke ansett som en virksomhetssammenslutning etter IFRS 3, 
og heller ikke en sammenslutning med omvendt overtakelse siden 
nystiftet mor ikke har eksisterende virksomhet. 
Etableringen av Skandiabanken ASA-konsernet (Skandiabanken 
ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS samlet) der virksomheten 
i tidligere Skandiabanken AB NUF og eiendeler og forpliktelser 
knyttet til den norske virksomheten drevet gjennom filialen 
Skandiabanken AB NUF overføres de nyetablerte selskapene 
Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS vurderes å 
representere et slikt tilfelle.
 

Dette innebærer at man i konsernregnskapet til Skandiabanken 
ASA innarbeider eiendeler og forpliktelser i den eksisterende 
virksomheten til balanseført verdi på tidspunktet for transaksjonen 
(kontinuitet). Årsaken er at det regnskapsmessig ikke er noen 
økonomisk substans i transaksjonen da den nye konsernstrukturen 
i realiteten overtar hele virksomheten tidligere organisert i filialen 
Skandiabanken AB NUF og dermed reflekterer resultatene og 
balansen til den eksisterende virksomheten. Det eneste som endrer 
seg gjennom transaksjonene er den legale strukturen. 
I en capital reorganisation vil det nye selskapets konsoliderte 
regnskapsoppstillinger reflektere eksisterende virksomhets 
resultater (inkludert sammenligningstall), selv om reorganiseringen 
har skjedd midtveis i en regnskapsperiode. 
 
Konsernregnskapet som består av Skandiabanken ASA og 
Skandiabanken Boligkreditt AS som avsluttes 31.12.2015 viser derfor 
regnskapsinformasjon for de to enhetene samlet for hele perioden 
og for hele sammenligningsperioden, som betyr at Skandiabanken 
AB NUF sine regnskaper vil benyttes som grunnlag for periodene 
Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS formelt sett 
ikke hadde virksomhet.

 
2) Presentasjon og regnskapsføring i selskapsregnskapet 

I selskapsregnskapet til Skandiabanken ASA (tidligere Midgard 
Prosjekt 1 AS) vil det også være naturlig å legge til grunn en 
capital reorganisation tankegang, siden det er en transaksjon 
under samme kontroll der nystiftet «mor» ikke har virksomhet før 
transaksjonen. De samme forhold er relevante ved etableringen av 
boligkredittforetaket. 

I forhold til presentasjon av sammenligningstall må en 
imidlertid også hensynta at det bare er deler av virksomheten 
til Skandiabanken AB NUF overføres til Skandiabanken ASA 
(resterende, herunder OMF finansiering og boliglån) overføres 
Skandiabanken Boligkreditt AS). Hensynet bak å vise full 
regnskapshistorikk i en capital reorganisation er å vise enheten 
som om ingen transaksjon er skjedd da det ikke er noe 
økonomisk realitetsendring for felles eier at man har gjennomført 
transaksjonene. For Skandiabanken ASA sitt selskapsregnskap 
vil det imidlertid ikke være et én-til-én-forhold mellom gammel 
virksomhet i Skandiabanken AB NUF og nye Skandiabanken 
ASA. Det framstår derfor ikke som hensiktsmessig å presentere 
sammenligningstall da bare deler av tidligere virksomhet er havnet 
i morselskapet. En slik utskilling vil fort kunne få preg av å være 
proforma da mange poster må allokeres. 

Etter Skandiabanken sin vurdering er det ikke en plikt til å velge 
samme løsning for konsernregnskapet og mors selskapsregnskap 
i et slikt tilfelle, og vi har derfor lagte til grunn en løsning der det i 
mors selskapsregnskap bare presenteres tall for perioden hvor mor 
(og tilsvarende for datter) har eksistert (men der overtatte verdier 
fra Skandiabanken AB NUF måles og innregnes til Skandiabanken 
AB NUF sine bokførte verdier på dette tidspunktet, dvs. en annen 
variant av kontinuitetstankegang).
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Note 4  Segmentinfomasjon

Note 5  Kapitaldekning

Det er ikke utarbeidet segmentinformasjon da hele virksomheten 
til Skandiabanken ASA konsern er å anse som ett segment 
«Privatmarked» i henhold til IFRS 8. Skandiabanken ASA konsern 
tilbyr i dag tjenester og produkter utelukkende rettet mot 
privatpersoner. I styrets og ledelsens oppfølging er ikke denne 
kundemassen delt inn i ulike virksomhetssegmenter som følges 
opp over tid. Selskapets produkter er delt inn i ulike grupper som 
følges opp av ulike verdikjeder og produktansvarlige. Disse utgjør 
følgende områder; utlån, innskudd, betalingstjenester og sikkerhet.  
Innenfor hver av disse produkt- og tjenestegruppene inngår 
følgende produkter og tjenester:
 
Utlån: Boliglån, billån, kredittkort, kontokreditt, brukslån og 
verdipapirkreditt

Innskudd: Alt-i-ett, høyrente, depotkonto og boligsparing for 
ungdom
Betalingstjenester: Regningsbetaling, utenlandsbetaling, 
korttransaksjoner mv.
Sikkerhet: Innlogging, sikkerhetsløsninger etc.
 
Produktene i disse gruppene følges opp av ledelsen, men 
vies ulik fokus og vekt ut fra et overordnet bilde for hele 
virksomheten.  Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et 
separat rapporterbart segment og presenteres derfor sammen 
med Privatmarked.  Ettersom banken kun opererer i Norge er 
rapportering på geografiske sekundærsegmenter vurdert som 
ikke relevant. Viktige eiendelsposter (boliglån) og gjeldsposter 
(innskudd) er imidlertid oppgitt fordelt på geografi i egen note.

Kapitaldekningsregelverket skal bedre risikostyringen i 
institusjonene og sørge for bedre samsvar mellom risiko og 
kapital.  Gjeldende regelverk for norske banker er tilpasset EUs 
kapitaldekningsregelverk for banker og verdipapirforetak (CRD IV/
CRR).  

Skandiabanken ASA benytter standardmetoden for fastsettelse 
av beregningsgrunnlag for kredittrisiko og basismetoden for 

fastsettelse av beregningsgrunnlag for operasjonell risiko.  Det er 
per 31.12.2015 ingen eksponering som inngår i beregningsgrunnlag 
for markedsrisiko.  Det foreligger ikke sammenligningstall, som 
følge av at per 31.12.2014 var Skandiabanken AB NUF er filial av 
Skandiabanken AB i Sverige, og det ble den grunn ikke foretatt en 
egen regulatorisk kapitaldekningsberegning for banken. >>
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Note 5  Kapitaldekning (forts)

NOK i tusen 31.12.2015

Spesifikasjon av risikovektet volum
Engasjementbeløp,

nominelt
Risikovektet 

volum
Stater og sentralbanker 559 507 0
Myndigheter 3 444 961 561 852
Multilaterale utviklingsbanker 360 006 0
Institusjoner 19 542 641 2 046 507
Massemarkedsengasjementer 9 758 240 3 388 474
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 47 510 429 14 965 383
Forfalte engasjementer 163 482 172 331
Obligasjoner med fortrinnsrett 3 375 965 337 596
Egenkapitalposisjoner 1 039 730 1 039 730
Øvrige eiendeler 29 862 29 862
Sum kredittrisiko, standardmetoden 85 784 823 22 541 735
Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 245
Operasjonell risiko 1 481 830
Sum risikovektet volum 24 023 810

Spesifikasjon av ansvarlig kapital

Aksjekapital 1 065 250
Overkursfond 2 609 918
Annen egenkapital 185 454
Hybridkapital inkludert netto påløpte renter 405 046
Sum bokført egenkapital 4 265 668
Hybridkapital inkludert netto påløpte renter -405 046
Egenkapital som inngår i ren kjernekapital 3 860 622
Fradrag

Goodwilll, utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler -624
Verdijustering for krav om forsvarlig verdsettelse (AVA) -7 283
Ren kjernekapital 3 852 715
Annen godkjent kjernekapital 400 000
Kjernekapital 4 252 715
Tilleggskapital 500 000
Ansvarlig kapital 4 752 715

Spesifikasjon av kapitalkrav

Minimumskrav ren kjernekapital 4,5% 1 081 071
Bevaringsbuffer 2,5% 600 595
Systemrisikobuffer 3,0% 720 714
Motsyklisk buffer 1,0% 240 238
Annen godkjent kjernekapital 1,5% 360 357
Tilleggskapital 2,0% 480 476
Sum minimum- og bufferkrav 14,5% 3 483 452
Overskudd ren kjernekapital, etter dekning av bufferkrav 1 210 096
Overskudd ansvarlig kapital 1 269 263

Kapitaldekning %

Ren kjernekapital 16,0% 
Annen godkjent kjernekapital 1,7% 
Tilleggskapital 2,1% 
Ansvarlig kapital 19,8% 

>>
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Note 6  Uvektet kjernekapitalandel

NOK i tusen 2015

Reinvesteringskostnader på derivater 555
Framtidig eksponering ved bruk av markedsverdimetoden på derivater 524
Poster utenom balansen 29 286 966
Lån og øvrige eiendeler 53 311 683
Regulatoriske justeringer i kjernekapitalen 0
Totalt eksponeringsmål 82 599 728
Kjernekapital 4 252 715
Uvektet kjernekapitalandel (%) 5.1 %

Etter Finansforetaksloven § 14-4 kan det fastsettes bestemmelser 
om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner 
minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets 
eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten 
risikovekting (uvektet kjernekapitalandel). Den uvektede 
kjernekapitalandelen har til hensikt å fungere som sikkerhet mot for 
lavt beregningsgrunnlag i kapitaldekningsberegningene, og sørge 
for at bankene holder et minimum av kapital, selv ved vridning av 
porteføljen mot lavrisikosegmenter. Uvektet kjernekapitalandel er 
omtalt i CRD IV-forordningen (CRR, EU No. 575/2013) artikkel 430. 

Baselkomiteens opprinnelige forslag fra 2011 ble det lagt til 
grunn et minstekrav på 3 prosent. EU-kommisjonen har ikke 
foreslått endelig minstekrav og det åpne opp for differensiert krav 
avhengig av forretningsmodell.  Finansdepartementet har gitt 
Finanstilsynet instruks om at de innen utgangen av mars 2016 skal 
utarbeide et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet 
kjernekapitalandel, herunder definisjoner av teller og nevner i 
kapitalbrøken. De skal også gjøre en vurdering av hvilket nivå det vil 
være hensiktsmessig å legge seg på.

I tabellen er det vist beregning for banken ved utgangen av året 
basert på eksisterende forslag til regler. 

Note 7  Finansiell risikostyring

Bankens risikostrategi består av dens risikofilosofi, risikoappetitt og 
prinsipper for styring av risiko. 

Risikofilosofi
Bankens kjernevirksomhet er å tilby standard banktjenester som 
innskudd, sparing, utlån og betalingsformidling til private kunder. 
Banken skal ikke ta annen vesentlig risiko enn det som framkommer 
av denne kjernevirksomheten, det vil si primært kredittrisiko og 
likviditetsrisiko. 

Banken skal være en trygg og solid bank for privatpersoner, og ha 
en konservativ kredittpolicy. 

Banken skal ha en sunn risikokultur basert på åpenhet, transparens 
og kompetanse og skal stadig utfordre sine metoder, prosesser og 
rutiner for å forbedre seg. 

Risikoappetitt
For risikostyringsformål klassifiserer banken risiko i følgende 
kategorier:

- Kredittrisiko
- Likviditetsrisiko
- Markedsrisiko
- Operasjonell risiko, herunder omdømmerisiko, compliancerisiko  
 og IT-risiko
- Forretnings- og strategisk risiko

Styret i Skandiabanken fastsetter risikoappetitten for hver av 
de nevnte risikokategoriene, og beslutter retningslinjer som 
operasjonaliserer risikoappetitten til virksomheten. Banken styrer 
etter følgende risikoappetitt:

- Kredittrisiko: Lav til moderat
- Likviditetsrisiko: Lav
- Markedsrisiko: Lav
- Operasjonell risiko: Lav til moderat
- Forretnings- og strategisk risiko: Moderat

Prinsipper for styring av risiko
Banken skal ha en helhetlig risikostyring. Dette innebærer følgende 
overordnede prinsipper: 

- Risikoappetitten skal omsettes til konkrete styringsrammer i   
 tråd med risikoappetitten. 
- Hvert risikoområde skal tildeles kapital i tråd med faktisk risiko  
 som igjen skal være tilpasset bankens risikoappetitt. 
- Risikostyring og -rapportering skal utøves i samsvar med   
 rammer og mål. 
- Bankens systemer og rutiner for risikostyring skal være tilpasset  
 kompleksiteten i virksomheten. 
- Risikostyring skal være en løpende og kontinuerlig prosess. 
- Rapportering av risiko skal utformes på en forståelig måte som  
 gir et godt bilde av bankens risiko for alle interessenter.
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- Styring av risiko skal skje på tvers av selskapene i konsernet, på  
 alle nivåer i hvert enkelt selskap i konsernet, og for konsernet  
 som helhet. 
-  Banken skal kun ta risiko som forstås av banken og den enkelte  
 beslutningstaker. 
-  Banken skal gjennomføre risikovurderinger før vesentlige   
 endringer iverksettes
-  Ansvar for å inngå avtaler som påfører banken risiko delegeres  
 gjennom personlige fullmakter. 
-  Det skal tilstrebes størst mulig grad av sammenheng mellom   
 risiko og lønnsomhet. Lønnsomheten skal måles på risikojustert  
 basis og basert på allokert økonomisk kapital. 

Organisering av risikostyringen
Organisasjonen til banken er basert på bankens prinsipper for 
risikostyring og internkontroll og er utformet slik at den sikrer 
gjennomføringen av bankens risikostrategi.

Styret 
Skandiabankens styre har det overordnede ansvaret for at 
banken styrer risiko på en effektiv måte. Styret fastsetter bankens 
risikoappetitt, rammeverk for risikostyringen og overvåker bankens 
risikoeksponering. Bankens styre er også ansvarlig for at banken er 
tilstrekkelig kapitalisert i forhold til risikofaktorene. 

Styrets revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget overvåker og sikrer kvalitet i finansiell 
rapportering, tilfredsstillende internkontroll knyttet til finansiell 
rapportering og eksternrevisors arbeid og uavhengighet.

Styrets risikoutvalg
Risikoutvalget overvåker og gir anbefalinger til styret knyttet til 
styring av bankens risikoeksponering. Innenfor dette mandatet 
ligger et ansvar om å regelmessig vurdere at bankens system 
for internkontroll og styring er hensiktsmessig tilpasset 
risikoeksponeringen og omfanget av virksomheten til banken, i 
tillegg til å evaluere arbeidet og uavhengigheten til internrevisor.

Styrets godtgjørelsesutvalg
Godtgjørelsesutvalget sørger for en grundig og uavhengig 
forberedelse av saker som gjelder godtgjørelse til bankens ledende 
ansatte. 

Daglig leder og komiteer
Daglig leder har overordnet ansvar for implementeringen av 
risikostyringsrutiner som sikrer oppnåelse av de målsettinger styret 
har besluttet, herunder effektive styringssystemer for risikostyring 
og internkontroll. En rekke rådgivende komiteer er etablert for å 
støtte daglig leder i utøvelsen av sitt ansvar for risikostyringen.

Risiko- og compliancekomité
Risiko- og compliancekomiteen ledes av bankens CRO og 
rapporterer til daglig leder. Komiteen overvåker bankens 
risikostyrings- og complianceprogram, herunder overvåking av 
bankens systemer for risikostyring og internkontroll. Komiteen gjør 
også regelmessige evalueringer av aggregert risikoeksponering, 
konsentrasjonsrisiko og overholdelse av regulatorisk rammeverk.

ALCO
Asset & Liability Committee (ALCO) ledes av bankens CFO og 
rapporterer til administrerende direktør. Komiteen har ansvar for 
strategisk styring av bankens balanse- og risikostyrings rammeverk.

Pris og rentekomité
Komiteen ledes av bankens CFO og rapporterer til daglig leder. 
Komiteen evaluerer og godkjenner prisstrategi og beslutninger 
knyttet til bankens produkter. 

Kredittkomité
Komiteen ledes av kredittsjef, og rapporterer til daglig leder. 
Komiteen evaluerer dagens og framtidig risikoeksponering, 
definerer parametre for kredittinnvilgelsesprosessen og godkjenner 
kredittsøknader som er betydelige eller komplekse.

Organiseringen i Skandiabanken bygger på prinsippet om tre 
forsvarslinjer:

Første forsvarslinje
De operative enhetene, herunder alle ansatte og ledelsen i 
banken, utgjør den første forsvarslinjen, og skal ha eierskap til 
risikotakingen. Forretningsenhetene er ansvarlig for å håndtere drift 
og kontroll av egne risikoer og for å gjennomføre risikovurderinger 
og implementere risiko- og internkontroller som gjør at banken 
opererer innenfor styrets rammer og fastsatte risikoappetitt. 

Andre forsvarslinje
Funksjoner i andrelinjen overvåker og kontrollerer at banken 
opererer innenfor vedtatte risikorammer. Funksjonen ivaretas av 
Chief Risk Officer (CRO) og Chief Compliance Officer (CCO) 
CRO er leder for bankens risikostyringsfunksjon.

Risikostyringsfunksjonen er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde 
systemer og prosesser, som underbygger at banken etterlever 
vedtatte risikostrategier, policyer og rutiner for risiko. Funksjonen 
utarbeider faste risikorapporter til styret og skal i tillegg rapportere 
ved brudd på rammer og retningslinjer. 

CRO er uavhengig av ledere med ansvar for risikotaking, og 
vedkommende deltar ikke i beslutninger som direkte relaterer 
seg til områder som overvåkes og rapporteres. CRO rapporterer 
organisatorisk direkte til daglig leder, men har også i enkelte 
tilfeller en rett og en plikt til å rapportere direkte til styret. CRO kan 
ikke gis oppsigelse uten styrets samtykke. 

CCO leder den delen av andrelinjeforsvaret som omfatter rutine- 
og regeletterlevelse (compliance). Funksjonen er administrativt 
underlagt daglig leder, men er i sitt arbeid uavhengig av bankens 
ledelse, og øvrige stabs- og kontrollfunksjoner. CCO gjennomfører 
kontroller av regeletterlevelse basert på styrets instrukser og 
rapporterer til styret om forhold av faglig art. 

Tredje forsvarslinje
Tredjelinjen gjennomfører uavhengige tester av risikostyrings-
prosedyrene. 

Internrevisor skal være uavhengig av operative funksjoner i banken, 
og rapporterer til daglig leder, risikoutvalg og styret. Internrevisor 
utøver sin revisjon i henhold til årlig styrevedtatt revisjonsplan 
og instruks. Internrevisor avgir en oppsummering av bankens 
internkontroll en gang per år. 

Ekstern revisor er valgt av generalforsamlingen og rapporterer 
direkte til styret og revisjonsutvalg. 

>> 
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Note 8  Kredittrisiko

NOK i tusen               2015

Risikoklasser balanseførte verdier Boliglån Billån
Verdipapir-

kreditt
Usikrede 
kreditter

Sum

Lav 35 728 729 1 247 467 163 603 263 570 37 403 369
Middels 1 629 951 109 149 0 1 139 626 2 878 726
Høy 745 702 9 677 0 594 313 1 349 692
Sum ikke misligholdt og tapsutsatt 38 104 382 1 366 293 163 603 1 997 509 41 631 788
Misligholdte og tapsutsatte 150 472 13 931 0 92 741 257 144
Sum alle lån 38 254 854 1 380 224 163 603 2 090 251 41 888 932

Risikoklasser ubenyttet kredittramme Boliglån Billån
Verdipapir-

kreditt
Usikrede

 kreditter Sum
Lav 6 175 983 0 1 191 804 1 593 798 8 961 585
Middels 6 240 0 0 1 845 435 1 851 675
Høy 606 0 0 1 484 375 1 484 981
Sum ikke misligholdt og tapsutsatt 6 182 829 0 1 191 804 4 923 608 12 298 241
Misligholdte og tapsutsatte 686 0 0 9 028 9 714
Sum alle rammer og kreditter 6 183 514 0 1 191 804 4 932 636 12 307 955

Lånetilsagn og finansieringsbevis 3 212 282 111 615 0 0 3 323 898

Sum poster på og utenfor balansen (brutto) 47 650 650 1 491 839 1 355 407 7 022 890 57 520 785

Kredittrisiko
Kredittrisiko utgjør den vesentligste risikoen for Skandiabanken og 
defineres som risikoen for tap som følge av at motpart ikke overholder 
sine forpliktelser, og at stilte sikkerheter ikke dekker utestående krav. 

Styringen av kredittrisiko bestemmes av om kredittrisikoen skyldes 
utlån til allmennheten i form av massemarked eller om kredittrisikoen 
er knyttet til øvrige eksponeringer, framfor alt knyttet til plasseringen av 
overskuddslikviditet.

Bankens utlån til allmennheten utgjør massemarkedsengasjementer 
til enkeltpersoner primært i form av lån med sikkerhet i fast eiendom, 
borettslag eller bil, nedbetalingslån, forbrukslån, kontokreditt og 
kredittkort samt verdipapirkreditt. 

Risikoen fra utlån til massemarked styres ved at alle kredittsaker 
gjennomgår en vurdering av låntakers betalingsevne, betalingsvilje 
og verdivurdering av eventuelle sikkerheter. Det tas også hensyn til 
motpartens totale engasjement, inkludert eventuelt medlånetakers 
engasjement. Kredittvurderingen skjer i all hovedsak gjennom et 
automatisert kredittregelverk med kredittscoring som et sentralt element.

Banken måler kredittrisiko fra utlån til massemarkedet gjennom 
kredittrisikomodeller. Risikoklassifiserings-systemet består av en 
rekke systemer, prosesser og metoder som brukes for å kvantifisere 
kredittrisikoen. Kredittscoringsmodeller for alle utlånsprodukter er 
bygget på statistiske data, men i enkelte modeller er det også tatt 
hensyn til ekspertvurderinger. Modellene estimerer sannsynlighet for 
mislighold som blant annet tar hensyn til faktorer som betalingshistorikk, 
inntekt, eiendeler og antall låntakere. For utlån med tilhørende sikkerhet 
estimeres tap gitt mislighold, hvor tapsgrad i hovedsak er basert på 
verdien av sikkerhet i forhold til lånestørrelse.

Skandiabanken holder overskuddslikviditet som investeres i kortsiktige 
interbank utlån og verdipapirer med motparter og utstedere innenfor stat, 
kommuner, institusjoner og foretak. Risikoen styres ved at eksponeringer 
bedømmes ved å vurdere motpartens tilbakebetalingsevne og finansiell 
stilling. Styret har gitt retningslinjer for hvilke rammer som kan tildeles 
motparter/ utstedere, mens ansvaret for godkjenning av motparter/
utstedere og fjerning av kredittrammer er deleger til ALCO. 

Motpartsrisiko, inkludert derivater, er inkludert i kredittrisiko. 

Kredittrisiko inkluderer også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko relatert 
til vesentlig eksponering mot en spesifikk kundegruppe eller et geografisk 

område. Banken søker å redusere konsentrasjonsrisiko gjennom 
diversifiserte produkter og geografisk spredning. 

Skandiabanken har kun utlån til privatkundemarkedet, der det ikke 
foreligger konsentrasjonsrisiko, og hele porteføljen er kategorisert 
som massemarked i henhold til kapitalkravsforskriften § 5-8 eller 
som engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom (§ 5-9). 
Konsentrasjonsrisiko i likviditetsporteføljen håndteres gjennom at det 
innvilges rammer på enkeltmotparter innenfor styrebesluttede rammer. 
Disse rammene hensyntar også Forskrift om store engasjementer.

Risiko skal veies mot avkastning og balanseres slik at banken holder 
seg innenfor fastsatt risikoappetitt. Kredittrisiko høyere enn bankens 
fastsatte risikoappetitt skal ikke kompenseres av høy pris. Regler og 
verktøy for kredittvurderinger skal sikre at banken unngår svært risikable 
kreditteksponeringer. Vi viser til egen note for oversikt over eksponering 
for kredittrisiko og tilhørende sikkerheter.

Risikoklassifisering av utlån til massemarkedet

For måling og overvåking av kredittrisiko beregnes økonomisk kapital 
på utlånsporteføljen. Hovedkomponentene for denne beregningen 
er misligholdsannsynlighet (PD - Probability of Default), forventet 
eksponering ved mislighold (EAD - Exposure At Default) og tap gitt 
mislighold (LGD - Loss Given Default)

Misligholdsannsynlighet er definert som sannsynligheten for at en kunde 
misligholder engasjementet i løpet av de neste 12 månedene. Dette kan 
innebære betalingsmislighold over 60 dager på minimum 200 kroner eller 
andre konkrete forhold som påvirker kundens evne til å betjene lånet. 
For boliglånsporteføljen er misligholdsannsynligheten beregnet ved hjelp 
av statistiske modeller bygget på logistisk regresjon av interne data. For 
de øvrige produktene beregnes misligholdsannsynligheten ved hjelp av 
en modell som er bygget på eksterne data som så kalibreres til en intern 
produktspesifikk misligholdsannsynlighet. 

For klassifisering av misligholdsannsynlighet anvendes følgende 
gruppering:

Lav risiko: Misligholdsannsynlighet under 1,25 %. 

Middels risiko: Misligholdsannsynlighet fra 1,25 % til 5%. 

Høy risiko: Misligholdsannsynlighet over 5 %. 
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Note 9  Utlån til og fordringer på kunder 

Note 10  Utlån til kunder fordelt på
geografiske områder
Utlån fordelt på geografiske områder*

NOK i tusen                31.12.2015

Geografisk område Prosent Brutto utlån

Østfold 5,4% 2 245 347
Akershus 22,4% 9 377 336
Oslo 18,7% 7 851 739
Hedmark 1,2% 486 923
Oppland 0,9% 396 600
Buskerud 6,6% 2 747 418
Vestfold 4,2% 1 775 139
Telemark 1,0% 403 247
Aust-Agder 1,0% 425 330
Vest-Agder 1,2% 515 072
Rogaland 9,9% 4 160 222
Hordaland 14,1% 5 899 026
Sogn og Fjordane 0,2% 89 479
Møre og Romsdal 1,8% 750 734
Sør-Trøndelag 4,4% 1 854 136
Nord-Trøndelag 0,8% 318 131
Nordland 2,4% 1 025 056
Troms 2,9% 1 232 690
Finnmark 0,8% 335 306
Sum brutto lån per geografiske område 100,0% 41 888 931

NOK i tusen 31.12.15

Utlån til og fordringer på kunder

Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1 558 938
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 40 329 993
Brutto utlån og fordringer på kunder 41 888 931

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 105 347
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 5 691
Netto utlån og fordringer på kunder 41 777 893

Løpetid

Gjenstående løpetid (brutto utlån)

Betalbar på anmodning 1 558 938
Maksimum 3 måneder 587 010
3 mnd - 1 år 1 662 434
1-5 år 7 360 002
Mer enn 5 år 30 720 547
Sum 41 888 931

* grunnlaget for den geografiske fordelingen er knyttet til kundens bostedsadresse
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Note 10  Utlån til kunder fordelt på
geografiske områder
Utlån fordelt på geografiske områder*
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Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser

Kredittrisiko eller motpartsrisiko er risiko for tap som følge 
av at bankens kunder og motparter ikke oppfyller sine 
betalingsforpliktelser.  Den maksimale kreditteksponeringen til 
banken vil være balanseført verdi for de finansielle eiendelene og 
eventuelle tilhørende forpliktelser utenom balansen. 

Bankens kundeengasjementer vil utgjøre hoveddelen av bankens 
totale kreditteksponering.  Bankens utlån er i stor grad sikret ved 
pantstillelser. Sikringsobjekter i privatmarkedet består i det alt 
vesentligste av eiendom, samt noe kjøretøy.
  
Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom total 
kreditteksponerig og tilhørende sikkerheter fordelt på 

engasjementklasser for utlån til bolig. For utlån sikret med pant i 
bolig er det inkludert den prosentvise fordelingen av engasjement 
knyttet til ulike nivåer for belåningsgrad.  Eksempelvis  betyr 
linjen 0-40 % at engasjementene er lavere enn 40 % av verdien 
av sikringsobjektet. 100 % - betyr at lånebeløpet   overstiger 
verdien på sikringsobjektet eller er usikret. Hele utlånet per 
sikkerhetsobjekt er plassert i samme belåningsgrad.  

Eiendomsverdiene som er lagt til grunn i beregningene er 
oppdaterte i kvartalets siste måned og er derfor representative 
for  dagens markedsverdi. I beregning av belåningsgrad er ikke 
tilleggssikkerheter hensynstatt. 

Tabellen under viser den prosentvise fordelingen av engasjement for utlån til bolig knyttet til ulike nivåer for belåningsgrad. Der man 
i tabellen over har plassert hele engasjementet i tilhørende nivå for belåningsgrad, vises det i tabellen under den realtive andelen av 
låneengasjement i hvert nivå. 

NOK i tusen

Belåningsgrad 31.12.15
Fordeling
i prosent Antall utlån

 Balanseført 
verdi (brutto)

Poster utenom 
balansen

Maksimal 
eksponering for 

kredittrisiko

   0 % - 40 % 17 % 12 076 6 648 171 2 324 453 8 972 624

40 % - 60 % 27 % 7 959 10 370 217 2 363 365 12 733 582

60 % - 80 % 40 % 7 698 15 123 583 1 308 598 16 432 181

80 % - 90 % 13 % 2 010 4 984 396 103 283 5 087 679

90 % - 100 % 2 % 305 697 021 30 703 727 724

> 100 % 1 % 239 431 466 53 112 484 578

Sum utlån sikret med pant i bolig 38 254 854 6 183 514 44 438 368

Lånetilsagn og finansieringsbevis bolig 0 3 212 282 3 212 282

Utlån til bil sikret med salgspant i bil 1 380 224 111 615 1 491 839

Utlån verdipapirkreditt med pant i verdipapirer 163 603 1 191 804 1 355 407

Brukslån (usikret) 694 915 0 694 915

Øvrige usikrede utlån til kunde 1 395 336 4 932 639 6 327 975

Engasjementbeløp kunder brutto 31.12.15 41 888 932 15 631 853 57 520 785

Utlån og fordringer på sentralbanker 559 507 0 559 507

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 2 458 300 0 2 458 300

Rentebærende verdipapirer tilgjengelig for salg 7 280 733 0 7 280 733

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg 139 912 0 139 912

Aksjer i datterselskap 900 030 0 900 030

Derivater til virkelig verdi over resultatet 555 0 555

Andre eiendeler 216 299 0 216 299

Engasjementbeløp øvrige 11 555 336 0 11 555 336

Totalt engasjementbeløp brutto 53 444 268 15 631 853 69 076 121

>> 
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Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser (forts)

Skandiabanken ASA har tatt salgspant i bil ved alle utlån til bil som er bevilget. 
Verdi av sikkerheten måles på innvilgelsestidspunktet og er bestemmende blant annet for rentefastsettelsen. 

NOK i tusen 31.12.2015

Belåningsgrad 31.12.15 (fordeling av andel av lån)
Fordeling
i prosent

Balanseført 
verdi (brutto)

0 % - 85 % 99,32 % 37 995 106

85 % - 100 % 0,45 % 170 645

> 100 % 0,23 % 89 103

Sum utlån sikret med pant i bolig 38 254 854

NOK i tusen 31.12.2015

Utlån til bil 31.12.15
Fordeling
i prosent

Balanseført 
vertdi

Utlån bil inntil 80 % av verdi på sikkerhet 74,96 % 1 034 659

Utlån bil inntil 100 % av verdi på sikkerhet 25,04 % 345 565
Sum utlån sikret med pant i bil 1 380 224

>> 

NOK i tusen 31.12.2015

Verdipapirkreditt pr. 31.12.15 Antall utlån
Balanseført 

verdi
Markedsverdi 
av sikkerheter

Snitt 
belåningsgrad

Utlån verdipapirkreditt  870 163 303 561 518 29.1 %

Sum utlån sikret med pant i verdipapirer 163 303 561 518 29.1 %
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Note 11  Kreditteksponering og sikkerhetstillelser (forts)

SKANDIABANKEN ASA MORSELSKAP

Note 12   Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

NOK i tusen 2015

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 45 532
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2 412 768
Brutto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 2 458 300

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 0
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 0
Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 2 458 300

Utlån til kredittinstitusjoner fordelt på geografiske områder

Oslo og  Akershus  597 218 
Hordaland og Rogaland  1 852 768 
Utlandet  8 314 
Sum  2 458 300 

Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 502665
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 0
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 502 665

Løpetid

Gjenstående løpetid(bokført verdi)

Betalbar på anmodning 502 665
Maksimum 3 måneder

3 mnd - 1 år

1-5 år

Mer enn 5 år

Sum  502 665 

Gjeld til kredittinstitusjoner fordelt på geografiske områder

Oslo og Akershus 11 515
Hordaland og Rogaland 491 150
Utlandet

Sum 502 665

Note 13   Fordringer på sentralbanker 

NOK i tusen 2015

Utlån til og fordringer på sentralbanker

Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid  559 507 
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 0
Brutto utlån og fordringer på sentralbanker  559 507 

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 0
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 0
Netto utlån og fordringer på sentralbanker  559 507 
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Note 14   Tap på utlån 

NOK i tusen 2015

Inngående balanse individuelle nedskrivninger på utlån 100 817
+ Økning i nedskriving på lån 6 474
- Tilbakeføring av tidligere nedskrivinger på lån 1 944
Utgående balanse individuelle nedskrivninger på utlån 105 347

Inngående balanse gruppevise nedskrivninger på utlån 6 813
+/- Endring i gruppevise nedskrivninger -1 122
Utgående balanse gruppevise nedskrivninger på utlån 5 691

Utgående balanse totale nedskrivninger på utlån 111 038

Individuelle nedskrivinger 26 331
Individuelle nedskrivinger (gruppevis vurdert) 79 016
Gruppevise nedskrivinger 5 691
Sum nedskrivninger 111 038

Spesifikasjon av tap på utlån 

Konstaterte tap -6 137
Økning av avsetning -5 927
Tilbakeføring avsetning 1 944
Innkommet på tidligere konstaterte tap 2 791
Periodens nettokostnad for tap -7 329

Tap på utlån fordelt på sektor og næring

Privatpersoner -7 329
Sum -7 329

Tap på utlån fordelt på produkt

Utlån bolig 28 199
Utlån bil 11 315
Utlån øvrig 71 524
Sum 111 038

Tapsavsetning 

NOK i tusen 2015
Akershus 14 714
Aust-Agder 1 009
Buskerud 5 668
Finnmark 1 219
Hedmark 2 341
Hordaland 18 335
Møre og Romsdal 3 478
Nordland 3 089
Nord-Trøndelag 1 591
Oppland 1 985
Oslo 20 137
Rogaland 7 674
Sogn og Fjordane 787
Sør-Trøndelag 4 236
Telemark 2 131
Troms 3 995
Vest-Agder 1 709
Vestfold 3 992
Østfold 7 257
Sum 105 347

Geografisk fordeling av individuelle tapsavsetninger 
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Note 15   Misligholdte og tapsutsatte utlån

NOK i tusen 2015

Misligholdte lån med nedskrivning 177 981
Misligholdte lån uten nedskrivning 55 974
Utlån med betalingsmislighold over 60 dager 233 955
Øvrige tapsutsatte utlån 23 189
Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån 257 144
 - Individuelle nedskrivninger utlån -105 347
Netto misligholdte og tapsutsatte utlån 151 797
Avsetningsgrad 41 %

Misligholdte og tapsutsatte utlån
Banken har interne rutiner for løpende overvåkning av 
engasjement hvor avdrag og renter ikke er betalt til rett tid, eller 
en rammekreditt er trukket utover et bevilget beløp, hvor årsak 
antas å være kundens manglende betalingsevne/-vilje.  Dersom 
det foreligger betalingsmislighold på over 60 dager og misligholdet 
overstiger kr 200, rapporteres engasjementet alltid som 
misligholdt.  Avdekkes det andre forhold som gjør det sannsynlig 

at kundens økonomisk stilling vil medføre tap, klassifiseres 
engasjementet som tapsutsatte.  Behovet for individuell 
nedskrivning blir vurdert opp mot tilgjengelige sikkerhetsverdier på 
engasjementet.  Tabellen under viser sammenheng mellom brutto 
bokført verdi av misligholdte og tapsutsatte lån og tilhørende 
individuelle nedskrivninger. 

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevet utlån
Tabellen under viser bokført verdi av forfalte utlån og overtrekk 
på kreditter fordelt på antall dager etter forfall, hvor det ikke 
er foretatt nedskrivning.   Formålet er å gi en analyse over 
engasjement  hvor det foreligger manglende betalingsevne/-vilje 

og ikke forfall som skyldes forsinkelse i betalingsformidlingen.  
Ut fra dette og bankens interne rutiner for overvåkning av forfalte 
engasjement, må betalingsmisligholdet overstige kr 200 og være 
på mer enn 6 dager, for å være inkludert i tabellen nedenfor.

NOK i tusen

2015 7-30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 90 Dager Totalt

Utlån bolig  499 759 108 493  14 613  41 298 664 163

Utlån bil  30 004  5 838                      -       -   35 842 

Utlån øvrig  22 642  15 576                      -   63  38 281 

Utlån til og fordringer på kunder    552 405 129 907  14 613  41 361 738 286

SKANDIABANKEN ASA MORSELSKAP

Note 14   Tap på utlån 
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Note 16   Pantstillelser og garantier

Note 17   Likviditetsrisiko

NOK i tusen 2015

Markedsverdi (bokført verdi) av verdipapirer stilt som sikkerhet i Norges Bank  2 542 289 
Haircut av markedsverdi -106 142
Verdi stilt som sikkerhet hos Norges Bank  2 436 147 

NOK i tusen 2015

Nominell verdi utstedte obligasjoner med fortrinnsrett  12 685 000 
- eiet av Skandiabanken ASA 0
Sum konsernintern likviditetsfasilitet  12 685 000 

Forfallsstruktur på konsernintern likviditetsgaranti: 

Mindre enn 6 måneder 600 000
6 - 12 måneder 2 585 000
1-2 år 2 000 000
2-5 år 6 500 000
Over 5 år 1 000 000

Sum 12 685 000

Skandiabanken ASA har stilt verdipapirer som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank.  For å kunne få lån/trekkrettighet i Norges Bank 
kreves det at det stilles sikkerhet i rentebærende verdipapirer som oppfyller gitte kriterier.     
Pr 31.12.2015 hadde Skandiabanken ASA ingen lån i Norges Bank.     
 

Skandiabanken ASA hadde pr. 31.12.15 ytterligere verdipapirer til en markedsverdi på 2,75 milliarder kroner som hadde kvalifisert som sikkerhet i Norges 
Bank. 

Konsernintern likviditetsfasilitet
Skandiabanken ASA har stilt til rådighet en likviditetsfasilitet knyttet til forfall på obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Skandiabanken Boligkreditt AS.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko består av følgende to elementer:
Refinansieringsrisiko: Risikoen knyttet til at banken ikke får 
refinansiert forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller og 
risikoen knyttet til at banken ikke klarer å finansiere planlagt vekst.

Prisrisiko: Risikoen knyttet til at banken ikke får refinansiert sine 
forpliktelser uten en vesentlige økning i kostnadene og risikoen for 
å finansiere vekst til betydelig økt kostnad.

Likviditetsrisiko skal styres slik at banken minimerer sine 
finansieringskostnader samtidig som refinansieringsrisikoen holdes 
innenfor styrets risikoappetitt. Likviditetsrisiko skal styres på 
overordnet konsolidert nivå, på ulike selskapsnivå og ned på den 
enkelte transaksjon. 

Banken måler likviditetsrisiko på kort og lang sikt. På kort sikt 
benyttes blant annet liqudity coverage ratio (LCR) i tillegg til 
interne stresstester. På lang sikt benyttes i hovedsak net stable 
funding ratio (NSFR). LCR og NSFR måles i tråd med metodikk 
fastsatt av Finanstilsynet. 

Skandiabanken holder en likviditetsportefølje som består av 
tilgjengelige midler som Treasury disponerer og som kvalifiserer 
eller vil kvalifisere som sikkerhet hos Norges Bank. Dette gir en 
mulighet til å balansere svingninger i bankens likviditetsbehov.

Håndtering av iboende risiko knyttet til forfallsstruktur
CFO er ansvarlig for at det utarbeides løpende prognoser 
for konsernets finansieringsbehov for minimum de neste 
12 månedene. Finansieringsplanen behandles i ALCO ved 
inngangen til hver prognoseperiode, minimum kvartalsvis. 
ALCO beslutter finansieringsplanen og Treasurys operasjoner 
skal være forankret i denne. Videre bidrar styringsrammene 
for LCR og finanseringsbehov intradag og over-natt til at den 
kortsiktige finansieringsrisikoen er lav. Konsernet skal styre 
mot å ha en balansert forfallsstruktur, og skal som hovedregel 
ikke ha forfallskonsentrasjon som medfører at mer enn 30 % av 
kapitalmarkedsfinansieringen forfaller på et år.
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Note 16   Pantstillelser og garantier

Note 17   Likviditetsrisiko

Note 18   LCR og NSFR

Note 19   Forfallsanalyse av forpliktelser

Likviditetskravene skal sørge for en forsvarlig likviditetsstyring 
ved at institusjonene har tilstrekkelige likvide eiendeler for å 
dekke sine forpliktelser ved forfall og og til enhver tid har stabil 
og langsiktig finansiering.  Kortsiktig likviditetsbuffer (Liquidity 
Coverage Ratio - LCR) skal sikre  at institusjonene  kan gjøre om  
tilstrekkelig eiendeler til kontanter til å dekke forventet netto 
likviditetsutgang neste 30 dager, i en situasjon med stress i penge- 
og kapitalmarkedene .  Langsiktig stabil finansiering (Net Stable 
Funding Ratio - NSFR) skal sørge for at mindre likvide eiendeler er 
finansiert langsiktig.     

Finanstilsynet fastsatte 22. desember 2015, med hjemmel i CRR/
CRD IV-forskriften, forskrift om beregning av likvide eiendeler, 
utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR).  For banker 

som ikke er ansett som systemviktige, herunder Skandiabanken, 
gjelder innfasing av kravet med 70 prosent fra og med 31. desember 
2015, opptrapping til 80 prosent fra og med 31. desember 2016, 
og til 100 prosent fra og med 31. desember 2017. Dette gjelder på 
konsolidert nivå og for morbanken. For kredittforetak, herunder 
Skandiabanken Boligkreditt AS, er innfasingen av kravet på 
70 % utsatt til å gjelde fra og med 30. juni 2016. For øvrig er 
innfasingsplanen for kredittforetak lik som for banker skissert over.

NSFR er endra ikke innført som minstekrav .  Det er forventet et 
lovforslag fra EU-kommisjonen innen utgangen av 2016 og forventes 
innført fra og med 2018.  Basert på Baselkomitèens  anbefalinger fra 
oktober 2014 har banken en NSFR på 140 % mot forventet krav på 
100 %.

NOK i tusen                     2015

Markedsverdi Verdi LCR

Nivå 1 - eiendeler eksklusive obligasjoner med fortrinnsrett 1 792 657 1 792 657
Nivå 1 OMF 2 681 382 2 493 685
Nivå 2A-eiendeler 2 817 055 1 689 181
Nivå 2B-eiendeler 0 0
Eiendeler som ikke kvalifiserer som likvide i LCR 46 042 135 0
Sum eiendeler 53 333 229 5 975 523
Nettoutbetalinger 4 262 088
LCR % 140 %

 

LCR (Liquidity Coverage Ratio)

NOK i tusen 

Udiskonterte kontantstrømmer
2015 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år

Mer 
enn 5 år Uten forfall Sum

Forfallsoversikt

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  502 665  -  -  -  -  - 502 665 

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206  -  -  -  -  45 457 206 

Renteutbetaling på innskudd fra og gjeld til kunder  4 7 797 -  -  -  -  7 801 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  -  -  700 000  1 620 000  -  -  2 320 000 

Renteutbetaling på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  -  6 193  24 325  30 432  -  -  60 951 

Ansvarlig lånekapital  500 000  -  500 000 

Renteutbetaling på ansvarlig lån  4 063  -  10 685  63 376  104 346  -  182 470 

Betalbar skatt  -  -  25 265  -  -  -  25 265 

Andre finansielle forpliktelser (eksl. påløpte renter) 263 549  -  -  -  23 092  -  286 641 

Ikke finansiell gjeld (hybridkapital)  -  -  -  -  -  400 000  400 000 

Renteutbetaling hybridkapital  5 295  -  14 636  83 167  382 229  -  485 327 

Lånetilsagn og ubenyttede kreditter  15 631 853  -  -  -  -  -  15 631 853 

Sum utbetalinger  61 864 635  13 990  774 911  1 796 975  1 009 667  400 000  65 860 179 

Finansielle derivater

Kontraktsmessige kontantstrømmer ut 51 973 n.a n.a n.a n.a n.a 51 973

Kontraktsmessige kontantstrømmer inn 51 973 n.a n.a n.a n.a n.a 51 973

SKANDIABANKEN ASA MORSELSKAP



128

Note 20  Ansvarlig lånekapital

ISIN Utstedende selskap
Netto 

pålydende Valuta Rente Forfall*
Balanseført 

verdi

NO0010746464 Skandiabanken ASA 500 000 NOK 3M Nibor +2,1 % 12.10.2025 498 812

Sum ansvarlig lånekapital 498 812

05.10.2015 Emitert Forfalt/ Innløst Kjøpt igjen Øvrige endringer 31.12.2015

Ansvarlig lånekapital (nominell verdi) 0 500 000 0 0 0 500 000

Sum 0 500 000 0 0 0 500 000

NOK i tusen Valuta 2015

Ansvarlig lånekapital NOK 498 812
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av  ansvarlig lånekapital NOK 498 812

Spesifikasjon av ansvarlig lånekapital pr. 31.12.15: 

* Forfallsdato er første mulige forfallsdato (calldato)       
Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. 
Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS har i 2015 innfridd alle betingelser og villkår til inngåtte låneavtaler.      
 
      

Endring av ansvarlig lån gjennom året: 
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Note 21   HybridkapitalNote 20  Ansvarlig lånekapital

05.10.2015 Emitert Forfalt/ Innløst Kjøpt igjen Øvrige endringer 31.12.2015

Hybridkapital 0 400 000 0 0 0 400 000

Sum 0 400 000 0 0 0 400 000

NOK i tusen Valuta 2015

Hybridkapital NOK 400 000
Sum hybridkapital NOK 400 000

Spesifikasjon av hybridkapital pr. 31.12.15 for Skandiabanken ASA konsern: 

31. desember 2015 var det NOK 5 mill. i påløpte, ikke-betalte renter knyttet til instrumentet. Beløpet er bokført mot hybridkapitalen og balanseført verdi inkludert påløpte renter 
er 405 millioner kroner.
Dette beløpet er lagt til kjernekapitalinstrumentet og balanseført verdi inkludert påløpte renter er NOK 405 mill

* Hybridkapitalen er evigvarende med en rett for utsteder til å tilbakebetale kapitalen på bestemte datoer, første gang 12. oktober 2020.

Endring av verdipapirgjeld gjennom året: 

ISIN
Hybridkapital Utstedende selskap

Netto 
pålydende Valuta Rente Forfall*

Balanseført 
verdi

NO0010746456 Skandiabanken ASA 400 000 NOK 3M Nibor + 4,1 % Evigvarende 400 000

Sum hybridkapital 400 000

Skandiabanken ASA utstedte 4.oktober 2015 et 
hybridkapitalinstrument med en nominell verdi på 400 millioner 
kroner.  Instrumentet er evigvarende med en rett for utsteder til å 
tilbakebetale kapitalen på bestemte datoer, første gang 5 år etter 
utstedelsesdatoen, den 12. oktober 2020. Renten som betales er 3 
måneders NIBOR pluss en margin på 4,1 prosent. 
Avtalevilkårene oppfyller kravene i Kapitalkravsforskriften 

og instrumentet er inkludert i bankens kjernekapital for 
kapitaldekningsformål. Dette innebærer at banken har en ensidig 
rett til å la være å betale renter og/eller tilbakebetale pålydende 
på instrumentet til hybridkapitalinvestorene. På bakgrunn av dette 
tilfredsstiller ikke instrumentet gjeldsdefinisjonen i IAS 32 og er 
klassifisert som egenkapital.
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* Forfallsdato er første mulige forfallsdato (calldato) 
Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. 
Skandiabanken ASA og Skandiabanken Boligkreditt AS har i 2015 innfridd alle betingelser og villkår til inngåtte låneavtaler.

SKANDIABANKEN ASA KONSERN

Note 22   Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

NOK i tusen Valuta 2015

Sertifikatlån NOK 699 876
Obligasjonslån NOK 1 619 797
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 2 319 673

ISIN Utstedende selskap Netto pålydende Valuta Rente Forfall* Balanseført verdi

Sertfikatlån

NO0010753130 Skandiabanken ASA 200 000 NOK 1,60 % 30.08.2016 199 934

NO0010748536 Skandiabanken ASA 500 000 NOK 1,52 % 23.05.2016 499 942

Sum sertifikatlån 699 876

Senior obligasjoner

NO0010712425 Skandiabanken ASA 920 000 NOK 3M Nibor + 0,38% 26.05.2017 920 302

NO0010719826 Skandiabanken ASA 700 000 NOK 3M Nibor + 0,48% 10.09.2019 699 495

Sum senior obligasjoner 1 619 797

Sum sertifikatlån og obligasjoner 2 319 673

ISIN 05.10.2015 Emitert Forfalt/ Innløst Kjøpt igjen Øvrige endringer 31.12.2015

Sertfikatlån (pålydende) 0 700 000 700 000

Obligasjonslån (pålydende) 1 620 000 300 000 0 -300 000 1 620 000

Sum 1 620 000 1 000 000 0 -300 000 0 2 320 000

Vurdert til amortisert kost:

Spesifikasjon av sertfikatlån og obligasjonslån pr. 31.12.15 for Skandiabanken ASA: 

Endring av verdipapirgjeld gjennom året: 
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Note 23   Innskudd fra kunder 

2015

NOK i tusen Andel Innskudd

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 100 %  45 457 206 

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 0 % 0

Sum  45 457 206 

Gjennomsnittlig rente 1,39 % 

Innskudd dekket av innskuddsgaranti hos Bankenes sikringsfond 96,2% 43 736 306

Innskudd fordelt på sektor og næring
Personkunder 100 %  45 457 206 

Sum innskudd fordelt på sektor og næring  45 457 206 

2015

NOK i tusen Andel Innskudd

Innskudd fordelt på geografiske områder

Østfold 3,6% 1 656 373

Akershus 17,5% 7 960 1 35

Oslo 22,9% 10 398 743

Hedmark 1,3% 593 762

Oppland 1,4% 644 905

Buskerud 4,7% 2 115 431

Vestfold 3,6% 1 646 925

Telemark 1,2% 561 439

Aust-Agder 1,2% 564 426

Vest-Agder 1,6% 706 231

Rogaland 7,1% 3 241 863

Hordaland 15,8% 7 192 276

Sogn og Fjordane 0,8% 371 034

Møre og Romsdal 2,6% 1 191 928

Sør-Trøndelag 6,0% 2 706 994

Nord-Trøndelag 1,3% 584 537

Nordland 3,0% 1 372 931

Troms 3,2% 1 462 277

Finnmark 1,1% 484 996

Sum innskudd fordelt på geografiske områder 100 %  45 457 206 

Løpetid, innskudd

Gjenstående løpetid (bokført verdi)

Betalbar på anmodning 100 %  45 457 206 

Maksimum 3 mnd

3-12 mnd

1-5 år

Mer enn 5 år

Sum  45 457 206 

SKANDIABANKEN ASA MORSELSKAP
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Rentekurven består av NOWA, NIBOR, NOK SWAP og interpolerte punkter mellom disse.

Note 24   Markedsrisiko og sensitiviteter

Rentefølsom balanse Volum (tusen) Snittdurasjon Verdiendring

Utlån til kunder  41 777 893  0.12  96 411 

Obligasjoner og sertifikater  7 280 733  0.15  21 961 

Andre eiendeler  4 274 603  -    -   

Sum eiendeler  53 333 229 0.12  118 371 

Innskudd fra kunder  45 457 206  0.12  104 901 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  2 319 672  0.15  11 857 

Hybridkapital og ansvarlig lån  898 812  0.02  389 

Annen gjeld  791 871  -    -   

Egenkapital  3 865 668  -    -   

Sum gjeld/egenkapital  53 333 229 0.12  117 148 

Totalt  1 224 

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i 
markedsvariabler slik som renter, valutakurser og kredittspreader. 
Konsernet er eksponert for følgende markedsrisikoer: 
-  Renterisiko som er risikoen for tap som følge av generell endring  
 i markedsrenter, grunnet ulik løpetid på eiendels- og gjelds-
 siden av balansen. 
-  Valutakursrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i   
 valutakurser. Dersom det skal gjøres innlån i annen valuta enn  
 NOK så skal det gjøres sikringsforretninger som innebærer at  
 valutarisikoen minimeres.
-  Kredittspreadrisiko er risiko for at verdien av rentepapirer mister  
 verdi som følge av at kredittspread for tilsvarende kreditter   
 

 øker i markedet. Banken beregner eksponeringen mot   
 kredittspreadrisiko i henhold til Finanstilsynets praksis for   
 vurdering av risiko og kapitalbehov (rundskriv 9/2015). 
-  Aksjerisiko er risikoen for tap som følge av fall i aksjepriser.   

Rentesensitivitet 
Den rentefølsomme delen av Skandiabankens balanse består 
hovedsakelig av posisjoner med flytende rente, med unntak av noen 
sertifikater med fast rente.  Som mål på renterisiko benyttes et 2%- 
poengs parallellskift i rentenivå, i tråd med Rundskriv 9/2015 fra 
Finanstilsynet.

Tabellen nedenfor viser seks stresscenario fra Baselkommiteens 
forslag til behandling av renterisiko i bankboken, (BCBS: Interest 
rate risk in the banking book, June 2015) som er ute på høring.  
Skandiabanken har per 31.12.2015 ingen balanseposter ned 
renteendring lenger fram i tid enn åtte måneder. Dermed vil 

scenario for løpetid over tidsbånd 6-9 måneder ikke få effekt for 
Skandiabanken, og følgelig er scenario 3 og 6 og scenario 4 og 5 
identiske. I tillegg vises 2 % -poengs parallellskift i rentenivå for 
de samme tidsbåndene som inkluderes i stresscenarioene.
 

Konsern Overnight O/N - 1 mnd 1 - 3 mnd 3 -6 mnd 6 - 9 mnd 9-12 mnd Over 12 mnd

Rentekurve 31.12.2015 0.74 % 0.93 % 1.10 % 1.13 % 1.06 % n.a n.a

Parallellskift opp 2 %-poengs enring i rentenivå  -    932  4 943  -2 018  -2 633  -    -   

Scenario 1 : parallellskift opp (60%)  -    691  4 350  -1 825  -2 241  -    -   

Scenario 2 : parallellskift ned (60%)  -    173  1 087  -456  -560  -    -   

Scenario 3: korte ned 85% lange opp 40%  -    65  408  -171  -210  -    -   

Scenario 4: korte opp 85%, lange ned 40%  -    799  5 029  -2 110  -2 591  -    -   

Scenario 5: korte renter opp (85%)  -    799  5 029  -2 110  -2 591  -    -   

Scenario 6: korte renter ned (85%)  -    65  408  -171  -210  -    -   



Utsikt2050  2 000 1 400 

Utsikt2040  2 000 1 400 

Utsikt2030  2 000 1 400 

Sum  8 91 2  6 238 
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Norske kommuner som ikke har rating plasseres i ratingkategori AA.

Note 24   Markedsrisiko og sensitiviteter
Valuta
Netto valutaposisjon (lang eller kort) måles i hver valuta. Videre summeres henholdsvis lange posisjoner og korte posisjoner. Eksponering 
opp mot ramme er den høyeste absoluttverdien av lang og kort posisjon. Valutarisiko per 31.12.2015 er NOK 17 mill. Et kursfall på 10 % for 
NOK mot SEK vil gi økt valutarisiko på NOK 1,5 mill.

Aksjer
Skandiabankens aksjeinvesteringer er knyttet til strategiske eierposisjoner og noen mindre andeler i nyetablerte fond. Virkelig verdi er 
totalt NOK 8,91 mill. Ved et kursfall på 30 % vil verdien av porteføljen falle til 6,24 mill.

Kredittspreadrisiko
Beregning av kredittspreadrisiko er basert på Solvens II, ref Finanstilsynets rundskriv 9/2015, og er modellert som en stresstest.

USD SEK EUR JPY CHF GBP Øvrige

Netto valutaposisjon MNOK  2 861  -16 793  -175 0 0  1 0

Aksjer og verdipapirfond Virkelig verdi (tusen) Verdi etter 30 % kursfall

BankAxept AS 1 533 1 073 

Norge AS 1 379   965   

Tall i MNOK

Rating
Markedsverdi 

31.12.2015 (tusen) Durasjon (vektet) Spreadendring Kredittspreadrisiko

AAA (stat)  413 047  2 652  -    -   

AAA (OMF)  3 370 516  2 352  6  47 557 

AA (kommuner)  3 497 170  1 445  11  55 572 

Sum  7 280 733  -    -    103 128 
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Note 25   Reprisingsstruktur

NOK i tusen

2015  1 mnd  1-3 mnd  3-12 mnd  1-5 år  Over 5 år 
 Uten rente-
eksponering  Sum 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507  559 507 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 458 300  2 458 300 

Utlån til og fordringer på kunder  199 506  41 689 425  41 888 931 

Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder  -105 347  -105 347 

Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder  -5 691  -5 691 
Netto utlån til sentralbanker, kredittinstitusjoner 
og kunder  3 217 313  41 689 425  -    -    -    -111 038  44 795 700 

Rentebærende verdipapirer  1 475 817  5 225 236  579 680  7 280 733 

Aksjer i datterselskap  900 030  900 030 

Aksjer og andeler tilgjengelig for salg  139 912  139 912 

Derivater   555    555 

Immaterielle eiendeler  832  832 

Utsatt skattefordel  10 068  10 068 

Eiendom, anlegg og utstyr  3 581  3 581 

Andre eiendeler  139 159  139 159 

Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter  62 659  62 659 

Sum eiendeler  4 693 130  46 914 661  579 680  -    -    1 145 758  53 333 229 

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  502 665  502 665 

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206  45 457 206 

Betalbar skatt  25 265  25 265 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  -    1 619 796   -   699 875  2 319 671 

Andre forpliktelser  263 941  263 941 

Ansvarlig lånekapital  498 812  498 812 

Sum gjeld  1 001 477 47 077 002 -  -    -    989 081 49 067 560
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Note 25   Reprisingsstruktur

Note 27  Operasjonell risiko, forretnings- 
og strategisk risiko

31.12.2015

NOK i tusen Nominell verdi Positiv markedsverdi Negativ markedsverdi

Valutainstrumenter

Valutaterminer 51 973 555 0

Sum valutainstrumenter 51 973 555 0

Skandiabanken ASA bruker valutaderivater i styring av valutarisiko. 
Omfanget er meget begrenset da selskapet ikke har utlån eller 
innlån i utenlandsk valuta. Derivatene benyttes dermed kun i 
forhold til annen gjeld i utenlandsk valuta.

Skandiabanken ASA anvender ikke sikringsbokføring og 

valutaderivat er dermed ført til virkelig verdi over resultatet og 
inngår i tradingporteføljen. 

Det er i 2015 ikke ikke inngått andre typer derivatkontrakter som 
for eksempel renterelaterte kontrakter, da selskapet ikke har 
fastrenteutlån. 

Motregning gjennom ISDA- avtaler

Skandiabanken ASA har i forbindelse med derivathandel 
inngått ISDA-avtaler med Skandia Capital AB.  Dette betyr at 
Skandiabanken ASA har rett til å motregne dersom motparten 
misligholder forpliktelsene.

Skandiabanken ASA har ikke inngått andre avtaler med andre 
motparter som gir rett til motregning. 

Operasjonell risiko
Med operasjonell risiko menes uventede svingninger i resultater 
som skyldes utilstrekkelighet eller svikt i interne prosesser, 
ansatte, interne systemer eller eksterne hendelser, som medfører 
at banken må holde økonomisk kapital for å sikre seg mot store 
og uventede operasjonelle tap. Definisjonen inkluderer også legal 
risiko, dvs. risikoen for en avtale eller andre rettshandlinger ikke 
kan gjennomføres i tråd med forutsetningene, compliancerisiko, 
dvs. risikoen for brudd på lover, interne retningslinjer og 
bransjestandarder mv., samt omdømmerisiko.
 
Policy for operasjonell risiko, inklusive beredskapsplaner, beskriver 
forebyggende og skadebegrensende tiltak. Skandiabanken har, 
i tillegg til policyer, instrukser, rutine- og stillingsbeskrivelser, 
en egenvurderingsprosess for operasjonell risiko. Evalueringen 
tar sikte på å identifisere operasjonell risiko og kvantifisere de 
tap som kan oppstå. Dette arbeidet resulterer i handlingsplaner 
der implementeringen er gjenstand for løpende overvåking. 
Evalueringen gjennomføres årlig med kvartalsvis oppdateringer og 
oppfølging.
 
Forretnings- og strategisk risikoForretningsrisiko er risikoen for at 
inntjeningen svekkes, og kan hovedsakelig henføres til følgende 
risikofaktorer: Endringer i volumer, rentemarginer og andre 

prisendringer knyttet til inn- og utlån, svekket provisjonsnetto og at 
inntjeningen ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene. 

Ved måling av forretningsrisiko hensyntas forandringer som 
er skyldes kredittap samt annen risiko som markedsrisiko, 
likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Størrelsen på 
forretningsrisikoen påvirkes i første rekke av variasjoner i rente- og 
provisjonsnetto. Deler av kostnadene følger forandringen i inntekter 
basert på volumer og transaksjoner, andre kostnader kan betraktes 
som variable uten å være volum- eller transaksjonsbaserte mens 
andre igjen er å anse som faste. Fordelingen mellom variable og 
faste kostnader avgjør ledelsens mulighet på kort sikt til å kunne 
påvirke potensielle bortfall i inntekten.

Forretningsrisikoen håndteres gjennom diversifisering av inntekter, 
stabilitet i inntektsgenereringen samt kontroll over kostnadene.

Med strategisk risiko refererer Skandiabanken til den langsiktige 
risikoen som oppstår som følge av feilaktige eller feilinnrettede 
forretningsbeslutninger, uheldig eller feilaktig implementering 
av beslutninger eller manglende lydhørhet til forandringer i 
samfunnet, konkurrasen, teknologi, regulering eller bank- og 
finanssektoren.
 

Derivater i tradingportefølje

Note 26   Derivater
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* inkluderer kredittkort, kontokreditt og verdipapirtkreditt

Note 28   Netto renteinntekter

Netto renteinntekter

Renteinntekter fra utlån til og fordringer på kunder: 

2015

NOK i tusen
Vurdert til 

amortisert kost
Vurdert til 

virkelig verdi Sum 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 14 327 0 14 327

Utlån til og fordringer på kunder 314 918 0 314 918

Rentebærende verdipapirer 0 23 188 23 188

Sum renteinntekter 329 245 23 188 352 433

Innskudd og lån fra kredittinstitusjoner -3 022 0 -3 022

Innskudd og lån fra kunder -113 192 0 -113 192

Utstedte verdipapirer -6 114 0 -6 114

Ansvarlig lånekapital -3 891 0 -3 891

Andre rentekostnader -7 605 0 -7 605

Sum rentekostnader -133 824 0 -133 824

Sum rentenetto 195 421 23 188 218 609

NOK i tusen 2015

Boliglån 239 081
Billån 17 594
Brukslån 14 942
Andre utlån* 43 301
Sum renteinntekter utlån til og fordringer på kunder: 314 918

Note 29   Netto provisjonsinntekter
Netto provisjonsinntekter

NOK i tusen 2015

Interbankprovisjon 396
Kortprovisjoner 19 669
Verdipapirprovisjoner 13 777
Betalingsformidling 28 443
Forsikringstjenester 272
Sum provisjonsinntekter 62 557

Interbankprovisjon -1 665
Kortprovisjoner -8 866
Verdipapirprovisjoner -5 790
Betalingsformidling -10 258
Øvrige provisjonskostnader -5 817
Sum provisjonskostnader -32 396

Sum netto provisjonsinntekter 30 161
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NOK i tusen 2015

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap

Andre inntekter fra tjenester levert til datterselskap 1 244
Sum andre driftsinntekter 1 244

Note 30   Andre driftsinntekter

Note 31  Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter
Gevinst/tap på finansielle instrumenter ført over ordinært resultat:

NOK i tusen 2015

1) Realisasjon av instrumenter tilgjengelig for salg: 

Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle instrumenter 960
 -herav aksjer og andeler 0
 -herav sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer 960
Sum gevinst ved realisasjon av instrumenter tilgjengelig for salg 960

2) Finansielle instrumenter ført til virkelig verdi over resultatet

Urealisert gevinst på derivater 555
Sum gevinst på finansielle instrumenter ført til virkelig verdi over resultatet 555

3) Finansielle instrumenter bokført til amortisert kost: 

Gevinst/(tap) ved tilbakekjøp av egne obligasjoner 0
Sum tap på finansielle instrumenter bokført til amortisert kost 0

4) Valutaposter

Netto gevinst/(tap) valuta -346
Sum gevinst/(tap) på valutaposter -346

Sum gevinst/(tap) på finansielle instrumenter ført over ordinært resultat: 1 169

Note 32  Driftskostnader
NOK i tusen 2015

Administrasjonskostnader

Lokalkostnader -4 437
IT-kostnader -33 583
Reklame og markedsføringskostnader -5 445
Tjenester levert av selskaper i Skandiakonsernet, eksklusiv IT-tjenester -6 891
Vikarbyråer -4 652
Konsulenter og øvrige fremmedtjenester -16 128
Telefon og porto -3 149
Andre driftskostnader -4 401
Sum administrasjonskostnader -78 685

Av- og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Ordinære avskrivninger -321
Nedskrivning av anleggsmidler 0
Sum av-og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -321
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Note 33  Godtgjørelse til ekstern revisor

NOK i tusen 2015

Godtgjørelse til ekstern revisor

Lovpålagt revisjon 313
Andre attestasjonstjenester 0
Skatterådgivning 0
Andre tjenester 63
Sum godtgjørelse til ekstern revisor 375

Note 34   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ 

NOK i tusen 2015

Lønn 38 814
Pensjonskostnader 3 952
- tilskuddsplaner 1 434
- ytelsesplaner 1 877

- andre pensjonsrelaterte kostnade 641
Arbeidsgiveravgift 8 128
Øvrige personalkostnader 3 320
Sum personalkostnader 54 214

2015

Antall fast ansatte pr 31.12. 258
Antall årsverk fast ansatte pr. 31.12. 238
Gjennomsnittlig antall fast ansatte 242
Antall årsverk vikarer pr. 31.12. 32

NOK i tusen 2015

Skattetrekkskonto 10 511
Sum bundne midler 10 511

Personalkostnader

Bundne midler skattetrekk

Ansatte
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Note 33  Godtgjørelse til ekstern revisor

Note 34   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ 

Ytelser til ledende ansatte, styret og kontrollkomiteen

>>

Navn og stilling

Avtalt 
årlig 

fastlønn 
pr. 31.12.15 

1)

Utbetalt 
fastlønn 

2015
2)

Utbetalt
resultat

lønn 2015
3)

Utbetalt 
annen 

variabel 
lønn 2015

4)

Sum 
utbetalt 

lønn 2015

Øvrige 
natural
ytelser 

2015
5)

Totale 
ytelser 

mottatt i 
2015

Pensjons 
kostnader 

2015
Lån pr. 

31.12
Aksjer pr. 

31.12.

Ledergruppen

Magnar Øyhovden, daglig leder  2 227  534   -   1 083  1 617  19  1 636  84  4 614  6 815 
Henning Nordgulen, CFO 
(fra 3. august 2015)  1 900  456   -   271  727  4  731  16   -   6 814 

Geir Berge Hansen, leder strategi  1 634  392   -   374  767  17  783  17  2 947  3 260 
Johnny Anderson, leder marked og 
komminikasjon  1 056  253   -   167  421  9  430  17  1 786  2 717 

Bente Rebnor, leder HR  1 445  347   -   252  599  41  640  93   -   2 173 

Eirunn Skogen, leder IT  1 106  265   -   142  407  50  457  79  2 948  2 173 
Eirik Christensen, leder risikostyring 
(fra 01. oktober 2015)  1 150  276   -   83  359  4  362  16   -   2 173 
Erik Husø, leder juridisk 
(fra 01. oktober 2015)  1 130  271   -   49  320  4  324  16   -   652 
Anne-Christine Fiksdal, leder produkt 
prosess (fra 14. september 2015)  1 100  317   -   48  365  5  370  14   -   3 260 
Magne Angelshaug, 
leder forretningsutvikling  1 141  274   -   207  481  4  484  16   -   2 608 

6)

Note 34   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ  (forts)

2015 

Navn og stilling

Avtalt 
årlig 

styre-
honorar 

2015

Avtalt 
årlig 

honorar 
for styre-

utvalg 
2015

Avtalt årlig 
honorar 

fra selskap 
i samme 
konsern 

2015

Utbetalt 
styre-

honorar 
2015

Utbetalt 
honorar 

for styre-
utvalg 

2015

Utbetalt 
honorar 

fra selskap 
i samme 
konsern 

2015

Utbetalt 
annen 

kompen-
tasjon 

2015

Totale 
ytelser 

mottatt i 
2015

Lån pr 
31.12.2015

Aksjer pr 
31.12.2015

Styret

Niklas Midby (styreleder)  450 63   -   225  31   -   450  706   -   10 869 

August Baumann  250 140   -   125  70   -   100  295   -    -  

Mai-Lill Ibsen  250 175 101  125  88  50  100  363   -    -  

Ragnhild Wiborg  250 113 101  125  56  50  100  332   -    -  

Øyvind Thomassen 7)   -    -    -    -    -    -   878  878  49  2 173 
Silveli Vannebo,
ansattrepresentant   -    -    -    -    -    -    -    -   6 980  543 
Jon Holmedal,
ansattrepresentat (vara)   -    -    -    -    -    -    -    -   1 910  326 

Kontrollkomiteen  

Bjarne Haldorsen   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Erik Hoffmann-Dahl   -    -    -    -    -    -    -    -   3 456   -  

Vidar Broder Lund   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Tore Mydske   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Lån til ansatte i Skandiabanken ASA 385 606
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Note 34   Personalkostnader og ytelser til ledende 
ansatte og styrende organ  (forts)

1)  Avtalt årlig fastlønn/honorar ved utgangen av året.    
2)  Utbetalt fastlønn og feriepenger av både resultatlønn og annen variabel lønn    
3)  Utbetalt resultatlønn opptjent tidligere år. Daglig leder og leder strategi har i 2015 også mottatt lønn fra en avviklet bonusordning fra 2011.  Resultatlønn opptjent i 2015 vil bli  
 utbetalt i 2016.     
4)  Utbetalt annen variabel lønn som ekstraordinær kompensasjon utover resultatlønn. I 2015 inkluderer dette også kompensasjon for arbeidstid relatert til reorganiseringen  
 og børsnoteringsprosessen. I desember 2015 fikk Magnar Øyhovden ved en feil utbetalt for mye annen variabel lønn på 150 tusen kroner som er tilbakebetalt i januar 2016.
5) Øvrige naturalytelser inkluderer telefon, bredbånd, forsikringer, rentefordel lån, fordel firmabil mv.    
6)  Inkluderer 293 aksjer til nærstående familiemedlem.    
7)  Utbetalt resultatlønn opptjent fra tidligere år som leder i Skandiabanken AB Nuf. Han sitter som representant for Skandia Liv og har valgt å ikke motta honorar for sitt verv i  
 styret.  
8)  Ansatt representanter i styret mottar ikke honorar for dette.     

1. Generelt
Denne erklæringen er utarbeidet av styret i Skandiabanken ASA 
("Selskapet") i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a for behandling i 
ordinær generalforsamling 28. april 2016.

Styret har satt ned et eget godtgjørelsesutvalg, som består av to 
styremedlemmer. Utvalget fungerer som et rådgivende organ for styret, og 
skal sørge for en grundig og uavhengig forberedelse av saker som gjelder 
godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte. 

2. Hovedprinsipper for Selskapets lederlønnspolitikk
Lederlønningene i Skandiabanken ASA fastsettes ut fra følgende 
hovedprinsipper:

Lederlønnen skal være konkurransedyktig og egnet til å tiltrekke og beholde 
dyktige ledere. 
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt 
gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare 
virksomheter. Lederlønningene skal til enhver tid fastsettes under tilbørlig 
hensyn til Selskapets økonomiske situasjon, og skal fastsettes på et nivå 
som kan forsvares ut fra Selskapets stilling.

Lederlønnen skal være motiverende og sammensatt slik at den motiverer for 
ekstra innsats for forbedring av virksomheten og Selskapets resultater.
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis 
variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes 
innsats for Selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra Selskapets 
resultat det aktuelle året, men begrenset oppad til maks én og en halv 
månedslønn. De variable ytelsene skal være knyttet til faktorer som den 
enkelte har mulighet til å påvirke. Lønnssystemet bør stimulere til innsats 
som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde, men alltid i henhold 
til den risikoprofil banken har definert som akseptabel. 

Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabel både internt i 
Skandiabanken og eksternt.
Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for 
allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for 
administrasjon.

Lønnssystemet skal være fleksibelt slik at tilpasning kan skje når behovene 
endres.
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Skandiabanken ha et fleksibelt 
lønnssystem. Lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger 
tilpasset den enkeltes behov, men skal likevel være oversiktlig og enkelt. 

3. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i 
regnskapsåret 2016
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av basislønn 
og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke 
lønnsledende. Basislønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes 
lønn. Basislønnen fastsettes på bakgrunn av stillingsinnhold, ansvarsnivå, 
kompetanse og ansiennitet. Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser 
som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det 
ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte 
godtgjørelsene.

Resultatlønnsordning
Selskapet har en felles resultatlønnsordning for alle fast ansatte med 
stillingsprosent på 40 % eller mer. Ordningen skal sikre at Selskapet når 
overordnede mål og strategier, samt sikre god samhandling på tvers av 
Selskapets enheter. Resultatlønnen knyttes til Skandiabankens resultater 
og andre faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Maksimal 
resultatlønn er én og en halv månedslønn. Resultatlønnsordningen 
fastsettes av styret.

Ordningen er generell, og utbetalingene utgjør ikke mer enn halvannen 
månedslønn pr. år og er en del av en generell ikke skjønnsmessig fastsatt 
politikk, som omfatter hele institusjonen. Dette medfører at ordningen kan 
unntas fra Godtgjørelsesforskriften jfr. Finanstilsynets Rundskriv 5/2104.

Opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller 
utviklingen av aksjekursen
Selskapet kan ikke gi godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjoner og 
andre godtgjørelse som er knyttet til aksjer i Selskapet eller aksjekursen. 
Herunder gjennom etablering av incentivprogram eller opsjonsprogram.

Pensjonsordninger
Det er ikke inngått avtaler om førtidspensjonering. Selskapet kan imidlertid 
inngå slike avtaler i fremtiden.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Skandiabankens pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i loven. Ledende ansatte deltar i Selskapets 
tjenestepensjonsordning. 

Etterlønnsordninger
Selskapet har ikke særskilte avtaler om etterlønn for ledende ansatte.  

Naturalytelser
Lederne kan tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare 
stillinger, så som fri telefon, hjemme-pc, fri bredbåndsoppkobling, aviser, 
firmabil/bilordning og parkering. Det gjelder ingen særskilte begrensninger 
for hva slags naturalytelser som kan avtales.

Andre ytelser
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles 
andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses 
formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen 
særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.

4. Lederlønnsfastsettelse i andre selskaper i Skandiabanken-konsernet
Andre selskaper i Skandiabanken-konsernet skal følge hovedprinsippene for 
Selskapets lederlønnspolitikk slik disse er beskrevet i punkt 2. Det er et mål 
å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable 
ytelser i hele konsernet.

5. Redegjørelse for lederlønnspolitikk og virkninger av avtaler om 
godtgjørelse i regnskapsåret 2015
Lederlønnspolitikken i Skandiabanken for regnskapsåret 2015 har blitt 
gjennomført i henhold til de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse som beskrevet ovenfor.
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Note 35    Skattekostnad
NOK i tusen 2015

Spesifikasjon av skattekostnad:

Betalbar skatt 25 265

Endring i utsatt skatt 1 189

Korreksjon utsatt skatt tidligere år 0

Korreksjon betalbar skatt tidligere år 0

Sum skattekostnad 26 454

Avstemming av skattekostnad:

Resultat før skatt 110 634

Skatt etter nominell sats på 27 % 29 871

Skatteeffekt på ikke fradragsberetigede kostnader og andre skattefrie inntekter 352

Skatteeffekt av skattefri gevinst ved salg av aksjer og fondsandeler -44

Skatteeffekt av endret skattesats for utsatt skattefordel i balansen 269

Skatteeffekt av kostnader ført direkte mot egenkapital ifbm kapitalforhøyelse og renter hybridkapital -3 994

Korreksjon tidligere år (netto) 0

Sum skattekostnad 26 454

Gjennomsnittlig effektiv skattesats 23,9%

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt):

Årets bevegelse i utsatt skattefordel/(utsatt skatt): 

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) 5. oktober 12 386

Endring som er regnskapsført via ordinært resultat -1 189

Endring som er regnskapsført via andre resulatkomponenter -1 129

Korreksjon utsatt skatt tidligere år 0

Sum utsatt skattefordel (utsatt skatt) 31.desember 10 068

Endring relatert til varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -216

Endring relatert til pensjonsforpliktelse -973

Sum endring utsatt skattefordel/(utsatt skatt) via ordinært resultat -1 189

Endring relatert til verdipapirer i likviditetsportefølje 4 624

Endring relatert til pensjonsforpliktelse -5 753

Sum endring utsatt skattefordel/(utsatt skatt) via andre resultatkomponenter -1 129

Utsatt skattefordel/ (utsatt skatt) relatert til følgende midlertidige forskjeller: 

Spesifikasjon av utsatt skattefordel (utsatt skatt)

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 26

Verdipapirer i likviditetsportefølje 4 269

Netto pensjonsforpliktelse 5 773

Sum utsatt skattefordel (utsatt skatt) 10 068

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) i balansen innregnet via ordinært resultat 3 365

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) i balansen innregnet via andre resultatkomponenter 6 702

Sum utsatt skattefordel (utsatt skatt) 10 068

Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er juridisk holdbart og relaterer seg til samme skattemyndighet.

I forbindelse med etableringen av Skandiabanken ASA ble skyldig betalbar skatt i balansen redusert med om lag 100 millioner kroner i forhold til 
faktisk skyldig betalbar skatt for perioden 1.januar 2015 til 31.desember 2015. Dette skyldes at forpliktelsen knyttet til skyldig betalbar 
skatt fra 1. januar 2015 til og med 4.oktober 2015 ligger hos Skandiabanken AB i Sverige. Det ble samtidig også overført 100 millioner kroner
i likvide midler til Skandiabanken AB for at de skal kunne dekke denne forpliktelsen når den kommer til betaling. 
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Note 36     Finansielle eiendeler

NOK i tusen

31.12.2015
Finansielle eiendeler

Finansielle 
instrumenter 

til vireklig verdi 
over resultatet - 

trading

Finansielle 
instrumenter 

tilgjengelig for 
salg

Finansielle 
instrumenter 

vurdert til 
amortisert kost Sum

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507  559 507 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 458 300  2 458 300 

Utlån til og fordringer på kunder  41 777 893  41 777 893 

Rentebærende verdipapir  7 280 733  7 280 733 

Aksjer og andeler  139 912  139 912 

Aksjer i datterselskap  900 030  900 030 

Derivater 555  555 

Andre eiendeler  201 818 201 818

Sum finansielle eiendeler 555 7 420 645 45 897 548 53 318 748

Finansiell gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  502 665 502 665

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206 45 457 206

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  2 319 672 2 319 672

Ansvarlig lånekapital  498 812 498 812

Andre forpliktelser  240 849 240 849

Sum finansiell gjeld   -   49 019 204  49 019 204

Note 37    Sertifikater og obligasjoner

NOK i tusen

2015
Pålydende Kostpris Virkelig verdi

Relativ 
fordeling

Sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg

Stat- og statsgaranterte verdipapirer 413 000 412 995 413 046 5,7%

Annen offentlig utsteder (kommuner) 3 505 032 3 506 524 3 497 170 48,0%

Obligasjoner med fortrinnsrett 3 371 500 3 382 290 3 370 516 46,3%

Sum sertifikater og obligasjoner 7 289 532 7 301 809 7 280 732 100,0%

Børsnoterte verdipapirer 4 906 880 67,4%

Ikke- børsnoterte verdipapirer 2 373 852 32,6%

Sum sertifikater og obligasjoner 7 280 732 100,0%
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Note 38   Aksjer og andeler

NOK i tusen 

Navn Land  Virkelig verdi Bokført verdi Antall aksjer Eierandeler

Bank Axept AS Norge 1 533 1 533 2 630 2.60 %

Bank ID Norge AS Norge 1 379 1 379 740 1.48 %

VISA Norge FLI*** Norge 131 000 131 000 n.a 5.85 %

Skandiabanken Boligkreditt AS Norge n.a 900 030 60 300 100.00 %

Utsikt 2030 Norge 2 000 2 000

Utsikt 2040 Norge 2 000 2 000

Utsikt 2050 Norge 2 000 2 000

NOK i tusen 2015

Aksjer  2 912 
Fondsandeler  6 000 
Andel VISA Norge FLI  131 000 
Sum tilgjengelig for salg  139 912 

Verdisettelsesteknikker:

Aksjer vurdert ut fra andre verdsettelsesteknikker (nivå 3)* 133 912

Børsnoterte verdipapirer 0
Ikke-børsnoterte verdipapirer  139 912 
Sum  139 912 

Aksjer i datterselskap

Aksjer i datterselskap Skandiabanken Boligkreditt AS  900 030 
Sum aksjer i datterselskaper  900 030 

* Se note 41 for ytterligere informasjon

Selskapet har pr 31.12.2015 følgende innehav av aksjer og andeler:

Note 39   Eierinteresse i datterselskap

Navn og stilling Org nummer
Forretnings 

kontor Eierandel Stemmerett Aksjekapital Kostpris
Balanseført 

verdi 31.12.15

Skandiabanken Boligkreditt AS 915287662 Bergen 100 % 100 % 60 030 900 030 900 030

Sum aksjer i datterselskap 60 030 900 030 900 030



144

Note 40   Virkelig verdi på finansielle instrumenter 
til amortisert kost

31.12.2015
Verdsettelses 

nivå 1
Verdsettelses 

nivå 2
Verdsettelses 

nivå 3 Total

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507   -  559 507

Utlån til sentralbanker 0 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 458 300 2 458 300 

Utlån til og fordringer på kunder  41 777 893 41 777 893

Aksjer i datterselskap 900 030 900 030

Andre eiendeler 201 818 201 818

Sum finansielle eiendeler til amortisert kost 559 507 45 338 041 45 897 548

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 502 665 502 665

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206 45 457 206

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  2 294 324 0 2 294 324

Ansvarlig lånekapital  491 900 0 491 900

Annen gjeld  240 849 240 849

Sum finansiell gjeld til amortisert kost  2 786 224  46 200 720 48 986 944

NOK i tusen
Bokført verdi

31.12.2015
Virkelig verdi

31.12.2015

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker  559 507  559 507 

Utlån til sentralbanker 0 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 458 300  2 458 300 

Utlån til og fordringer på kunder  41 777 893  41 777 893 

Aksjer i datterselskap  900 030  900 030 

Sum finansielle eiendeler til amortisert kost  201 818  201 818 

Andre eiendeler  45 897 548  45 897 548 

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner  502 665  502 665 

Innskudd fra og gjeld til kunder  45 457 206  45 457 206 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  2 319 672  2 294 324 

Ansvarlig lånekapital  498 812  491 900 
Annen gjeld  240 849 240 849 

Sum finansiell gjeld til amortisert kost  49 019 204  48 986 944 

Virkelig verdi av finansielle instrumenter målt til amortisert kost
Kontanter og fordringer på sentralbanker, utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 
og kunder, innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner og kunder, ansvarlig 
lånekapital, samt gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer måles til amortisert kost.

Måling til amortisert kost innebærer at en finansiell eiendel eller gjeld regnskapsføres 
til nåverdien av opprinnelige kontraktsfestede kontantstrømmer ved bruk av 
effektiv rentes metode, justert for mulig nedskrivning. Denne målemetoden vil ikke 
nødvendigvis gi en balanseført verdi lik markedsverdien av det samme finansielle 
instrumentet som følge av volatilitet i markedet, endrede markedsforhold, ulik tilgang 
på informasjon og endringer i investors risiko og avkastningsforventninger.

Kontanter og fordringer på sentralbanker og utlån: Virkelig verdi er estimert med 
utgangspunkt i amortisert kost da alle eiendelene er basert på avtaler med flytende 

rente og utlån med indikasjoner på verdifall er nedskrevet til virkelig verdi av 
forventede framtidige kontantstrømmer. Det eksisterer ikke et aktivt marked for kjøp 
og salg av utlånsporteføljer.

Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner er forpliktelser til flytende rente og da 
det heller ikke er skjedd en vesentlig endring i kredittspread vurderes virkelig verdi å 
tilsvare amortisert kost for disse papirene.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital er vurdert 
til virkelig verdi basert på oppgitte verdier fra Nordic Bond Pricing. Nordic Bond 
Pricing har verdivurdert papirene basert på tilgjengelig informasjon fra ledende 
verdipapirforetak innen obligasjonshandel.
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Note 41    Finansielle instrumenter til virkelig verdi

31.12.2015
Verdsettelses 

nivå 1
Verdsettelses 

nivå 2
Verdsettelses 

nivå 3 Total

Rentebærende verdipapirer 2 384 993 4 895 740 0 7 280 733

Aksjer og andeler 0 6 000 133 912 139 912

Derivater 0 555 0 555

Sum 2 384 993 4 902 295 133 912 7 421 200

NOK i tusen
Bokført verdi

31.12.15
Virkelig verdi

31.12.15

Eiendeler

Rentebærende verdipapirer  7 280 733  7 280 733 

Aksjer og andeler  139 912  139 912 

Derivater  555  555 

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi  7 421 200  7 421 200 

Gjeld

Sum finansiell gjeld til vireklig verdi  0 0 

NOK i tusen Aksjer tilgjengelig for salg Total

Inngående balanse 1. januar 2015 2 486 2 486

Netto gevinst / (tap) på finansielle instrumenter 131 426 131 426

Tilganger/avganger n.a n.a

Salg n.a n.a

Oppgjør n.a n.a

Overført fra nivå 1 eller nivå 2 n.a n.a

Overført til nivå 1 eller nivå 2 n.a n.a

Annet n.a n.a

Utgående balanse 31. desember 2015 133 912 133 912

Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi, nivå 3
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Note 41    Finansielle instrumenter til virkelig 
verdi (forts)

>>

1) Beregning av virkelig verdi knyttet til eierandeler i BankAxept 
AS og BankID Norge AS:
   
 
Skandiabanken ASA har benyttet ligningsverdier pr. 1. januar 2016 
som grunnlag for beregning av virkelig verdi pr. 31.desember 2015. 
Ut fra informasjon fra begge selskaper, samt at det foreligger 
begrensninger knyttet til hvem som kan eie selskapene, anser 
Skandiabanken at ligningsverdien gir en tilfredsstillende tilnærming 
til virkelig verdi.

2) Beregning av virkelig verdi knyttet til medlemskapet i 
foreningen Visa Norge FLI («Visa Norge»):  
 
Skandiabanken ASA viser til børsmelding  27. januar 2016 knyttet 
til verdiøkning på medlemskapet i Visa Norge i forbindelse med 
salget av Visa Europe Ltd. til Visa Inc. Skandiabanken ASA har for 
regnskapsåret 2015 bokført en verdiøkning på eierandelen i Visa 
Norge fra 0 til 131 millioner kroner.
Verdiøkningen baseres blant annet på informasjon og 
forutsetninger presentert i informasjonsskriv fra Visa Norge som 
inneholder en beskrivelse av vederlaget som Visa Norge forventer å 
motta basert på salg av sin eierandel i Visa Europe Ltd. til Visa Inc. 

Visa Norges vederlag:
I informasjonsskrivet framgår det at Visa Norges vederlag vil bestå 
av følgende komponenter (for ytterligere informasjon henvises det 
til PPA fra Visa Inc.): 
Kontantvederlag: 
Visa Norge har estimert sin del til å utgjøre 244,4 millioner Euro
Konvertible aksjer: 
Visa Norge FLI har estimert sin del til å utgjøre 83,9 millioner Euro 
Basert på et estimat på 94 564 Series C Convertible Perferred Stock 
med konverteringsfaktor på 1 til 13 952 mot børsnoterte Class A 
common stock . 
Betinget kontantvederlag: 
Visa Norge FLI opplyser at det betingede vederlaget vil kunne 
variere fra 0 til 4,7 milliarder Euro totalt for alle eierne i Visa Europe 
Ltd. Det anses vanskelig å estimere noe beløp knyttet til denne 
posten da de avgjørende faktorene ikke er kjent. 

Skandiabanken ASAs andel av vederlaget:
Visa Norge har i sitt informasjonsskriv opplyst om at de vil beregne 
en fordelingsnøkkel blant bankene i Norge etter samme prinsipper 
som Visa Europe Ltd. har benyttet i sin fordeling. Det er angitt 

i skrivet at et estimat for denne fordelingen kan være bankens 
stemmeandel på foreningens årsmøte. Skandiabanken ASA har i 
sitt estimat lagt til grunn en stemmeandel på 5,85 % som baseres 
på et snitt for de siste tre år fratrukket estimerte rabatter og 
markedsstøtte som banken har mottatt fra Visa-systemet.

Estimat på virkelig verdi av Skandiabanken ASAs andel:
Basert på informasjonen over har Skandiabanken ASA beregnet 
et utgangspunkt for estimatet på verdien av medlemskapet i Visa 
Norge med følgende komponenter:

Kontantvederlag:  137,5 millioner kroner
Konvertible aksjer: 26,4 millioner kroner 
Betinget vederlag: 0 kroner

Skandiabanken har i sitt estimat for konvertible aksjer lagt til grunn 
en likviditetsrabatt på verdien av aksjene med 50 %. Dette er 
begrunnet i restriksjoner på omsetteligheten i mottatte aksjer samt 
at det er usikkert om Visa Norge vil kunne distribuere aksjene til 
medlemmene før etter 4 år.

Skandiabanken har valgt å ikke innregne noen verdi av det 
betingede kontantvederlaget da det foreligger betydelig usikkerhet 
knyttet til vilkårene for utbetaling .

Det er i tillegg valgt å neddiskontere verdiene med 20 % ut i fra 
kursrisiko, valutarisiko, usikkerhet om skattemessig behandling 
og risikoen for at transaksjonen ikke gjennomføres (som følge 
av manglende aksept fra konkurransemyndigheter eller andre 
eksterne faktorer). I henhold til informasjonsskrivet fra Visa Norge 
er endelig skattemessig behandling ikke avklart, men det er lagt 
til grunn at transaksjonene vil falle inn under fritaksmetoden og 
dermed beskattes med 25 % av 3 % inntektsførte gevinster. Dersom 
ordinær gevinstbeskatning skulle komme til anvendelse vil det 
redusere på verdiene som tilføres bankens egenkapital. 

Oppsummert gjør dette at estimatet for virkelig verdi av 
Skandiabanken ASAs medlemskap i Visa Norge blir 131,0 millioner 
kroner pr 31. desember 2015.

Sensitivitetsanalyse: 
Sensitiviteten i estimatet er presentert i følgene tabell som 
isolerte effekter der øvrige parametere holdes uendret. Eventuelle 
påvirkninger mellom parameterne nedenfor er ikke estimert.

Informasjon om måling av virkelig verdi for verdipapirer plassert i Nivå 3:

Parameterendring  Effekt i NOK 
Skift i valutakurs NOK/EUR på +/- 10 %  +/- 11.0
Skift i valutakurs NOK/USD på +/- 10 %  +/- 2.0
Skift i aksjekursen til Visa Inc på +/- 10 %  +/- 2.0
Skift i likviditetsrabatt på aksjen +/- 10 %-poeng  +/- 8.5
Skift i andel av transaksjonen som tilfaller Visa Norge på +/- 10 %-poeng +/- 6.6
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Note 41    Finansielle instrumenter til virkelig 
verdi (forts)

Eiendeler og gjeld som er bokført til virkelig verdi, enten som følge 
av at de er holdt for handelsformål (trading), bestemt bokført til 
virkelig verdi ved første gangs innregning (virkelig verdi opsjon) 
eller holdt som tilgjengelig for salg skal klassifiseres etter hvor 
sikkert estimatet for virkelig verdi er. Klassifiseringen har 3 nivåer, 
der nivå 1 er kvoterte priser i aktive markeder, nivå 2 er verdi 
utledet fra observerbare priser for lignende aktiva (direkte eller 
indirekte) og nivå 3 er verdi som ikke er basert på observerbare 
priser, f.eks ved bruk av egen verdsettelsesmodell.

Virkelig verdi hierarkiet

Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked. Med aktivt marked 
menes at noterte prises finnes lett og jevnlig tilgjengelig på en 
børs, handelsplass, megler annet foretak som tilgjengeliggjør 
prisinformasjon. Satte priser skal representere faktiske og 
regelmessige transaksjoner. For Skandiabanken består disse 
postene av rentebærende verdipapirer og aksjer. 

Nivå 2: Andre priser enn de noterte prisene som inngår i nivå 1 og 
som er observerbare enten direkte (prissettinger) eller indirekte 
(avledet fra priser). Rentebærende verdipapirer som verdsettes 
til virkelig verdi basert på priser hentet fra handelsplasser, 
meglere eller andre foretak som tilgjengeliggjør prisinformasjon 
og Skandiabanken ikke kan påvise at handel skjer regelmessig 
ettersom ikke offisielle priser foreligger, føres til nivå 2. Ved 
anvendelse av verdsettelsesmetoder benyttes eksterne data for å 
diskontere kontantstrømmene (f.eks. priser satt at tredjepart eller 
priser for lignende finansielle instrumenter). Diskonteringsrenten 
utgår fra markedsrenter med hensyn til kreditt- og likviditetsrisiko. 
For samtlige finansielle instrument på dette nivået beregnes virkelig 
verdi gjennom diskontering av framtidige kontantstrømmer. 

Nivå 3: Vurdering ut i fra ikke observerbare priser. Hele eller 
vesentlige deler av input ved verdsettelsen krever justering basert 
på ikke -observerbare priser. Dette er tilfeller for unoterte aksjer og 
andeler, samt medlemskap i Visa Norge FLI.
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Note 42    Andre eiendeler

Note 43    Immaterielle eiendeler 

NOK i tusen 2015

Fordringer på fondsforvaltere og øvrige fordringer 133 698
Andre eindeler 5 461
Sum andre eiendeler 139 159

Fordringer på fondsforvaltere og øvrige fordringer består i hovedsak av ikke oppgjordte oppgjør mot forvaltere som oppstår som følge av kundenes salg av aksjer og verdipapirfond

NOK i tusen
IT - systemer/ 
programvare Totalt

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2015  69 360  69 360 

Tilgang  i perioden  847  847 

Avgang i perioden

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2015       70 207  70 207 

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2015  69 360  69 360 

Årets avskrivning (se note 33)  15  15 

Årets nedskrivning (se note 33)   -    -  

Avgang i perioden   -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2015 69 375 69 375

Balanseført verdi per 31.12.2015  832  832

Forventet økonomisk levetid 5 år



149- ÅRSRAPPORT 2015 - 

SKANDIABANKEN ASA MORSELSKAP

>>

Note 44    Varige driftsmidler

NOK i tusen
Påkostninger 
leide lokaler

Maskiner, 
inventar og 

transport
midler Totalt

  -  

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2015  4 290  9 035  13 325 

Tilgang  i perioden   -   640  640 

Avgang i perioden   -    -  

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2015  4 290  9 675  13 964 

  -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2015  3 480  6 595  10 075 

Årets avskrivning (se note 33)  79  228  307 

Årets nedskrivning (se note 33)   -    -    -  

Avgang i perioden   -    -    -  

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2015  3 559  6 824  10 383 

  -  

Balanseført verdi per 31.12.2015  731  2 850  3 581 

Forventet økonomisk levetid 5 år 3-5 år

NOK i tusen

Andre forpliktelser 2015

Utestående fondsoppgjør 120 785

Påløpte kostnader 75 195

Påløpte renter 15 351

Leverandørgjeld 15 469

Øvrige forpliktelser 14 049

Sum andre forpliktelser  240 849 

Note 45    Andre forpliktelser
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Note 46    Pensjoner

Beskrivelser av pensjonsordninger i Skandiabanken ASA

Skandiabanken ASA er forpliktet til å ha en tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger oppfyller lovens krav. 

Skandiabanken ASA hadde fram til 31.12.08 en ytelsesbasert 
pensjonsordning for alle sine ansatte. Denne ble lukket pr. 01.01.09 
og alle ansatte pr. dette tidspunktet kunne velge å beholde sin 
ytelsesbaserte pensjonsordning eller frivilling gå over til en 
innskuddsbasert ordning. Alle som har blitt ansatt etter 1.1.09 er 
automatisk blitt innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. 

Den ytelsesbaserte ordningen har et maksimalt pensjonsgrunnlag 
på 12 G for alle ansatte og det er ingen ansatte som har ekstra 
pensjonsordninger som går ut over dette. Denne ordningen er 
en forsikringsordning levert gjennom Livsforsikringsselskapet 
Nordea Liv Norge AS. I den ytelsesbaserte ordningen utgjør 
alderspensjonen sammen med ytelser fra folketrygden og 
hensyntatt eventuelle fripoliser fra tidligere arbeidsforhold cirka 66 
prosent av lønn ved fratredelsesalder, forutsatt full opptjeningstid 
på 30 år. Pensjonsalderen er 67 år. 

I den innskuddsbaserte ordningen får de ansatte innbetalt et bidrag 
til en personlig pensjonskonto i Livsforsikringsselskapet Nordea 
Liv Norge AS hver måned. Dette utgjør 5 prosent av lønn mellom 
1 og 6G og 8 prosent av lønn mellom 6 og 12 G. Dette tilsvarer 
de tidligere maksimale satsene for innskuddsbaserte ordninger. 
Pensjonsalderen er 67 år.

1 G var pr. 01.01.16 på 90 068 kroner. 

Mer om ytelsesbaserte ordninger
   
I den ytelsesbaserte ordningen vil den ansatte få utbetalt en 
alderspensjon på om lag 66 % av pensjonsgrunnlaget (maks 12 
G) forutsatt full opptjeningstid på 30 år. Den ansatte bærer ingen 
risiko ut over at en eventuell død før pensjonsalder vil føre til at 
midlene tilfaller de andre deltakerne i pensjonsordningen og ikke 
de etterlatte.   

Basert på faktorer som framtidig lønnsvekst, pensjonsvekt, 
levealder mv. beregnes det på måletidspunktet en nåverdi av 
de forventede pensjonsforpliktelsene. Pensjonsmidlene vil på 
måletidspunktet måles til markedsverdi. Forskjellen mellom 
nåverdien av forpliktelsene og markedsverdien på midlene 
vil bokføres som netto pensjonsforpliktelse. Har midlene en 
verdi som overstiger forpliktelsene vil disse bli bokført som 
en netto pensjonseiendel i balansen. Avvik mellom estimert 
pensjonsforpliktelse og estimert verdi av pensjonsmidler ved 
forrige regnskapsår og aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og 
virkelig verdi av pensjonsmidlene ved årets begynnelse innregnes i 
andre resultatkomponenter. 

Når aktuaren foretar sine beregninger knyttet til verdi av netto 
pensjonsforpliktelse blir det lagt til grunn en rekke økonomiske 
forutsetninger i beregningen. Disse forutsetningene baserer seg på 
Norsk regnskapsstiftelse sine anbefalte forutsetninger pr 31.12.15 
og er spesifisert i egen tabell under. Den faktoren som påvirker 
størrelsen på forpliktelsen mest er diskonteringsrenten. For 
diskontering av pensjonsforpliktelsen har man i 2015 lag til grunn 
OMF-rente i stedet for som ved tidligere år Statsobligasjonsrente. 
Det vurderes at det norske markedet for obligasjoner med 
fortrinnsrett (OMF) oppfyller kravet til foretaksobligasjoner med et 
tilstrekkelig dypt marked. Ledelsen anser denne endringen som en 
endring av estimat og ikke en prinsippendring. 
Gitt alle andre forutsetninger like så ville en fortsatt bruk av 
statsobligasjonsrente som diskonteringsrente gitt en høyere 
pensjonsforpliktelse med om lag 12 millioner kroner pr. 31.12.15.  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene er basert på langsiktige 
forventninger til avkastning på de ulike aktivaklassene. For 
obligasjoner er denne relatert til diskonteringsrenten, mens det for 
investeringer i eiendom og egenkapitalrelaterte verdipapirer legges 
til en risikopremie.

Årets pensjonskostnad er klassifisert i resultatregnskapet som en 
personalkostnad.

Gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid er 9,62 år ved 
utgangen av 2015.

Mer om innskuddsbasert pensjonsordning

Innskuddsbaserte pensjonsplaner innebærer at Skandiabanken 
ikke gir løfte om framtidig pensjon av en viss størrelse, men betaler 
et årlig innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den framtidige 
pensjonen vil avhenge av størrelsen på innskuddet og den årlige 
avkastningen på pensjonssparingen. Skandiabanken har ingen 
ytterligere forpliktelse etter at det årlige innskuddet er betalt. 
Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike 
ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsplaner blir kostnadsført 
direkte.

Avtalefestet pensjonsordning

Skandiabanken ASA er med i Fellesordningen om avtalefestet 
pensjon, AFP. Den private AFP-ordningen gir et livslangt tillegg på 
den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut fra AFP-
ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb. Selv 
om AFP-ordningen er en ytelsesplan, regnskapsføres den som en 
til.
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NOK i tusen 2015

Diskonteringsrente 2,70 %
Forventet avkastning på midlene 2,70 %
Framtidig lønnsutvikling 2,50 %
G-regulering 2,25 %
Pensjonsregulering 2,25 %
Forventet AFP-uttak fra 62 år Faktisk uttak
Demografisk forutsetninger om dødelighet K2013

Periodens pensjonskostnad 

05.10.15-31.12.15
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 618
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 593
Beregnet avkastning på pensjonsmidler -364
Administrasjonskostnader 30
Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkludert arbeidsgiveravgift 1 877
Innskuddsbaserte ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 1 434
Avtalefestet pensjon inkl. arbeidsgiveravgift 642
Netto pensjonskostnader 3 952

Effekter ført over totalresultatet

05.10.15-31.12.15
Estimatavvik gevinst/tap - endring i økonomiske forutsetninger -12 181
Estimatavvik gevinst/tap - erfaringsbaserte justeringer -11 427
Estimatavvik gevinst - endring i andre forhold, pensjonsmidler 5 424
Arbeidsgiveravgift -2 404
Sum ført over totalresultatet før skatteeffekt -20 588
Avvik relatert til IAS19R

Sum effekt mot aktuarielle gevinster og tap -20 588

Aktuarielle gevinster og (tap) pr 5.10 brutto før skatteeffekt -29 814
Aktuarielle gevinster og (tap) pr 31.12. brutto før skatteeffekt -9 226
Aktuarielle gevinster og (tap) pr 31.12. brutto etter skatteeffekt -6 926

Netto pensjonsforpliktelse i balansen

2015
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 73 264
Virkelig verdi av pensjonsmidler -53 026
Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 20 238
Arbeidsgiveravgift 2 854
Netto pensjonsforpliktelse i balansen 23 092

Bevegelse i pensjonsforpliktelse i balansen

2015
Inngående balanse 95 018
Nåverdi av årets opptjening 1 386
Årets rentekostnad 593
Estimatavvik som følge av endrede parametre -12 818
Estimatavvik som følge av avvik fra forventning -11 428
Utbetaling til pensjonister -124
Utgående balanse 73 264

Økonomiske forutsetninger
De viktigste økonomiske forutsetningene som er benyttet i aktuarberegningen er som følger:

Note 46    Pensjoner (forts)
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Note 46    Pensjoner (forts)>>

2015

Aksjer 9,10 %
Obligasjoner 74,30 %
Eiendom 13,80 %
Øvrige 2,80 %
Sum 100,00 %

NOK i tusen 2015

Bevegelse i pensjonsmidler i balansen

Inngående balanse 56 401
Beregnet avkastning 364
Administrasjonskostnader -30
Årets pensjonsutbetaling -129
Estimatavvik som følge av endrede parametre 7
Estimatavvik som følge av avvik fra forventning -5 432
Innbetalt pensjonspremie 1 844
Utgående balanse 53 026

2015

Antall personer som er med i pensjonsordningene

- herav i ytelsesordninger  65 
- herav pensjonister og uføre  6 
- herav med innskuddspensjon  193 

2016

Estimert bidrag til ytelsesbaserte ordninger  7 179 
Estimert bidrag til innskudsbaserte ordninger  6 000 
Sum forventede bidrag til pensjonsordninger inkl. arbeidsgiveravgift  13 179 

Medlemmer i pensjonsordningen

Forventede bidrag til pensjonsordningene neste regnskapsår

Plassering av pensjonsmidler
Den sikrede pensjonsordningen i Norge er i hovedsak forsikret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS
og pensjonsmidlene er således knyttet til en forsikringspolise. Det er knyttet en rentegaranti til forsikringen som
innebærer at det er Livsforsikringsselskapet Nordea Liv som har risiko for avkastningen på pensjonsmidlene.

Tabellen nedenfor viser fordeling av pensjonsmidler på ulike aktivaklasser.    
 

Sensitivitetsanalyse pensjonsforpliktelse 
Sensitivitetsanalysen er basert på endring i en av forutsetningene, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante. 
I realiteten vil det være samvariasjoner mellom forutsetningene, slik at endringer i noen av forutsetningene kan samvariere. 

Gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid for ansatte omfattet av ytelsesordningen er 9,2 år. 

NOK i tusen
Endring i 

forutsetning
Endring i 

forpliktelsen

Diskonteringsrente 0,50 % -8 638

Diskonteringsrente -0,50 % 6 740

Lønnsvekst 0,50 % 3 036

Lønnsvekst -0,50 % -5 450

Pensjons- og G-regulering 0,50 % 2 885

Pensjons- og G-regulering -0,50 % -5 168

Levealder + 1 år 3 481
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Transaksjoner med alle nærstående parter er basert på prinsipp om armlengdes avstand. 

Note 47    Opplysninger om nærstående parter

NOK i tusen 31.12.2015

Fordring på opptrukket trekkfasilitet mot Skandiabanken Boligkreditt AS 1 853 330
Skandiabanken Boligkreditt AS sin innskuddskonto i Skandiabanken ASA 491 149

NOK i tusen 5.10.2015 - 31.12.2015

Leverte tjenester i henhold til forvaltningsavtale 1 255

Renteinntekt på trekkfasilitet 10 361

Rentekostnad på innskuddkonto 156

NOK i tusen 05.10.2015 - 31.12.2015

Kjøpte tjenester serviceavtaler 14 554

Sum transaksjoner med nærstående parter 14 554

Eiendeler/gjeld mot Skandiabanken Boligkreditt AS

Transaksjoner med Skandiabanken Boligkreditt AS

Transaksjoner med selskaper i Skandiakonsernet
Kostnader relatert til tjenester levert av Skandiakonsernet består i hovedsak av IT drift, tjenester fra felles funksjoner, samt felles prosjekter i perioden fram 
til 4. oktober 2015. I tillegg har det i 2015 påløpt kostnader i forbindelse med reorganiserings- og børsnoteringsprosessen. Etter 4. oktober 2015 har det 
kun vært kostnader i henhold til inngåtte TSA-avtaler nevnt ovenfor med Skandia i Sverige. Pr. 31.12.15 har Skandiakonsernet til gode 4,9 MNOK for leverte 
tjenester i henhold til inngåtte avtaler.

Salg av boliglån til Skandiabanken Boligkreditt AS 
Skandiabanken ASA selger boliglån til sitt boligkredittforetak Skandiabanken 
Boligkreditt AS. Det er kun lån med en lavere LTV enn 75 % som kan bli solgt 
til boligkredittforetaket. Salget og overføringen av lån skjer til markedsvilkår. 
Etter overføringen av lånene er det Skandiabanken Boligkreditt AS som 
overtar alle risikoer og fordeler knyttet til de solgte boliglånene.  

Det praktiske rundt overføring av nye lån og tilbakeføring av lån blir foretatt 
av ansatte i Skandiabanken ASA. Tilbakeføring av lån fra Skandiabanken 
Boligkreditt AS til Skandiabanken ASA vil i hovedsak kun være aktuelt om 
kunden ønsker opplåning/refinansiering av sitt lån. Misligholdte lån vil bli 
liggende i Skandiabanken Boligkreditt AS og behandles på samme måte og 
som misligholdte utlån til bolig i Skandiabanken ASA.

Forvaltningsavtale mellom Skandiabanken ASA og Skandiabanken 
Boligkreditt AS 
Det er inngått en forvaltningsavtale mellom Skandiabanken ASA og 
Skandiabanken Boligkreditt AS hvor Skandiabanken Boligkreditt AS kjøper 
administrative tjenester fra Skandiabanken ASA.  Dette er tjenester knyttet 
til blant annet daglig leder, Treasury, IT-tjenester, økonomi, regnskap og 
risikostyring. Avtalen er inngått til forretningsmessige vilkår.  

Trekkfasiliteter til Skandiabanken Boligkreditt AS 
Skandiabanken ASA har utstedt en trekkfasilitet og en revolverende 
kredittfasilitet til Skandiabanken Boligkreditt. Trekkfasiliteten er delt 
i to kredittfasiliteter, hver på 3 milliarder kroner og med løpetid på 
henholdsvis 364 dager og tre år. Den revolverende kredittfasiliteten 
tilsvarer Skandiabanken Boligkreditts betalingsforpliktelser over de neste 
12 månedene i relasjon til utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 
og har en løpetid på inntil fire måneder etter siste forfallsdato på OMFene. 
Begge fasiliteter har flytende rente med et påslag på 3-måneders NIBOR. 
Prisfastsettelsen er gjort til forretningsmessige vilkår.  

Innskuddskontoer i Skandiabanken ASA 
Skandiabanken Boligkreditt AS har to ordinære innskuddskontoer i 
Skandiabanken ASA som begge har rente til forretningsmessige vilkår.     

Inngåtte tjenesteleveranseavtaler med Skandia Liv og Skandiabanken 
AB i Sverige
Skandiabanken ASA har inngått en tjenesteleveranseavtale (Transitional 
Service Agreement – «TSA») med Skandia Liv og Skandiabanken AB, hvor 
Skandiabanken ASA skal få levert visse tjenester i en periode på maksimalt 
18 måneder fra transaksjonen som ble gjennomført 05.10.15. Tjenestene 
omfatter følgende hovedområder: (i) IT infrastruktur og drift, (ii) regnskaps- 
og rapporteringsverktøy (iii) Treasury tjenester og (iv) verdipapirtjenester 
for handel i fond og aksjer. Hensyntatt vekslingskurs SEK/NOK er månedlig 
kostnad om lag 6,0 millioner kroner.
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>> Note 48  Aksjekapital og eierstruktur

Antall aksjer Eierandel i %

Norge 14 553 925 13.66 %

Europa for øvrig 75 633 297 71.00 %

Nord-Amerika 16 324 898 15.32 %

Øvrig 12 880 0.02 %

Sum 106 525 000 100.00 %

Aksjekapital: 

Aksjeeiere: De 20 største aksjeeiere pr. 31.12.2015:

Geografisk fordeling av aksjeeiere pr. 31.12.15:  

31.12.2015
Endring i 

aksjekapital
Total 

aksjekapital 
Pålydende 

kr Antall aksjer

17.04.2015 Stiftelse av selskapet Midgard prosjekt I ASA (nå Skandiabanken ASA) 1 000 000 1 000 000 10 100 000

05.10.2015 Forhøyelse av aksjekapital med tingsinnskudd 1 000 000 000 1 001 000 000 10 101 000 000

05.10.2015 Nedsettelse av aksjekapital med tilbakebetaling til eier -1 000 000 1 000 000 000 10 100 000 000

02.11.2015 Forhøyelse av aksjekapital med kontantinnskudd 65 250 000 1 065 250 000 10 106 525 000

Investor Forvalterkonto Antall aksjer Eierandel i %

LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIA Nei 31 950 000 29.99 %

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Ja 7 011 262 6.58 %

FERD AS Nei 4 350 000 4.08 %

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Ja 3 503 658 3.29 %

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL Ja 3 077 623 2.89 %

STATE STREET BANK AND TRUST CO. Ja 2 727 067 2.56 %

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Ja 2 630 563 2.47 %

JP MORGAN CLEARING CORP. Ja 2 500 000 2.35 %

STATE STREET BANK AND TRUST CO. Ja 2 069 086 1.94 %

J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON Ja 1 977 693 1.86 %

SOCIETE GENERALE S.A Ja 1 784 435 1.68 %

STATE STREET BANK & TRUST COMPANY Ja 1 505 364 1.41 %

MORGAN STANLEY & CO. LLC Ja 1 413 997 1.33 %

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY Ja 1 379 836 1.30 %

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Ja 1 327 716 1.25 %

STATE STREET BANK & TRUST CO. Ja 1 303 700 1.22 %

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Ja 1 295 096 1.22 %

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT Nei 1 268 200 1.19 %

NYKREDIT BANK A/S Ja 1 069 143 1.00 %

UBS AG, LONDON BRANCH Ja 1 050 000 0.99 %

Antall aksjer hos de 20 største eierne 75 194 439 70.59 %

Totalt antall aksjer 106 525 000 100.00 %

Aksjeeierlisten er basert på Verdipapirsentralen (VPS) sitt aksjeeierregister per 31. desember 2015. Det vises til eget kapittel i årsrapporten for en liste over de reelle eierne av 
aksjer som er plassert på forvalterkonti.

Antall aksjeeiere i Skandiabanken ASA pr. 31.12.15 var 4 767, hvor av 3 516 aksjeeiere hadde en beholdnig på 1 000 aksjer eller mindre 

Skandiabanken ASA har ikke egne aksjer pr. 31.12.15 og har heller ikke hatt egne aksjer i regnskapsperioden
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Note 49   Resultat pr. aksje

NOK i hele kroner 2015

Resultat til egenkapitalinvestorene 79 134 000
Antall aksjer (vektet gjennomsnitt) 104 350 000
Resultat pr. aksje (basis) 0,76
Resultat pr. aksje (utvannet) 0,76

Skandiabanken ASA hadde ikke utstedt aksjer fram til 5.oktober 
2015 siden selskapet før dette tidspunktet var en norsk filial av det 
svenske selskapet Skandiabanken AB i Sverige. Det ble 5.oktober 
2015 foretatt en reorganisering av selskapet (capital reorganisation) 
hvor filialen ble omorganisert fra å være en filial, til et heleid 
datterselskap av Livsförsäkringsaktiebolaget Skandia i Sverige. På 
tidspunktet for omorganiseringen ble det utstedt 100 millioner 
aksjer. Det ble i forbindelse med børsnoteringen 2. november 2015 
foretatt en kapitalforhøyelse med utstedelse av 6,525 millioner nye 

aksjer, slik at totalt antall utstedte aksjer pr. 31. desember 2015 var 
106 525 000 aksjer.For beregningen av resultat pr. aksje i 2015 er 
det benyttet et veiet snitt for perioden oktober til desember 2015.

Nøkkeltallet resultat per aksje har som hovedformål å vise 
avkastning til konsernets ordinære aksjonærer. Påløpt rente i 
perioden, som skal utbetales til hybridkapitalinvestorene, har 
derfor blitt trukket fra resultatet i perioden i beregningen av 
periodens resultat per aksje.      

Note 50   Hendelser etter balansedagen

Skandiabanken ASA er medlem av foreningen Visa Norge FLI («Visa 
Norge»), som er aksjonær i Visa Europe Ltd. Skandiabanken har i 
januar 2016 mottatt informasjon fra Visa Norge som har gjort det 
mulig å estimere virkelig verdi av eiendelen på balansedagen. Dette 
er omtalt i styrets beretning og i note 39. 

Finansdepartementet har i februar 2016 fastsatt inntredelsesavgift 
i Bankenes Sikringsfond til 7,8 millioner kroner som er bokført som 
rentekostnad.

I januar 2016 har Skandiabanken ASA inngått avtaler med Atea 
AS for å drifte bankens kontor-IT-plattform, Basefarm AS for 
bankens virksomhets-IT-plattform samt Tieto Norge AS for bankens 
verdipapirhandelsplattform. Disse løsningene vil erstatte tjenestene 
som nå leveres av Livförsäkringsbolaget Skandia («Skandia Liv») og 
Skandiabanken AB under Transitional Service Agreements (TSA).

I januar 2016 lanserte Skandiabanken i samarbeid med Holberg 
Fondsforvaltning tre livssyklusfond. Fondene investerer i andre 
verdipapirfond, og investeringen og risikoprofilene i de individuelle 
livssyklusfondene er tilpasset tre ulike tidshorisonter.

Basert på bankens ICAAP i første kvartal 2016, vedtok styret 31. 
mars 2016 en økning av Skandiabankens mål for ren kjernekapital 
til 13,5 prosent, implementere et mål for kjernekapital på 15 prosent 
og øke målet for ansvarlig kapital til 17 prosent. I ICAAP-rapporten 
er Pilar 2a kravet satt til 1 prosent og Pilar 2b kravet til å være 0 
prosent, som gir et samlet Pilar 2 krav på 1 prosent.
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Erklæring
I henhold til verdipapirhandelsloven § 5-5

Vi bekrefter, etter vår beste overbevisning, at konsernets og selskapets årsregnskap for 2015 er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og selskapets eiendeler, gjeld, finansielle 
stilling og resultat som helhet. 

Vi bekrefter også at styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og selskapet, 
sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.
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