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Virksomhetsområder og drift 
 
Virksomheten 
Skandiabanken AB Filial Norge (heretter kalt «filialen» eller «Skandiabanken») er en filial av 
Skandiabanken Aktiebolag (publ) 516401-9738 i Sverige (heretter kalt «banken i Sverige» eller 
«hovedkontoret»). Den norske virksomheten består pr 31.12.2014 kun av Skandiabanken.   
Virksomheten i Norge drives fra Bergen, der filialen har sitt hovedkontor. Hovedkontoret i Sverige 
ligger i Stockholm. 
 
Banken i Sverige, som ble etablert 1. juli 1994, er et heleid datterselskap av Försäkringsaktiebolaget 
Skandia (heretter «Skandia AB»). Filialen i Norge ble etablert 29.06.99 og www.skandiabanken.no ble 
lansert 27. april 2000.  
 
Filialens regnskap inngår i regnskapet for banken i Sverige. 
 
Visjon og forretningsidé 
Visjon: 

Alle skal oppleve oss som den enkleste banken å forholde seg til. 
 
Forretningsidé: 

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

Det skal vi klare ved å utfordre sammen med kunden og være åpen og enkel i design og 
funksjonalitet, i produkter og priser, i all vår kommunikasjon, internt i organisasjonen og gjennom vår 
adferd. Vårt kundeløfte er «Det skal være enkelt». 
 
Skandiabanken skal sikre langsiktig vekst og lønnsomhet ved å utvide eksisterende markedsposisjon. 
Vi skal fortsatt utfordre det norske bankmarkedet. Vi skal være ledende på kundeopplevelse, levere 
attraktive produkter og utfordre med et annerledes konsept som skiller seg ut. Med dette mener vi at vi 
skal være modige, våge å utfordre ”etablerte oppfatninger” og være nyskapende i våre handlinger. Vi 
utfordrer også med åpenhet, oppfordrer våre kunder til å velge hva som er best ut fra deres behov og 
er ikke redde for å bli sammenlignet på kundeservice, kvalitet og pris.  
 
Virksomhetsområder 
Skandiabankens virksomhetsområder er samlet under avdelingen Produkt. Avdelingen har ansvar for 
samtlige produkter som distribueres gjennom kanalene; Nettbanken (www.skandiabanken.no), SMS-
banken (02265) og Mobilbanken (m.skandiabanken.no). 
 
Produktområdene og løsningene som Produkt ansvarer for omfatter blant annet; Innskuddskonti, 
Betalingsløsninger, Forbrukslån, Utlån, Verdipapir Forsikring og sikkerhetslösninger.  I Utlån inngår lån 
som gis til privatpersoner for å finansiere egen bolig, hytte eller bil. Forbrukslån består av kredittkort og 
kontokreditter som gis til kunder uten krav til sikkerhet i aktiva. Verdipapirer omfatter både aksjehandel 
på internett og en fondsmarkedsplass med Norges største tilbud av fond fra ledende norske og 
utenlandske forvaltere. 
 
 
Kundene 
Antall aktive kunder i Skandiabanken har gjennom året økt med 1,6% (3,3%) til 396.345. 
 
Vi gjennomfører løpende kundetilfredshetsmålinger i samarbeid med Norsk Kundebarometer i regi av 
Handelshøyskolen BI som viser høy kundetilfredshet og lojalitet. I den offisielle målingen i 2014 ble 
Skandiabanken igjen kåret til å ha de mest fornøyde kundene i Norge innenfor finansnæringen. I 
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målingen inngikk over 30 bransjer fordelt på 180 bedrifter som alle tilbyr produkter og tjenester til 
privatkunder. Tilfredshetsmålingene brukes aktivt i videreutvikling og forbedring av kundetilbudet. I 
tillegg har vi utstrakt bruk av kundepanel og kundeundersøkelser i utviklingsarbeidet.  
Skandiabanken deltar også i Reputation Institutes måling for omdømme blant de mest synlige 
bedriftene i Norge. Også her skårer banken høyest sammenlignet med andre i samme bransje. 
Gjennom positiv omtale i mange forbrukerspørsmål og media generelt, aktiv kundedialog og fokus på 
innfrielse av kundenes forventninger, er det vår  vurdering at merkevareposisjonen er sterk i det 
norske markedet. 
 
Forskning og utviklingsarbeid 
Skandiabanken har forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til å vedlikeholde og videreutvikle den 
totale digitale plattformen for skandiabanken.no.  Aktivitetene omfatter vedlikehold og videreutvikling 
av bankens internettsider, mobile kanaler og underliggende prosesser og systemer.   
 
Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til 
grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for kommende år og langsiktige prognoser for årene 
fremover. Filialen i Norge er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 
 
 
Arbeidsmiljø, personale, likestilling og ytre miljø 
 
Personale og arbeidsmiljø 
Skandiabanken hadde gjennomsnittlig 220 (202) ansatte i regnskapsåret og totalt sykefravær utgjorde 
3,0% (3,0%).   
 
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har 
resultert i store materielle- eller personskader. 
 
Filialens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i løpet av året. En rekke saker er blitt 
behandlet i utvalget og løsninger er vurdert og gjennomført. 
 
Likestilling 
Skandiabanken har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 
menn. Personal- og ansettelsespolicyen tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling 
grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, karriereutvikling og rekruttering. 
 
Av selskapets 220 (213) ansatte ved utgangen av året, er 130 (126) kvinner og 90 (87) menn. Av totalt 
23 (24) ledende ansatte er 12 menn og 11 kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er 433. 549 og 
523.245 for menn. Hovedforklaringen på forskjellen i gjennomsnittslønn er flere menn enn kvinner i 
selskapets lederstillinger og fagstillinger, samt at det er flere kvinner enn menn i deltidsstillinger. 
 
Det gjennomføres årlig to organisasjonsundersøkelser som måler lederskap og 
medarbeidertilfredshet. Resultatene for selskapet er jevnt over gode. Organisasjonsundersøkelsen 
søker også å fange opp ulikheter mellom kjønnene når det gjelder blant annet lønn og personlig 
utvikling. Skandiabanken vil fortsette å gjennomføre slike målinger i kommende år for å sikre høyt 
fokus på arbeidsmiljø, og vil samtidig søke å utvikle målingene til i større grad å måle medarbeideres 
motivasjon, kompetanse og kundefokus. Samarbeidet med tillitsvalgte er både positivt og 
verdiskapende og bidrar etter vår vurdering til at selskapet har et godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder 
og effektive prosesser. 
 
Skandiabanken ønsker at de ansatte skal ha balanse i livet og de ansatte oppfordres til å ha en 
fornuftig fordeling mellom jobb og arbeid 
 
Styret vil takke alle medarbeidere for god innsats gjennom året. 
 
Diskriminering 
Skandiabanken er opptatt av å fremme likestilling og likeverd.  Gjennom ansettelsesrutiner og tett 
samarbeid med tillitsvalgte søker man å sikre at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven følges. 
Organisasjonsundersøkelsene nevnt i forrige avsnitt er også en viktig kilde til informasjon om dette. 
Det avholdes også jevnlige samtaler med den enkelte ansatte og i alle team. 
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Ytre miljø 
Virksomheten er ikke av en slik karakter at den forurenser eller er egnet til å forurense det ytre miljø. 
 
Samfunnsansvar 
Skandiabanken har i 2014 startet opp en selvstendig stiftelse med formål å gjøre en forskjell. Stiftelsen 
gjør dette gjennom å støtte initiativ eller organisasjoner som bidrar positivt til barn og unges utvikling 
og samfunnsintegrering. Styret i stiftelsen er satt sammen av personer som engasjerer seg i 
samfunnet og som har bred erfaring fra denne typen arbeid.  For øvrig vises til Skandiabankens 
nettsider for ytterligere informasjon. Skandiabankens eier Skandia Liv har i en årrekke drevet 
tilsvarende arbeid og har omtalt dette på selskapets hjemmesider skandia.se. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet 
Sammenligningstallene for 2013 er omarbeidet som følge av at regnskapsføring av provisjonsinntekter 
og -kostnader er delvis omklassifisert i første halvår 2014. Det henvises til årsregnskapets note 33 for 
ytterligere informasjon. 
 
Resultat 
Årsresultat etter skatt har økt med 86,6% til 
371,9mill (199,3 mill).  Totalresultatet ble på 
373,3 mill etter skatt (193,4 mill). Den ordinære 
bankdriften viser en positiv utvikling med en solid 
økning i rentenetto på grunn av veksten i utlån til 
boligformål.  Provisjonsnetto har hatt en noe 
negativ utvikling som følge av reduksjon i 
provisjonsinntekter fra kort- og 
transaksjonsprovisjoner. Lønnskostnader og 
generelle administrasjonskostnader utgjorde 0,8% 
(0,9%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 
Forholdet mellom kostnader og inntekter før 
kredittap (K/I) utgjorde 0,45 (0,58) som er en 
kraftig reduksjon mot fjoråret. Dette er et resultat 
av at banken har kunnet vokse utlånene og dermed inntektene kraftig uten tilsvarende vekst i 
kostnadene. 
 
Den effektive skattesatsen avviker fra ordinær skattesats på 28% på grunn av poster uten fradragsrett.  
Det henvises til skattenoten i årsregnskapet for ytterligere detaljer. 
 
Mislighold og tap 
Tapene på utlån er i linje med fjoråret, og utgjorde 
39,8mill (30,5 mill).  Dette utgjør en tapsprosent 
mot gjennomsnittlig utlånsvolum i perioden på 
0,08% (0,09%).  Vi har hatt den stabile utviklingen 
som forventet i fjor.    
 
Vi forventer fortsatt en stabil utvikling i misligholdte 
engasjementer i tiden fremover.  Kvaliteten i 
boliglånsporteføljen er solid og nye engasjement er 
begrenset til 85% av verdiestimat.  Det forventes 
derfor ikke noen vesentlig endring i tapssituasjonen 
knyttet til boliglån på kort eller mellomlang sikt. For 
konto- og kortkredittene er det også forventet en 
stabil utvikling av misligholdet som følge av tiltakene som er iverksatt og den beskjedne økningen i 
arbeidsledighet vi har sett. I den kommende periode er det derfor forventet en fortsatt stabil utvikling i 
tapsnivået.  
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Kontantstrøm 
Total kontantstrøm er positiv og utgjør 0,90mrd (-0,20mrd). Veksten i utlån til kunder har vært mindre 
enn fjoråret, men anses allikevel som høy. For året har utstedelse av verdipapirer som finansiering av 
utlånene vært mer på linje med utlånene. Bankens portefølje av likvide verdipapirer utgjør 9,06mrd 
(7,07mrd). Banken har i inneværende år fortsatt å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Disse er satt 
opp under svensk lov og utstedes via banken i Sverige. Dette sammen med økning i utstedelse av  
sertifikater og obligasjoner har tilført banken 7,03mrd (8,16 mrd) i likviditet som inngår i den totale 
kontantstrømmen.  
 
Likviditetsporteføljen utgjør 21,3% (18,7%) av totale innskudd fra kunder.  
Filialens innskuddsdekning er også redusert til 83,1% (86,9%) som følge av at banken har fortsatt å 
hente finansiering i kapitalmarkedet gjennom  MTN-er og Obligasjoner med Fortrinnsrett. 
 
Ved utgangen av året utgjorde likviditetsbeholdning i Norges Bank 0,59mrd (0,50mrd). Innbetalinger 
av renter fra kundene økte sammenlignet med fjoråret og utgjorde 2,1mrd (1,5mrd). Utbetaling av 
renter til kunder har også økt og utgjorde 1,2mrd (0,9mrd).  
 
Vi forventer en utflating i den totale likviditetsbeholdningen i den kommende perioden. Dette som følge 
av at likviditeten vil kunne justeres mer dynamisk som følge av introduksjonen av markedsfinansiering. 
Selv om utlånene skulle avvike fra innskuddene vil dette kunne kompenseres med økning eller 
reduksjon i markedsfinansiering. 
  
Forvaltningskapital 
Filialen hadde ved utgangen av året en forvaltningskapital på 61,72mrd (51,41mrd) som utgjør en 
økning på 10,3mrd (13,84mrd) eller 20,0%.  Denne økningen er lavere enn fjoråret, men større enn 
tidligere år og skyldes den fortsatte veksten i boliglånsvolum. 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen er økt mot fjoråret og endte på 2,68mrd (1,65mrd).  Dette skyldes at fjorårets resultat er 
tillagt egenkapitalen samt at filialen er tilført egenkapital fra morbanken som følge av den kraftige 
veksten i fjor og inneværende år. I tillegg har de økte kapitalkravene til bankene som er innført både i 
Sverige og i Norge bidratt til å øke kravet på filialen. Egenkapitalandelen har økt og er nå på 4,34% 
(3,22%) . Fri egenkapital er ikke beregnet ettersom Skandiabanken er en filial av utenlandsk foretak.  
 
Utlån 
Brutto utlån til kunder har økt med 7,54mrd 
(16,82mrd) til 51,05mrd (43,51mrd). Dette utgjør en 
endring på 17,3% (63,0%).  Banken yter kun lån til 
privatkunder.  Av totale utlån utgjør boliglån og 
boligkreditter, som gis innenfor maksimalt 85% av 
verdien, en andel på 94,0% (93,2%). 
 
Innlån 
Brutto innskudd fra kunder økte med 4,63mrd 
(2,7mrd) til 42,43mrd (37,79mrd) som utgjør en 
økning på 12,3% (7,9%). Innlån fra banken i 
Sverige består av ansvarlig lånekapital på 443 mill.  
 
Kapitaldekning 
Filialen i Norge er underlagt kapitaldekningsreglene for morselskapet i Sverige og utfører derfor ingen 
egen beregning.  Skandiabanken benytter Standardisert Basel II i sin beregning. 
Kapitaldekningsgraden utgjør ved utgangen av året 14,2% (13,5%) og ren kjernekapitaldekning utgjør 
12,0% (10,9%). 
 
Hendelser etter balansedagen 
I januar 2015 ble det offentliggjort at Skandia vurderer å børsnotere Skandiabankens norske 
virksomhet med mål om å fremme vekst og utvikling. Skandiabanken i Norge har vist en fantastisk 
utvikling og det er nå rett tidspunkt for å utrede om den norske banken er tjent med å bli en frittstående 
enhet. Dette er i tråd med Skandias strategi om å satse offensivt på det svenske markedet. 
Utredningen forventes å foreligge i løpet av våren. Ut over dette har det  ikke inntrådt noen vesentlige 
hendelser etter periodens utløp. 
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Finansiell risiko 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko tilsvarer risikoen for at individer, foretak, finansielle institusjoner og andre parter ikke 
kommer til å kunne leve opp til sine forpliktelser og at eventuelle sikkerheter ikke er tilstrekkelige for å 
dekke bankens fordringer. Filialens kredittrisikoprofil er underlagt felles instruksjoner for 
bankkonsernet. Ved innvilgelse av kreditter benyttes et automatisert kredittbeslutningssystem basert 
på definerte kriterier og scorekort som vurderer blant annet betjeningsevne, sannsynlighet for 
mislighold og sikkerhet. Automatisert kredittbeslutning sikrer en homogen utlånsportefølje der 
kvaliteten gjennomgående er høy.  Rutiner for håndtering av problemengasjementer og 
avsetningsprinsipper er tilpasset Skandiabankens rammer og innenfor lovgivningen, og sikrer rask 
kundekontakt ved indikasjoner på betalingsproblemer. Selskapet har i tillegg høy fokus på 
porteføljeovervåking og styring og gjennomfører løpende risikoanalyser.  
 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko omhandler risikoen at den virkelige verdien på et finansielt instrument eller fremtidige 
kontantstrømmer fra et finansielt instrument påvirkes av forandringer i markedspriser. Skandiabanken 
eksponeres for markedsrisiko i form av renterisiko, valutarisiko samt annen prisrisiko. 
 
Renterisiko 
Renterisiko fremkommer ved at rentebindingstider for eiendeler, gjeld og derivatinstrumenter ikke 
sammenfaller og den virkelige verdien eller fremtidige kontantstrømmen påvirkes av endringer i 
markedsrenter.  Filialens lave følsomhet for renterisiko er i tråd med målsettingen om at 
resultatoppstillingen i størst mulig grad skal avspeile den faktiske bankbevegelsen og i begrenset grad 
være påvirkbar av eksterne faktorer, som tilfeldige svingninger i markedsrenter. 
 
Skandiabankens inn- og utlåning har kort rentebinding, hvilket innebærer at rentene kan endres om 
nivået på pengemarkedsrentene forandres.  Filialen praktiserer de varslingsfristene som er angitt ved 
lov ved endringer av rentebetingelser ovenfor sine kunder. Det søkes imidlertid i størst mulig grad at 
renteendringene blir sammenfallende for innskuddsprodukter og utlånsprodukter. Renterisikoen i 
balansen er derfor lav og vil i begrenset grad påvirke filialens resultat. 
 
Valutarisiko 
Valutarisikoen oppstår pga at eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta ikke er like store og den virkelige 
verdien eller kontantstrømmen påvirkes av forandringer i valutakurs.  Skandiabanken eksponeres for 
valutarisiko hovedsakelig gjennom inn- og utlåning til hovedkontoret i Sverige.  For å minimere 
valutarisikoen har vi valgt å veksle om fordringer/gjeld i utenlandsk valuta til norske kroner løpende. 
 
Annen prisrisiko 
Annen prisrisiko er risikoen for at den virkelige verdien på et finansielt instrument eller fremtidige 
kontantstrømmer fra et finansielt instrument påvirkes av forandringer i markedspriser.  Eksponeringen 
for annen prisrisiko er minimal og omfatter kun et ubetydelig handelslager av aksjer og verdipapirer 
som holdes av banken i Sverige på vegne av konsernet som helhet. 
 
Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden 
for å anskaffe likviditet øker betydelig. Likviditeten i Sverige og Norge samordnes og likviditet flyttes 
mellom land med overskudd til land med underskudd om dette er nødvendig.  Denne typen 
likviditetsflyt og sikring av denne ved hjelp av valutaswap (hos banken i Sverige) skjer så smidig og 
kostnadseffektivt som mulig.  Samordningen minimerer likviditetsrisikoen og utjevner svingninger 
f.eks. i samband med lønnsutbetalinger ettersom disse skjer på ulike datoer i måneden i de to 
landene. 
 
Operasjonell risiko 
 
Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge av ikke formålstjenlige eller mislykkede 
interne prosesser, menneskelige feil, feilaktige system eller eksterne hendelser.  Definisjonen 
inkluderer legal risiko, men ekskluderer omdømmerisiko og strategisk risiko. Målet er at kunder, 
ansatte, allmennheten og øvrige interessenter skal oppleve Skandiabanken som en sikker bank der 
kundens eiendeler og informasjon om kunden er godt beskyttet.  Målet omfatter  
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Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Oppstilling av totalresultat
Tall i tusen kroner Note 2014 2013

Renteinntekter 4 2 092 985           1 546 712           
Rentekostnader 4 1 247 798           989 477              
Netto renteinntekter 845 187              557 235              

Provisjonsinntekter       5 267 359              255 138              
Provisjonskostnader 5 119 295              102 765              
Netto provisjonsinntekter 148 064              152 373              

Netto verdiendring og gevinst/tap på sert., oblig. og andre rentebærende verdipapirer 2 285                  17 187                
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og øvrige verdipapirer som er oml.midler 18 288                (480)                    
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 20 573                16 707                

Andre driftsinntekter 6 3 163                  2 714                  
Personalkostnader 7, 20 172 362              147 701              
Administrasjonskostnader 7 287 901              270 948              

Avskrivning & nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 10 1 486                  2 305                  
Årsresultat før tap 555 238              308 075              

Tap på utlån 16 39 763                30 460                
Årsesultat før skatt 515 475              277 615              

Skatt 8 143 576              78 297                
Årsresultat etter skatt 371 899              199 318              

Overføringer
Overført til annen egenkapital 371 899              199 318              
Sum overføringer 371 899              199 318              

OPPSTILLING OVER TOTALRESULTATET
Årsresultat etter skatt 371 899              199 318              
Andre resultatkomponenter
Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelige for salg
overført til resultat 7 063                  (13 367)               
Skatteeffekt av andre resultatkomponenter som vil bli reklassifisert til resultatet (1 907)                 3 609                  
Andre resultatkomponenter som vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt 5 156                  (9 758)                 
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger (5 159)                 5 214                  
Skatteeffekt av andre resultatkomponenter som ikke vil bli reklassifisert til resultatet 1 393                  (1 408)                 
Andre resultatkomponenter som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt (3 766)                 3 806                  

Sum andre resultatkomponenter (etter skatt) 1 390                  (5 952)                 

Årets totalresultat 373 289              193 366              
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Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Kontantstrømoppstilling
Tall i tusen kroner 2014 2013

Den løpende virksomheten
Resultat før skatt 515 475             277 615                
 - hvorav innbetalte renter 2 072 373          1 514 263             
 - hvorav utbetalte renter (1 228 923)         (940 761)              
Justering for poster som ikke inngår i kontanstrøn
Urealisert del av nettoresultat finansielle transaksjoner (12 471)              (17 628)                
Av-/nedskrivninger  -                        
 -av-  og nedskrivninger av matrielle eiendeler 1 472                 2 224                    
 -av-  og nedskrivninger av immatrielle eiendeler 14                      81                         
Resultat materielle og immaterielle tilganger 1 486                 2 305                    
Tap 39 763               34 829                  
Avsetning til pensjoner IAS 39 (endring er tatt med i kontantstrøm fra den løpende virksomheten) 7 796                 5 454                    
Betalt skatt (84 755)              (64 370)                
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før forandringer i eiendeler og gjeld 467 294             238 205                

Reduksjon (+)/økning (-) beholdning av rentebærende verdipapir og aksjer (1 955 542)         2 891 224             
Reduksjon (+)/økning (-) utlåning til kunder (7 559 964)         (16 841 941)         
Reduksjon (-)/økning (+) gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 7 026 015          8 162 165             
Reduksjon (-) / økning (+) i øvrig gjeld (84 863)              175 014                
Reduksjon (+) / økning (-) i øvrige tilganger 70 013               (133 718)              
Reduksjon (-) / økning (+) i innlåning fra kunder 4 639 486          2 773 449             
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten 2 602 439          (2 735 602)           

Investeringsvirksomheten

Investert i materielle eiendeler (593)                   (1 718)                  
Kontanstrøm fra investeringsvirksomheten (593)                   (1 718)                  

Finansieringsvirksomheten
Lån fra morbank (2 365 088)         2 365 088             
Egenkapitalinnskudd 659 728             167 000                
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten (1 705 360)         2 532 088             

Årets kontantstrøm 896 486             (205 232)              

Likviditetsbeholdning ved årets start 582 723             787 954                
Likviditetsbeholdning ved årets slutt 1 479 209          582 723                
Endring likviditetsbeholdning 896 486             (205 231)              

Likvide midler
Kasse og tilgodehavende hos sentralbanker 587 744             499 327                
Utlåning til sentralbanker 700 000              -                           
Utlåning til kreditinstitusjoner 203 103             94 331                  
Gjeld til kreditinstitusjoner (inkl. lån internt) (11 638)              (10 935)                
Likvide midler 1 479 209          582 723                
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Endring i egenkapital
Tall i tusen kroner

EGENKAPITAL

Syntetisk 
aksjekapital

Tilbakeholdt 
resultat

Aktuarielle 
gevinster og 

tap

Virkelig verdi 
av finansielle 

eiendeler 
tilgjengelig 

for salg Sum

Inngående egenkapital 2013           130 000        1 160 991 -25 428          27 011            1 292 574    

Årets resultat regnskapsført over resultat 2013 199 318          199 318       
Andre resultatkomponenter regnskapsført i egenkapital 
2013 (etter skatt)

-9 757            -9 757          

Effekt av endring av skattesats på utsatt skatt tidligere år 
(andre resultatkomponenter)

240                 240              

Pensjoner IAS 19 3 806              3 806           
Egenkapitalinnskudd           167 000 167 000       
Utgående egenkapital 2013 297 000          1 360 309       -21 382          17 254            1 653 181    

Årets resultat regnskapsført over resultat 2014           371 899 371 899       
Pensjoner IAS 19 -3 766            -3 766          
Andre resultatkomponenter regnskapsført i egenkapital 
2014 (etter skatt)

-5 156            -5 156          

Implementeringseffekt IAS19R 4 246              4 246           
Egenkapitalinnskudd           659 278 659 278       
Utgående egenkapital 2014 956 278          1 732 208       -20 902          12 098            2 679 682    
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Note 1 - Regnskapsprinsipper  
 
GENERELT 
 
SkandiaBanken AB NUF er hjemmehørende i Norge og er filial av SkandiaBanken AB i Sverige.  Selskapets 
hovedkontor er lokalisert i Folke Bernadottesvei 38 i Bergen. Hovedaktivitetene i selskapet er ordinær 
bankvirksomhet rettet utelukkende mot mot privatpersoner. Regnskapsprinsippene som benyttes er beskrevet 
nedenfor. Regnskapet er basert på en forutsetning om fortsatt drift. 
 
Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og International Financial Reporting Standards (IFRS).  
 
Selskapet 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 2014.  
 
 
ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Nye og reviderte standarder for regnskapsåret 2014 
De IFRSer og fortolkningsuttalelser som er gjeldende for årsregnskapet 2014 er benyttet. Et fåtall endringer har 
inntruffet med ikrafttredelse i 2014. Dette gjelder IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Avtaler som gir felles kontroll, 
IFRS 12 Informasjon om interesser i andre selskaper og Endringer IAS 32 Motregning av finansielle eiendeler og 
finansielle forpliktelser  Disse har ikke hatt vesentlig effekt på regnskapet. 
 
Øvrige endringer 
Provisjonsinntekter og provisjonskostnader har delvis blitt omklassifisert i 2014. Formålet med dette er å få et 
mer rettvisende bilde av provisjonsnetto. Det vises til egen note som omhandler dette. 
 
 
Nye og reviderte standarder for regnskapsårene 2015 eller senere 
En rekke nye eller endrede standarder og fortolkninger trer i kraft i løpet av neste regnskapsår og er ikke 
anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. I den grad forventede effekter på regnskapet ved anvendelsen av 
følgende nye eller endrede standarder og fortolkninger ikke er beskrevet nedenfor, forventes de nye reglene 
ikke har noen vesentlig påvirkning på Skandiabankens finansielle rapporter. 
 
IFRS 15 inntekter 
Tanken er at en enkelt standard vil erstatte eksisterende standarder og uttalelser om inntekt. En helhetlig 
modell for inntektsføring er foreslått uavhengig av næring og type transaksjon. Dette vil bli gjort i henhold til en 
fem-trinnsmodell som i korte trekk betyr at et selskap bør innregne inntekter i takt med at ytelsens 
kontraktsmessige forpliktelser er oppfylt. Et selskap skal for hver kontrakt med kunden identifisere 
ytelsesforpliktelser for hvert produkt eller tjeneste og deretter tildele en transaksjonspris allokert til hver 
respektive forpliktelse. En inntekt skal deretter rapporteres når ytelsens forpliktelse er oppfylt. I 
Skandiabankens er det hovedsakelig inntekter i provisjonsinntekter som berøres. Den foreløpige vurderingen 
er at standarden vil ha liten innvirkning på Skandiabanken. IFRS 15 vil imidlertid medføre økte krav til 
offentliggjøring. 
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter 
IFRS 9 Financial Instruments 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. Standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. I desember 2011 ble IFRS 7 endret, som 
betyr økt opplysningskrav i den perioden der IFRS 9 anvendes første gang. Hovedprinsippene i IFRS 9 er 
beskrevet nedenfor: 
Etter IFRS 9, skal alle regnskapsførte finansielle eiendeler som omfattes av IAS 39 Finansielle instrumenter: 
heretter måles til enten amortisert kost eller virkelig verdi. Finansielle eiendeler holdt innenfor en 
forretningsmodell som har som formål å samle de kontraktsmessige kontantstrømmer, og instrumenter som 
kun har kontrakterte kontantstrømmer i form av renter og avdrag på utestående hovedstol, verdsettes til 
amortisert kost ved utgangen av perioden. Alle andre finansielle eiendeler skal vurderes til virkelig verdi over 
resultatet eller andre resultatkomponenter. 
 
IFRS 9s påvirkning på klassifisering og måling av finansielle forpliktelser er i hovedsak knyttet til endringer i 
virkelig verdi som følge av endringer i kredittrisikoen for en finansiell forpliktelse. For finansielle forpliktelser 
som klassifiseres som virkelig verdi over resultatet skal man, etter IFRS 9, presentere den del av beløpet som 
utgjør forandringen i virkelig verdi som er avhengig av kredittrisiko i andre resultatkomponenter. Dette gjelder 
forutsatt at regnskapsføringen av virkningen av endringen i forpliktelsens kredittrisiko i andre 
resultatkomponenter ikke skaper eller øker feil av matchingen i rapporteringen av resultatene. Endringer i 
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virkelig verdi som skyldes forpliktelsens kredittrisiko vil ikke bli reklassifisert til resultatet i etterfølgende 
periode. Under dagens IAS 39, presenteres hele forandringen i virkelig verdi i resultatregnskapet. 
 
IFRS 9 inneholder også nye prinsipper for verdifall. De nye prinsippene innebærer at man beregner 
avsetninger for tap på utlån basert på forventet tap i stedet inntrufne. Prinsippene for sikringsbokføring under 
IFRS 9 er også i endring og gir større muligheter til å koble sikringsaktiviteter til selve risikostyring. Den 
retrospektive beregningen av effekten av sikringene blir erstattet av mer kvalitative vurderinger. 
 
Ledelsens vurdering er at anvendelsen av IFRS 9 vil påvirke beløpene som rapporteres i regnskapet i form av 
Skandiabankens finansielle eiendeler, spesielt for Skandiabankens avsetninger for tap på utlån. En detaljert 
analyse har ennå ikke blitt laget av effektene av å innføre standarden og kan derfor ennå ikke kvantifiseres. 
Øvrige endringer i standarder og fortolkningsuttalelser vil, basert på våre foreløpige vurderinger med 
utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt. 
 
INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRINGSPRINSIPPER 
 
Netto renteinntekter 
Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av 
renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer og eventuelt andre gebyrer som er å anse som en 
integrert del av den effektive renten. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontrakts-festede 
kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontant-strømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte 
transaksjons-kostnader som ikke betales direkte av kunden. 
Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert 
kost, og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av etableringsgebyrer på 
utlån til virkelig verdi, som inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer 
beregnes som effektiv rente av netto nedskrevet verdi. Renteinntekter på finansielle instrumenter presentert 
som utlån innregnes i linjen for "Renteinntekter” 
 
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 ble utført.  Provisjonskostnader er transaksjonsbasert og 
innregnes i perioden tjenestene ble mottatt. 
 
Driftskostnader 
Driftskostnader består av lønn, administrasjons- og salgskostnader.  Disse kostnadene blir periodisert og 
kostnadsført innen regnskapsperioden. 
 
 
VALUTA 
Skandiabanken AB NUFs presentasjonsvaluta og selskapets funksjonelle valuta er norske kroner.  Selskapets 
morbank i Sverige har svenske kroner som presentasjonsvaluta. 
 
 
SEGMENTER 
Selskapets hovedvirksomhet er å tilby privatpersoner et fullt tjenestespekter av finansielle karakter i Norge. I 
rapportering til ledelsen er virksomheten i Norge kun delt inn i ett segment.  Dette driftssegmentet kan igjen deles 
inn i produktområder som i dag utgjør følgende; kreditt, innskudd, betalingstjenester og spareprodukter.  Innenfor 
produktkategorien Kreditt tilbyr banken følgende produkter; utlån til bolig og bil, kredittkort, kontokreditt, og 
verdipapirkreditt. Produktkategorien innskudd omfatter Alt-I-Ett konto, sparekonto og høyrentekonto.  
Betalingstjenestene omfatter innenlands- og utenlands betaling og tilknyttede tjenester.  Banken har et vidt 
fondsspekter og tilbyr handel i mer enn 400 ulike fond samt aksjehandel.  Denne inndelingen reflekterer best 
hvordan virksomheten følges opp av ledelsen. Det er ikke utarbeidet egen note vedrørende segmenter da det kun 
er et segment som inngår i ledelsesrapporteringen. 
 
 
VARIGE DRIFTSMIDLER  
Selskapet varige driftsmidler består av inventar, maskiner og EDB-systemer som benyttes av selskapet til egen 
virksomhet. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. Det gjennomføres lineære avskrivninger over forventet utnyttbar levetid. I de tilfeller hvor 
driftsmidler eller betydelige deler av et driftsmiddel har forskjellig levetid balanseføres og avskrives de separat. 
Forventet utnyttbar levetid og restverdien, med mindre uvesentlig, revurderes årlig. En eiendels balanseførte beløp 
nedskrives hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført beløp.  
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IMMATERIELLE EIENDELER 
Immaterielle eiendeler som anskaffes separat eller som gruppe, balanseføres til virkelig verdi på 
anskaffelsestidspunktet. I immaterielle eiendeler inngår spesialtilpasset egenutviklet software. Disse vurderes til 
anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningstid og -
metode vurderes årlig. Ved balanseføring av nye immaterielle eiendeler må det kunne påvises at det er sannsynlig 
at fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte selskapet. I tillegg må eiendelens 
kostpris kunne estimeres pålitelig. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på 
verdifall, for øvrig behandles nedskrivning på immaterielle eiendeler og reversering av nedskrivning på samme 
måte som beskrevet for varige driftsmidler.   
 
 
VERDIFALL 
Selskapet vurderer balanseført beløp for eiendeler og identifiserbare immaterielle årlig eller oftere hvis hendelser 
og endringer i forutsetninger indikerer at balanseført beløp ikke er gjenvinnbart. Indikatorer som vurderes som 
vesentlige av selskapet og som kan utløse testing for verdifall inkluderer:  

- Signifikant resultatsvikt i forhold til historiske eller forventede fremtidige resultater 
- Signifikante endringer i selskapets bruk av eiendelene eller overordnet strategi for virksomheten 
- Signifikante negative trender for bransjen eller økonomien 

 
Tidligere foretatte nedskrivninger for verdifall, bortsett fra for goodwill, blir reversert dersom forutsetningene for 
nedskrivninger ikke lenger er til stede. Nedskrivningene reverseres kun i den utstrekning at balanseført beløp ikke 
overstiger det som ville vært balanseført beløp etter avskrivninger på tidspunkt for reversering om verdifall ikke 
hadde blitt innregnet.   
 

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 de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen 
utløper, eller 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 i en av de etterfølgende kategorier: 

- 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.  Det er unntak for et derivat som er øremerket og effektivt som sikringsinstrument. 
Finansielle eiendeler som klassifiseres som trading, måles til virkelig verdi på balansetidspunktet. Endringer i 
virkelig verdi føres 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.  
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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 
På tidspunktet for IFRS implementering og i etterfølgende perioder ved første gangs innregning, kan alle finansielle 
eiendeler og forpliktelser klassifiseres til virkelig verdi over resultatet dersom:  

- klassifiseringen reduserer mismatch i måling eller innregning som ellers ville oppstått som følge av ulike 
regler for måling av eiendeler og forpliktelser 

- 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 
Verdipapirer tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne 
kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Verdipapirer i denne kategorien måles til virkelig 
verdi, mens endringen i verdi føres over andre resultatkomponenter.  Hvert kvartal gjennomføres det vurdering om 
det har inntrådt et verdifall.  Om dette verdifallet er signifikant eller har hatt en varighet lenger enn ni måneder, blir 
det samlede tapet – målt som differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi, fratrukket eventuell 
verdiforringelse på den finansielle eiendelen som tidligere er førtover resultat før andre resultatkomponenter. 
Verdiforringelse på aksjer og tilsvarende instrumenter ført i over resultat før andre resultatkomponenter 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 foretaket ved førstegangsinnregning øremerker til virkelig verdi over resultatet 
- de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer 

Holde til forfall eiendeler regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode.  
 
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. 
Dersom det er verdsettingsmetode som er i vanlig bruk av deltakerne i markedet for å prissette instrumentet og 
denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedstransaksjoner, benyttes 
denne metoden.  
 
NEDSKRIVNING AV FINANSIELLE EIENDELER 
På hvert rapporteringstidspunkt vurderer konsernet om det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. En 
finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler nedskrives hvis det foreligger objektive indikasjoner på 
verdifall. Objektive indikasjoner på verdifall omfatter: 

- vesentlige finansielle problemer hos debitor 
- betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd 
- tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling 
- andre konkrete forhold som har inntruffet. 
- Reforhandling av lånebetingelser for å underlette låntagers stilling regnes som en objektiv indikasjon. 

 
Individuelle nedskrivninger på utlån 

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 engasjement-enes balanseførte verdi. Periodens 
nedskrivning resultatføres under "Tap på utlån". 
 
Gruppenedskrivninger på utlån 
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 er 
gruppert ut fra lik kredittrisiko og i samsvar med inndeling av kundene etter hovedsektorer eller -næringer samt 
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risikoklasse. Beregning av nedskrivning foretas per gruppe av finansielle eiendeler med utgangspunkt i estimater 
for konjunktursituasjonen samt tapserfaring for de respektive gruppene. 
 
Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes balanseførte verdi. For utlån resultatføres periodens endringer 
under "Tap på utlån". Gruppenedskrivningene er på samme måte som individuelle nedskrivninger neddiskontert. 
Neddiskonteringsfaktoren er basert på observerte erfaringstall fra individuelle nedskrivninger. Det beregnes renter 
på nedskrevne gruppevurderte engasjementer etter samme prinsipper og basert på samme erfaringsgrunnlag som 
for individuelt vurderte engasjementer. 
 
 
UTBYTTE 
Utbytte fra investeringer innregnes når selskapet har en ubetinget rett til å motta utbyttet.  
 
 
REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER 
En avsetning innregnes når selskapet har en legal eller underforstått forpliktelse som følge av en tidligere hendelse 
og det er sannsynlig at dette vil medføre utbetaling eller overføring av andre eiendeler for å gjøre opp forpliktelsen.  
 
 
PENSJONER 
Ytelsesbaserte pensjonsplaner, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig 
anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. 
 
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og 
aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) innregnes gjennom andre resultatposter og inngår i årets 
totalresultat.  Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader. 
 
Selskapet innregnet alle akkumulerte netto aktuarielle tap og gevinster mot egenkapitalen via andre 
resultatkomponenter pr 2012 som følge av overgangen til IAS19R. 
 
 
SKATT 
Skattekostnaden representerer summen av periodeskatt og utsatt skatt.  
 
Periodeskatt  
Periodeskatt er betalbar skatt basert på skattemessig resultat for året.  
 
Utsatt skatt 
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.  
 
Utsatt skatteforpliktelse innregnes for midlertidige forskjeller som følge av investeringer i datterselskaper, tilknyttede 
selskaper og felleskontrollert virksomhet, unntatt i de tilfeller hvor selskapet er i stand til å kontrollere reversering av 
midlertidige forskjeller og det er sannsynlig at den midlertidige forskjell ikke vil reverseres i overskuelig fremtid. 
Utsatt skattefordel som oppstår fra fradragsberettigede midlertidige forskjeller for slike investeringer innregnes kun i 
den grad det er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig skattbar inntekt til å utnytte fordelen av den midlertidige 
forskjellen og de er forventet å reversere i overskuelig fremtid.  
 
Periodeskatt og utsatt skatt for perioden 
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.  
 
 
BRUK AV ESTIMATER  
 
Generelt 
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 
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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. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, som hovedsakelig består av egenutvikler software, vurderes årlig for 
å sikre at avskrivningsmetoden og avskrivningsperioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter. 
Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Det blir foretatt nedskrivninger når det foreligger indikasjon på verdifall.  
 
Tap på finansielle eiendeler 

For finansielle eiendeler som ikke er regnskapsført til virkelig verdi vurderes det om det på balansedagen finnes 
objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Selskapet 
benytter både individuelle og gruppenedskrivninger av utlån. Nedskrivning på utlån beregnes som forskjellen 
mellom balanseført verdi av utlånet og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med 
lånets effektive rente. 
 
Pensjoner 
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. 
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Note 2 - FINANSIELL RISIKOSTYRING  
 
Generelt - Finansiell risiko og øvrig risiko 
 
Mål, organisasjon og styring 
 
Med Skandiabanken refereres i denne noten både til den norske virksomheten og til virksomheten i hele 
Skandiabanken AB (morselskap med filial).  Bankens komitéer knyttet til risikostyringen er felles for den norske 
og svenske virksomheten, dersom ikke annet er angitt i denne note. Banken har en lokal ledelse i Norge i tillegg 
til bankens overordnede ledelse (Bankledningen) i Sverige.  
 
All forretningsvirksomhet er risikoeksponert og Skandiabankens mål og policy er å begrense påvirkningen fra 
disse risikene på resultatet. Skandiabankens risikoappetitt er lav og all volumvekst skjer under kontrollert og 
bevist risikoeksponering. Den risikohåndtering som benyttes har som formål å opprettholde balansen mellom 
risiko og avkastning til aksjonærene. Dette skjer blant annet gjennom aktiv håndtering av risiko i form av 
overvåkning, fortløpende oppfølging og kontroll. 
 
1. Riskorganisasjon og styring 
 
Syret 
Skandiabankens styre har det ytterste ansvaret for bankens risikonivå og for å bedømme kapitalbehovet. Styret 
angir retningslinjer til administrerende direktør angående risikostyring og risikohåndtering, risikokontroll, 
rapportering m.m. gjennom utstedte policyer og instrukser. Styret er således den ytterste eieren av bankens 
risikohåndteringssystem og skal påse at banken har god intern kontroll. En stor del av styrets arbeid gjøres i de 
ulike styreutvalgene. Utvalgene er tilsatt for å, innenfor spesifikke rammer, granske disse områder så som 
finansiell rapportering, risikohåndtering og risikokontroll samt ICAAP m.m. samt forberede saker innenfor disse 
områdene til styremøtene. 
 
Styrets Risiko- og ICAAP-utvalg (RIKU) 
Utvalget skal, for styrets regning, granske ledelsens anbefalinger vedrørende risikohåndtering og risikokontroll, 
spesielt i spørsmål om strukturen og implementeringen av Skandiabankens risikorammeverk, den interne 
kontrollens kvalitet og effektivitet, limit for risikoappetitt, risikoprofiler og kapitalplanleggingsprosessen, så vel som 
resultatet av ICAAP. Utvalget skal fatte beslutninger i slike spørsmål som styret har delegert til utvalget. 
 
Styrets revisjonsutvalg 
Utvalget skal bistå styret ved i å bistå styrets i oppgavene knyttet til å fortløpende bedømme Skandiabankens 
økonomiske situasjon og påse at selskapets organisasjon er utformet sånn at bokføringen, forvaltningen av 
midler og selskapets økonomiske forhold ellers kontrolleres på en betryggende måte. 
 
Administrerende direktør og dennes komitéer  
Skandiabankens administrerende direktør har det overordnede operative ansvaret for styring og kontroll av 
bankens risiko og er ansvarlig for rapportering til styret. Administrerende direktør har ansvar for å kommunisere 
og implementere styrets syn på risikostyring og risikokontroll og sikre at det er en finnes en effektiv intern kontroll 
i organisasjonen. Basert på styrets overgripende styringsdokumenter utarbeider administrerende direktør mer 
detaljerte instruksjoner for operasjonell styring, håndtering og kontroll av bankens risiko. Administrerende direktør 
har også delegert deler av sitt operative ansvar for risikostyring til selskapets Risksjef og enhetsledere. Den 
overgripende risikostyringen og kontrollen skjer under administrerende direktørs ledelse. 
 
ALCO 
Asset & Liability Committee (ALCO) har ansvar for å overvåke Skandiabankens nåværende og framtidige risiko- 
og kapitalsituasjon. Komitéen har en sammensetning av medlemmer som muliggjør diskusjoner som har til 
formål å optimere risikohåndteringen samt sikre at proaktive og effektive tiltak vedtas. Komitéen behandler 
således framtidige risiko-, finansierings- og kapitalstrategier samt likviditetsspørsmål, Skandiabankens 
kapitalstruktur og samtlige risker som påvirker kapital, likviditet og finansiell stabilitet. 
 
I ALCO skjer en gjennomgang av den månedlige risikorapporten. Videre foreslår komitéen nivået på risikolimiter 
som styret skal beslutte, samt metoder for risikomåling og fordeling av internt kapital mellom virksomhetene. 
ACLO består av følgende medlemmer: Adm. Dir., Sjef for Admin support, kontroll & kreditt, Chief Financial Officer 
(CFO), Sjef for Treasury samt Risksjef. Komitéen skal ha minst ti møter pr år. 
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Kredittkomitéen  
Kredittkomitéen har ansvar for å overvåke Skandiabankens nåværende og framtidige kredittrisikosituasjon, 
definere hvilke regler som skal gjelde for kredittgivningen samt for å bevilge større og/eller komplekse kreditter. 
Komitéen har en sammensetning av kompetanse og erfaring som gjør det mulig å føre diskusjoner om den 
samlede kredittporteføljens kvalitet samt hvilke kredittbeslutninger som bør tas for at kredittapene skal holdes 
innenfor godkjent nivå. Løpende overvåkning og rapportering av kredittrisikoen rapporteres til ALCO for 
diskusjon. 
 
Kredittkomitéen består av følgende medlemmer: Adm. Dir., kredittsjef, leder for Produkt og Prosess i Norge, sjef 
produkt Bank i Sverige og Leder økonomi Norge 
 
Enheten «Regelverk, støtte og kontroll» (RSK) 

Enheten for håndtering av risiko og regeletterlevelse i banken jobber tett sammen med de ulike 
forretningsenhetene og utgjør en del av førstelinjeansvaret. Enheten følger opp og støtter linjeansvarlige med 
risikobedømming som omhandler enkelte handler eller virksomheten som helhet, samt håndtering og 
rapportering av incidenter/hendelser. Enheten følger opp Skandiabankens håndtering av compliancerisiko 
gjennom å støtte linjeansvarlig i å håndtere og etterleve eksterne og interne regelverk. Enheten rapporterer til 
Skandiabankens sjef for Admin support, kontroll & kreditt og samarbeider med Funksjonen for Riskkontroll.  
 
Funksjonen for Riskkontroll (FRK) 

Funksjonen for Riskkontroll er ansvarlig for den overordnede risikostyringen samt kontroll, sammensetning, 
analyse og rapportering av samtlige av Skandiabankens risker. FRKs ansvar omfatter kredittrisiko (inkludert 
risikoklassifiseringssystem) og motpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operativ risiko, forretningsrisiko 
samt strategisk risiko. FRK skal også overvåke og utfordre Skandiabankens risikohåndtering og 
risikorapportering samt validere at den utføres på en korrekt og hensiktsmessig måte. FRK er direkte underlagt 
Skandiabankens Risksjef. Risksjefen rapporterer til Skandiabankens Adm. Dir., styre og til CRO i Skandia Liv. 
 
Funksjonen for Regeletterlevelse (Compliance-funksjonen) 
Compliance er ansvarlig for å identifisere, vurdere, kontrollere og rapportere risikoer for sanksjoner, betydelige 
økonomiske tap eller tap av omdømme som selskapet kan bli påført som følge av mangelfull regeletterlevelse 
knyttet til den konsesjonspliktige virksomheten (compliancerisiko). Funksjonen skal også gi råd og støtte 
vedrørende compliance-spørsmål. 
 
Complance er outsourcet gjennom en avtale med Skandia Liv, som i Compliancefunksjonen har utpekt en Chief 
Compliance Officer (CCO) på Skandiabankens vegne. CCO rapporterer jevnlig status for Skandiabankens 
regeletterlevelse til Skandiabankens Adm. Dir. og styre. 
 
Virksomhet outsourcet i henhold til avtale 
Enhetene Treasury, Sikkerhet, HR, IT, og det meste av økonomiavdelingen håndteres av Skandia Liv i henhold til 
avtale og i samsvar med instrukser fastsatt av Skandiabankens styre. Skandia Livs risikokontroll er ansvarlig for 
løpende oppfølging av risiko i de outsourcede enheter. 
 
Virksomhet 
Risikoen ved Skandiabankens virksomhet skal løpende identifiseres, håndteres, overvåkes og rapporters av 
linjeledere for hvert viksomhets-, produkt- og prosessområde. Metodikken Skandiabanken blant annet bruker for 
identifisering og vurdering av risiko er en Risk Self Assessment modell. Internrevisjonen årlige revisjonsplan er 
basert på de identifiserte riskene i virksomheten. 
 
Skandiabakens plasseringer, markeds- og likviditetsrisiko styres og overvåkes av Skandia Livs Treasuryfunksjon 
i henhold til avtale mellom Skandiabanken og Skandia Liv og etter instruks fastsatt av Skandiabankens styre. 
Treasury har sin egen risikokontroll som er ansvarlig for den daglige oppfølging og kontroll av risiko. 
 
ICAAP-prosessen 

I prosessen for vurdering av bankens samlede kapitalbehov (ICAAP) analyseres samtlige vesentlige risikoer som 
Skandiabanken er, eller kan være eksponert for basert på fastsatte forretnings-, finansierings- og 
virksomhetsplaner. Stresstester og scenarioanalyser baseres på en rekke makro- og mikro-scenarier for å 
analysere effekten av ugunstige forhold på kapitalkravet. Denne risikovurderingen er grunnlaget for 
kapitalplanlegging. Dette betyr at Skandiabanken holder kapital for de vesentlige risikoene der kapital anses å 
være et betydelig risikoabsorberende element. Den største enkeltrisikoen hvor kapitalen ikke allokert er 
likviditetsrisiko, bortsett fra spreadrisikoen i investeringsporteføljen som er en sub-komponent av likviditetsrisiko. 
Ut over denne avsetningen mener Skandiabanken at ikke likviditetsrisikoen kan håndteres ved å allokere 
ytterligere kapital. Risikoen styres gjennom etablerte proaktiv prosesser for overvåking, eskalering, kontroller og 
finansieringsplaner samt av styregodkjente retningslinjer og limiter. 
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2. Fordeling av risikoansvar – de tre forsvarslinjene 
Virksomheten i Skandiabanken skal kjennetegnes av god intern kontroll. Skandiabankens interne kontroll bygger 
på en virksomhetstilpasset anvendelse av prinsippet om tre såkalte forsvarslinjer. De tre forsvarslinjene utgjør det 
generelle grunnlaget for selskapets risikohåndtering, risikokontroll og regeletterlevelse.  Prinsippet med tre 
forsvarslinjer har som formål å tydeliggjøre oppdelingen av ansvar for risiko og regeletterlevelse og i selskapet og 
skiller mellom: 

 Første forsvarslinje som styrer og kontrollerer virksomheten (med dens risikoer og krav på 
regeletterlevelse), 

 Funksjonene i andre forsvarslinje som følger opp og kontrollerer virksomhetsstyringen og kontrollen av 
risikoer og regeletterlevelse i første forsvarslinje, og 

 Funksjonene i tredje forsvarslinje som evaluerer selskapets samlede håndtering av risiko og 
regeletterlevelse. 

 
Nedenfor presenteres en oversikt over oppgaver og ansvar innenfor den enkelte forsvarslinje. 
 
Virksomhetens ansvar  - første forsvarslinje 
De operative enhetene utgjør den første forsvarslinje, noe som betyr at forretningsenhetene er ansvarlig for å 
håndtere drift og kontroll av risikoene som finnes i denne. De operative enhetene har, med andre ord, det fulle 
ansvar for den operative forvaltningen og risikoene som oppstår i sin virksomhet. 
 
I de operative forretningsenhetenes ansvar ligger i hovedsak å gjennomføre en risikokartlegging en risiko 
inventar (herunder risiko knyttet til manglende etterlevelse), rapportere og håndtere risiko og brudd på interne 
eller eksterne regelverk, verdsettelse og måling av disse risikoene, samt implementere styringsdokumentasjon 
for forretningsenheten og løpende sørge for at eksterne og interne regler etterleves. 
 
Skandiabankens funksjoner i andrelinjeforsvar 
Den andre linjen forsvarslinjen er ansvarlig for overordnet risikostyring og uavhengig oppfølging av risiko og 
regeletterlevelse, samt en samlet analyse og rapportering av Skandiabankens risiko. Andre forsvarslinje 
opprettholder prinsipper og rammer for førstelinje risikostyring og validerer førstelinjes metoder og modeller for 
måling av risiko og kontroll. Den andre forsvarslinjen skal også utfordre førstelinjens arbeid. Skandiabankens 
Risksjef støtter også Adm. Dir. i håndteringen av visse overgripende risikoer og i håndteringen av nye risikoer der 
metoder og modeller for førstelinjens risikostyring ennå ikke er på plass. Organiseringen og styringen av 
virksomheten og menneskene i den andre forsvarslinjen kan ikke utformes på en slik måte at den truer eller 
risikerer å true kravene til selvstendighet / uavhengighet. 
 
Skandiabankens andrelinjeforsvar består av funksjonen for riskkontroll, Risksjef og Funksjonen for 
Regeletterlevelse. Selskapets styre vedtar policyer som regulerer disse funksjoners/rollenes nærmere ansvar, 
arbeidsoppgaver og rapporteringsrutiner. 
 
Skandiabankens funksjoner i tredje forsvarslinje 
Den tredje forsvarslinjen er den delen av virksomheten som er ansvarlig for det utføres en uavhengig vurdering 
(revisjon) av arbeidet til både første og andrelinjeforsvar. Internrevisjon, heretter Revisjonsfunksjonen, utgjør 
tredje forsvarslinje. 
 
Revisjonsfunksjonen er funksjonelt uavhengig, undersøkende og i noen grad rådgivende funksjoner, hvis 
oppgave er å evaluere og dermed forbedre virksomheten i Skandiabanken. Internrevisjonsfunksjonen rapporterer 
direkte til Skandiabankens styre og er organisatorisk helt atskilt fra Skandiabankens øvrige virksomhet. 
 
Skandias styre vedtar retningslinjer for internrevisjonsfunksjonen som blant annet spesifiserer dens ansvar, 
plikter og rapporteringsrutiner. 
  
 
3. Kredittrisiko og kredittkvalitet  
 
Kredittrisiko  

Kredittrisiko tilsvarer risikoen for at individer, foretak, finansielle institusjoner og andre parter ikke kommer til å 
kunne leve opp til sine forpliktelser og at eventuelle sikkerheter ikke er tilstrekkelige for å dekke bankens 
fordringer. Det henvises til note 16 for oversikt over bankens kredittrisikoeksponering. 
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Styring av kredittrisiko 
Det overordnede ansvaret for Skandiabankens kredittrisiko påhviler Adm. Dir. Adm. Dir. har delegert ansvar for 
kredittrisiko for lån til allmennheten til Kredittsjefen. Ansvar for kredittrisiko for overskuddslikviditet og store 
engasjementer har Adm. Dir. delegert til CFO. 
 
Risksjef har overordnet ansvar for styring og kontroll av kredittrisiko. ALCO er ansvarlig for overvåking av 
Skandiabankens risiko- og kapitalsituasjon. Forslag til policy- og limitendringer skal sendes minst årlig til styrets 
Risk og ICAAP komité etter behandling i Skandiabankens ALCO og kredittkomité. Kredittkomitéen fatter vedtak i 
spesielle kredittspørsmål, behandler kreditt-relaterte regelverksspørsmål og beslutningskriterier for kredittgivning. 
Styrets Risk og ICAAP-komité skal minst årlig gjennomgå og godkjenne strategier, modeller og retningslinjer som 
gjelder for Skandiabankens håndtering av kredittrisiko. 
 
Styring og måling av kredittrisiko 
Styringen av kredittrisiko bestemmes av om kredittrisikoen skyldes utlån til allmennheten i form av massemarked 
eller om kredittrisikoen er knyttet til øvrige eksponeringer, fremfor alt knyttet til plasseringer av 
overskuddslikviditet. 
 
Skandiabankens utlån til allmennheten utgjør massemarkedsengasjement til enkeltpersoner primært i form av lån 
med sikkerhet i fast eiendom, borettslag eller bil, nedbetalingslån, forbrukslån, kontokreditt og kredittkort samt 
verdipapirkreditt. Utlån så som forbrukskreditter og konto- og kredittkort består i hovedsak av et stort antall 
homogene lån med begrenset verdi og stor risikospredning. 
 
Risikoen styres ved å sikre at alle kredittsaker blir prøvd gjennom en vurdering av låntakers betalingsevne og 
finansiell stilling og en verdivurdering av mottatte sikkerheter. Risikoen styres også ved å ta hensyn til motpartens 
totale engasjement inkludert eventuelle medlåntageres engasjement. Vurderingen skjer hovedsakelig gjennom et 
automatisert kredittregelverk med såkalt kredittscoring som et sentralt element. 
 
Styring av kredittrisiko for massemarked har som mål å redusere kredittap og målsettingen er at utlånene i størst 
mulig grad skal bestå av et stort antall kreditter med lav risiko og god risikospredning.  
 
Skandiabanken holder overskuddslikviditet som investeres i kortsiktige utlån og verdipapirer med motparter og 
utstedere innenfor stat, kommuner, institusjoner og bedrifter. I tillegg har Skandiabanken eksponeringer mot 
derivatmotparter. Risikoen styres ved at eksponeringer bedømmes ved å vurdere motpartens 
tilbakebetalingsevne og finansiell stilling samt en vurdering av eventuelle mottatte sikkerheter. I motsetning til 
massemarkedseksponeringer skjer vurderingen av kredittverdigheten for motparter og utstedere alltid gjennom 
en manuell test. Styret har delegert disse testene til Skandiabankens ALCO. Beholdningen av rentebærende 
obligasjoner representerer Skandiabankens likviditetsreserve. 
 
Konsentrasjonsrisiko utgjør risiko knyttet til finansielle instrumenter med likeartede egenskaper og som kan 
påvirkes på samme måte ved endringer i markedet. Skandiabanken overvåker konsentrasjoner fra ulike 
perspektiver, slik som geografisk fordeling pr land og innenfor respektive land, så vel som større eksponering mot 
enkeltkunder og enheter og grupper av kunder og enheter med gjensidige bånd.  
 
Motpartsrisiko er inkludert i kredittrisiko og risiko knyttet til endringer i markedsverdien av derivater. Av disse er 
kun risiko knyttet til rente- og valutaderivater aktuelle for Skandiabanken. 
 
 
I beregning av motpartsrisiko for kapitaldekningsformål anvendes markedsverdimetoden og et beløp for mulig 
endring i risiko legges til. Med mulig endring i risiko refereres til et beløp som skal reflektere muligheten for at den 
positive markedsverdien stiger i løpet av perioden. Beløpet for mulig endring i risiko beregnes ved at kontraktens 
nominelt beløp multiplisert med en risikofaktor. Risikofaktoren er avhengig av løpetid og type derivatinstrument. 
 
Metode for å sette kredittlimit for derivater gjøres i henhold til gjeldende interne prosesser for å innvilge kreditt. 
Metoden er basert på samme utregning som brukes for kapitaldekningsformål. Motregningsavtaler, i form av 
ISDA avtaler, er etablert med alle derivatmotparter. Alle avtaler om motregning har også påkoblede bilaterale 
CSA-avtaler som regulerer sikkerhetsstillelse for å redusere motpartsrisiko.  
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 Kredittkvalitet 
Brutto utlån og fordringer på kunder utgjorde 51,1 mrd 
(43,5 mrd).  Kredittapsnivået, dvs. kredittap i forhold til total 
utlåning til kunder, utgjorde 0,08% (0,09%). Tapsnivået har 
normalisert seg, noe som i stor grad kan tilskrives økt fokus 
på innfordringsarbeidet i preinkasso-fasen.  For en 
ytterligere beskrivelse av behandlingen av usikre fordringer 
henvises til Note 1.  
 
Det vises for øvrig til Note 15 og 16 som omhandler 
kreditter. 
 
Risikoklassifiseringssystemet består av en rekke systemer, 
prosesser og metoder som brukes for å kvantifisere 
kredittrisikoen. For massemarkedseksponeringer estimeres 
sannsynlighet for mislighold (PD), tap gitt mislighold (LGD) 
og eksponering ved mislighold (EAD). Klassifiseringen er basert på statistiske modeller og tar hensyn til faktorer 
som betalingshistorikk, antall medlåntakere og innskudd for å anslå sannsynligheten for mislighold. Basert på 
modellenes resultater tildeles ikke-misligholdte engasjementer en av syv risikoklasser, hvor klasse 1 
representerer lavest risiko og klasse 7 høyest risiko. Misligholdte lån tildelt en spesiell klasse for misligholdte lån. 
Tapsgrad er hovedsakelig basert på belåningsgrad, det vil si verdien av sikkerhet i forhold til lånestørrelse. 
 
Skandiabankens risikoklassifiseringssystem er under oppbygging, og består i dag av 
massemarkedseksponeringer med pant i fast eiendom, som er den største enkelteksponering i både Sverige og 
Norge. Risikoklassifiseringssystem vil bli utvidet til å omfatte andre massemarkedseksponeringer. 
 
4. Markedsrisiko 
 Markedsrisiko omhandler risikoen at den virkelige verdien på et finansielt instrument eller fremtidige 
kontantstrømmer fra et finansielt instrument påvirkes av forandringer i markedspriser. 
 
 Skandiabanken eksponeres for markedsrisiko i form av renterisiko, valutarisiko samt annen prisrisiko. 
 
Renterisiko 

Renterisiko fremkommer ved at rentebindingstider for eiendeler, gjeld og derivatinstrumenter ikke sammenfaller 
og den virkelige verdien eller fremtidige kontantstrømmen påvirkes av endringer i markedsrenter.  
Skandiabankens lave følsomhet for renterisiko er i tråd med målsettingen om at resultatoppstillingen i størst 
mulig grad skal avspeile den faktiske bankbevegelsen og i begrenset grad være påvirkbar av eksterne faktorer, 
som tilfeldige svingninger i markedsrenter. 
 
Hoveddelen av Skandiabankens inn- og utlåning har kort rentebinding, hvilket innebærer at rentene kan endres 
om nivået på pengemarkedsrentene forandres.  Man er imidlertid bundet av varslingsfristene som er angitt i 
Finansavtaleloven. 
 
De effektene som eventuelle endringer i markedsrentene får på en banks resultat avgjøres av rentebindingstiden 
for bankens eiendeler, respektive gjeld.  Jo lenger rentebindingstid, jo større er muligheten for at markedsrentene 
endres før utløp av bindingstiden med dertil påvirkning av resultatet innen renten igjen kan endres.  En oversikt 
over rentebindingstiden på Skandiabankens ulike poster er presentert i egen note. 
 
 
Valutarisiko 
Valutarisikoen oppstår pga at eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta ikke er like store og den virkelige verdien 
eller kontantstrømmen påvirkes av forandringer i valutakurs.  Skandiabanken eksponeres for valutarisiko 
hovedsakelig gjennom inn- og utlåning til morbanken i Sverige.  I tillegg er det en mindre valutaeksponering ved 
kundenes utenlandsbetalinger.  Skandiabankens policy er at samtlige poster knyttet til inn- og utlåning sikres 
med valutaswapper. 
 
 
Annen prisrisiko 
Annen prisrisiko er som risikoen for at den virkelige verdien på et finansielt instrument eller fremtidige 
kontantstrømmer fra et finansielt instrument påvirkes av forandringer i markedspriser. 
 
Selv om eksponeringen er marginal, er Skandiabanken på grunn av kundenes handel i aksjer og verdipapirfond 
eksponert for kursrisiko.  Eksponeringen er meget liten da Skandiabanken AB NUF ikke selv har noe eget 

Oversikt over fordelingen av innskudd og utlån i landsdeler 

Fylke 
Innskudd 

2014 
Utlån 
2014 

Innskudd 
2013 

Utlån 
2013 

Akershus 17,1 % 22,9 % 17,1 % 22,6 % 
Aust-Agder 1,2 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % 
Buskerud 4,6 % 6,3 % 4,6 % 6,1 % 
Finnmark 1,1 % 0,6 % 1,0 % 0,6 % 
Hedmark 1,3 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 
Hordaland 15,8 % 13,9 % 16,0 % 13,7 % 
Møre og Romsdal 2,7 % 1,6 % 2,6 % 1,7 % 
Nordland 3,2 % 2,3 % 3,0 % 2,0 % 
Nord-Trøndelag 1,3 % 0,6 % 1,4 % 0,6 % 
Oppland 1,4 % 0,9 % 1,5 % 0,9 % 
Oslo 22,8 % 20,5 % 22,8 % 21,4 % 
Rogaland 7,4 % 9,9 % 7,3 % 10,0 % 
Sogn og Fjordane 0,8 % 0,2 % 0,8 % 0,2 % 
Sør-Trøndelag 6,0 % 4,5 % 6,1 % 4,6 % 
Telemark 1,3 % 0,9 % 1,3 % 0,9 % 
Troms 3,3 % 2,8 % 3,3 % 2,8 % 
Vest-Agder 1,6 % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 
Vestfold 3,6 % 4,0 % 3,7 % 4,0 % 
Østfold 3,5 % 4,9 % 3,4 % 4,8 % 
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handelslager av aksjer og verdipapirfond ved utgangen av året.  Imidlertid holder Skandiabanken i Sverige et slikt 
lager på vegne av både norsk og svensk virksomhet.  
 
I 2013 var Skandiabanken påvirket av kurssvingninger gjennom innehavet av aksjer i Visa Inc. Disse aksjene er 
klassifisert som tilgjengelig for salg i regnskapet. Det henvises til note 12 for ytterligere informasjon. 
 
Sensitivitet 
Ved endringer av markedsrisiko som inntreffer i løpet av 1 år vil innvirkning for resultat bli som fremstilt nedenfor. 
Beregningen er basert på utgående balanse hver måned av regnskapsåret (tall i millioner): 

 
Rente 

  +50bps -50bps 

Renteinntekter på utlån til kunder 231,51 -244,11 
Renteinntekter på utlån til sentralbanker 7,27 -7,27 
Renteinntekter på rentebærende verdipapirer 42,52 -42,52 
Rentekostnader på innskudd fra kunder 202,98 -202,98 

Rentekostnader på ansvarlig lån 2,22 -2,22 
Rentekostnader på rentebærende verdipapirer 69,51 -69,51 
Rente øvrige poster -1,42 -4,65 
Effekt på rentenetto (resultat)  554,58   -573,25  

 
Påvirkningen på resultatet er simulert ved å foreta en parallell forskyvning av rentenivået med 50 basispunkter i 
begge retninger og måle påvirkningen dette har på rentenettoen og derigjennom resultatet og egenkapital. 
 
For valutarisiko er det ingen vesentlig påvirkning innenfor rimelige svingninger av valutakursen. Skandiabanken i 
Norge er kun eksponert mot SEK og USD, men posisjonene er beskjedne. Det er derfor ikke gjort noen 
beregning av sensitiviteten for valuta.  
 
Ut over postene presentert ovenfor er ikke øvrige poster i regnskapet påvirket av rente- eller valutarisiko som er 
målbar. 
 
Endringer i aksje- eller verdipapirkurs vil på grunn av volumet som holdes være så liten at det ikke er foretatt 
særskilt beregning av sensitiviteten knyttet til denne risikoen. 
 

 
5. Likviditetsrisiko og finansiering 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden for å 
anskaffe betalingsmiddel økter betydelig. 
 
Skandiabanken skal tilse at overskuddslikviditet og eventuelle kredittfasiliteter, med betryggende margin klarer 
stresstester for likviditet.  For å sikre beredskap for situasjoner der Skandiabanken er i akutt behov for likviditet 
holder Skandiabanken en likviditetsreserve. Grensene er fastsatt av styret for den minste størrelsen på 
likviditetsbufferen. Likviditetsreserven består av tilgjengelige midler som Treasury disponerer og er kvalifisert som 
sikkerheter hos den svenske eller norske sentralbanken. Dette sikrer at Skandiabanken har muligheten til å 
konvertere fordringer med kort varsel til kontanter. 
 
Stresstesting gjøres daglig for å sikre at størrelsen på likviditetsbufferne alltid er tilstrekkelig til å tåle et stresset 
scenario. Stresstesting er definert som effekt på overlevelseshorisonten under uvanlige men plausible 
idiosynkratiske og markedsbrede stresshendelser, dvs. antall dager som banken er forventet å dekke en stresset 
likviditetsutbetaling med likviditetsfremmende tiltak. Med stresshendelser menes for eksempel eksepsjonelt store 
uttak av innskudd og økt utnyttelse av godkjent, men ubenyttet kreditt og med markedsbrede stresshendelser 
menes forstyrrelser i valuta- og aksjemarkedene. Testen omfatter både stresset kontraktfestet og forventede 
kontantstrømmer for poster både på og utenfor balansen. 
 
Likviditeten i Sverige og Norge samordnes og likviditet flyttes mellom land med overskudd til land med 
underskudd om dette er nødvendig.  Denne typen likviditetsflyt og sikring av denne vha valutaswap skjer så 
smidig og kostnadseffektivt som mulig.  Samordningen minimerer likviditetsrisikoen og utjevner svingninger f.eks. 
i samband med lønnsutbetalinger ettersom disse skjer på ulik tidspunkt i måneden i de ulike landene. 
 
Et likviditetshåndteringssystem oppdateres løpende med kjente fremtidige inn- og utlåninger av likviditet, samt 
med daglig beregning basert i hovedsak på tidligere erfaring med hvordan kundene agerer på markedet.  
Kortsiktige likviditetssvingninger håndteres på interbankmarkedet (”dagslånsmarkedet”).  Overskuddslikviditeten 
for den norske virksomheten plasseres hovedsakelig i det norske verdipapirmarkedet, mens den svenske 
plasseres i det svenske verdipapirmarkedet.   
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Kontraktuell løpetidsfordeling på finansielle forpliktelser 
 
Den kontraktuelle løpetidsfordelingen på ulike finansielle forpliktelser er gjengitt og ytterligere spesifisert i note 
25. 
 
6. Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge av ikke formålstjenlige eller mislykkede interne 
prosesser, menneskelige feil, feilaktige system eller eksterne hendelser.  Definisjonen inkluderer legal risiko samt 
compliancerisiko. 
 
Operasjonell risiko kan i prinsippet bare håndteres gjennom forebyggende og skadereduserende tiltak. 
Skandiabanken styrer operasjonell risiko gjennom ulike former for forebyggende tiltak og sikkerhetsordninger, 
dels gjennom kontinuitetsplanlegging som tar sikte på å løse eventuelle negativ situasjoner som oppstår for 
Skandiabanken på en mest mulig effektiv måte. Effekten av operasjonell risiko fremkommer vanligvis i form av 
kostnader eller tap av omdømme. 
 
Målet er å leve opp til de høye krav til pålitelighet, sikkerhet, effektivitet, kvalitet og tillit som styret, ledelsen, 
kunder, investorer, ansatte og andre interne og eksterne interessenter stiller til Skandiabanken og dets produkter, 
tjenester og informasjon. Parolen for Skandiabankens virksomhet er sikkerhet, høy tilgjengelighet, trygghet og 
service av høy kvalitet. Skandiabanken arbeider aktivt for å øke bevisstheten om operasjonell risiko i 
virksomheten for å unngå eller redusere uforutsette tap. 
 
Det interne regelverket inklusive beredskapsplaner som beskriver forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
Policyer besluttes av styret, instruksjoner besluttes av Adm. Dir. Trusler og risikoer som kan påvirke 
Skandiabanken analyseres kontinuerlig. Skandiabankens risikostyring for operasjonell risiko omfatter at verktøy 
stilles til disposisjon for identifisering, vurdering og rapportering av risiko og hendelser. 
 
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 kvartalsvise oppdateringer og oppfølging. 
 
Som et hjelpemiddel til risikostyring har Skandiabanken et system for rapportering og oppfølging av hendelser. 
Alle hendelser, både realiserte og urealiserte i henhold til Basel II / III regelverket, rapporteres i systemet. 
Systemet er åpent og anbefales brukt av alle ansatte. Alle hendelser følges opp og tiltak vedtas for at hendelsen 
er ikke skal gjentas. 
 
7. Forretningsrisiko, omdømmerisiko og strategisk risiko 
Forretningsrisiko er risikoen for at inntjeningen svekkes, hvilket først og fremst kan henføres til følgende; 
Endringer i volumer, rentemarginer og andre prisendringer knyttet til inn- og utlåning, svekket provisjonsnetto og 
at inntjeningen ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene. 
 
Ved måling av forretningsrisiko ekskluderes forandringer som er henførbare til kredittap samt andre risiki så som 
markedsrisiko og operasjonell risiko da disse er omfattet av bedømmingen av punktene ovenfor.  Skandiabanken 
inkluderer omdømmerisiko i forretningsrisikoen selv om den ikke spesifikt kan måles og isoleres som en særskilt 
risiko.  Ved målingen av forretningsrisiko tas hensyn til historisk utvikling for rente- og provisjonsnetto samt 
kostnader.  Dermed har tidligere effekter av omdømmerisiko blitt medregnet i utfallet. 
 
Størrelsen på forretningsrisikoen påvirkes av variasjoner som er henførbare til 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 ledelses mulighet til å på kort sikt kunne påvirke potensielle bortfall i 
inntekten. 
  
Forretningsrisikoen håndteres gjennom diversifisering av inntekter så som rentenetto og provisjonsnetto 
(ettersom begge sannsynligvis ikke faller samtidig), 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, regelsystem eller bransjen. 
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Note 3 Segmentinformasjon

Det er ikke utarbeidet separat segmentinformasjon da hele virksomheten i Norge er ansett som ett segment iht IFRS 8.

Note 4 Netto renteinntekter

Renteinntekter 2014 2013
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 21 004        23 814        
Utlån til og fordringer på kunder 1 905 327   1 362 685   
Rentebærende verdipapirer 166 654      160 213      
Sum renteinntekter 2 092 985   1 546 712   

Rentekostnader
Innskudd og lån fra kredittinstitusjoner 481             13 903        
Innskudd og lån fra kunder 874 020      837 714      
Utstedte verdipapirer 291 671      65 338        
Ansvarlig lånekapital 19 214        13 675        
Andre rentekostnader 62 412        58 847        
Sum rentekostnader 1 247 798   989 477      

Netto renteinntekter 845 187      557 235      

Renteinntekter 2 092 985   1 546 712   
Rentekostnader 1 247 798   989 477      
Sum 845 187      557 851      

Note 5 Netto provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter 2014 2013
Interbankprovisjon 1 643          1 267          
Kortprovisjoner 83 501        85 565        
Verdipapirprovisjoner 48 085        39 119        
Betalingsformidling 132 832      127 756      
Forsikringstjenester 1 298          1 431          
Sum provisjonsinntekter 267 359      255 138      

Provisjonskostnader
Interbankprovisjon 7 717          8 493          
Kortprovisjoner 43 644        38 103        
Verdipapirprovisjoner 13 623        11 380        
Betalingsformidling 35 576        32 555        
Andre provisjonskostnader 18 735        12 234        
Sum provisjonskostnader 119 295      102 765      

Sum netto provisjon 148 064      152 373      

Note 6  Andre driftsinntekter
2014 2013

Tildeling aksjer /Aksjeutbytte 1 171 31
Refusjon lønn fra konsern 788 2 665
Diverse inntekter 938 18
Sum andre driftsinntekter 2 897 2 714
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Note 7 Driftskostnader 2014 2013

Lokalkostnader * 15 580 15 410
IT-kostnader 96 130 91 433
Reklame og markedsføringskostnader 33 519 20 483
Øvrige administrasjonskostnader 141 337 142 004
Andre driftskostnader 1 335 1 619
Sum andre administrasjonskostnader 287 901 270 949

* I beløpet lokalkostnader er det 12,65 mill i leiekostnader knyttet til lokaler for 2014. Tilsvarende  beløp i 2013 
  er 12,38 mill.

Godtgjørelse til revisor
Ordinær revisjon 641 824
Revisjonsrelaterte tjenester 141 194
Skatterelaterte tjenester 0 0
Sum godtgjørelse til revisor 782 1 018

Godtgjørelse til revisor er oppgitt inkl. mva.

Personalkostnader

Lønn 126 939 107 544
Pensjonskostnader 14 781 14 140
Arbeidsgiveravgift 21 907 18 505
Øvrige personalkostnader 8 735 7 512
Sum personalkostnader 172 362 147 701

Antall ansatte pr 31.12. 220 213
Gjennomsnittlig antall ansatte 220 202

Personalkostnader og ytelser per person til ledende personer

Fast lønn og Variabel Øvrige Pensjons- Totale
Navn og stilling honorarer lønn ytelser kostnad ytelser Lån

Ledende ansatte
Magnar Øyhovden 2 176           168             276             217           2 837          1 739       

Listen over ledende ansatte består av ledere som er en del av bankens overordnede ledelse i Sverige.
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Note 8 Skattekostnad 2014 2013

Betalbar skatt 139 139 80 319

Utsatt skatt 6 642 -2 051
Skatt på tidligere års resultat -2 205 29
Sum 143 576 78 297

Avstemming av skattekostnad
Resultat før skatt 515 475 277 615
Skatt etter nominell sats på 27% / 28 % 139 178 77 732
Skatteeffekt på permanente forskjeller 164 134
Skattefri gevinst ved salg av aksjer 0 0
Skattefrie inntekter 0 0
Justering utsatt skatt pensjon tidligere år 6 476
Justeringer relatert til tidligere år og utsatt skatt endret fra 28 til 27% -2 242 432
Skattekostnad 143 576 78 297

Gjennomsnittlig effektiv skattesats 27,9 % 28,2 %

Utsatt skatt
- Pensjonsforpliktelser 7 107 -10 456
- Materielle eiendeler 366 -440
Netto utsatt skatt 7 473 -10 896

Endringer i utsatt skatt, netto er som følger: 
Utsatt skatt i resultatregnskapet -6 642 2 051
Ved slutten av året -6 642 2 051

Betalbar skatt og utsatt skatt regnskapsført over andre resultatkomponenter
Skatt på andre inntekter og kostnader -514 2 201
Sum -514 2 201

Utsatt skattefordel vedrørende skattemessig underskudd  til fremføring er regnskapsført kun i den grad det er sannsynlig
at den vil bli realisert. Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er juridisk holdbart og relaterer seg
til samme skattemyndighet.

27



Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Tall i tusen kroner

Note 9 Andre eiendeler
2014 2013

Fordringer på fondsforvaltere og øvrige fordringer 94 266       181 859                
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 3 435         3 830                    
Sum andre eiendeler 97 701       185 689                

Note 10 Materielle og immaterielle eiendeler 
Maskiner, 

inventar og 
transportmidler

Aktiverte 
systemutviklings-

kostnader
Totalt

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2013 19 334                  69 361                  88 695                  
Omklassifisering  -                            -                            -                           
Tilgang 1 718                     -                           1 718                    
Avgang 4 352                     -                           4 352                    
Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2013 16 700                  69 361                  86 061                  

 -                           
Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2013 15 485                  69 266                  84 751                  
Årets avskrivning 2 224                    81                         2 305                    
Årets nedskrivning  -                            -                            -                           
Akkumulert avskrivning solgte driftsmidler  -                            -                            -                           
Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2013 13 357                  69 347                  82 704                  

 -                           
Balanseført verdi per 31.12.2013 3 343                    13                         3 356                    

Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2014 16 700                  69 361                  86 061                  
Omklassifisering  -                            -                            -                           
Tilgang 593                        -                           593                       
Avgang 5 028                     -                           5 028                    
Anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2014 12 265                  69 361                  81 626                  

 -                           
Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2014 13 357                  69 347                  82 704                  
Årets avskrivning 1 472                    13                         1 485                    
Årets nedskrivning  -                            -                            -                           
Akkumulert avskrivning solgte driftsmidler 4 990                     -                           4 990                    
Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2014 9 839                    69 360                  79 199                  

 -                           
Balanseført verdi per 31.12.2014 2 426                     -                           2 426                    

Økonomisk levetid 3-5 år 3 år
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Note 11 Rentebærende verdipapir

Rentebærende verdipapir klassifisert som tilgjengelig for salg 2014 2013
Kuponginstrument belåningsbare - kommuner 4 921 518 2 868 112
Kuponginstrument banker 98 063 0
Kuponginstrument multilaterale utviklingsbanker 359 546 0
Kuponginstrument finansieringsforetak 70 200 170 038
Kuponginstrument boligkredittforetak 3 607 724 4 035 227
Rentebærende verdipapir 9 057 051 7 073 377

Note 12 Aksjer og verdipapirfond

2014 2013
Aksjer tilgjengelig for salg 2 486        30 619           
Sum 2 486        30 619           

Børsnoterte verdipapirer  -              30 619           
Ikke-børsnoterte verdipapirer 2 486         -                    
Sum 2 486        30 619           

Selskapet har pr 31.12.2014 følgende innehav av aksjer:

Navn Land
 Virkelig

verdi 
 Bokført

verdi Antall aksjer Eierandel
Bank Axept AS Norge 1 315 2 630 2,60%
Bank ID Norge AS Norge 1 171 740 1,48%
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Note 13 Sentralbanker og kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

Utlån til og fordringer på sentralbanker 2014 2013
Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 587 744              499 327              
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 700 000               -                         
Brutto utlån og fordringer på sentralbanker 1 287 744           499 327              

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall  -                          -                         
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall  -                          -                         
Netto utlån og fordringer på sentralbanker 1 287 744           499 327              

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 38 103                94 331                
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 165 000               -                         
Brutto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 203 103              94 331                

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall  -                          -                         
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall  -                          -                         
Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 203 103              94 331                

Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 11 638                10 936                
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsestid  -                         2 365 088           
Sum 11 638                2 376 024           

Løpetid
Gjenstående løpetid(bokført verdi)
Betalbar på anmodning 11 638                10 936                
Maksimum 3 måneder  -                         2 365 088           
3 mnd - 1 år  -                          -                         
1-5 år  -                          -                         
Mer enn 5 år  -                          -                         
Sum 11 638                2 376 024           

30



Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Tall i tusen kroner

Note 14 Kunder- fordringer 
2014 2013

Utlån til og fordringer på kunder
Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1 568 545            1 537 023            
Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 49 481 861          41 968 659          
Brutto utlån og fordringer på kunder 51 050 406          43 505 682          

Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall 19 994                 10 063                 
Nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall 79 235                 64 643                 
Netto utlån og fordringer på kunder 50 951 177          43 430 976          

Løpetid
Gjenstående løpetid (brutto utlån)
Betalbar på anmodning 1 568 376            1 554 598            
Maksimum 3 måneder 659 251               529 125               
3 mnd - 1 år 1 925 427            1 565 919            
1-5 år 8 855 483            7 524 400            
Mer enn 5 år 38 041 869          32 331 640          
Sum 51 050 406          43 505 682          
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Note 15 Utlån til og fordringer på kunder

Utlån fordelt på geografiske områder
Prosent Utlån Prosent Utlån

Oslo, Akershus og Buskerud 49,62% 25 332 738        50,20% 21 838 934     
Hordaland og Rogaland 23,78% 12 138 433        23,74% 10 326 829     
Nordland, Troms og Finnmark 5,79% 2 956 693          5,43% 2 362 685       
Norge forøvrig 20,81% 10 622 542        20,63% 8 977 234       
Sum brutto utlån fordelt på geografiske områder 100,00% 51 050 406        100,00% 43 505 682     

Utlån fordelt på sektor og næring

2014 Brutto utlån
 Gruppevise 

nedskrivninger 
 Individuelle 

nedskrivninger  Netto utlån 
Offentlig sektor  -                      -                        -                        -                     
Forretningsmessig tj.yting, eiendomsdrift & finansiell tj.yting  -                      -                        -                        -                     
Tjenesteytende næringer ellers  -                      -                        -                        -                     
Privatpersoner 51 050 406     (81 390)             (17 839)             50 951 177     
Totalt 51 050 406     (81 390)             (17 839)             50 951 177     

2013 Brutto utlån
 Gruppevise 

nedskrivninger 
 Individuelle 

nedskrivninger  Netto utlån 
Offentlig sektor  -                      -                        -                        -                     
Forretningsmessig tj.yting, eiendomsdrift & finansiell tj.yting  -                      -                        -                        -                     
Tjenesteytende næringer ellers  -                      -                        -                        -                     
Privatpersoner 43 505 682     (66 225)             (8 481)               43 580 388     
Totalt 43 505 682     (66 225)             (8 481)               43 580 388     

2014 2013
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Note 16 Tap på utlån, garantier mv.

Utlån bolig Bank Verdipapir  Totalt 2014 

Avstemming tapsavsetning
Inngående balanse pr. 01.01.2014 12 191              62 502              13                     74 706           
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer 15 110              15 449              34                     30 593           
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 307                    -                        -                       307                
- Tilbakeføring av nedskrivninger 2 417                 -                        -                       2 417             
Renter på nedskrevet utlån og fordringer 913                   2 433                 -                       3 346             
Per 31.12.2014 23 664              75 518              47                     99 229           

Individuell nedskrivninger 17 839              2 155                 -                       19 994           
Individuelle nedskrivninger (gruppevis vurdert)  -                       72 048              47                     72 095           
Gruppevise nedskrivninger 5 825                1 315                 -                       7 140             

23 664              75 518              47                     99 229           

Spesifikasjon av tap på utlån
Konstaterte tap 671                   22 766               -                       23 437           
Tilbakeføring av tidligere års avskrivning 307                    -                       307                
Økning av avsetninger 15 110              15 449              34                     30 593           
Tilbakeføring avsetninger 2 417                2 417             
Innkommet på tidligere avskrevne krav 5 978                5 565                11 543           
Periodens nettokostnad for tap 7 079                32 650              34                     39 763           

2013

Utlån bolig Bank Verdipapir  Totalt 2013 
 

Inngående balanse per 1.1.2013 7 820                52 472              519                   60 811           
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer 13 756              11 895              (506)                  25 145           
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 23                      -                        -                       23                  
- Tilbakeføring av nedskrivninger 8 474                 -                        -                       8 474             
Renter på nedskrevet utlån og fordringer 888                   1 865                 -                       2 753             
Per 31.12.2013 12 191              62 502              13                     74 706           

Individuell nedskrivninger 8 482                1 581                 -                                  10 063 
Individuelle nedskrivninger (gruppevis vurdert) 59 343              13                                59 356 
Gruppevise nedskrivninger 3 709                1 578                 -                                    5 287 

12 191              62 502              13                     74 706           

Spesifikasjon av tap på utlån
Konstaterte tap 629                   17 021               -                       17 650           
Tilbakeføring av tidligere års avskrivning 24                      -                       24                  Økning av avsetninger 13 758              11 413              506                   25 677           
Tilbakeføring avsetninger 8 474                8 474             
Innkommet på tidligere avskrevne krav 33                     4 336                4 369             
Periodens nettokostnad for tap 5 856                24 098              506                   30 460           

Virkelig verdi av panteverdier knyttet til utlån og fordringer gjenstand for individuell nedskrivning per 31.12.2014 er 103,3 mill
(91,4 for 2013). De pantsatte verdiene består av kontanter, verdipapirer, garantibrev og eiendommer.
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Note 16 Tap på utlån, garantier mv., forts.

Tap fordelt på sektor og næring  Tap  Andel %  Tap  Andel % 
Privatpersoner 39 763                 100% 30 460              100%
Totalt 39 763                 100% 30 460              100%

Totalt innvilget kredittramme
Total innvilget kredittramme pr 31.12.2014 utgjør kr 62 179,6 mill., herav ubenyttet på kr11 129,2 mill.  Dette avviker fra utlån til kunder fordi enkelte produkter har 
uutnyttede kredittrammer eller at innvilget kreditt ikke er utbetalt kunden.

Kredittrisikoeksponering brutto og netto

Utlån til kunder 31.12.2014
Kreditteks-

ponering
 Verdi av 
sikkerhet 

 Eksponering 
etter sikkerhet 

Bil 1 511 350 1 511 350 0
Bolig 47 970 511 100 178 756 0
Annet 1 568 545 0 1 568 545
Sum utlåning til kunder 31.12.2014 51 050 406 101 690 106 1 568 545

Utlån til kunder 31.12.2013
Kreditteks-

ponering
 Verdi av 
sikkerhet 

 Eksponering 
etter sikkerhet 

Bil 1 421 498 1 421 498 0
Bolig 40 547 161 110 456 440 0
Annet 1 537 023 0 1 537 023
Sum utlåning til kunder 31.12.2013 43 505 682 111 877 938 1 537 023

Beholdning av sertifikater og obligasjoner 31.12.2014
Kreditteks-

ponering
 Verdi av 
sikkerhet 

 Eksponering 
etter sikkerhet 

Stat og kommune 
 - rating: AAA til AA- 751 499 0 751 499
 - rating: A+-til A- 4 170 019 0 4 170 019

Multilaterale utviklingsbanker 359 546 359 546
Kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og boligkredittforetak 0

 - rating: AAA til AA- 3 775 987 0 3 775 987
 - rating: A+-til A- 0 0 0

Sum beholdning av sertifikater og obligasjoner 31.12.2014 9 057 051 0 9 057 051

2014 2013
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Note 16 Tap på utlån, garantier mv., forts.

Beholdning av sertifikater og obligasjoner 31.12.2013
Kreditteks-

ponering
 Verdi av 
sikkerhet 

 Eksponering 
etter sikkerhet 

Stat og kommune 
 - rating: AAA til AA- 1 191 347 0 1 191 347
 - rating: A+-til A- 1 676 765 0 1 676 765

Kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og boligkredittforetak
 - rating: AAA til AA- 4 205 264 0 4 205 264

Foretak
 - rating: AAA til AA- 0 0 0

Sum beholdning av sertifikater og obligasjoner 31.12.2013 7 073 376 0 7 073 376

Verdsettelse av misligholdte engasjement
Individuellt vurderte nedskrivinger

Ved verdsettelse av misligholdte individuelle engasjement er det lagt vekt på kundens betjeningsevne og den estimerte verdien av
 sikkerheten. Verdien av sikkerheten estimeres ved en  konkret vurdering av det enkelte objekt som er stillet som sikkerhet.  Verdien 
nedjusteres til en forventet salgsverdi på tidspunkt for verdsettelsen.  Kundens betjeningsevne hensyntas gjennom en vurdering av
 kundens betalingshistorikk eller annen relevant informasjon om kunden på tidspunktet for verdsettelsen.

Gruppevis vurderte nedskrivinger

Ved verdsettelse av misligholdte gruppevise engasjement tas hensyn til kundens betjeningsevne og forventet verdi av engasjementet 
gjennom en sjablongmessig modell.  Sjablongene er basert på erfaringstall knyttet til forventet tap og gruppens betjeningsevne 
vurderes i forhold til betalingshistorikken på verdsettelsestidspunktet.
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Note 17 Innskudd fra kunder 

Andel Innskudd Andel Innskudd

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 100% 42 427 557     100% 37 788 071     
Sum 42 427 557     37 788 071     

Gjennomsnittlig rente

Innskudd fordelt på sektor og næring Andel Innskudd Andel Innskudd
Privat 100% 42 427 557     100% 37 788 071     
Sum innskudd fordelt på sektor og næring 42 427 557     37 788 071     

Innskudd fordelt på geografiske områder Andel Innskudd Andel Innskudd
Oslo, Akershus og Buskerud 45% 18 903 207 45% 16 832 566     
Hordaland og Rogaland 23% 9 818 639 23% 8 785 775       
Nordland, Troms og Finnmark 8% 3 195 650 7% 2 758 036       
Norge forøvrig 25% 10 510 061 25% 9 411 694       
Sum innskudd fordelt på geografiske områder 100% 42 427 557     100% 37 788 071     

Løpetid, innskudd
Gjenstående løpetid (bokført verdi) Andel Innskudd Andel Innskudd
Betalbar på anmodning 100% 42 427 557     100% 37 788 071     
Sum 42 427 557     37 788 071     

Note 18  Ansvarlig lånekapital

SkandiaBanken AB Filial Norge har evigvarende ansvarlig lånekapital fra Skandiabanken i Sverige på 443 mill. Lånevilkårene 
på avtalene er 3 mnd NIBOR + 1,25%. 

Den ansvarlige lånekapitalen består av følgende fire lån:
Startdag         Forfallsdag Likvidbeløp
10.06.2011      15.06.2016 100 000          
14.12.2012      15.12.2017 216 000          
14.03.2013     15.03.2018 42 045            
14.06.2013     15.06.2018 85 000            

443 045          

Note 19 Andre forpliktelser

Andre forpliktelser 2014 2013
Pensjonsforpliktelser 43 407 38 727
Avsetninger 64 732 54 967
Annen gjeld 127 423 245 191
Tidsavgrensninger 92 210 73 336
Sum andre forpliktelser 327 772         412 221           

2014 2013

20132014

2014 2013

2014 2013
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Note 20 Pensjoner

Endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte 
Skandiabanken tok i bruk den reviderte standarden fra 1. januar 2013, med retrospektiv virkning.  
IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni 2011. Endringene medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat etter hvert 
som disse oppstår (ingen korridor), umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders opptjening ved 
endring i ordningen, og et skifte fra rentekostnad på forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene til et netto 
rentebeløp der diskonteringsrenten benyttes på netto pensjonsforpliktelse (-eiendel).  
 
Årets pensjonskostnad er klassifisert i resultatregnskapet som en driftskostnad. 
 
Beskrivelse av pensjonsordningene 
Skandiabanken er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordning tilfredsstiller kravene etter denne loven. Ordningen er forsikret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv 
Norge AS.  
 
Ytelsesbaserte pensjonsplaner 
Pensjonsplanen i Skandiabanken er ytelsesbasert.  Ordningen er forsikret og dekkes av eiendeler i forsikringsselskap. 
Aktuarielle gevinster og tap som følge av endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på 
pensjonsmidler, regnskapsføres over utvidet resultat. 
 
Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir, basert på folketrygdens nåværende betingelser, rett til alderspensjon 
tilsvarende 66% av pensjonsgrunnlaget på pensjoneringstidspunktet. Ved mindre enn 30 års opptjeningstid på 
pensjoneringstidspunktet foretas en forholdsmessig avkorting. Fra 67 år samordnes pensjoner fra Skandiabanken med 
ytelsene fra folketrygden. 
 
Gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid er 10,62 år ved utgangen av 2014. 
 
IAS 19 Pensjonsberegninger og forutsetninger 
Beregningen av pensjonsforpliktelsene utføres av ekstern aktuar og er basert på aktuarielle forutsetninger som er fastsatt 
for pensjonsordningen i Skandiabanken. 
 
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. 
 
Innskuddsbaserte pensjonsplaner 
Innskuddsbaserte pensjonsplaner innebærer at Skandiabanken ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en viss størrelse, 
men betaler et årlig innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på 
innskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Skandiabanken har ingen ytterligere forpliktelse knyttet til 
levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i sl ike 
ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsplaner blir kostnadsført direkte. 
 
Filialen 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 tilskuddsplan i henhold til unntaksregelen i 
IAS 19.34.  
 
Den private AFP-ordningen vil bli finansiert gjennom en årlig premie som fastsettes som en prosent av lønn mellom 1 og 
7,1 G. Premien for 2014 er fastsatt til 2,2% (2013: 2,0%). 
 

37



Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Tall i tusen kroner

Note 20 Pensjoner

Økonomiske forutsetninger
De viktigste økonomiske forutsetningene som er benyttet i aktuarberegningen er som følger:

2014 2013
Diskonteringsrente 2,70% 3,30%
Forventet avkastning på midlene 2,70% 3,30%
Fremtidig lønnsutvikling 3,25% 3,75%
G-regulering 3,00% 3,50%
Pensjonsregulering 3,00% 3,50%
Forventet AFP-uttak fra 62 år 0,00% 0,00%
Demografisk forutsetninger om dødelighet K2013 K2013

Periodens pensjonskostnad 
2014 2013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 6 058 6 061
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 2 557 1 900
Beregnet avkastning på pensjonsmidler -1 590 -1 028
Administrasjonskostnader 292 264
Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad 7 317 7 197
Innskuddsbaserte ordninger 4 535 4 100
Netto pensjonskostnader 11 852 11 297

Effekter ført over totalresultatet
2014 2013

Estimatavvik gevinst/tap - endring i økonomiske forutsetninger -68 -4 978
Estimatavvik gevinst/tap - erfaringsbaserte justeringer 4 589 409
Arbeidsgiveravgift 637 -644
Sum avvik ført over totalresultatet 5 158 -5 214
Aktuarielle gevinster og tap pr 1.1. 8 259 13 473
Aktuarielle gevinster og tap pr 31.12. 13 417 8 259

Netto pensjonsforpliktelse i balansen
2014 2013

Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 88 296 77 893
Virkelig verdi av pensjonsmidler -50 253 -43 952
Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 38 043 33 941
Arbeidsgiveravgift 5 364 4 786
Netto pensjonsforpliktelse i balansen 43 407 38 727

Bevegelse i pensjonsforpliktelse i balansen
2014 2013

Inngående balanse 77 893 76 403
Nåverdi av årets opptjening 5 154 5 171
Årets rentekostnad 2 557 1 900
Estimatavvik som følge av endrede parametre -351 -4 192
Estimatavvik som følge av avvik fra forventning 3 833 -625
Utbetaling til pensjonister -790 -763
Utgående balanse 88 296 77 893
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Bevegelse i pensjonsmidler i balansen
2014 2013

Inngående balanse 43 952 38 404
Beregnet avkastning 1 590 1 028
Administrasjonskostnader -292 -265
Årets pensjonsutbetaling -791 -763
Estimatavvik som følge av endrede parametre -284 786
Estimatavvik som følge av avvik fra forventning -755 -1 034
Innbetalt pensjonspremie 6 833 5 795
Utgående balanse 50 253 43 952

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 Nordea Liv som har risiko for avkastningen på pensjonsmidlene.

Tabellen nedenfor viser fordling av pensjonsmidler på ulike aktivaklasser.

2014 2013
Aksjer 9,90% 11,00%

Obligasjoner 73,00% 71,10%

Eiendom 15,00% 15,60%

Øvrige 2,10% 2,30%

Sum 100,00% 100,00%

Sensitivitet
Sensitivitetsanalysen er basert på endring i en av forutsetningene, gitt at alle andre 
forutsetninger holdes konstante. I praksis vil dette neppe skje, og endringer i noen av 
forutsetningene kan samvariere. 

Endring i 
forutsetning (+/-)

Økning i 
forutsetning

Reduksjon i 
forutsetning

Diskonteringsrent
e

0,70% 77 746 620 101 241 480

Lønnsvekst 0,50% 92 386 758 84 677 634

Pensjonsvekst 0,50% 94 117 893 83 180 945

Påvirkning på forpliktelsen
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Medlemmer
2014 2013

Antall personer som er med i pensjonsordningene 226                211                

- herav i ytelsesordninger 65                  66                  

- herav pensjonister og uføre 8                    8                    

- herav med innskuddspensjon 153                137                

Forventede bidrag til pensjonsordningene neste regnskapsår
2015

Bidrag til ytelsesbaserte ordninger 7 508             

Bidrag til innskudsbaserte ordninger 6 765             

Sum forventede bidrag til pensjonsordninger 14 273           
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Note 21 Kapitaldekning

Skandiabanken AB NUF er en filial av Skandiabanken AB i Sverige.  Skandiabanken AB i Sverige benytter gjeldende regler for beregning av
kapitaldekning. Filialen er underlagt kapitaldekningsreglene for morbanken, og det er følgelig ikke utarbeidet fullstendig kapitaldekningsnote 
 for Skandiabanken AB NUF. 

Informasjonen i denne noten er et utdrag av tilsvarende note for Skandiabanken AB, og informasjonen  gjelder derfor banken totalt, med mindre annet er angitt spesifikt.
Det vises for øvrig til tilsvarende note i årsregnskapet for Skandiabanken AB for ytterligere informasjon.

Spesifikasjon av kapitalkrav for kredittrisiko- Norge

2014 2014 2013 ¹¹ 2013 ¹¹

Eksponeringsklasser Risikovektet 
tilgang Kapitalkrav Risikovektet 

tilgang Kapitalkrav

1  Eksponeringer mot nasjonale regjeringer og sentralbanker 0 0 0 0
2  Eksponeringer til statlige og lokale myndigheter 837 288 66 983 336 411 26 913
3  Eksponeringer mot offentlige organ 0 0 0 0
4  Eksponeringer mot multilaterale utviklingsbanker 0 0 0 0
5  Eksponeringer mot internasjonale organisasjoner 0 0 0 0
6  Exponeringar mot institusjoner 97 139 7 771 84 487 6 759
  - hvorav motpartsrisk 0 0 0 0
7  Eksponeringer mot foretak 416 271 33 302 585 604 46 848
8  Eksponeringer mot husholdninger 2 242 646 179 412 2 163 935 173 115
9  Eksponeringer sikret gjennom pant i eiendom 17 107 392 1 368 591 14 321 285 1 145 703
  - hvorav pant i bolig 16 521 947 1 321 756 13 832 545 1 106 604
  - hvorav kommersiell pant 0 0 0 0
10  Misligholdte eksponeringer 93 331 7 466 55 904 4 472
11  Eksponeringer med særlig høy risiko 0 0 0 0
12  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett 361 519 28 922 404 481 32 358
13  Poster som gjelder posisjoner i verdipapirisering 0 0 0 0
14  Eksponeringer mot institusjoner og foretak med ett kortsiktig kredittvurdering 0 0 0 0
15  Eksponeringer i form av  andeler eller aksjer i foretak for kollektive investeringer (fond) 2 501 200 3 131 250
16  Aksjeeksponeringer 2 486 199 0 0
17  Øvrige poster 16 510 1 321 51 587 4 127
Totalt 21 177 083 1 694 167 18 006 825 1 440 546

Følgende informasjon er utdrag fra tilsvarende note i Skandiabanken AB og gjelder derfor banken Norge og Sverige totalt.

Kjernekapital: Instrument og reserver 2014 2013
Kapitalinstrument og tilhørende overkursfond 400 400
Tilbakeholdt overskudd 4 628 3 434
Akkumulerte andre resultatkomponenter -49 -114
Årets resultat netto etter fradrag for forutsigbare kostnader og utbytte som er verifisert 417 327
av personer som har en uavhengig stilling
Kjernekapital før regulatoriske justeringer 5 396 4 047
Ytterligere verdijusteringer -16 -1
Immaterielle eiendeler -331 -95
Utsatt skattefordring som oppstår  som  følge av midlertidige forskjeller  -17 -17
Regulatoriske justeringer knyttet til urealiserte gevinster -29 -45
Totale regulatoriske justeringer av kjernekapital -393 -158
Kjernekapital ¹ 5 003 3 889

Primærkapital tilskudd 0 0
Primærkapital ² 5 003 3 889

Tilleggskapital: instrument og  avsetninger
Kapitalinstrument og tillhørende overkursfond 900 900
Tilleggskapital før regulatoriske justeringar 900 900

Sum regulatoriske justeringer av supplementærkapital 0 26
Tilleggskapital ³ 900 926

Ansvarlig kapital 5 903 4 815

Totalt risikovektet eksponeringsbeløp ⁴ 41 667 35 734
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Note 21 Kapitaldekning

Kapitaldekning og buffere
Kjernekapital⁵ 12,0% 10,9%
Primærkapital ⁶ 12,0% 10,9%
Ansvarlig kapital⁷ 14,2% 13,5%
Selskapsspesifikke bufferkrav ⁸ 2,5% 0,0%
herav: krav på kapitalkonserveringsbuffer 2,5% 0,0%
Kjernekapital som er tilgjengelig til anvendelse som buffer ⁹ 7,5% 6,4%

Beløp som understiger terskelverdi
Direkte innehav av kapital i enheter i den finansielle sektoren der 12 64
selskapet ikke har noen vesentlig investering

Kredittrisiko 38 063 32 235
Oppgjørsrisiko 0 0
Valutarisiko 545 207
CVA risiko 24 -
Operativ riskiko 3 035 3 292
Totalt risikovektet eksponeringsbeløp 41 667 35 734

Kapitalkrav ¹⁰
Kredittrisiko 3 045 2 579
Oppgjørsrisiko 0 0
Valaturisiko 43 17
CVA risiko 2 -
Operativ risiko 243 263

Totalt minumum kapitalkrav 3 333 2 859

Beskrivelse av kvantitativ informasjon

1 Kjernekapital består av egenkapital  redusert  for poster som ikke får regnes med i  kapitalbasen, som eksempel  immaterielle tillganger, utsatt
skattefordel  og urealiserte gevinster på verdipapir klassifisert som finansielle eiendeler holdt for salg. Fradrag gjøres selv for verdivurderinger ifølge  EBAs forenklede
metode knyttet til finansielle instrument vurdert til virkelig verdi. Periodens eller årets gevinst medregnes i de tilfellereksterne revisorer har verifisert resultatet og 
tillatelse er innhentet fra  Finansinspektionen. Fradrag gjøres for forutsigbare kostnader og eventuelt utbytte ifølge Kommissionens delegerte regulering (EU) 241/2014.
Periodens tap inngår alltid i kapitalbasen. 
2 Primærkapital består av kjernekapital og øvrig primærkapital. Skandiabanken har ingen primærkapitaltilskudd hvilket innebærer at kjernekapital er lik primærkapital. 
3 Tilleggskapital består av evigevarende ansvarlige lån. Urealiserte gevinster på egenkapitalinstrumenter som i regnskapet klassifiseres som eiendeler tilgjengelig for salg 
inngikk i tilleggskapitalen frem til 31.12.13.
4 Totalt risikovektet eksponeringsbeløp består av eksponeringer for kreedittrisiko oppgjørsrisk, valutarisk, kredittjusteringsrisk (CVA) og operativ risk som
 vurderes og risikovektes i samsvar med regelverket for kapitalkrav.  I eksponeringsbeløp  inngår tillgangsposter i og forpliktelser utenfor balansen.
5Kjernekapitalrelasjon er ratio mellon kjernekapital og risikovektet eksponeringsbeløp uttrykt i procent. Kjernekapitalrelasjonen skal utgjøre
minimum  4,5 prosent før bufferkrav.
6 Primærkapitalrelasjon er ratio mellom primærkapital og risikovektet kapitalbeløp uttrykt i prosent. Primærkapitalrelasjonen skal utgjøre minimum 6 prosent.
7 Total kapitaldekning er ratio mellom totalt kapital och risikovektet eksponeringsbeløp uttrykt i prosent. Den totale kapitaldekningen skal beløpes  til
minimum 8 prosent. Dette tilsvarer begrepet kapitalkrav frem til og med 31.12.2013.
8 Selskapsspesifikke bufferkrav utgjør summen av tilegnet bufferkrav, som for Skandiabanken tilsvarer krav på å holde en kapitalkonserveringsbuffer.
9 Tilgjengelig kjernekapital etter fradrag for de kapitalkrav som skal oppfylles med kjernekapital, dvs. 4,5 prosent av risikovektet eksponeringsbeløp, i ratio
til totalt risikovektet eksponeringsbeløp.
10 Kapitalkrav  refererer til  8 prosent av risikoveiet eksponeringsbeløp.
11 Sammenligningstall pr. 31 desember 2013 refererer til Basel II.

2014 2013
Resultat etter skatt i prosent av forvaltningskapital 0,60% 0,39%

Risikovektet eksponeringsbeløp
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Note 22 Nærstående parter

2014 2013 2014 2013
Utlån
Lån utestående pr 1.1. 2 204              4 756               -                      -                     
Lån ytt i løpet av perioden  -                     2 204               -                      -                     
Tilbakebetaling 466                  -                      -                      -                     
Endring i sammensetning ledelse  -                     (4 756)              -                      -                     
Utestående lån per 31.12. 1 738              2 204               -                      -                     

Renteinntekter -                  -                  -                  -                  
Tap ved utlån -                  -                  

Innskudd/Innlån
Innskudd per 1.1. 1 134              558                 2 803 071       453 879          
Endring i sammensetning ledelse  -                     (256)                
Endring innskudd /uttak (1 056)             832                 (2 378 281)      2 349 192       
Innskudd per 31.12. 78                   1 134              424 790          2 803 071       

Rentekostnader  -                      -                     19 214            26 421            
Utstedte garantier  -                      -                      -                      -                     

Ledende ansatte i oversikten over består av ledere som er en del av bankens overordnede ledelse i Sverige.

Transaksjoner med konsernselskaper

Kostander fra konsernet består i hovedsak av IT drift, tjenester fra felles funkjsoner
samt felles prosjekter.

2014 2013
Kjøpte tjenester 65 784            79 049            

Transaksjoner med konsernselskaper er basert på prinsipp om armlengdes avstand.

 Styret og 
ledende ansatte 

 Skandiabanken AB Sverige 
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Note 23 Hendelser etter balansedagen

Det er ingen hendelser etter balansedagen som har betydning for årsregnskapet eller noter.

Note 24 Virkelig verdi på finansielle instrumenter

Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
31.12.14 31.12.14 31.12.13 31.12.13

EIENDELER

Kontanter og fordringer på sentralbanker 587 744         587 744         499 327         499 327         
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 203 103         203 103         94 331           94 331           
Utlån til og fordringer på kunder 50 951 177    50 951 177    43 430 976    43 430 976    
Aksjer tilgjengelig for salg 2 486             2 486             30 619           30 619           
Kuponginstrumenter tilgjengelig for salg 9 057 050      9 057 050      7 073 376      7 073 376      
Sum eiendeler finansielle instrumenter 60 801 560    60 801 560    51 128 629    51 128 629    

FORPLIKTELSER

Gjeld til kredittinstitusjoner 11 638           11 638           2 376 024      2 376 024      
Innskudd fra og gjeld til kunder 42 427 557    42 427 557    37 788 071    37 788 071    
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 688 089    15 688 089    8 662 074      8 662 074      
Ansvarlig lånekapital 443 045         443 045         443 045         443 045         
Sum forpliktelser finansielle instrumenter 58 570 329    58 570 329    49 269 214    49 269 214    
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Note 25 Forfallsanalyse av eiendeler og forpliktelser

2014 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall Sum
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 220 207        439 044      1 925 427   8 855 483    30 898 040    8 712 205   51 050 406              
Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder -                   -                 -                 -                  -                    -17 839       -17 839                    
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder -                   -                 -                 -                  -                    -81 390       -81 390                    
Netto utlån til kunder 1 711 054     439 044      1 925 427   8 855 483    30 898 040    8 612 976   52 442 024              

Rentebærende verdipapirer 168 000        928 891      1 422 820   6 537 340    -                    -                 9 057 051                
Aksjer AFS -                   -                 -                 -                  -                    2 486          2 486                       
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 2 084 518     1 367 935   3 348 247   15 392 823  30 898 040    8 625 360   61 716 923              

FORPLIKTELSER
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 2 183 988     13 504 101 -                 -                  -                    -                 15 688 089              
Betalbar skatt -                   37 662        101 477      -                  -                    -                 139 139                   
Andre forpliktelser 284 364        -                 -                 -                  -                    43 407        327 771                   
Ansvarlig lånekapital -                   -                 -                 443 045       -                    -                 443 045                   
Sum gjeld 44 907 547   13 541 763 101 477      443 045       -                    43 407        59 037 239              

2013 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall Sum
EIENDELER
Kontanter og fordringer på sentralbanker 499 327        -                 -                 -                  -                    -                 499 327                   
Utlån til sentralbanker -                   -                 -                 -                  -                    -                 -                              
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 94 331          -                 -                 -                  -                    -                 94 331                     
Utlån til og fordringer på kunder 176 722        352 403      1 565 919   7 524 400    32 331 640    1 554 598   43 505 682              
Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder -                   -                 -                 -                  -                    -8 481         -8 481                      
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder -                   -                 -                 -                  -                    -66 225       -66 225                    
Netto utlån til kunder 770 380        352 403      1 565 919   7 524 400    32 331 640    1 479 892   44 024 634              

Rentebærende verdipapirer 357 358        725 408      2 347 860   3 276 436    366 314         -                 7 073 376                
Aksjer AFS -                   -                 -                 -                  -                    30 619        30 619                     
Immaterielle eiendeler -                   -                 -                 -                  -                    13               13                            
Utsatt skattefordel -                   -                 -                 -                  -                    6 569          6 569                       
Eiendom, anlegg og utstyr -                   -                 -                 -                  -                    3 343          3 343                       
Andre eiendeler 185 689        -                 -                 -                  -                    -                 185 689                   
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 90 692          -                 -                 -                  -                    -                 90 692                     
Sum eiendeler 624 772        1 077 811   3 913 779   10 800 836  32 697 954    1 554 598   51 414 935              

FORPLIKTELSER
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 375 236     1 000 788   -                 -                  -                    -                 2 376 024                
Innskudd fra og gjeld til kunder 37 788 071   -                 -                 -                  -                    -                 37 788 071              
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -                   -                 2 299 748   6 362 326    -                    -                 8 662 074                
Betalbar skatt -                   30 964        49 355        -                  -                    -                 80 319                     
Andre forpliktelser 373 493        -                 -                 -                  -                    38 728        412 221                   
Ansvarlig lånekapital -                   -                 -                 443 045       -                    -                 443 045                   
Sum gjeld 39 536 800   1 031 752  2 349 103  6 805 371    -                   38 728        49 761 754              
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Note 26 Reprisingsstruktur for eiendeler og forpliktelser

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 -17 839        -17 839         
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder -81 390        -81 390         
Netto utlån til kunder 1 753 336     50 787 917  -                -           -           -99 229        52 442 024   

Aksjer AFS 2 486            2 486             
Rentebærende verdipapirer 2 191 592     5 377 637    1 487 822    -                9 057 051     
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        61 716 923   

FORPLIKTELSER
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   

På grunn av varslingsfristene for innlån og utlån på hhv 2 og 6 uker, er disse klassifisert ulikt.

2013 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år  Uten rente-
eksponering 

Sum

Kontanter og fordringer på sentralbanker 499 327        499 327        
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 94 331           94 331           
Utlån til og fordringer på kunder 224 047        43 281 635  43 505 682   
Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder -8 481          -8 481           
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder -66 225        -66 225         
Netto utlån til kunder 817 705        43 281 635  -                -           -           -74 706        44 024 634   

Aksjer AFS 30 619          30 619           
Rentebærende verdipapirer 2 186 572     4 627 704    259 100        7 073 376     
Immaterielle eiendeler 13                 13                  
Utsatt skattefordel 6 569            6 569             
Eiendom, anlegg og utstyr 3 343            3 343             
Andre eiendeler 185 689        185 689        
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 90 692          90 692           
Netto utlån til kunder 2 186 572     4 627 704    259 100        -           -           316 925        51 414 935   

FORPLIKTELSER
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 376 024     2 376 024     
Innskudd fra og gjeld til kunder 37 788 071   37 788 071   
Betalbar skatt 80 319          80 319           
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 7 362 191     999 922        299 961        8 662 074     
Andre forpliktelser -                -                -                -           -           412 221        412 221        
Ansvarlig lånekapital -                443 045        -                -           -           -                443 045        
Sum gjeld 47 526 286   1 442 967    299 961        -               -              492 540       49 761 754   

46



Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Tall i tusen kroner

Note 27 Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevet utlån

2014   0-30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt

Utlån bolig 13 389        615               7 799            35 398           57 201  
Utlån bil 2 610          119               2 729    
Kontokreditt  -           

Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner
klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi
over resultatet ved første gangs innregning  -                  -                   -                   -                    -           
Sum 15 999        734               7 799            35 398           59 930  

2013   0-30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt

Utlån bolig 7 053          340               9 288            47 115           63 796  
Utlån bil 1 620          256               1 876    
Kontokreditt  -           

Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner
klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi
over resultatet ved første gangs innregning  -                  -                   -                   -                    -           
Sum 8 673          596               9 288            47 115           65 672  
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Note 28 Egenkapital - endringer
Syntetisk 

aksjekapital Annen EK Sum

Inngående egenkapital 2013 130 000              1 162 574           1 292 574           

Årets resultat regnskapsført over resultat 2013 -                     199 318              199 318              
Årets inntekter & kostnader regnskapsført mot egenkapital 2013 -                     -9 757                -9 757                
Pensjoner IAS19R -                     3 806                  3 806                  
Effekt av endring av skattesats på utsatt skatt tidligere år (andre resultatkomponenter) 240                     240                     
Egenkapital innskudd 2013 167 000              -                     167 000              
Utgående egenkapital 2013 297 000              1 356 181           1 653 181           

Årets resultat regnskapsført over resultat 2014 -                     371 899              371 899              
Årets inntekter & kostnader regnskapsført mot egenkapital 2014 -                     -5 156                -5 156                
Pesnjoner IAS 19 -3 766                -3 766                
Implementeringseffekt IAS19R 4 246                  4 246                  
Effekt av endring av skattesats på utsatt skatt tidligere år (andre resultatkomponenter) -                     -                     
Egenkapital innskudd 2014 659 278              -                     659 278              
Utgående egenkapital 2014 956 278              1 723 404           2 679 682           

Selskapet er filial av svenske Skandiabanken AB og har derfor ingen aksjonærer. Det er derfor heller ikke opplyst informasjon om 
fordelingen av kapital.  Det har ikke vært endringer i eiersituasjonen i perioden etter 31. desember 2014 
og frem til dato for styrets fastsettelse av årsregnskapet. 
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Note 29 Klassifisering og virkelig verdi

31.12.2014
EIENDELER Utlån og 

fordringer
Tilgjengelig 

for salg
Ikke finansielle 

eiendeler Sum
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 51 050 406         -                        -                       51 050 406        
Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder (17 839)              -                        -                       (17 839)             
Gruppenedskrivning (81 390)              -                        -                       (81 390)             
Rentebærende verdipapir 9 057 050          9 057 050           -                       18 114 100        
Aksjer tilgjengelig for salg  -                       2 486                  -                       2 486                 
Eiendom, anlegg og utstyr  -                        -                       2 425                 2 425                 
Utsatt skattefordel  -                        -                       7 473                 7 473                 
Andre eiendeler 97 701                -                        -                       97 701               
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 107 763              -                        -                       107 763             
Sum eiendeler 61 704 538 9 059 536 9 898 70 773 972

FORPLIKTELSER
Finansiell

gjeld
Tilgjengelig 

for salg
Ikke finansiell 

gjeld Sum
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
Betalbar skatt  -                        -                       139 139             139 139
Andre forpliktelser 327 772              -                        -                       327 772
Ansvarlig lånekapital 443 045              -                        -                       443 045
Sum gjeld 58 898 101         -                       139 139             59 037 240        

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Rentebærende verdipapir  -                       9 057 050           -                       9 057 050          
Aksjer tilgjengelig for salg  -                        -                       2 486                 2 486                 
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Note 29 Klassifisering og virkelig verdi, forts.

31.12.2013
EIENDELER Utlån og 

fordringer
Tilgjengelig 

for salg
Ikke finansielle 

eiendeler Sum
Kontanter og fordringer på sentralbanker 499 327              -                        -                       499 327             
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 94 331                -                        -                       94 331               
Utlån til og fordringer på kunder 43 505 682         -                        -                       43 505 682        
Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder (8 481)                -                        -                       (8 481)               
Gruppenedskrivning (66 225)              -                        -                       (66 225)             
Rentebærende verdipapir  -                       7 073 376           -                       7 073 376          
Aksjer tilgjengelig for salg  -                       30 619                -                       30 619               
Immaterielle eiendeler  -                        -                       13                      13                      
Eiendom, anlegg og utstyr  -                        -                       3 343                 3 343                 
Utsatt skattefordel  -                        -                       6 569                 6 569                 
Andre eiendeler 185 689              -                        -                       185 689             
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 90 692                -                        -                       90 692               
Sum eiendeler 44 301 015 7 103 995 9 925 51 414 935

FORPLIKTELSER
Finansiell

gjeld
Tilgjengelig 

for salg
Ikke finansiell 

gjeld Sum
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 376 024           -                        -                       2 376 024
Innskudd fra og gjeld til kunder 37 788 071         -                        -                       37 788 071
Gjeld stiftet ved  utstedelse av verdipapir 8 662 074          8 662 074
Utsatt skatt  -                        -                       80 319               37 324
Utsatt skatt  -                        -                        -                       0
Andre forpliktelser 412 221              -                        -                       412 221
Ansvarlig lånekapital 443 045              -                        -                       443 045
Sum gjeld 49 681 435         -                       80 319               49 761 754        

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Rentebærende verdipapir  -                       7 073 376           -                       7 073 376          
Aksjer tilgjengelig for salg  -                       30 619                -                       30 619               

50



Skandiabanken AB Filial Norge
Årsregnskap 2014

Tall i tusen kroner

Note 29 Klassifisering og virkelig verdi, forts.

Metode for verdsettelse til virkelig verdi for finansielle instrumenter
Eiendeler og gjeld bokført til virkelig verdi, enten som følge av at de er holdt for handelsformål, utlån og fordringer, eller holdt som 
holdt som tigjengelig for salg skal klassifiseres etter hvor sikkert estimatet for virkelig verdi er i tre ulike nivåer.

Nivå 1: Notert pris i et aktivt market. 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 vireklig 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 instrumentpå dette nivået beregnes virkelig
verdi gjennom diskontering av fremtidige 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.
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Note 30 Sikkerhetsstillelser

Skandiabanken AB NUF 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.  Skandiabankens har som 
mål at størsteparten av kuponginstrumenter som angitt i Note 11 skal oppfylle disse betingelsene.  Pr 31.12.2014 hadde Skandiabanken 
AB NUF ingen lån i Norges Bank.

2014 2013
Boliglånsportefølje stillt til sikkerhet for obligasjoner med fortrinnsrett 17 600 920           10 000 401           
Verdipapirer stilt som sikkerhet for lån/trekkrettighet i Norges Bank 3 300 558             2 528 041             
Sum 20 901 478           12 528 442           

Note 31 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir

Valuta 2014 2013
Sertifikater NOK 0 2 099 765
MTN NOK 2 884 982 1 869 577
Obligasjoner med fortrinnsrett NOK 12 803 107 4 692 366
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av 15 688 089 8 661 708

Gjenstående løpetid inntil 1 år 1 184 954 2 299 676
Gjenstående løpetid over 1 år 14 503 135 6 362 032

Emittert gjennom året 10 500 000 8 770 000
Kjøpt igjen 1 185 000 25 000
Forfallt 0 0

Note 32 Interne lån

Skandiabanken AB NUF har pr. 31.12.14 ikke lån fra morbank ( TNOK 2 365 088 pr. 31.12.13).
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Note 33 Omklassifisering

Regnskapsføring av provisjonsinntekter og provisjonskostnader er delvis omklassifisert i første halvår 2014.  Dette for å 
 få et mer korrekt bilde av provisjonsnetto. Inntekter vedrørende betalingsformidlingstransaksjoner samt kostnader vedrørende 
verdipapir- , kort- og betalingsformidlingsprovisjoner som tidligere ble ført under nettoresultat finansielle transaksjoner 
respektive administrasjonskostnader har blitt klassifisert om til provisjonsinntekter pespektive provisjonskostnader. 

Provisjonsinntekter 2013 2013
Før omklassifisering Omklassifisering Etter omklassifisering

Interbankprovisjon 1 267                                  -                                        1 267                                 
Kortprovisjoner 85 565                                -                                        85 565                               
Verdipapirprovisjoner 39 119                                -                                        39 119                               
Betalingsformidling 110 814                             16 942                               127 756                             
Forsikringstjenester 1 431                                  -                                        1 431                                 
Sum provisjonsinntekter 238 196                             16 942                               255 138                             

Provisjonskostnader
Interbankprovisjon 8 493                                  -                                        8 493                                 
Kortprovisjoner 38 102                                -                                        38 102                               
Verdipapirprovisjoner 11 380                               0                                        11 380                               
Betalingsformidling 18 058                               14 495                               32 554                               
Andre provisjonskostnader 1 591                                 10 643                               12 234                               
Sum provisjonskostnader 77 625                               25 138                               102 765                             

Sum netto provisjon 160 571                             (8 197)                                152 373                             

Omklassifisering fra/til

Til rentekostnader (616)                                   
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler (16 942)                              
Fra administrasjonskostnader 25 755                               

8 197                                 
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