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Alternativa nyckeltalAlternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller 
 kassaflöde som varken definieras i IFRS eller i kapitaltäckningsregelverket. Syftet med att presentera de alternativa nyckeltalen är att tydliggöra bankens 
finansiella utveckling över tid. Dessa mått är inte alltid jämförbara med liknande nyckeltal presenterade av andra bolag.

Nyckeltal
2018 2018 2017 2018 2017 2017

MSEK kv 2 kv 1 kv 2 jan-jun jan-jun helår
Medelvolym (balansomslutning)  70 564     69 142     69 741     70 112     68 693     69 578    

Placeringsmarginal:
Räntenetto  184     196     202     380     398     796    
Medelvolym  70 564     69 142     69 741     70 112     68 693     69 578    

Räntenetto i % av medelvolym  
(Balansomslutning) 1,04% 1,13% 1,16% 1,08% 1,16% 1,14%

Räntabilitet på EK
EK IB (perioden)  3 791     3 766     3 813     3 766     3 643     3 643    
EK UB (perioden)  3 811     3 791     3 864     3 811     3 864     3 766    
Genomsnittligt EK ((IB + UB)/2)  3 801     3 779     3 839     3 789     3 754     3 705    

Periodens resultat  19     31     38     50     92    -3    
Korrigering för koncernbidrag  
(inkl skatteeffekt)  —  —  —  —  —  161    
Periodens resultat exklusive 
 koncernbidrag (inkl skatteeffekt)  19     31     38     50     92     158    

Räntabilitet på EK 1,93% 3,29% 3,98% 2,61% 4,91% 4,24%

KI-tal före kreditförluster
Totala kostnader före kreditförluster  210     204     192     414     368     771    
Totala rörelseintäkter  234     245     246     479     494     985    

KI-tal före kreditförluster 0,90 0,83 0,78 0,86 0,74 0,78

Reserveringsgrad lånefordringar  
i stadie 3, %
Reserv för kreditförluster 16 14 — 16 — —
Lånefordringar i stadie 3, brutto 65 45 — 65 — —

Reserveringsgrad lånefordringar  
i stadie 3, % 24,9% 31,6% — 24,9% — —

2018 2018 2017 2018 2017 2017
Reserveringsgrad osäkra fordringar % kv 2 kv 1 kv 2 jan-jun jan-jun helår
Reserv för kreditförluster — — 16 — 16 11
Osäkra fordringar brutto — — 26 — 26 16

Reserveringsgrad osäkra fordringar % — — 61,3% — 61,3% 70,1%

Andel lånefordringar i stadie 3 netto, %
Osäkra fordringar 49 31 — 49 — —
Utlåning till allmänheten exkl. placering 
hos Riksgälden 57 839 57 953 — 57 839 — —

Andel lånefordringar i stadie 3 netto, % 0,08% 0,05% — 0,08% — —

Andel osäkra fordringar netto %
Osäkra fordringar — — 10 — 10 5
Utlåning till allmänheten exkl. placering 
hos Riksgälden — — 58 075 — 58 075 58 303

Andel osäkra fordringar netto % — — 0,02% — 0,02% 0,01%

Kreditförlustnivå i % 
Kreditförluster -1 1 5 0 7 10
IB Utlåning till allmänheten exkl. placering 
hos Riksgälden 58 303 58 303 56 308 58 303 56 308 56 308

Kreditförlustnivå i % -0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02%



2 Skandiabanken Delårsrapport januari-juni 2018

Alternativa nyckeltal

Definitioner

Placeringsmarginal
Räntenettot i relation till genomsnittlig medelvolym på balansomslutning under perioden/
året. Syftet är att beskriva bankens marginal på räntenettot i förhållande till värdet på balans-
omslutningen.

Räntabilitet på eget kapital, % 
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital (ett genomsnitt av ingående 
och utgående eget kapital). Koncernbidrag justerat för skatteeffekt är exkluderat vid beräkning 
av räntabilitet. Syftet är att visa bankens avkastning på eget kapital. I de kvartalsvisa nyckel-
talen har kvartalets resultatutfall omräknats till helårsvärde för att ge ett korrekt nyckeltal för 
 perioden.

K/I-tal före kreditförluster
Summa kostnader exklusive kreditförluster i relation till summa rörelseintäkter. Syftet är att 
tydliggöra kostnaderna i förhållande till intäkterna vilket visar kostnadseffektiviteten. 

Reserveringsgrad lånefordringar i stadie 3, %
Reserv för kreditförluster i förhållande till andel utlåning till allmänheten i stadie 3 brutto. Upp-
gift om lånefordringar i stadie 3 följer IFRS 9 som trädde ikraft den 1 januari 2018. Inga jämförelse-
siffror för 2017 då det är framåtriktad tillämpning. För mer information se not 1 redovisnings-
principer.

Reserveringsgrad osäkra fordringar % 
Reserv för kreditförluster i förhållande till osäkra fordringar brutto. Uppgiften är enligt IAS 39 
som tillämpats fram till 2017. För mer information se not 1 redovisningsprinciper.

Andel lånefordringar i stadie 3 netto, % 
Lånefordringar i stadie 3 netto i förhållande till total utlåning till allmänheten exklusive placering 
hos Riksgälden. Uppgift om lånefordringar i stadie 3 följer IFRS 9 som trädde ikraft den 1 januari 
2018. Inga jämförelsesiffror för 2017 då det är framåtriktad tillämpning. För mer information se 
not 1 redovisningsprinciper.

Andel osäkra fordringar netto % 
Osäkra fordringar netto i förhållande till total utlåning till allmänheten exklusive placering hos 
Riksgälden. Uppgiften är enligt IAS 39 som tillämpats fram till 2017. För mer information se not 1 
redovisningsprinciper.

Kreditförlustnivå i % 
Kreditförluster i förhållande till utlåning till allmänheten vid årets början exklusive placering hos 
Riksgälden. Syftet är att tydliggöra hur stora kreditförlusterna är i förhållande till utlåningen. I 
de kvartalsvisa nyckeltalen har kvartalets resultatutfall omräknats till helårsvärde för att ge ett 
korrekt nyckeltal för perioden.
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