Bærum 27.01.2015

KOMPLETT BANK ASA – ÅRSBERETNING 2014
Om Komplett Bank ASA
Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21.
mars 2014, samme dag som selskapet mottok
tillatelse av offentlige myndigheter til å drive
bankvirksomhet. Komplett Bank tilbyr usikret
forbruks- og fritidsfinansiering til privatpersoner
som kvalifiserer etter en kredittvurdering.
Hovedproduktet er Fleksibelt Lån, et låneprodukt
hvor kunden selv i stor grad bestemmer tilbakebetaling og senere opplåning, slik at det best mulig
tilpasses kundens behov.
Banken tilbyr attraktive innskuddsbetingelser på
høyrentekonto, og som medlem av Bankenes
sikringsfond er alle innskudd i nntil 2 millioner
kroner sikret.
Komplett Bank er i all hovedsak eid av norske
investorer, med Komplett AS som største eier med
20 %.
Banken har forretningskontor i Vollsveien 2A,
Lysaker.

Utvikling i 2014
Bankens drifts -og markedsapparat har fungert som
forutsatt og bankens utvikling har i all vesentlighet
vært i tråd med de planer som ble lagt før oppstart.
Banken har ved utgangen av året 5635 lånekunder
og 1769 innskuddskunder. Forvaltnings kapitalen
utgjorde ved utgangen av året 839,6 millioner
kroner. Netto utlån til kunder, etter nedskrivninger,
utgjorde 438,9 millioner kroner, mens innskudd fra
kunder utgjorde 663,6 millioner kroner. Sum
egenkapital utgjorde 163,3 millioner kroner. For
opplysninger om kapitaldekning henvises det til
note 10. Bankens likvider; bankinnskudd og likvide
verdipapirer utgjorde til sammen 371,8 millioner
kroner og tilsvarte 44 % av bankens
forvaltningskapital.
Bankens resultat etter skatt for 2014 var på - 22,9
millioner kroner. Netto renteinntekter utgjorde

18,5 millioner kroner, mens netto provi sjonsinntekter utgjorde 2,3 millioner kroner.
Misligholdte engasjementer utgjorde 7,2 millioner
kroner ved utgangen av 2014, tilsvarende 1,63 % av
brutto utlån til kunder. Nedskrivninger for tap på
utlån utgjorde 4,2 mil lioner kroner for 2014.

Fremtidig utvikling
Banken forventer fortsatt vekst i utlånsvolum og
kundeinnskudd fremover. Videre forventes det at
tap på utlån i fremtidige perioder vil øke som følge
av forventet utvikling i utlånsporteføljen. Fortsatt
utlånsvekst gir banken forventninger om
forbedrede
finansielle
resultater i
2015
sammenlignet med 2014. Finansielle resultater vil i
stor grad være avhengig av fremtidig utlånsvolum,
rentemarginer og nivå på tap på utlån.
Likvid- og kapitalsituasjonen forventes fortsatt å
være på tilfredsstillende nivå fremover.
Banken planlegger for lansering av et kortprodukt i
løpet av 2015. Dette vil øke bankens investeringer i
IT-systemer, men på sikt bidra til økt utlånsvekst og
lønnsomhet. Bankens virksomhet vil også i
fortsettelsen være fokusert innenfor segmentet
usikret forbruks- og fritidsfinansiering.

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering
Banken har i 2014 gått fra prosjekt til driftsfase og
antall ansatte har utviklet seg i tråd med vekst og
behov i løpet av 2014. Banken planlegger å øke
antall ansatte gjennom 2015 i tråd med de
vekstplaner som foreligger.
Antall ansatte ved inngangen til året var 5 personer,
mens man ved utgangen var 12 fast ansatte.
Ansatte ved utgangen av året fordeler seg med 10
menn og 2 kvinner. I styret var fordelingen 2 menn
og 3 kvinner.
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Ved utgangen av året var det totalt 6 innleide
personer.
Bankens aksjeopsjonsprogram for alle ansatte,
nærmere beskrevet i note, vurderes som et godt
incentiv for å fremme gjensidige interes ser for
ansatte, selskapet og aksjonærer. Programmet
vurderes å være en viktig motiverende faktor for
ansatte.
Sykefraværet har i 2014 vært på 0,62 %. Banken har
i 2014 hatt ulike aktiviteter og velferdstiltak for å
fremme et godt og fysisk aktivt sosialt miljø, trivsel
på arbeidsplassen samt forebygge sykefravær.
Banken har fastsatt retningslinjer som skal sikre at
det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av
etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språk, religion eller livssyn. Tilsvarende
gjelder for kjønn, alder, seksuell orientering, politisk
syn eller funksjonshemming.
Det har ikke vært rapportert om skader eller
ulykker på arbeidsplassen.

Redegjørelse om samfunnsansvar
Banken har ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer
for samfunnsansvar. For sosiale forhold og
arbeidsforhold henvises det til avsnittet om
arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering.

Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i
2014 - 48,6 mill kroner. Vesentlige
kontantstrømmer skyldes utlån til kunder, innskudd
fra kunder og investeringer i verdipapirer.
Kontantstrøm fra investeringer var -7,8 mill kroner.
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 180,5
mill kroner og knytter seg til gjennomført emisjon
mars 2014.

Finansiell risiko
Kredittrisiko:
Styret har vedtatt kredittpolicy med retningslinjer
for kredittgivningen, risikorammer, oppfølgning og
rapportering på området. Retningslinjene

behandles minst årlig i styret. Styret mottar jevnlig
rapportering om utviklingen i bankens kredittrisiko.
Banken tilbyr lån kun til privatpersoner og etter en
kredittvurdering der betalingsvilje og –evne
vurderes. Kredittbeslutningen for den enkelte
lånesøknad baseres på en vurdering av tilgjengelig
ekstern og intern informasjon om søkeren. Det
gjennomføres en kombinert prosess med bruk av
søknadsscore og spesifikke kredittregler.
Lånesøknader for mindre beløp avgjøres ved bruk
av helautomatiserte prosesser. Lånesøknader
knyttet til større beløp avgjøres ved bruk av
automatiske prosesser i kombinasjon med manuelle
kredittvurderinger. Banken benytter risikobasert
prising basert på vurderingen som gjøres i
forbindelse med etableringen av det enkelte lån.
Operasjonell risiko:
Styret har vedtatt policy med retningslinjer for
operasjonell risiko, risikorammer, oppfølgning og
rapportering på området. Retningslinjene
behandles minst årlig i styret. Styret mottar jevnlig
rapportering om operasjonelle forhold og
eventuelle planlagte tiltak.
Operasjonell risiko avgrenses blant annet ved at
bankens produkter er relativt enkle, rettet mot
privatmarkedet og med enkeltvise lave beløp.
Det er for 2014 i stor grad benyttet leveranser fra
eksterne tjenesteleverandører i bankens drift. Disse
følges opp i tråd med fasts atte retningslinjer for
utkontraktering. Banken etterstreber stor grad av
automatiserte, effektive og skalerbare prosesser
som ivaretar både kundens og bankens behov på en
tilfredsstillende og trygg måte.
For 2014 foreligger ingen kjente vesentlige
driftsforstyrrelser eller identifiserte svakheter i
bankens driftsprosesser.
Likviditetsrisiko:
Styret har vedtatt finanspolicy med retningslinjer
for likviditetsforvaltningen, risikorammer,
oppfølgning og rapportering på området.
Retningslinjene behandles minst årlig i styret. Styret
mottar jevnlig rapportering om utviklingen i
bankens likviditetsrisiko.
Banken har som mål å ha lav likviditetsrisiko.
Likviditetsrisiko følges løpende opp og bankens
plasseringer gjøres slik at likviditetsrisiko holdes lav.
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Bankens plasseringer består i all hovedsak av
innskudd i andre finansinstitusjoner eller i
rentebærende verdipapirer med kort rentebinding
og god likviditet.
Gjennom 2014 har likviditetsrisikoen vært vurdert
som lav. Utlån har i 2014 vært finansiert med
innskutt egenkapital og innskudd fra bankens
kunder.
Markedsrisiko:
Finanspolicyen som styret har fastsatt dekker også
retningslinjer for markedsrisiko (herunder rente- og
valutarisiko), risikorammer, oppfølgning og
rapportering på området. Retningslinjene
behandles minst årlig i styret. Styret mottar jevnlig
rapportering om utviklingen i bankens
markedsrisiko.
Banken har som mål å ha lav markedsrisiko.
Markedsrisiko følges løpende opp og bankens
plasseringer gjøres slik at markedsrisiko holdes lav.
Bankens plasseringer består i all hovedsak av
innskudd i andre finansinstitusjoner eller i
rentebærende verdipapirer med kort rentebinding
og god likviditet.
Banken har for 2014 ikke hatt valutarisiko. Banken
tilbyr ikke fastrente på noen av bankens produkter.

Foretaksstyring
Komplett Bank sin foretaksstyring er innrettet for å
oppnå selskapets strategiske mål. Det foreligger

styrevedtatte rammer for styring av ulik
operasjonell og finansiell risiko.

Disponering av årsresultatet
Årsresultatet for 2014 etter skatt foreslås i sin
helhet dekket av annen egenkapital. Disponeringen
reduserer annen egenkapital med 22,9 mill kroner.

Øvrige opplysninger
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift
er til stede.
Styret er ikke kjent med hendelser etter
balansedagens slutt som har vesentlig betydning for
årsregnskapet.
Det foreligger ikke forskningsaktiviteter i 2014.
Banken har i 2014 hatt et beskjedent omfang av
egne utviklingsaktiviteter. Dette knytter seg til
utvikling av verktøy for rapportering av relevante
data for å gi banken godt styrings - og
beslutningsgrunnlag i den løpende drift.
Årsresultatet samsvarer med publiserte
kvartalsrapporter for året med unntak av en mindre
differanse på 277 TNOK som skyldes korreksjon på
endelig skatteberegning for 2014. Korreksjonen er
ført i det presenterte årsregnskapet for 2014.

Banken vurderer at driften ikke forurenser det ytre
miljø.
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Resultatregnskap
Beløp i 1000

Renteinntekter og lignende inntekter
Rentekostnader og lignende kostnader

Note
11
7
12
13
14,18
15
5

24 831
6 319
18 512
2 270
1 421
20 415
18 726
1 881

16
2

4 108
4 192

Netto renteinntekter
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester
Lønn m.v.
Administrasjonskostnader
Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Tap på utlån

Resultat før skatt
Skattekostnad

Årsresultat

2014

-29 961
17

-7 062
-22 900
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Balanse
Note

Beløp i 1000

31.12.2014 31.12.2013

Eiendeler
Utlån til kredittinstitusjoner og kunder
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
- Nedskrivninger på utlån

3
2
2

128 124
443 112
-4 192

3 965
0
0

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende
verdipapirer med fast avkastning

4

243 750

0

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

5

11 146

4 857

Utsatt skattefordel

17

10 077

3 015

Varige driftsmidler

5

595

885

6 995
839 607

575
13 296

Andre fordringer

Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Innskudd fra og gjeld til kunder

7

663 645

0

Skyldig offentlige avgifter

8

1 400

584

Annen kortsiktig gjeld

8

7 982

3 881

Langsiktig gjeld

8

3 300

4 857

6
6
6, 18

676 327
89 200
101 340
3 806

9 322
2 640
7 360
0

6

-31 067

-6 026

Sum egenkapital

163 279

3 974

Sum gjeld og egenkapital

839 607

13 296

Sum gjeld
Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
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Kontantstrømanalyse
Beløp i 1000

2014

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Betalt skatt i perioden
Ordinære avskrivninger
Endring i utlån til kunder
Endring i innskudd fra kunder
Endring i verdipapirer
Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-22 900
0
1 881
-443 112
663 645
-243 750
-4 326
-48 561

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler
Investeringer i immaterielle eiendeler
Salg av varige driftsmidler

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-560
-7 260
0
-7 820

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring finansieringsaktiviteter
Endring i innskutt egenkapital

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0
180 540
180 540

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

124 159
3 965

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

128 124

Netto kontantstrøm for perioden
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NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er utarbeidet i overens stemmelse med regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk med de unntak
og tillegg som følger av bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap med mer for banker, finansieringsforetak og
morselskap for slike og Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner.

1 Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter omfatter utlån og verdi papirer med fast avkastning.

1a Sertifikater og obligasjoner
Sertifikater og obligasjoner er definert som omløpsmidler og er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Porteføljevurdering er benyttet for grupper av finansielle instrumenter dersom hensikten med
sammensetningen av porteføljen er å redusere risikoen gjennom diversifisering.

1b Utlån
Utlån beregnes ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling beregnes utlån til amortisert
kost ved å anvende effektiv rentes metode. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle
direkte henførbare kostnader.
Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som
neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på
etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av
engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etablerings tidspunktet korrigert for
renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi.
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har
verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte
fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente.
I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer i konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på
lån.
Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlånsportefølje. Banken foretar fortløpende en vurdering
av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger.
Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 90 dager etter forfall. Tapsutsatte engasjementer
hvor det er åpnet konkurs - eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg er
tatt eller hvor andre forhold som svi kt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med
banken, defineres også som misligholdte.
Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggs forretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører
banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller
banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer.

2 Varige driftsmidler
Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger.
Avskrivningene belaster driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære
avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den
forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har.
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I de tilfeller den virkelige verdi av et varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at
denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette
driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resul tatregnskapet under linje for Nedskrivninger og
tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for
nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at drifts middelets verdi overgår
den opprinnelige kostpris.

3 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det er sannsynlig at økonomiske for deler vil tilfalle banken
fremover. Immaterielle eiendeler balanseføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap
ved verdifall. Utgifter vedrørende vedlikehold av programvare, systemer o.l. kostnadsføres fortløpende.
Eiendeler med begrenset levetid avskrives over forventet økonomisk levetid.
Utgifter til egen utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til
utviklingen av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres
slike utgifter løpende.

4 Skatt
4a Utsatt skatt og utsatt skattefordel
Utsatt skatt/utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRS F om resultatskatt. Utsatt
skatt/utsatt skattefordel er beregnet med nominell sats (27 %) på grunnlag av de midler tidige forskjeller som
eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av
regnskapsperioden. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen.
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert på et fremtidig tidspunkt.

4b Skattekostnad
I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad.

5 Pensjon
Banken er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og har en ordning som tilfredsstiller lovkravene. Banken
har en innskuddsbasert ordning som gjelder for samtlige ansatte. Innskudd til ordningen betales fortløpende og
det er derfor ingen avsetning til fremtidig pensjonsforpliktelse ved periodeslutt.

6 Gjeld og øvrige forpliktelser
Gjeldsposter, inkludert leverandørgjeld samt øvrige forpliktelser er regnskapsført til kost.

7 Andre fordringer
Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

8 Valuta
Banken har i løpet av året ikke hatt inntekter i annen valuta enn NOK. Banken h ar heller ikke hatt vesentlige
kostnader i annet enn NOK. Mindre kostnader i annen valuta er omregnet til norske kroner basert på oppnådd
vekslingskurs på transaksjonstidspunktet.

9 Sammenligningstall
På bakgrunn av at selskapet i 2013 var et prosjektselskap med begrenset aktivitet er det ikke vurdert som
hensiktsmessig eller relevant å inkludere sammenligningstall fra resultatregnskapet for 2013 i årsregnskapet for
2014. Banken har i stedet inntatt res ultatregnskapet for 2013 i egen note.
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10. Virksomhetsområder
Banken vurderer sin virksomhet som ett samlet virksomhetsområde. Dette skyldes at all virksomhet retter seg til
det norske markedet. Også styringen av banken tilsier en enhetlig rapportering av virksomhetsområde.

11. Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består
av bankinnskudd.
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Note 2 - Utlån til og fordringer på kunder
31.12.2014
443 112
443 112
4 192
438 920

30.09.2014
264 189
264 189
1 000
263 189

30.06.2014
113 257
113 257
0
113 257

31.03.2014
1 112
1 112
0
1 112

Brutto misligholdte lån
Individuelle nedskrivninger på utlån
Netto misligholdte lån
Nedskrivninger på grupper av utlån

31.12.2014
7 204
3 192
4 012
1 000

30.09.2014
1 773
700
1 073
300

30.06.2014
0
0
0
0

31.03.2014
0
0
0
0

Konstaterte tap
Konstaterte tap på utlån

31.12.2014
0

Kasse-/drifts- og brukskreditter
Brutto utlån
Nedskrivninger på utlån
Netto utlån til og fordringer på kunder
Utlån - Mislighold og tap

Individuelle nedskrivninger
Individuelle nedskrivninger ved inngangen til perioden
+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden
- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden
Individuelle nedskrivninger pr 31.12.2014

2014
0
3 192
0
3 192

Nedskrivning på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån ved inngangen til perioden
+/- Periodens endring
Nedskrivning på grupper av utlån pr 31.12.2014

2014
0
1 000
1 000

100 % av utlånet er til privatkunder.
Banken har ikke noen utstedte garantier i 2014.
Grunnlag for nedskrivningen er basert på faktiske observasjoner i utlånsporteføljen samt fremtidige forventinger til kontantstrøm.
Tapskostnaden er lik periodens nedskrivning.

Kredittrisiko utlånsbalansen fordelt etter risikoklasser
Samtlige utlånskunder klassifiseres med egen risikoklasse på tidspunkt for når lånesøknadene mottas.
Inndeling i risikoklasser er basert på søknadsscore og er vurdert etter følgende inndeling pr 31.12.2014:
Risikoklasse ved utgangen av året
Lav risiko
Medium risiko
Høy risiko
Sum

31.12.2014
39 %
21 %
40 %
100 %

Aldersfordeling:
Aldersfordeling av utlånsbalansen ved utgangen av året
Ikke forfalte utlånsengasjementer
Forfalt engasjementer inntil 30 dager
Forfalte engasjementer mellom 31-60 dager
Forfalte engasjementer mellom 61 - 90 dager
Forfalte engasjementer 91 dager +
Sum
Det har vært inntektsført 141 TNOK i renteinntekter på nedskrevne lån i 2014.

31.12.2014
341 988
78 942
10 823
4 355
7 204
443 312

Note 3 - Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Banken har følgende innskudd i andre banker:
Bankinnskudd
hvorav bundne midler utgjør;
Klientmidler (forsikringsformidling)
Bundne skattetrekksmidler

2014
128 124

2013
3 965

200
452

0
336

Note 4 - Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

Omløpsobligasjoner er fordelt på følgende pr 31.12.2014:
Statsobligasjoner
Obligasjoner med fortrinnsrett
Påløpte og bokførte, ikke kapitaliserte renter
Sum

Risikovekt

Balanseført verdi
10 463
232 716
571
243 750

0%
10 %

Virkelig verdi
10 476
232 744

48 % av obligasjonene med fortrinnsrett er børsnotert. Resterende andel er notert på Nordic ABM.
Effektiv vektet rente oppnådd i 2014 har vært 2,1 %. Denne er beregnet basert på faktiske renteinntekt pr måned delt på gjennomsnittlige balanse.

Note 5 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Type anleggsmiddel

Kontormaskiner og
lignende

Inventar

Immaterielle
eiendeler*

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2014
Tilganger i løpet av perioden
Avganger
Anskaffelseskost 31.12.2014

93
452
0
545

69
146
0
215

5 715
7 260
0
12 975

5 877
7 858
0
13 735

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.2014
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.2014
Bokført verdi pr. 31.12.2014

20
61
81
464

15
69
84
131

78
1 751
1 829
11 146

113
1 881
1 994
11 741

Avskrivningsperiode

5 år

3 år

5 år

Immaterielle eiendeler består i stor grad av anskaffede IT-rettigheter. En mindre andel er egenutviklet immateriell eiendel.
Det er ikke foretatt, verken i tidligere perioder eller inneværende periode, regnskapsmessige nedskrivninger på immaterielle eiendeler eller varige driftsmidler.
*I årsregnskapet 2013 ble balansen klassifisert som "varig driftsmiddel". Det ble foretatt en ny vurdering i Q1 2014 og vesentlig andel av beløpet ble omklassifisert og er
nå presentert som immaterielle eiendeler.

Note 6 - Egenkapital og aksjonærer
Oversikt over egenkapital

Aksjekapital

Egenkapital pr 31.12.2013
Kapitalforhøyelse 2014
Egenkapitaleffekt aksjeopsjonsbaserte godtgjørelsesordninger
Oppgjør av avsatt lønn ført som EK per 31.12.2013
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12 2014

Bankens 20 største aksjonærer pr 31.12.2014:
KOMPLETT AS
MACAMA AS
PERM INVEST AS
SUNDT AS
ALFAB HOLDING AS
STATE STREET BANK &
FONDSAVANSE AS
SANDEN A/S
AWECO INVEST AS
IVAR S LØGE AS
SVEJK INVEST AS
MP PENSJON PK
DIRECTMARKETING INVE
KHAYA AS
HØGSET HOLDING AS
URSULF AS
CONTRIBUTE AS
ELTEK HOLDING AS
TRULS AS
SOLAN CAPITAL AS
Øvrige aksjonærer

Overkurs

Annen innskutt
Egenkapital

2 640
86 560
-

7 360
93 980
-

3 806

89 200

101 340

3 806

Opptjent
Egenkapital
-6 026
-2 141
-22 899
-31 066

Antall aksjer
Prosentvis eierandel
17 839 995
20,00 %
7 805 000
8,75 %
7 805 000
8,75 %
6 980 000
7,82 %
6 040 000
6,77 %
5 876 000
6,58 %
5 705 000
6,39 %
4 510 005
5,05 %
4 460 000
5,00 %
2 400 500
2,69 %
1 700 000
1,90 %
1 622 500
1,82 %
1 591 500
1,78 %
1 280 000
1,44 %
1 209 000
1,35 %
1 170 000
1,31 %
1 140 000
1,28 %
923 500
1,05 %
886 500
0,99 %
762 000
0,85 %
7 493 500
8,43 %
89 200 000

SUM

100,00 %

Aksjens pålydende er 1,00 kr. Alle aksjer har lik aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett.
Rettigheter knyttet til utstedelse av nye aksjer:
Opsjonsprogrammet til banken, nærmere beskrevet under note 18, vil kunne medføre utstedelse av nye aksjer.
Det foreligger frittstående tegningsrettigheter som pr 31.12.2014 tilhører enkelte av bankens eksisterende aksjonærer.
Rettighetene er fritt omsettelige. Dette gjelder 9 900 000 antall aksjer med tegningskurs 2,50 kr pr aksje.

Aksjer eid* av ledende ansatte, medlemmer av styret/kontrollkomite
Adminstrerende direktør
Økonomidirektør
Kredittdirektør
Driftsdirektør
Leder Marketing og IT
Styremedlemmer
Medlemmer av kontrollkomiteen
Nærstående til alle nevnt ovenfor
Sum

Antall aksjer
6 040 000
1 700 000
1 280 000
1 170 000
1 140 000
870 000
0
40 000
12 240 000

Prosentvis eierandel
6,77 %
1,90 %
1,43 %
1,31 %
1,28 %
0,78 %
0%
0,04 %
13,51 %

* Enten eid direkte eller gjennom eierskap i et juridisk selskap, samt inklusiv aksjer eid indirekte gjennom selskaper der vedkommende kontrollerer aksjemajoriteten.

Note 7 - Innskudd fra og gjeld til kunder
Alle innskudd fra kunder kommer fra privatpersoner. Bankens gjennomsnittlige (vektede) tilbudte
rente har for 2014 vært 3,3 %. Beregningen er basert på faktiske rentekostnader til kunder per
måned delt på gjennomsnittlig innskuddsbalanse pr måned. Banken tilbyr ikke fastrenteinnskudd.
Det er i perioden ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ansatte i banken.

Note 8 - Spesifikasjon av gjeld og andre fordringer
Bankens eiendeler består av:
Forskuddsbetalt provisjonskostnader
Øvrige fordringer
Sum andre fordringer
Bankens gjeld består av:
Innskudd fra og gjeld til kunder
Skyldig offentlige avgifter
Uopptjent inntekt knyttet til etableringsgebyr utlån *
Leverandørgjeld
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum gjeld
* Periodiseres over lånets forventede løpetid. Forventes å være > 12 måneder og er derfor
vurdert som langsiktig gjeld.
Banken har pr 31.12.2014 ikke ubenyttede kassekreditter eller andre trekkrettigheter.

31.12.2014
4 892
2 103
6 995
31.12.2014
663 645
1 400
3 300
1 921
6 061
676 327

Sum EK
3 974
180 540
3 806
-2 141
-22 899
163 279

Note 9 - Poster utenom balansen
Det foreligger ingen kjent informasjon om verken usikre forplikteler eller betingede eiendeler
per 31.12.2014. Banken har intet garantiansvar pr 31.12.2014. Ubenyttede rammer
og kredittfasiliteter pr 31.12.2014 var 25,4 MNOK.

Note 10 - Kapitaldekning
31.12.2014
Ansvarlig kapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen Egenkapital
Fradrag:
Utsatt skattefordel og øvrige immaterielle eiendeler
Ren kjernekapital
+ Annen kjernekapital
Kjernekapital
+ Tilleggskapital
Netto ansvarlig kapital

Beregningsgrunnlaget fordeler seg som følger:
Kredittrisiko
Institusjoner
Massemarkedsengasjementer
Misligholdte engasjementer
Obligasjoner med fortrinnsrett
Øvrige engasjementer
Markedsrisiko
Operasjonell risiko
Sum beregningsgrunnlag

89 200
101 340
-27 261
21 223
142 056
0
142 056
0
142 056

25 625
342 127
3 012
23 312
7 589
0
70 688
472 353

Ren kjernekapital (%)
Kjernekapital (%)
Ansvarlig kapital (%)

30,1 %
30,1 %
30,1 %

Note 11 - Renteinntekter
Renteinntekter fordeler seg som følger:
Renteinntekter på utlån til kunder
Renteinntekter knyttet til investeringer i verdipapirer
Renteinntekter på innskudd i øvrige banker
Sum renteinntekter

2014
22 838
882
1 111
24 831

Note 12 - Andre gebyrer og provisjonsinntekter
Andre gebyrer og provisjonsinntekter
Formidlingsprovisjoner
Gebyrer og lignende
Sum andre gebyrer og provisjonsinntekter

2014
573
1 697
2 270

Note 13 - Andre gebyrer og provisjonskostnader
Andre gebyrer og provisjonskostnader
Kostnader til låneformidlere
Øvrige gebyrkostnader
Sum andre gebyrer og provisjonskostnader

2014
1 332
89
1 421

Note 14 - Ytelser til ansatte, godtgjørelser for tillitsmenn og kostnader for innleid personell
Lønn og relaterte ytelser
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Administrasjonskostnader*
Påløpt lønn som skal benyttes for aksjetegning
Sum lønnskostnader og relaterte kostnader

2014
13 698
1 976
642
301
3 798
20 415

2013
2 723
447
397
748
4 886
9 201

* Gjelder kostnader for innleid arbeidskraft.
Gjennomsnittlige antall årsverk (inkl innleide) for 2014 har vært 15.
Det er ikke ytet lån eller avgitt sikkerhetsstillelse til noen av bankens ansatte, tillitsmenn eller noen av deres nærstående i løpet av 2014.
Alle fast ansatte, totalt 12 pr 31.12.2014, er omfattet av bankens pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert og er tegnet hos Storebrand.
Banken er pliktig til å etablere en pensjonsordning etter Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Ordningen tilfredsstiller lovens krav.
Pensjonskostnaden har i 2014 vært 642 TNOK. Pr 31.12.2014 er banken à jour med innbetalinger til ordningen.
Variabel godtgjørelsesordning
Det henvises til note 18 for informasjon om variable godtgjørelser.
Utbetalte godtgjørelser til styrende organer
Styregodtgjørelse
Representantskapet
Kontrollkomité
Valgkomité til generalforsamling
Sum utbetalte godtgjørelser til styrende organer

2014
200
0
5
0
205

Følgende honorar til revisor er i perioden kostnadsført (inkl. MVA):
Lovpålagt revisjon
Attestasjonstjenester og bistand
Øvrige kostnader
Sum honorar til revisor

2014
281
88
54
423

Informasjon om selskapets godtgjørelsesordning
I forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner m.v., fremgår det at foretaket skal offentliggjøre informasjon om hovedprinsippene for fastsettelse av godtgjørelse,
kriterier for fastsettelse av eventuell variabel godtgjørelse, samt kvantitativ informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig
betydning for foretakets risikoeksponering, til ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse. Informasjonen nedenfor i denne noten, herunder styrets
erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, utgjør slik informasjon. Erklæringen og retningslinjene gjelder i forhold til alle ansatte, herunder
administrerende direktør og andre ledende ansatte.

Utbetalt lønn og godtgjørelse til ledende ansatte
Administrerende direktør
Økonomidirektør
Kredittdirektør
Driftsdirektør
Direktør Marketing og IT
Sum

Fastlønn
Kontantbasert
Aksjebasert
1 277
350
910
175
957
308
935
150
910
175
4 989
1 158

Øvrige ytelser
Andre ytelser
Pensjon
11
65
11
65
11
65
11
65
11
65
55
325

Det foreligger ingen avtaler om å gi særskilt vederlag til ledende ansatte ved fratredelse eller endring av ansettelsesforholdet.
Det henvises også til note 18 vedrørende variable godtgjørelser og aksjeopsjonsprogram for ansatte, som også omfatter ledende ansatte.
*I tillegg til utbetalt lønn for 2014 er det utbetalt etterbetaling av lønn for de ledende ansatte på totalt brutto 4,8 MNOK i 2014. Beløpet er opptjent og kostnadsført i
2012 og 2013, men er først utbetalt i 2014.
Styret vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemming på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven paragraf 6-16a:
"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Selskapets samlede godtgjørelsesordninger skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til prestasjons- og resultatorientering. Samlet godtgjørelse skal
bidra til at selskapet tiltrekker seg og beholder ansatte med ønsket profil med hensyn til egenskaper, kompetanse og erfaring.
Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå
interessekonflikter.
A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret
Representantskapet fastsetter godtgjørelsen for administrerende direktør basert på en anbefaling fra selskapets styre. Administrerende direktør fastsetter
godtgjørelsen for øvrige ledende ansatte i samråd med styrets leder. For andre ansatte fastsetter administrerende direktør godtgjørelser. Naturalytelser
som ikke er vesentlige i forhold til fastlønn fastsettes for alle ansatte av administrerende direktør. Som ledende ansatte regnes selskapets ledergruppe.
Godtgjørelse for alle ansatte består av fastlønn, naturalytelser, variabel godtgjørelse og pensjons- og forsikringsordninger.
For ledende ansatte og nøkkelpersoner fastsettes godtgjørelsen på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten i den variable delen av godtgjørelsen baseres
på oppnådd resultater og egenkapitalavkastning, balansestyring (herunder soliditet og likvidstyring), gjennomføring av selskapets strategiplan og etterlevelse av vedtatte
rammer for risikotoleranse. I vurderingen skal overordnet måloppnåelse, utvikling over tid og selskapets langsiktige interesser hensyntas. Den samlede vurdering skal
bygge på både kvantitative og kvalitative forhold. De konkrete forhold som vektlegges skal være tilpasset den enkeltes funksjon og ansvarsområde. Vurderingen skal
baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommende forretningsenhet og foretaket som helhet. Ved måling av resultater skal risiko for
foretaket og kostnader knyttet til kapital og likviditet hensyntas. Grunnlag for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets resultater skal for disse ansatte være en
periode på minst to år.
Fastlønnen skal vurderes minst årlig og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og i finansnæringen spesielt.

Sum
1 703
1 161
1 341
1 161
1 161
6 527

Selskapets variable godtgjørelsesordninger skal ha til hensikt å belønne adferd og påvirke kultur som sikrer langsiktig verdiskaping og fornuftig risikotaking.
Variabel godtgjørelse for ledende ansatte og nøkkelpersoner kan maksimalt utgjøre 20 % av fastlønn. Andre ansatte kan opparbeide seg variabel godtgjørelse på
inntil 1 månedslønn. Det kan i tillegg benyttes engangsgodtgjørelser dersom dette vurderes nødvendig for å tiltrekke eller beholde ansatte.
Det kan videre gis naturalytelser i tråd med alminnelig praksis samt for å fremme fysisk aktivitet blant ansatte. Naturalytelser skal ikke være vesentlige i forhold
til fastlønn.
Det er ikke avtalt etterlønn eller sluttvederlag ved eventuell avslutning av arbeidsforholdet for noen ansatte.
Alle ansatte omfattes av innskuddsbasert pensjonsordning med 5 % av lønn fra 1-6 G og med 8 % av lønn fra 6-12 G. Det er ikke avtalt andre pensjonsordninger
for noen ansatte.
B. Bindende retningslinjer for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsår
I arbeidsavtale med alle ansatte er det avtalt at selskapet kan gjennomføre en ordning der de ansatte får rett og plikt til å motta en andel av
fastlønn i form av aksjer eller aksjebaserte instrumenter mot at det foretas tilsvarende avkortning i de ordinære lønnsytelsene. Følgende nivåer er avtalt:
• Administrerende
33 % av fastlønn
direktør
• Andre 25
ledende
% av fastlønn,
ansatte med mulighet til å velge seg opp til 33 %
• Andre 10
nøkkelpersoner
% av fastlønn, med mulighet til å velge seg opp til 25 %
• Andre 0ansatte
% av fastlønn, med mulighet til å velge seg opp til 10 %
Administrerende direktør avgjør hvem som skal omfattes av kategorien "andre nøkkelpersoner".
All variabel lønn for ledende ansatte og nøkkelpersoner skal gis i form av aksjeopsjoner. Utbetalinger under denne ordningen for variabel lønn fordeles utover med
bindingstid (utsatt og betinget) slik at 3/6 av tildelte opsjoner fristilles ved tildeling og ytterligere inntil 1/6 fristilles årlig over en treårsperiode. Den utsatte og betingede
utbetalingen skal følge godtgjørelsesforskriftens bestemmelser og skal kunne reduseres dersom resultatutviklingen i selskapet eller etterfølgende resultater tilsier dette.
Andre ansatte skal selv kunne velge om variabel lønn skal være aksjeopsjonsbasert. For disse kan opsjoner fristilles fullt ut ved tildeling.
Engangsgodtgjørelser kan være aksjeopsjonsbasert.
Aksjeopsjoner tildelt under disse ordningene skal være til full markedsverdi. Styret fastsetter de nærmere retningslinjer og kriterier for disse ordningene.
C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår
Selskapet har fulgt de retningslinjer som ble behandlet av ordinær generalforsamlingen i 2014. Disse var i det alt vesentligste identisk med retningslinjene
som her er redegjort for. Engangsgodtgjørelser ut over ordinære variable godtgjørelser var ikke medtatt i retningslinjene for 2014 og har heller ikke blitt benyttet.
Fristilling av opptjent variabel har fulgt retningslinjene som her er redegjort for, og som er i tråd med godtgjørelsesforskriften. Disse avviker noe fra
vedtatte retningslinjer for regnskapsåret 2014. Styrets vedtak om fristilling forelegges derfor generalforsamlingen for godkjenning.
Aksjebasert avlønning som beskrevet her har ikke vært gjennomført hele året, men ble påbegynt våren 2014.
Ansatte som har tiltrådt etter dette har blitt en del av ordningen fra ansettelsestidspunkt.
D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av nye eller endrede avtaler om godtgjørelse utenom fast lønn
Det er styrets vurdering at de avtaler om godtgjørelser som er inngått eller endret i 2014 har bidratt til å sikre selskapet tilgang på ansatte med ønsket profil
og at avtalene er til fordel for selskapet og aksjonærene."

Note 15 - Administrasjonskostnader
Spesifikasjon av administrasjonskostnader
Markedsføringskostnader (direkte)
IT-kostnader
Øvrige administrasjonskostnader
Sum administrasjonskostnader

Note 16 - Andre driftskostnader
Spesifikasjon av andre driftskostnader:
Leie av lokaler
Forsikring
Honorar knyttet til eksterne tjenester
Øvrige andre driftskostnader
Ekstern revisjon
Sum andre driftskostnader

2 014
13 788
2 822
2 116
18 726

2 014
849
263
1 187
1 386
423
4 108

2013
751
69
1 001
492
106
2 419

Note 17 - Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Resultat før skatt
Permanente forskjeller
Sum skattekostnad

2 014
-29 961
3 806
-7 062

2013
-11 176
9
-3 015

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag

-29 961
3 806
-3 268
-29 423

-11 176
9
3 234
-7 933

0
0
34
0
34

0
0
1 652
4 887
6 539

Fremførbart underskudd

37 356

7 933

Utsatt skatt / skattefordel

10 077

3 015

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer
Varige driftsmidler
Immaterielle eiendeler
Øvrige poster
Sum

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt:
Resultat før skatt
27 % skatt av resultat før skatt
27 % av permanente forskjeller
Beregnet skattekostnad

-29 961
-8 090
1 028
-7 062

Note 18 - Aksjeopsjonsprogram
Forutsetninger for beregning av opsjonsverdier
Banken har etablert en aksjeopsjonsordning for alle ansatte. Opsjonsordningen gjelder både ansattes faste og eventuelle variable avlønning.
Den ansatte velger, innenfor intervallene som beskrevet nedenfor, hvor stor andel av den faste lønnen som skal tildeles i aksjer. Følgende gjelder for 2014:

Administrerende direktør: 33 %

Ledende ansatte: 25 – 33 %

Nøkkelpersonell: 10 – 25 %

Øvrige ansatte: 0 % - 10 %
Verdien av tildelte opsjoner avkorter fast lønn til den ansatte gjennom trekk i ordinær lønnsutbetaling. Opsjonene opptjenes (innvinnes) fortløpende (månedlig).
Opsjoner og tegningsrettigheter som omtalt i note 6, vil ved utøvelse føre til utvanningseffekt av nåværende aksjonærer.
Opsjoner - andel fast lønn
Tildelingsdato
Utløpsdato*
Totalt antall opsjoner tildelt

Tildelt i 2014
16.09.2014
16.09.2019
566 206

* Ansatte kan fritt velge å innløse opsjonen på et tidligere tidspunkt.
Tildelte opsjoner, for fast lønn, er også i sin helhet innvunnet i 2014.
Tilbakeholdt lønnsytelse har i 2014 har vært 1,7 millioner kroner som følge av opsjonsprogrammet.
Fastsetting av virkelig verdi av tildelte opsjoner er beregnet til full markedsverdi på tildelingstidspunktet. Det er benyttet Black & Scholes opsjonsprisingsmodell.
Verdien av tildelte og opptjente opsjoner knyttet til fast lønn for ansatte i 2014 er bokført mot annen innskutt egenkapital.
Opsjoner - variable godtgjørelser
Banken har et bonusprogram for alle ansatte som er vurdert å tilfredsstille kravene om variable godtgjørelsesordninger. Bonustildeling til ansatte i banken består av
aksjeopsjoner som er innvunnet med 50 % (av antall tildelt) på tildelingstidspunktet. Øvrig innvinning skjer etter nærmere kriterier de påfølgende tre årene. Ingen
aksjeopsjoner er tildelt i 2014.
Kostnad for variabel godtgjørelse pr 31.12.2014 er 2,1 millioner kroner og er ført mot annen innskutt egenkapital. 1,4 millioner kroner av dette er til
ledende ansatte. I tråd med selskapets retningslinjer for variable godtgjørelser skjer tildelingen i 2015. Tildelingen er basert på oppnådde resultater
for 2014. Det eksakte antall vil avhenge blant annet av aksjens markedsverdi på tildelingstidspunktet.

Note 19 - Transaksjoner med nærstående parter
Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Komplett AS og Komplett Bank ASA. Avtalen omhandler IP-rettigheter, markedsføringssamarbeid og øvrige tjenester. Avtalen
ble inngått 4. oktober 2013 og har en varighet på 5 år. Avtalen kan deretter fornyes etter avtale mellom partene.
For 2014 har Komplett Bank kostnadsført 163 TNOK knyttet til IP-rettigheter. Skyldig gjeld pr 31.12.2014 til Komplett AS er 110 TNOK.
Det er ikke ytt lån til noen som banken vurderer som nærstående i løpet av 2014.

Note 20 - Leieavtaler
Det er inngått leie av forretningslokaler i Vollsveien 2, 1366 Lysaker. Leieavtalen utløper 31.10.2016.
Årlig leie i 2014 utgjorde 849 TNOK.
Banken har ikke øvrige vesentlige leieavtaler.

Note 21 - Likviditetsrisiko
Fra 3 måned inntil 1 år
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning
Øvrige eiendeler uten definert løpetid
Sum eiendelsposter

Fra 1 år inntil 5 år

Over 5 år

Uten løpetid
128 124
438 920

5 073

208 476

30 201

5 073

208 476

30 201

28 812
595 857

Sum
128 124
438 920
243 750
28 812
839 607

Det foreligger ingen eiendelsposter med definert løpetid som har mindre løpetid enn 3 måneder.
Inntil 1 måned
Innskudd fra og gjeld til kunder
Egenkapital uten løpetid
Øvrige gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Fra 1 år inntil 5 år

9 382
9 382

3 300
3 300

Uten løpetid
663 645
163 279
826 925

Sum
663 645
163 279
12 682
839 607

Det foreligger ingen gjeldsposter med definert løpetid i intervallet mellom 1-12 måneder eller over 5 år.
Banken har ingen finansielle instrumenter som ikke er balanseført pr 31.12.2014. Alle postene er i norske kroner.
Se for øvrig årsberetning for mer informasjon og omtale av bankens likviditetsrisiko.

Note 22 Renterisiko
Ulik rentebindingstid for eiendeler og gjeld vil gi renterisiko for banken. Nedenfor følger en oppsummering av gjenværende tid til avtalt / sannsynlig
renteregulering for alle balanseposter pr 31.12.2014:
Fra 1 måned inntil 3
Fra 1 år inntil 5 år
måneder

Inntil 1 mnd
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning
Øvrige eiendeler uten definert løpetid
Sum eiendelsposter

128 124
0
0
0
128 124

0
438 920
238 347
0
677 266

Uten rente

0
0
5 404
0
5 404

0
0
0
28 812
28 812

Det foreligger ingen eiendelsposter i intervallet mellom 3-12 måneder eller over 5 år.

Fra 1 måned inntil 3
måneder

Inntil 1 mnd
Innskudd fra og gjeld til kunder
Sum egenkapital
Øvrige, ikke rentebærende, gjeld
Sum gjeld og egenkapital

0
0
0
0

Det foreligger ingen poster i intervallet 3-12 måneder, 1 - 5 år eller over 5 år.
Renterisiko - Sensitivitet ved 1 % endring i rentekurven:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast
avkastning
Øvrige eiendeler uten definert løpetid
Sum eiendelsposter

Innskudd fra og gjeld til kunder
Sum egenkapital
Øvrige gjeldsposter uten rente
Sum gjeld og egenkapital
Sum renterisiko pr 31.12.2014 v/ 1 % endring

1 % endring
214
738
853
1 805

-1 106
0
0
-1 106
699

663 645
0
0
663 645

Uten rente
0
163 279
12 682
175 961

Sum
663 645
163 279
12 682
839 607

Sum
128 124
438 920
243 750
28 812
839 607

Note 23 - Resultat pr aksje og nøkkeltall
Antall aksjer pr 1.1.2014
Antall nyutstedte aksjer 18.03.2014
Antall aksjer pr 31.12.2014

2 640 000
86 560 000
89 200 000

Gjennomsnittlig antall aksjer i 2014

70 939 397

Resultat etter skatt (tall i hele kroner)
Antall aksjer pr 31.12.2014
Resultat pr aksje (basert på antall pr 31.12.2014)

-22 900 000
89 200 000
-0,26

Resultat etter skatt (tall i hele kroner)
Gjennomsnittlig antall aksjer i 2014
Resultat pr gjennomsnittlig antall aksjer i 2014

-22 900 000
70 939 397
-0,32

Resultat etter skatt for 2014 utgjør - 6,5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapitalen gjennom året.
Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet basert på kvartalstall for året.

Note 24 - Resultatregnskap 2013
På bakgrunn av at 2014 er første kalenderår med bankvirksomhet er det ikke vurdert som relevant
å presentere sammenligningstall for 2013 annet enn i denne noten. 2013 var prosjektfase før
banken fikk bankkonsesjon.
Regnskapsmessige resultater i 2013 for foretaket under foretaksnavn AlfaB Prosjekt ASA
(alle tall i hele kroner):

Resultatregnskap
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

okt 2012 - des 2013
514 500
3 814
518 314

Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

9 201 509
103 517
2 419 001
11 724 027

Driftsresultat

11 205 713

Finansinntekter og Finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

30 329
309
189
29 830

Ordinært resultat før skattekostnad

-11 175 883

Skattekostnad på ordinært resultat

-3 015 071

Årsresultat

-8 160 812

Overført til udekket tap

-8 160 812

