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KOMPLETT BANK ASA – ÅRSBERETNING 2016
Om Komplett Bank ASA
Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet i
mars 2014, etter selskapet mottok tillatelse av
norske myndigheter til å drive bankvirksomhet.
Komplett Bank tilbyr usikret forbruks- og
fritidsfinansiering til privatpersoner som kvalifiserer
etter en kredittvurdering. Bankens produkter består
av produktet «Fleksibelt Lån»; et låneprodukt hvor
kunden selv i stor grad bestemmer tilbakebetaling
og senere opplåning, slik at det best mulig tilpasses
kundens behov, kredittkortet «Komplett Bank
Mastercard»; et gebyrfritt kredittkort med et
fordelaktig bonusprogram og produktegenskaper
skreddersydd for netthandel samt et innskuddsprodukt med attraktiv rente. Banken er medlem av
Bankenes sikringsfond og alle innskudd inntil 2
millioner kroner er sikret.
Komplett Bank er i all hovedsak eid av norske
investorer, med Komplett AS som største eier med
20 %. Komplettgruppen er Nordens ledende
netthandelskonsern. Komplett Bank har etablert et
langsiktig kommersielt og strategisk samarbeid med
Komplettgruppen og tar sikte på å utvikle finansielle
produkter og tjenester som bygger på dette
samarbeidet.
Komplett Bank følger en vekststrategi basert på
geografisk utbredelse i Norden med produkter
innenfor usikret forbruks- og fritidsfinansiering.
Banken har gjennom 2016 gjort forberedelser for
inntreden i sitt andre geografiske marked, Finland,
og en lansering der er nært forestående.
Banken har forretningskontor i Vollsveien 2A,
Lysaker.

Utvikling i 2016
Følgende er oppnådd for året 2016:
 173,6 millioner kroner i resultatet før skatt.
 Netto utlån utgjorde 3 292,1 millioner kroner
per 31.12.2016.
1

Beregnet på gjennomsnittlig månedlig egenkapital




Egenkapitalavkastning (ROE) 27,3 %1 .
Kostnadsprosent på 20,0%2 .

Relevante hendelser i 2016:
 Kredittkortet Komplett Bank MasterCard ble
lansert i slutten av året 2015 og har i 2016
oppnådd ca 29 900 kunder og 487 millioner
kroner i netto utlån.
 Utstedelse av evigvarende fondsobligasjon og et
ansvarlig lån (AT1 og T2), i alt 110 millioner
kroner, i februar 2016.
 Gjennomført en vellykket egenkapitalemisjon
på 200 millioner kroner høsten 2016.
 Prosjekt for lansering i Finland har pågått og
fulgt planlagt fremdrift. Lansering er nært
forestående.
 Et prosjekt for å integrere bankens produkter i
Komplettgruppens kasseløsninger er etablert og
viser god fremdrift.
Banken har ved utgangen av året cirka 34 000
lånekunder, 29 900 kredittkortkunder og 6 000
innskuddskunder. Forvaltningskapitalen utgjorde
ved utgangen av året 4 175,9 millioner kroner. Netto
utlån til kunder, etter nedskrivninger, utgjorde
3 292,1 millioner kroner, mens innskudd fra kunder
utgjorde 3 313,0 millioner kroner. Sum egenkapital
utgjorde 672,9 millioner kroner. For opplysninger
om kapitaldekning henvises det til note 9. Bankens
likvider, bankinnskudd og likvide verdipapirer,
utgjorde til sammen 808,3 millioner kroner og
tilsvarte 19,4 % av bankens forvaltningskapital.
Bankens resultat etter skatt for året var på 126,7
millioner kroner. Netto renteinntekter utgjorde
368,9 millioner kroner, mens netto provisjoner
utgjorde 17,6 millioner kroner.
Misligholdte engasjementer utgjorde 241,5 millioner
kroner ved utgangen av 2016, tilsvarende 7,1 % av
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Driftskostnader (utenom markedsføringskostnader) i % av driftsinntekter
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brutto utlån til kunder. Akkumulerte nedskrivninger
per 31.12.2016 utgjorde 120,6 millioner kroner.

og har engasjert ABG Sundal Collier, Pareto
Securities og SEB som finansielle rådgivere.

Fremtidig utvikling

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering

Banken forventer fortsatt høy vekst i utlånsvolum og
resultat. Likvid- og kapitalsituasjonen er forventet å
fortsatt være tilfredsstillende.
I 2016 har usikkerhet knyttet til skatte- og
avgiftsmessig regime for banker samt for virkninger
av økt arbeidsledighet avtatt, mens usikkerhet
knyttet til regulering av blant annet markedsføring
har økt noe. Flere nye aktører har etablert seg i
Norge mens andre har fortsatt konsolidering
påbegynt i 2015. Ved inngangen til 2017 har
etablerte full-servicebanker gitt uttrykk for redusert
ønske om aktivitet innen usikret forbrukerfinansiering. Det foreslåtte gjeldsregisteret for
forbrukerkreditter vil medføre ytterligere bedret
mulighet for risikoseleksjon.
Komplett Bank har en diversifisert markedsføringsstrategi, sterk risikoseleksjonsevne, solid balanse
samt kostnadseffektiv drift og en fokusert
forretningsplattform. Kombinert med et anerkjent
varemerke og sterk distribusjon er banken godt
posisjonert for å møte konkurransen samt eventuell
ny regulering for det norske markedet.
Forberedelser til geografisk ekspansjon fortsetter og
lansering i Finland er nært forestående. Lanseringen
er ventet å ytterligere styrke bankens vekstplattform
og bidra til økt diversifisering.
Basert på erfaringene fra lanseringen i Finland vil
banken vurdere timing og videre innretning av
strategisk roadmap med tanke på ytterligere
geografisk ekspansjon.
Et prosjekt for å integrere bankens produkter i
Komplettgruppens kasseløsninger er etablert og
viser god fremdrift.
For å realisere fortsatt lønnsomhet og langsiktig
vekst fokuseres det på tre strategiske områder:
Geografisk ekspansjon
Kortvirksomheten
Samarbeidet med Komplettgruppen om
kjøpsfinansiering

Antall ansatte ved inngangen til året var 20 personer,
mens man ved utgangen var 34 fast ansatte. Ansatte
ved utgangen av året fordeler seg med 22 menn og
12 kvinner. I styret var fordelingen 2 menn og 3
kvinner. Ved utgangen av året var det totalt 9
innleide personer.
Bankens aksjeopsjonsprogram for alle ansatte,
nærmere beskrevet i note, vurderes som et godt
incentiv for å fremme gjensidige interesser for
bankens ansatte, selskapet og aksjonærer.
Programmet vurderes å være en viktig motiverende
faktor for ansattes arbeidsinnsats, løpende
vurderinger i arbeidssituasjonen og samtidig bidra til
at ansatte blir værende i selskapet.
Det totale sykefraværet har i 2016 vært på 3,4 %.
Banken har også i 2016 gjennomført ulike aktiviteter
og velferdstiltak for å fremme et fysisk og aktivt
sosialt miljø, trivsel på arbeidsplassen samt for å
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, eller avdekket,
brudd på de fastsatte retningslinjene som nevnt
ovenfor. Det har heller ikke vært rapportert om
skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Redegjørelse om samfunnsansvar
Komplett Banks foretaksstyring er innrettet for å
oppnå selskapets strategiske mål og samtidig ivareta
selskapets verdier og etiske retningslinjer. Det
foreligger styrevedtatte rammer for styring av ulike
operasjonelle og finansielle risiki, som også regulerer
ansvar og roller mellom styret og ledelsen. Selskapet
tilstreber likebehandling av alle aksjonærer. Ved en
eventuell søknad om notering av Komplett Banks
aksjer på Oslo Børs, vil det være aktuelt å gjøre en
gjennomgang selskapets foretaksstyring sett opp

På bakgrunn av bankens positive utvikling planlegger
styret med en notering på Oslo Børs i løpet av 2017
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mot gjeldende anbefaling fra Norsk utvalg for
eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2016
på -52,1 millioner kroner. Vesentlig påvirkning på
kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter
hadde endringer på utlån til kunder og innskudd fra
kunder. Kontantstrøm fra investeringer var -10,5
millioner kroner. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 309,7 millioner kroner og knytter seg til
bankens gjennomførte emisjoner av en evigvarende
fondsobligasjon og et ansvarlig lån (AT1 og T2) på
110 millioner kroner og egenkapital på netto 199,7
millioner.

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. 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 2016 i stor grad benyttet leveranser fra
eksterne tjenesteleverandører i bankens drift. Disse
følges opp i tråd med fastsatte 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 2016 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.
Bankens plasseringer består i all hovedsak av
innskudd i andre finansinstitusjoner eller i
rentebærende verdipapirer med kort rentebinding
og god likviditet.
Gjennom 2016 har likviditetsrisikoen vært vurdert
som lav. Utlån har vært finansiert med innskutt
egenkapital og innskudd fra bankens kunder. LCRkravet, som trådte i kraft 31.12.2015, er overholdt.
Banken hadde en LCR på 198 % pr 31.12.2016.
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 i 2016 kun mindre anskaffelser i annen
valuta enn NOK. Alle ut- og innlån er i NOK.
Banken tilbyr ikke fastrente på noen av bankens
produkter.
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Foretaksstyring

Øvrige opplysninger

Komplett Banks foretaksstyring er innrettet for å
oppnå selskapets strategiske mål. Det foreligger
styrevedtatte rammer for styring av ulik operasjonell
og finansiell risiko.

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.

Disponering av årsresultatet

Banken har i 2016 hatt et økende omfang av egne
utviklingsaktiviteter. Dette knytter seg blant annet til
utvikling av verktøy som skal bidra inn i bankens
nåværende drift samt fremtidsrettede prosjekter
som vil kunne bli realisert for å styrke bankens
forretningsmessige posisjon.

Årsresultatet for 2016 etter skatt foreslås i sin helhet
overført til annen egenkapital. Disponeringen øker
annen egenkapital med årsresultatet etter skatt,
126,7 millioner kroner.

Banken vurderer at driften ikke forurenser det ytre
miljø.

Bærum, 8. februar 2017 - Styret i Komplett Bank ASA

________________
Live B. Haukvik
Styrets leder
sign

________________
Alexander Kopp
Styremedlem
sign

________________
Casper Wakefield
Styremedlem
sign

________________
Bodil P. Hollingsæter
Styrets nestleder
Sign

________________
Christina H. Pedersen
Styremedlem
sign

________________
Raimond Pettersen
Administrerende direktør
sign
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Resultatregnskap
Beløp i NOK 1000

Note

2016

2015

Renteinntekter og lignende inntekter

2.10

421 897

160 972

7

53 041

27 201

368 856

133 771

Rentekostnader og lignende kostnader
Netto renteinntekter
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

2.10

46 507

12 324

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester

2.10

28 881

10 132

17 625

2 193

4

1 442

-2 134

11.14

44 080

29 997

12

65 083

40 392

49 498

30 289

109 164

70 389

6 336
13 057

4 726
7 094

128 557

82 209

85 742

32 750

173 624

18 871

Netto provisjoner
Nedskrivning (-) / reversering (+) på verdipapirer som er omløpsmidler
Lønn m.v.
Administrasjonskostnader, herav;
Direkte markedsføringskostnad
Lønnskostnader og andre administrasjonskostnader
Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader

5
12

Totale driftskostnader
Tap på utlån

2

Resultat før skatt
Skattekostnad

13

46 906

7 517

Årsresultat

6

126 718

11 354
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Balanse
Beløp i NOK 1000
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med
fast avkastning
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler
Andre fordringer, herav;
Forskuddsbetalt agentprovisjoner
Totale eiendeler
Gjeld og egenkapital
Innskudd fra og gjeld til kunder
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld, herav;
Uopptjent inntekt etableringsgebyr
Ansvarlig lånekapital
Sum gjeld

Note

31.12.2016

31.12.2015

3
2

498 787
3 292 148

251 692
1 583 315

4

309 535

220 050

5
13
5

26 024
17
550
48 795
48 032
4 175 856

22 315
5 875
374
29 066
28 912
2 112 686

7
13
7
7

3 312 991
39 125
2 296
39 411
18 177
109 102
3 502 925

1 751 139

148 369
392 645
24 912
107 005
672 932
4 175 856

135 465
205 830
12 769
-19 713
334 351
2 112 686

7
6.16
6
6
6

Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum gjeld og egenkapital
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Kontantstrømsanalyse
Beløp i 1000
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Endring i brutto utlån til kunder
Endring i innskudd fra kunder
Endring i verdipapirer
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler
Investeringer i immaterielle eiendeler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring i innskutt egenkapital
Opptak av ansvarlig lån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm for perioden
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

Note

2016

2015

173 624
6 336
-1 793 136
1 561 852
89 485
-90 306
-52 145

18 871
4 726
-1 176 446
1 087 494
23 700
37 659
-3 996

5
5

-362
-10 117
-10 479

-384
-15 290
-15 674

6

199 719
110 000
309 719

150 755

247 095
251 692
498 787

131 085
128 124
251 692

5
2
7
4

3
3
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NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse 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.
Om ikke annet fremgår direkte av noteopplysningene er beløp oppgitt i tusen kroner.

1 Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter omfatter utlån og verdipapirer 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 etableringstidspunktet 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, misligholdte og tapsutsatte engasjementer.
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 svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med banken,
defineres også som misligholdte.
Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning 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. Konstaterte tap
fraregnes balansen.

2 Varige driftsmidler

Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til historisk 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. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller
kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris.

3 Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det er sannsynlig at økonomiske fordeler 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 på grunnlag av de midlertidige 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.
Forskuddsbetalte provisjonskostnader balanseføres og periodiseres over forventet løpetid på utlånet. Avsluttes
låneforholdet før forventet levetid vil gjenværende provisjon, som ikke er kostnadsført, i sin helhet bli bokført som
en kostnad på tidspunkt for nedbetaling av lånet. Forventet løpetid på et utlån er normalt 36 måneder.

8 Valuta

Banken har i løpet av året ikke hatt inntekter i annen valuta enn NOK. Banken har heller ikke hatt vesentlige
kostnader i annet enn NOK. Eiendeler og kostnader anskaffet i annen valuta er ved innregning omregnet til norske
kroner basert på oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunktet.
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9. Virksomhetsområder

Banken vurderer sin virksomhet som ett samlet virksomhetsområde. Virksomhetsområdet knytter seg til usikret
forbruks- og fritidsfinansiering og består per 31.12.2016 av to utlånsprodukter (Kredittkort og Lån) og et
innskuddsprodukt. All virksomhet har i 2016 rettet seg mot det norske markedet og det er ikke vesentlig
differensiering knyttet til løpende oppfølgning, styring og kontroll innenfor bankens geografiske
virksomhetsområde. Også styringen av banken tilsier en enhetlig rapportering av virksomhetsområde.

10. Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av
bankinnskudd.

NOTE 2: UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER
Utlån til og fordringer på kunder består av:
Brutto lån
Brutto utestående øvrige rammer (kredittkort)
Brutto utlån
Nedskrivninger
Netto utlån til og fordringer på kunder

31.12.2016
2 908 510
504 215
3 412 725
120 577
3 292 148

31.12.2015
1 595 276
24 282
1 619 558
36 243
1 583 315

Utlån - Mislighold og tap
Brutto misligholdte lån
Individuelle nedskrivninger på utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån
Netto misligholdte lån

31.12.2016
241 491
104 277
16 300
120 914

31.12.2015
61 650
27 943
8 300
25 407

2016
1 408

2015
698

2016
27 943
76 334
104 277

2015
3 192
24 751
27 943

2016
8 300
8 000
16 300

2015
1 000
7 300
8 300

Konstaterte tap
Konstaterte tap på utlån
Individuelle nedskrivninger
Individuelle nedskrivninger ved inngangen til perioden
+/- Endring individuelle nedskrivninger i perioden
Individuelle nedskrivninger 31.12.2016
Nedskrivning på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån ved inngangen til perioden
+/- Periodens endring
Nedskrivning på grupper av utlån 31.12.2016

100 % av utlånet er til privatkunder.
Banken har ikke noen utstedte garantier pr 31.12.2016.
Nedskrivninger er basert på faktiske observasjoner i utlånsporteføljen samt fremtidige forventninger til
kontantstrøm.
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Kredittrisiko i utlånsbalansen fordelt etter risikoklasser:
Samtlige utlånskunder klassifiseres med egen risikoklasse. Risikoklasse per 31.12.2016 er vurdert på bakgrunn av
kundeatferd (ved kundeforhold i minimum 12 måneder) eller søknadsscore. For 2015 ble risikoklasse utelukkende
basert på søknadsscore og klassifiseringen definert til å være lav, medium og høy.

Risikoklasse ved utgangen av året
Lav risiko
Medium risiko
Høyere risiko
Sum

31.12.2016
33 %
24 %
43 %
100 %

31.12.2015
27 %
29 %
44 %
100 %

31.12.2014
39 %
21 %
40 %
100 %

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

31.12.2016
2 589 793
481 595
69 692
48 373
223 273
3 412 725

31.12.2015
1 324 244
183 322
41 628
11 204
59 160
1 619 558

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

NOTE 3: UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Bankinnskudd
hvorav bundne midler utgjør;
Klientmidler (forsikringsformidling)
Andre bundne midler
Bundne skattetrekksmidler

2016

2015

498 787

251 692

1 354
8 642
1 900

250
2 500
452

NOTE 4: SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE
VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
Bankens verdipapirer er fordelt på følgende pr 31.12.2016:
Statsobligasjoner
Obligasjoner med fortrinnsrett
Sum

Risikovekt
0%
10 %

Balanseført
verdi
49 989
259 546
309 535

Virkelig
verdi
50 021
259 958
309 979

82,3 % av balanseført verdi knyttet til obligasjonene er notert på Oslo Børs. Resterende andel er notert på Nordic
ABM. Effektiv vektet renteinntekt oppnådd i 2016 har vært 1,12 %. Denne er beregnet basert på faktiske
renteinntekt pr måned delt på gjennomsnittlige månedlig balanse.
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NOTE 5: IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Type anleggsmiddel
Anskaffelseskost 01.01.2016
Tilganger i løpet av perioden
Avganger
Anskaffelseskost 31.12.2016

Inventar

Kontormaskiner
og lignende

Immaterielle
eiendeler

Totalt

738
362
1 100

215
215

28 456
10 117
38 573

29 409
10 479
39 888

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.2016
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.2016
Bokført verdi pr. 31.12.2016

425
128
553
547

154
58
212
3

6 141
6 408
12 549
26 024

6 720
6 594
13 314
26 574

Avskrivningsperiode

5 år

3 år

5 år

Immaterielle eiendeler består i stor grad av anskaffede og egenutviklede IT-systemer og -rettigheter. Det er ikke
foretatt, verken i tidligere eller inneværende periode, regnskapsmessige nedskrivninger på immaterielle eiendeler
eller varige driftsmidler.

NOTE 6: EGENKAPITAL OG AKSJONÆRER
Egenkapital
Oversikt over egenkapital
Egenkapital pr 01.01.2016
Kapitalforhøyelser i 2016
Egenkapitaleffekt aksjeopsjonsbaserte godtgjørelsesordninger
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.2016

Aksjekapital
135 465
12 904

Overkurs
205 830
186 815

148 369

392 645

Annen
innskutt
Egenkapital
12 769
12 143
24 912

Opptjent
Egenkapital
-19 713
126 718
107 005

Sum EK
334 351
199 719
12 143
126 718
672 932

Aksjens pålydende er 1,00 kroner. Alle aksjer har lik aksjeklasse og stemmerett. Det ble i 2014 utstedt 9 900 000
frittstående tegningsretter til selskapets tidlige aksjonærer. Rettighetene er fritt omsettelige. De har løpetid til
mars 2019 og tegningskurs 2,50 kroner pr aksje. I tillegg vises det til note 14 knyttet til bankens incentivprogram.
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Aksjonærer 31.12.2016:

SUM
TOTAL

Beholdning
29 577 591
12 939 883
12 252 383
9 885 122
7 973 283
7 477 154
4 413 900
4 369 961
4 258 574
3 275 043
3 042 345
3 000 000
1 911 403
1 871 340
1 562 500
1 545 000
1 541 423
1 501 688
1 439 534
1 345 651
115 183 778
33 185 348
148 369 126

Andel
19,9
8,7
8,3
6,7
5,4
5,0
3,0
3,0
2,9
2,2
2,1
2,0
1,3
1,3
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
77,6
22,4
100,0

Navn
Komplett AS
Macama AS
Perm Invest AS
State Street Bank & S/A SSB Client
Alfab Holding AS
Sanden A/S
Fondsavanse AS
Dingja Invest AS
Aweco Invest AS
Directmarketing Invest AS
Svejk Invest AS
Ivar S Løge AS
Khaya AS
Tannreg AS
Aars AS
Ursulf AS
Sniptind Invest AS
MP Pensjon PK
Laboremus Industrier
TJK Invest AS
Øvrige

NOTE 7: SPESIFIKASJON AV GJELD OG ANDRE FORDRINGER
Spesifikasjon av gjeld og andre fordringer
Bankens andre fordringer består av:
Forskuddsbetalt provisjonskostnader
Øvrige fordringer
Sum andre fordringer
Bankens annen kortsiktig gjeld består av:
Uopptjent inntekt knyttet til etableringsgebyr utlån
Leverandørgjeld
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Spesifikasjon av ansvarlig lån
Bankens ansvarlig lån består av:
Ansvarlig obligasjonslån
Evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett for utsteder

31.12.2016
48 032
763
48 795
31.12.2016
18 177
2 976
18 258
39 411

ISIN
NO 0010757768
NO 0010757750

31.12.2015
28 912
154
29 066
31.12.2015
11 120
1 858
12 409
25 387

Forfall
23.02.2026
Evigvarende

Avtalt rente
3 mnd NIBOR + 5,0 %
3 mnd NIBOR + 7,0 %

Sum ansvarlig lån

31.12.2016
64 469
44 633
109 102

Banken har pr 31.12.2016 ikke ubenyttede kassekreditter eller andre trekkrettigheter.
Alle innskudd fra bankens kunder kommer fra privatpersoner. Bankens gjennomsnittlige (vektede) tilbudte rente
har for 2016 vært 1,85 %. Beregningen er basert på faktiske rentekostnader og gjennomsnittlig innskuddsbalanse
pr måned. Banken tilbyr per 31.12.2016 ikke fastrenteinnskudd.
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NOTE 8: POSTER UTENOM BALANSE
Det foreligger ingen kjent informasjon om vesentlige usikre forpliktelser eller betingede eiendeler per 31.12.2016
utover det som er omtalt i årsrapporten. Ubenyttede rammer og kredittfasiliteter pr 31.12.2016 var 962,9
millioner kroner. Innvilgede og tilbudte lån som ikke er utbetalt var 229,7 millioner kroner pr 31.12.2016.

NOTE 9: KAPITALDEKNING
Kapitaldekning
Ansvarlig kapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen Egenkapital
Fradrag:
Immaterielle eiendeler
Ren kjernekapital
+ Annen kjernekapital
Kjernekapital
+ Tilleggskapital
Netto ansvarlig kapital

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

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

31.12.2016

31.12.2015

148 369
392 645
131 917

135 465
205 830
-6 944

26 024
646 907
44 633
691 540
64 469
756 009

28 190
306 161
0
306 161
0
306 161

99 757
2 559 544
25 955
49 345
489 782
3 224 383

50 338
1 230 148
19 976
29 066
151 535
1 481 063

20,06 %
21,45 %
23,45 %

20,67 %
20,67 %
20,67 %
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NOTE 10: SPESIFIKASJON AV RENTER OG PROVISJONER
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

2016
417 715
3 268
914
421 897

2 015
156 551
3 416
1 005
160 972

Andre gebyrer og provisjonsinntekter
Andre gebyrer og provisjonsinntekter
Formidlingsprovisjoner
Gebyrer og lignende
Sum andre gebyrer og provisjonsinntekter

2 016
20 476
26 031
46 507

2 015
3 295
9 029
12 324

Andre gebyrer og provisjonskostnader
Andre gebyrer og provisjonskostnader
Kostnader til låneformidlere
Øvrige gebyrkostnader
Sum andre gebyrer og provisjonskostnader

2 016
18 066
10 815
28 881

2 015
9 098
1 033
10 132

Det har vært inntektsført 14 125 TNOK i renteinntekter på nedskrevne lån i 2016.

NOTE 11: YTELSER TIL ANSATTE OG INNLEIDE SAMT GODTGJØRELSER TIL
TILLITSMENN
Lønn og relaterte ytelser
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Øvrige lønnsrelaterte kostnader*
Sum lønnskostnader og relaterte kostnader

2 016
28 455
3 543
1 439
1 819
8 824
44 080

2 015
21 644
2 151
840
749
4 613
29 997

* Gjelder kostnader for innleid arbeidskraft.
Gjennomsnittlige antall årsverk (inkl innleide) for 2016 har vært 31 personer. Det er ikke avgitt sikkerhetsstillelse
til noen av bankens ansatte, tillitsmenn eller noen av deres nærstående i 2016. Enkelte ansatte har kredittkortgjeld
til banken pr 31.12.2016. Alle ansatte som har bankens kredittkort har dette til ordinære vilkår og betingelser.
Alle fast ansatte, totalt 34 personer per 31.12.2016, 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.
For variabel godtgjørelse vises det til note 14.
Godtgjørelser til styrende organer
Styregodtgjørelse
Representantskapet
Kontrollkomité
Sum godtgjørelser til styrende organer

2016
650
0
85
735

2015
450
68
53
571
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Følgende honorar til revisor er kostnadsført
(inkl. MVA) og tilhører 2016
Lovpålagt revisjon
Attestasjonstjenester og bistand
Øvrige kostnader
Sum honorar til revisor

2 016

2 015

382
58
130
570

365
70
34
469

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.
Fastlønn

Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Kontantbasert
Verdi av
inkl feriepenger
tildelte
opptjent
aksjeopsjoner*
tidligere år

Øvrige ytelser

Variabel
avlønning**

Andre
ytelser

SUM
Pensjon

Administrerende direktør
1 457
726
360
9
66
2 618
Økonomidirektør
1 073
325
260
9
66
1 733
Kredittdirektør
1 136
361
288
9
66
1 860
Driftsdirektør
1 073
325
260
9
66
1 733
Direktør Marketing og IT
980
429
260
9
66
1 744
Leverandør- og compliancedirektør
975
446
180
9
66
1 676
Strategidirektør
180
1 020
131
9
66
1 406
Sum
5 719
3 632
1 739
63
462
9 688
* Oppgitt verdi er basert på markedsverdi på tildelingstidspunkt.
** Oppgitt verdi relaterer seg til verdi av tildelte bonusopsjoner som er opptjent basert på arbeidsinnsats i 2015. Kun deler av verdien oppgitt
i denne note gjelder innvunnede opsjoner. Se nærmere opplysninger i note 14.

Det foreligger ingen avtaler om å gi særskilt vederlag til ledende ansatte ved fratredelse eller endring av
ansettelsesforholdet. For øvrig vises det også til note 14 vedrørende variable godtgjørelser og
aksjeopsjonsprogram for ansatte, som også omfatter ledende ansatte.
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 prestasjonsog 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
Styret fastsetter godtgjørelsen for administrerende direktør. 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.
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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 oppnådde resultater, 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.
Selskapets variable godtgjørelsesordninger skal ha til hensikt å belønne adferd og påvirke kultur som sikrer
langsiktig verdiskaping og fornuftig risikotaking. Styret foretar en årlig vurdering av maksimalt nivå for variable
godtgjørelser. 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 6 % av lønn fra 1-7 G og med 12% av lønn fra 712 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
Avtaler om at inntil 33% av fastlønn honoreres i form av aksjer eller aksjebaserte instrumenter mot at det foretas
tilsvarende avkortning i de ordinære lønnsytelsene kan inngås eller endres.
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 kan gis mulighet for selv å 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 2016.
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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 videreført, inngått eller endret i 2016 har bidratt til
å sikre selskapet tilgang på ansatte med ønsket profil og at avtalene er til fordel for selskapet og aksjonærene."
Aksjer eid* av ledende ansatte og medlemmer av styret
Navn

Tittel

Antall aksjer

Raimond Pettersen
Kristian Sjuve
Tommy Österlund
Niels Harald Ursin-Holm
Steffen Ryengen
Jan Haglund
Wilhelm B. Thomassen
Styremedlemmer per 31.12.2016
Nærstående til alle nevnt ovenfor
Sum

Adminstrerende direktør
Økonomidirektør
Kredittdirektør
Driftsdirektør
Direktør IT, marketing og forretningsutvikling
Strategidirektør
Direktør Risikokontroll, Compliance og Vendor Management

7 973 283
3 042 345
1 911 403
1 545 000
1 311 250
739 215
4 369 961
1 339 962
43 689
22 276 108

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

NOTE 12: SPESIFIKASJON AV KOSTNADER
Administrasjonskostnader
Spesifikasjon av administrasjonskostnader
Markedsføringskostnader
IT-kostnader
Øvrige administrasjonskostnader
Sum administrasjonskostnader

2 016
49 498
10 919
4 666
65 083

2 015
30 289
7 596
2 507
40 392

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

2 016
1 930
474
7 947
2 136
570
13 057

2 015
1 132
255
4 613
624
469
7 094
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NOTE 13: SKATT
Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Resultat før skatt
Permanente forskjeller
Skattekostnad
For lite avsatt skatt 2015
Sum skattekostnad

2016
173 624
12 183
46 452
452
46 906

2015
18 871
8 970
7 517
0
7 517

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

173 624
12 183
71
185 878

18 871
8 970
33
27 874

0
-70
0
0
-70

0
1
0
0
1

0

21 759

-17

5 875

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer
Varige driftsmidler
Immaterielle eiendeler
Øvrige poster
Sum
Fremførbart underskudd
Utsatt skattefordel

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt:
Resultat før skatt
25 % skatt av resultat før skatt
25 % av permanente forskjeller
Justert beregning av skatt for 2015
Beregnet skattekostnad

173 624
43 406
3 046
452
46 906

NOTE 14: AKSJEOPSJONSPROGRAM
Banken har for 2016 hatt et aksjeopsjonsprogram for alle ansatte som omfatter fast og eventuell variabel
avlønning.
Fastsetting av opsjonsverdi for de tildelte opsjonene er gjort med utgangspunkt i beregnet full markedsverdi på
tildelingstidspunktet basert på observert omsetningskurs for aksjen på OTC og Black & Scholes opsjonsprisingsmodell. Verdien av tildelte og opptjente opsjoner er bokført mot annen innskutt egenkapital.
Banken har et bonusprogram for alle ansatte som er vurdert å tilfredsstille kravene til variable
godtgjørelsesordninger. All variabel godtgjørelse for ledende ansatte og nøkkelpersonell gis i form av
aksjeopsjoner 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. For andre ansatte kan variabel godtgjørelse være
kontantbasert eller i form av aksjeopsjoner og eventuelle opsjoner fristilles fullt ut ved tildeling.
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Oversikt over tildelte, innløste og utestående opsjoner:
Opsjoner
Tildelt i 2014
Tildelt i 2015
Tildelt i 2016
Sum tildelt
Innløst pr 1.1.2016
Innløst i 2016
Totalt utestående opsjoner
31.12.2016
Utløpsdato for opsjonene:
2019
2020
2021
2022

Fastlønn
566 206
2 510 426
850 669
3 927 301
65 000
65 000

Variabel lønn
888 675
351 368
1 240 043

Sum
566 206
3 399 101
1 202 037
5 167 344
65 000
65 000

3 797 301

1 240 043

5 037 344

566 206
2 547 395
602 700
81 000

888 675
351 368

566 206
3 436 070
954 068
81 000

Ingen aksjeopsjoner er per dags dato tildelt basert på opptjening i 2016. I tråd med selskapets retningslinjer for
variable godtgjørelser skjer en eventuell tildelingen først senere i 2017, etter årsregnskap for 2016 er behandlet
av generalforsamlingen. Kostnad for variabel godtgjørelse for 2016 er bokført med 4,8 millioner kroner. Ved en
eventuell tildeling vil det eksakte antall bonusopsjoner avhenge av aksjens markedsverdi på tildelingstidspunktet.

NOTE 15: LIKVIDITETS- OG RENTERISIKO

Fordeling av løpetid - likviditetsrisiko
EIENDELER
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

GJELD OG EGENKAPITAL
Innskudd fra og gjeld til kunder
Ansvarlig lån
Egenkapital uten løpetid
Øvrige gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Inntil 3
måneder

44 951

Inntil 1
måned

Fra 3 måned
inntil 1 år

Fra 1 år
inntil 5 år

20 077

244 507

20 077

244 507

Fra 1 måned Fra 1 år
inntil 1 år inntil 10 år
64 469

2 976
2 976

77 855
77 855

Uten løpetid

Sum

498 787
3 292 148

498 787
3 292 148
309 535

75 386
3 866 321

75 386
4 175 856

Uten
løpetid

Sum

3 312 991
44 633
672 932
4 030 556

3 312 991
109 102
672 932
80 831
4 175 856

Banken har ingen finansielle instrumenter som ikke er balanseført pr 31.12.2016. Alle postene er i norske kroner.
Se for øvrig årsberetning for mer informasjon og omtale av bankens likviditetsrisiko.
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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 31.12.2016:
Renterisiko

EIENDELER

Fra 3
måneder
inntil 1 år

Inntil 1 mnd

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder

GJELD OG EGENKAPITAL
Ansvarlig lån
Innskudd fra og gjeld til kunder
Sum egenkapital

0

0

498 787

0

3 292 148

0

3 292 148

309 535

0

309 535

0
3 601 683

75 386
75 386

75 386
4 175 856

0
498 787

Fra 1 måned
inntil 3
måneder
109 102
3 312 991
0

Sum gjeld og egenkapital

Uten rente

Sum

0
672 932

109 102
3 312 991
672 932

0

80 831

80 831

3 422 093

753 763

4 175 856

Øvrige, ikke rentebærende, gjeld

Renterisiko - Sensitivitet ved 1 %-poeng endring i rentekurven (TNOK):
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
724
Netto utlån til og fordringer på kunder
5 688
Sertifikater, obligasjoner og andre
rentebærende verdipapirer med fast avkastning
Øvrige eiendeler uten definert løpetid
Sum eiendelsposter

804
7 216

Innskudd fra og gjeld til kunder
Ansvarlig lån
Sum egenkapital
Øvrige gjeldsposter uten rente
Sum gjeld og egenkapital

5 521
275
0
0
5 796

Sum netto renterisiko per 31.12.2016

1 420
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Sum

498 787

Sertifikater, obligasjoner og andre
rentebærende verdipapirer med fast avkastning
Øvrige eiendeler uten definert løpetid
Sum eiendelsposter

Uten rente

Bærum, 8. februar 2017

NOTE 16: RESULTAT PR AKSJE OG NØKKELTALL
Resultat pr aksje og nøkkeltall
Antall aksjer pr 1.1.2016
Antall nyutstedte aksjer 29.03.2016
Antall nyutstedte aksjer 01.09.2016
Antall nyutstedte aksjer 26.09.2016
Antall aksjer pr 31.12.2016

135 465 000
65 000
12 500 000
339 126
148 369 126

Gjennomsnittlig antall aksjer i 2016

139 782 535

Resultat etter skatt
Antall aksjer pr 31.12.2016
Resultat pr aksje (basert på antall pr 31.12.2016) i kr

126 718 000
148 369 126
0,85

Resultat etter skatt
Gjennomsnittlig antall aksjer i 2016
Resultat pr gjennomsnittlig antall aksjer i 2016 i kr

126 718 000
139 782 535
0,91

Resultat etter skatt for 2016 utgjør 4,13 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital gjennom året. Gjennomsnittlig
forvaltningskapital er beregnet basert på kvartalstall i 2016.

NOTE 17: NÆRSTÅENDE PARTER OG ØVRIGE OPPLYSNINGER
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 2016 har Komplett Bank kostnadsført 3,7 millioner
kroner knyttet til denne avtalen. Skyldig gjeld pr 31.12.2016 til Komplett AS er 1,2 millioner kroner.
Videre er det inngått en avtale om produktsamarbeid relatert til bankens kredittkort med tilhørende
fordelsprogram. Avtalen har blant annet som formål å fremme salg og bruk av bankens kredittkort og bidra til å
fremme omsetning for Komplett. Det er også inngått en prosjektavtale om utvikling av løsning for integrering av
bankens produkter i Komplettgruppens kasseløsninger.
Det er inngått leie av forretningslokaler i Vollsveien 2A, 1366 Lysaker. Leieavtalen utløper 31.12.2021. Årlig
minimumsleie avtalt i perioden er 1,8 millioner kroner. Banken har ikke øvrige vesentlige leieavtaler.

Komplett Bank ASA / Pb. 448 / 1327 Lysaker / Org.nr.: 998997801 / komplettbank.no

23

