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Om Monobank
MONOBANK er en ren nettbank med kontor i Bergen, 
vi tilbyr lån uten sikkerhet og høyrentekonto.

Banken åpnet 19. november 2015 og vi er foreløpig 15 
ansatte med stor erfaring innen fi nansbransjen. 

Vårt mål er å levere den beste opplevelsen til våre 

kunder innen vår bransje. Vi tror at den beste banken 
skapes sammen med kundene. Gi oss gjerne en tilba-
kemelding på ris og ros, slik at vi kan bli enda bedre.

MONOBANK er en selvstendig bank og hadde 206 ak-
sjonærer per 31.12.2015. Bankkonsesjon fi kk vi i juni 
2015. 
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MONOBANK ASA
STYRETS BERETNING 2015

Om Monobank ASA 
Monobank ASA fi kk konsesjon til å drive bankvirksomhet 
01.06.2015. Etter at Finanstilsynets vilkår var tilfreds-
stilt ble det gitt tillatelse til å starte bankvirksomheten 
11.11.2015. Kort tid etter foretok Monobank sine første 
utlån. Banken tilbyr usikret fi nansiering til privatpersoner 
som kvalifi seres etter en automatisert kredittvurdering. Lå-
neprodukt er fl eksibelt hvor kunden innenfor visse grenser 
selv bestemmer tilbakebetalingsprofi l hvor at det skal være 
best mulig tilpasset den enkelte kundes behov. Banken til-
byr attraktive innskuddsbetingelser på høyrentekonto, og 
som medlem av Bankenes sikringsfond er alle innskudd 
inntil 2 millioner kroner sikret. 

Største eier i Monobank er Prioritet Group AB i Gøteborg 
med 10%. For øvrig er banken i all hovedsak eid av norske 
investorer. Banken har forretningskontor på Torgalmen-
ningen 10 i Bergen. 

Utvikling i 2015 
Frem til november 2015 var selskapet i en prosjektfase 
under navnet Zammut Prosjekt AS. Systemer for drift ble 
utviklet og staben gradvis bygget opp. Selskapets ledelse 
arbeidet aktivt mot investormarkedet sammen med sin 
fi nansielle rådgiver Pareto Securities. Den 28.10 gjennom-
førte selskapet en vellykket emisjon på 165 millioner kro-
ner som sikret selskap nødvendig egenkapital forutsatt i 
konsesjonsvilkårene.

Etter åpning har bankens drifts -og markedsapparat fun-
gert som forutsatt. Utvikling i låne- og innskuddsvolum har 
ligget noe over de planer som ble lagt før oppstart. Banken 
har ved utgangen av året 162 lånekunder og 36 innskudds-
kunder. Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av 
året 186,3 millioner kroner. Netto utlån til kunder, før ned-
skrivninger, utgjorde 37,9 millioner kroner, mens innskudd 
fra kunder utgjorde 13,6 millioner kroner. Sum egenkapi-
tal utgjorde 165,1 millioner kroner. For opplysninger om 
kapitaldekning henvises det til note 5. Bankens likvider; 
bankinnskudd og likvide verdipapirer utgjorde til sammen 
131,8 millioner kroner og tilsvarte 71 % av bankens forvalt-
ningskapital. Bankens resultat etter skatt for 2015 var på 
-16,5 millioner kroner. Netto renteinntekter utgjorde 0,3 
millioner kroner. Det var ingen misligholdte engasjementer 
ved utgangen av 2015. Nedskrivninger for tap på utlån ut-
gjorde 0,7 millioner kroner for 2015. 

Fremtidig utvikling 
Banken forventer vekst i utlånsvolum og kundeinnskudd i 
tråd med de prognosene som ble lagt frem for investorene i 

forbindelse med emisjonen i oktober i fj or. Videre forventes 
det at tap på utlån i fremtidige perioder vil øke i nominelle 
kroner som følge av forventet utvikling i utlånsporteføljen, 
men prosentvis å være forholdsvis stabil. Fortsatt utlån-
svekst gir banken forventninger om forbedrede fi nansiel-
le resultater i 2016. Disse vil i stor grad være avhengig av 
fremtidig utlånsvolum, rentemarginer og nivå på tap på 
utlån. Likviditet- og kapitalsituasjonen forventes fortsatt å 
være på tilfredsstillende nivå fremover.  Det presiseres at 
det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger 
av fremtidige forhold.

Banken vil for øvrig fortløpende vurdere andre produkter 
som kan supplere primærproduktet.  

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 
Banken har i 2015 gått fra prosjekt til driftsfase og antall 
ansatte har utviklet seg i tråd med vekst og behov i løpet 
av 2015. Banken hadde ved årsskiftet 16 ansatte. Dette vil 
øke noe gjennom 2015 i tråd med de vekstplaner som fore-
ligger. Ansatte ved utgangen av året fordeler seg med 10 
menn og 6 kvinner. I styret var fordelingen 5 menn og 3 
kvinner.

Ved utgangen av året var det totalt 4 innleide personer. 

Banken vurderer et aksjeopsjonsprogram for alle ansatte. 
Dette vil bli fremlagt for beslutning på selskapets ordinære 
generalforsamling. Programmet vil være en viktig motive-
rende faktor for ansatte og anses som et godt verktøy for 
å fremme gjensidige interesser for de ansatte, selskapet og 
aksjonærene. 

Sykefraværet har i 2015 vært på 0,6 %. Banken har i 2015 
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 ska-
der eller ulykker på arbeidsplassen. 

Redegjørelse om samfunnsansvar 
Banken har ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for sam-
funnsansvar. For sosiale forhold og arbeidsforhold henvi-
ses det til avsnittet om arbeidsmiljø, likestilling og diskri-
minering.

Kontantstrøm 
Kontantstrømmer fra utlån til kunder og innskudd fra 
kunder utgjorde -23,6 mill. kroner. Kontantstrøm fra øvrig 
drift var i 2015 -15,3 millioner kroner. Kontantstrøm fra 
investeringer var  -10,2 millioner kroner. Kontantstrøm fra 
fi nansieringsaktiviteter var 163 millioner kroner og knyt-
ter seg til gjennomførte emisjoner og konvertering av teg-
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ningsretter netto etter fradrag for meglerhonorar. 

Finansiell risiko
Risikostyring:
Styret har vedtatt policy for virksomhet- og risikostyring 
som beskriver bankens retningslinjer virksomhetsstyrin-
gen, internkontroll og risikostyring. Videre har styret ved-
tatt separate policydokumenter som dekker kredittrisiko, 
markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Hver 
av policydokumentene beskriver retningslinjer, regler og ri-
sikorammer for den den enkelte risikotype. Styret mottar 
regelmessig rapportering fra administrasjonen om bankens 
risikoeksponering på de ulike risikotypene. Hver av policy-
dokumentene gjennomgås minst årlig av styret. Styret har 
etablert et revisjons- og risikoutvalg som forbereder og gir 
råd til styret knyttet til risikostyring og intern kontroll.

Kredittrisiko: 
Kredittrisiko er bankens viktigste risiko og er hovedkilde 
til bankens inntjening. Bankens kredittrisiko skal være mo-
derat. Det er etablert risikorammer knyttet til utlånsporte-
føljens fordeling over risikoklasser og til forventet tap på 
utlån. Lånesøknader innvilges og avslås basert på de opp-
lysninger kunde oppgir i den nettbaserte låneveiviseren 
om økonomisk status, bo- og familieforhold, samt eksternt 
innhentet kredittinformasjon. Denne informasjonen be-
handles i bankens kredittmodell som består av policyregler, 
kalkulert betjeningsevne og et eksternt scorekort. I ban-
kens tidlige fase suppleres den automatiserte håndteringen 
med manuelle kredittvurderinger. Banken benytter indivi-
duelt fastsatt, risikobasert prising.

Operasjonell risiko: 
Banken har moderat til lav toleranse for operasjonell risiko. 
Banken tilbyr enkle og standardiserte produkter til person-
markedet. Kritiske prosesser er automatisert slik at innslag 
av menneskelige feil reduseres. Bankens driftskonsept er i 
stor grad basert på kjøp av tjenester fra eksterne leverandø-
rer, som for eksempel innenfor systemdrift, telekommuni-
kasjon, distribusjon, scorekort og inkasso. Avtaler innenfor 
IKT-området følges løpende opp i henhold til policy for ut-
kontraktering. Det er etablert risikoramme for hvor stort 
økonomisk tap banken aksepterer fra hendelser. Tiltak for å 
redusere operasjonell risiko treff es dersom det er lønnsomt 
i en kost-nyttevurdering. Banken benytter operasjonelle 
hendelser aktivt i forbedringsarbeid. For 2015 foreligger 
ingen kjente vesentlige driftsforstyrrelser eller identifi serte 
svakheter i bankens driftsprosesser. 

Likviditetsrisiko: 
Banken har som mål å ha lav likviditetsrisiko. Banken sty-
rer den daglige likviditetsposisjonen ved hjelp av oversikter 
som viser forventet kontantstrøm på kort sikt samt forfall 
på plasseringer i sertifi kat og obligasjonsmarkedet.
Bankens eiendeler er fi nansiert av egenkapital og innskudd 
fra personmarkedet. Innskudd i fi nansinstitusjoner og in-
vestering i sertifi kater og obligasjoner av høy kredittkvali-

tet og med god likviditet utgjøre en stor andel av samlede 
aktiva. Det er satt en øvre grense for innskudd på to milli-
oner siden høyere innskudd vurderes som mindre stabile. 
Det er etablert rammer for innskuddsdekning, LCR, NSFR 
og minimum likviditet som andel av totale eiendeler. Gjen-
nom 2015 har likviditetsrisikoen vært vurdert som lav.  

Markedsrisiko: 
Med markedsrisiko menes risikoen for et fall i markedsver-
dien av bankens beholdning av fi nansielle instrumenter, 
herunder renterisiko og motpartsrisiko i likviditetsforvalt-
ningen. Banken har som mål å ha lav markedsrisiko. 
Bankens likviditetsportefølje består av innskudd i andre 
fi nansinstitusjoner eller i sertifi kater og obligasjoner med 
kort rentebinding og god likviditet. 
Banken tilbyr utelukkende produkter med administrativt 
fastsatte rentebetingelser og tilbyr ikke fastrenteprodukter. 
Rentebindingen i bankens produkter er dermed begrenset 
til varslingsfristen for renteendringer som er ufordelaktig 
for kunden. Det er etablert risikorammer for maksimal ren-
terisiko basert på stresstesting for endring i renten. Ban-
kens renterisiko har i 2015 vært lav. 
Banken styrer motpartsrisiko (kredittrisiko) i likviditets-
forvaltningen gjennom risikorammer. Det er etablert regler 
for hvor mye av likviditeten som kan investeres i ulike risi-
koklasser. Det er også etablert regler for maksimal ekspo-
nering mot en enkelt motpart basert på motpartens rating.
Banken har i 2015 ikke hatt valutarisiko. Beholdningen av 
fi nansielle instrumenter er ikke sikret gjennom derivatav-
taler.  

Foretaksstyring
Monobank sin foretaksstyring er innrettet for å oppnå sel-
skapets strategiske mål. Det foreligger styrevedtatte ram-
mer for styring av ulik operasjonell og fi nansiell risiko. 
Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité 
som består av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen. 

Disponering av årsresultatet
Årsresultatet for 2015 etter skatt foreslås i sin helhet dek-
ket av annen egenkapital. Disponeringen reduserer annen 
egenkapital med -16,5 millioner kroner. 

Øvrige opplysninger 
Kontrollkomiteen har ikke hatt møter siden den ble etablert 
gjennom generalforsamlingsvedtak 06.11.2015. I henhold 
ny forskrift for fi nansforetak som gjelder fra 01.01.2016 
er det ikke lenger påkrevet at Monobank har en slik kon-
trollkomite. Styret har oppnevnt et eget Revisjon og Risi-
koutvalg som vil utøve nødvendige kontrollfunksjoner som 
beskrevet i instruksen for Kontrollkomitéen. Styret foreslår 
derfor for Generalforsamlingen at komiteen oppløses.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til 
stede. Styret er ikke kjent med hendelser etter balanse-
dagens slutt som har vesentlig betydning for årsregnska-
pet. Banken har i 2015 hatt et betydelig omfang av egne 
utviklingsaktiviteter. Dette knytter seg til utvikling av 
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Resultatregnskap

Beløp i tusen kroner Note 2015 2014

Renteinntekter og lignende inntekter 14 427              57                
Rentekostnader og lignende kostnader 14 -83               -1                 
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 345            56              

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 14 127              -               
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -               -               

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 39                -               

Lønn m.v. 9 -11 088       -720            
Administrasjonskostnader 9, 10 -10 333       -719            
Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 8 -910            -               
Resultat før tap på utlån -21 820     -1 384       

Tap på utlån, garantier m.v. 2 -700            -               
Resultat før skattekostnad -22 520     -1 384       
Skatt på ordinært resultat 11 5 996          -               
Resultat av ordinær drift etter skatt -16 524     -1 384       

Overføringer og disponeringer:
Overført fra overkurs 4 -16 524       
Overføringer til/fra(-) annen egenkapital -1 384         
Utbytte på aksjer -               -               
Sum disponeringer -16 524     -1 384       
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Kontantstrømoppstilling

Beløp i tusen kroner Note 2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -22 520      -1 384                 
Endring i gruppenedskrivninger utlån 700              -                      
Ordinære avskrivninger 910              -                      
Endring i brutto utlån til kunder -37 850      -                      
Endring i innskudd fra kunder 13 579        -                      
Endring i verdipapirer 3 -114 583    -                      
Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 304          905                     
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -153 460   -479                 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler 8 -224            -                      
Investeringer i immaterielle eiendeler 8 -9 958         -                      
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -10 182     -                    

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger fra utstedelse av egenkapitalinstrumenter 4 163 125     18 200                
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 163 125    18 200             

Netto kontantstrøm for perioden -517          17 721             

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 12 17 721        -                      
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 17 204        17 721                

Kontanter og kontantekvivalenter består av:

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 17 204        17 721                
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Monobank ASA (tidligere Zammut Prosjekt AS) ble omdannet 
til allmennaksjeselskap 6. november 2015 og åpnet bankvirk-
somheten 19. november 2015.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Lov om årsregnskap 
m.v., Forskrift  om årsregnskap m.m. for banker, fi nansierings-
foretak og morselskap for slike, Forskrift  om regnskapsmessig 
behandling av utlån og garantier i fi nansinstitusjoner og God 
regnskapsskikk i Norge. Omdanningen fra Zammut Prosjekt AS 
til Monobank ASA er gjennomført med full kontinuitet i regn-
skapsmessige verdier, fi nansiell historikk, klassifi sering av egen-
kapital og skattemessig kontinuitet.

1. Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter omfatter hovedsakelig utlån og verdi-
papirer med fast og variabel avkastning som sertifi kater, obliga-
sjoner og andre kortsiktige renteinstrumenter.

1.1 Utlån
Utlån beregnes ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. 
Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost ved bruk av 
eff ektiv rentes metode. I amortisert kost inngår utlånets hoved-
stol, gebyrer (med unntak av etableringsgebyrer som dekker ad-
ministrative kostnader) og transaksjonsutgift er som provisjoner 
til låneagenter. Provisjonskostnader til låneagenter kostnadsfø-
res over lånenes forventede gjennomsnittlige løpetid.

Renteinntekter inntektsføres etter eff ektiv rentes metode. Den 
eff ektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets 
kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte 
kost på etableringstidspunktet. Eff ektiv rentes metode innebærer 
også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som 
er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på eta-
bleringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tids-
punktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lå-
nets nedskrevne verdi.

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis 
for at en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes 
som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av esti-
merte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med eff ektiv 
rente. Banken foretar ikke nedskrivningsvurderinger på indivi-
duelle utlån, men kun på grupper av utlån basert på gruppens 
risikoklassifi sering.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån av konstaterte tap 
og endringer i nedskrivninger på lån.

Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlånspor-
tefølje. 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 180 
dager etter forfall. Tapsutsatte engasjementer hvor det er åpnet 
konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, ut-
panting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som 
svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige lånebe-
tingelser, defi neres også som misligholdte.

Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke 

har ført frem eller ved rettskraft ig dom bokfører banken enga-
sjementer 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.

1.2 Sertifi kater og obligasjoner
Sertifi kater og obligasjoner er defi nert som omløpsmidler og 
vurdert til virkelig verdi. Sertifi katene og obligasjonene inngår i 
bankens likviditetsportefølje. Hensikten med likviditetsporteføl-
jen er plassering av overskuddslikviditet, verdipapirene inngår i 
et aktivt og likvid marked.

2. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige drift smidler vurderes til anskaff elseskost med fradrag for 
akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Av-
skrivningene for året belaster årets drift skostnader og fremkom-
mer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger 
er basert på anskaff elseskost fratrukket forventet restverdi og be-
regnes lineært over drift smiddelets antatte økonomiske levetid.

Ved hver regnskapsavleggelse tas det stilling til om det foreligger 
indikasjoner på verdifall på drift smidler. Ved verdifall som antas 
å ikke være forbigående, foretas det måling av drift smiddelets 
gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av net-
to salgsverdi og bruksverdi. Dersom det påvises at gjenvinnbart 
beløp er lavere enn balanseført verdi, blir det gjennomført ned-
skrivning slik at drift smiddelet vurderes til gjenvinnbart beløp. 
Slik nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning 
ikke lenger er til stede.

Immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det er sannsynlig 
at økonomiske fordeler vil tilfalle banken fremover. Immaterielle 
eiendeler balanseføres til anskaff elseskost fratrukket akkumuler-
te avskrivninger og tap ved verdifall. Utgift er vedrørende vedli-
kehold av programvare, systemer o.l. kostnadsføres fortløpende. 
Eiendeler med begrenset levetid avskrives over forventet økono-
misk levetid.

Utgift er til egen utvikling balanseføres i den grad det kan iden-
tifi seres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utviklingen av 
en identifi serbar immateriell eiendel og utgift ene kan måles påli-
telig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgift er løpende.

3. Periodisering av inntekter og kostnader
Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnska-
pet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper 
som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke be-
talte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opp-
tjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres som fordring 
i balansen.

4. Skatt

4.1 Utsatt skatt og utsatt skattefordel
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 25 prosent 
(2015) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksiste-
rer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved 
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i sam-
me periode er utlignet og nettoført i balansen. Utsatt skattefordel 
balanseføres i den grad det er sannsynlig at fordelen vil kunne 
realiseres på et fremtidig tidspunkt.
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4.2 Skattekostnad
I resultatregnskapet omfatter skattekostnaden både endring i 
netto utsatt skatt samt periodens betalbare skatt som består av 
skatt på periodens skattepliktige resultat.

5. Pensjoner
Selskapet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og 
har en ordning som tilfredsstiller lovkravene. Selskapet har en 
innskuddsbasert ordning som gjelder for samtlige ansatte som 
innebærer at selskapet betaler et årlig innskudd til de ansattes 
kollektive pensjonssparing. Selskapet har derfor ingen ytterligere 
forpliktelser, og det er derfor ingen avsetning til fremtidige pen-
sjonsforpliktelser i balansen.

6. Gjeld og andre forpliktelser
Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost.

7. Valuta
Banken har norske kroner som funksjonell valuta. Kostnader og 
inntekter i annen valuta blir omregnet til norske kroner i regn-
skapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjons-
tidspunktet. Balanseposter i annen valuta omregnes til norske 
kroner etter valutakurs på balansedagen.

8. Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte me-
tode. Kontanter og kontantekvivalenter består av bankinnskudd.
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Note 2 Utlån til og fordringer på kunder

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Brutto nedbetalingslån 36 155                 -                 

Periodiserte provisjoner til låneformidlere 1 525                   -                 

Fakturerte renter og avdrag 169                      -                 

Nedskrivninger på grupper av nedbetalingslån -700                     -                 

Netto utlån til og fordringer på kunder 37 150              -              

Nedskrivninger på grupper av utlån 2015 2014

Nedskrivninger på grupper av utlån ved inngangen til perioden -                       -                 

Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån -700                     -                 

Konstaterte tap i perioden -                       -                 

Inngått på tidligere konstaterte tap i perioden -                       -                 

Nedskrivninger på grupper av utlån -700                  -              

Fordeling av risikoklasser ved utgangen av året Brutto utlån Andel Brutto utlån Andel

Lav risiko 11 195          31 % -                       -                 

Medium risiko 18 802          52 % -                       -                 

Høy risiko 6 158             17 % -                       -                 

Sum 36 155        100 % -                    100 %

Note 3 Sertifikater og obligasjoner

Beløp i tusen kroner Kostpris
Virkelig 
verdi

Resultatført 
verdiendring Kostpris

Virkelig 
verdi

Resultatført 
verdiendring

Risikovekt 0% 7 986            7 990            4                             -                 -                -                       

Risikovekt 10% 8 113            8 110            -3                           -                 -                -                       

Risikovekt 20% 76 636          76 615          -21                         -                 -                -                       

Risikovekt 100% 21 902          21 868          -34                         -                 -                -                       

Sum obligasjoner 114 638     114 583     -55                     -              -              -                    

Ikke børsnoterte obligasjoner 62 219          62 232          12                          -                 -                -                       

Obligasjoner notert på Nordic 16 457          16 422          -35                         

Børsnoterte obligasjoner 35 962          35 929          -33                         -                 -                -                       

Sum obligasjoner 114 638     114 583     -55                     -              -              -                    

Bank 16 414          16 379          -36                         -                 -                -                       

Andre foretak 90 237          90 214          -23                         -                 -                -                       

Stat 7 986            7 990            4                             -                 -                -                       

Sum obligasjoner 114 638     114 583     -55                     -              -              -                    

Effektiv rente oppnådd i 2015 har vært 1,52% (annualisert). Denne er beregnet basert på faktiske anskaffelseskost og faktiske 

renteinntekter i henhold til antall dager verdipapiret er holdt i perioden.

Virkelig verdi er fastsatt basert på observerbare markedskurser på henholdsvis Oslo Børs og Nordic ABM.

Verdien på ikke-børsnoterte sertifikater og obligasjoner er basert på oppgitte markedskurser fra Nordea Markets

per 31.12.2015.

31.12.2015 31.12.2014

31.12.2015 31.12.2014
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Note 4 Egenkapital

Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkurs

Annen 
innskutt 
egenkapital

Opptjent 
egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital 01.01.2015 18 500            -                     -                      -1 684                   16 816                    

Disponering årets resultat -18 208             1 684                    -16 524                   

Avsatt utbytte -                           

Kapitalforhøyelse netto av emisjonsutgift 136 500            28 346              164 846                  

Egenkapital 31.12.2015 155 000          10 138            -                   -                     165 138              

Aksjekapitalen består av 155 000 000 aksjer à kr. 1.

Bankens 20 største aksjonærer pr 31.12.2015 Verv Antall aksjer Eierandel

1 Prioritet Capital Aktiebolag 15 440 000       9,96 %

2 J O Odfjell As  12 000 000       7,74 %

3 Bara Eiendom As  6 855 000         4,42 %

4 Sandsolo Holding As  5 666 000         3,66 %

5 Sportsmagasinet As  5 666 000         3,66 %

6 Zico As  4 250 000         2,74 %

7 Ladegaard As  4 000 000         2,58 %

8 Skue Sparebank  4 000 000         2,58 %

9 Hava Financials As  3 868 000         2,50 %

10 Las Invest As  Styremedlem 3 100 000         2,00 %

11 Ekrem As  2 800 000         1,81 %

12 Andreas Bakke Invest As  2 600 000         1,68 %

13 Høysæter T-Bane Compagnie As  2 500 000         1,61 %

14 Lindbank As  2 400 000         1,55 %

15 Dahle, Bjørn 2 000 000         1,29 %

16 Greve-Isdahl, Finn 2 000 000         1,29 %

17 Dragesund Invest As  1 898 000         1,22 %

18 Pt Eiendom As  1 800 000         1,16 %

19 Greve-Isdahl, Jan Styreleder 1 800 000         1,16 %

20 Etime Ventures As  1 750 000         1,13 %

Øvrige aksjonærer 68 607 000       

Sum 155 000 000  

Ledelse, styre og nærstående aksjonærer pr. 31.12.15

1 Hilding Invest AS CEO 1 650 000         1,06 %

2 Tom Rimestad COO 1 408 000         0,91 %

3 Martin Valland CTO 1 350 000         0,87 %

4 Lene Sjøbakk CFO 320 000             0,21 %

5 Hans Ljøen CRO 120 000             0,08 %

6 MG Equity Partners As Styremedlem 1 000 000         0,65 %

Opplysninger om tegningsretter

Det er totalt 22 000 000 frittstående tegningsretter à NOK 1,50.  

Ledelse, styre og nærstående aksjonærer pr. 31.12.15

1 Hilding Invest AS CEO 2 750 000         12,50 %

2 Las Invest AS Styremedlem 2 200 000         10,00 %

3 Tom Rimestad COO 1 800 000         8,18 %

4 Martin Valland CTO 1 800 000         8,18 %

5 MG Equity Partners AS Styremedlem 1 000 000         4,55 %

6 Jan Greve-Isdahl Styreleder 800 000             3,64 %

7 Hans Ljøen CRO 500 000             2,27 %
8 Lene Sjøbakk CFO 500 000             2,27 %

Sum 22 000 000    
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Note 5 Kapitaldekning

Beløp i tusen kroner 31.12.2015

Aksjekapital 155 000                  

Overkurs 10 138                    

Annen innskutt egenkapital -                           

Annen opptjent egenkapital -                           

- Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler -14 955                   

Ren kjernekapital 150 183               

Annen godkjent kjernekapital -                           

Kjernekapital 150 183               

Tilleggskapital -                           

Ansvarlig kapital 150 183               

Kredittrisiko:

Institusjoner 29 570                    

Massemarkedsengasjemter 41 989                    

Engasjementer med pantsikkerhet i boligeiendom -                           

Misligholdte engasjementer -                           

Obligasjoner med fortrinnsrett 8 110                       

Andeler i verdipapirfond -                           

Øvrige engasjementer 4 000                       
Foretak 21 865                    
Stater og sentralbanker 7 990                       
Lokale og regionale myndigheter 64 249                    

Markedsrisiko -                           

Operasjonell risiko 99 651                    

Beregningsgrunnlag 277 424               

Ren kjernekapitaldekning 54,1 %

Kjernekapitaldekning 54,1 %

Ansvarlig kapitaldekning 54,1 %
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Note 6 Likviditetsrisiko

Oversikt over forfall eiendeler og gjeld

Beløp i tusen kroner
Inntil 1 
mnd

Fra 1 mnd 
til 3 mnd

Fra 3 mnd 
til 1 år

Fra 1 år 
til 5 år Over 5 år

Uten 
restløpetid Totalt

Kontanter og fordringer på sentralbanker -               

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 17 204     117 204         

Utlån til og fordringer på kunder 37 150    337 150         

Sertifikater og obligasjoner 23 633     61 135       26 808       3 007        1114 583      

Øvrige eiendelsposter med restløpetid 2 353       7 280            99 633           

Eiendeler uten restløpetid 7 717            77 717           

Sum eiendeler 43 190    61 135     26 808      3 007      37 150   14 997       186 287      

Gjeld til kredittinstitusjoner -               

Innskudd fra og gjeld til kunder 13 579         113 579         

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -               

Annen gjeld med restløpetid 3 826       2 586         1 158          77 570           

Ansvarlig lånekapital -               

Annen gjeld uten restløpetid -               

Sum gjeld 3 826      2 586       1 158        -           -         13 579       21 149         

Likviditetsrisiko utgjør risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likividitetsrisiko

oppstår som følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Likviditetsrisikoen vurderes som lav da en stor andel av bankens

aktiva er forvaltet i en likviditetsportefølje som er lett omsettelig.
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Note 7 Renterisiko

Renterisiko oppstår som følge av at rentebærende eiendeler og gjeld har ulik gjenstående rentebindingstid

Som følge av den ulike rentebindingstiden vil ikke banken kunne gjennomføre renteendringer parallelt for

alle balanseposter på samme tidspunkt. Tabellen under viser tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser:

Beløp i tusen kroner
Inntil 1 
mnd

Fra 1 mnd 
til 3 mnd

Fra 3 mnd 
til 1 år

Fra 1 år 
til 5 år Over 5 år

Uten rente-
eksponering Totalt

Kontanter og fordringer på sentralbanker -               

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 17 204      117 204         

Utlån til og fordringer på kunder 37 150       337 150         

Sertifikater og obligasjoner 23 633      61 135       26 808       3 007        1114 583      

Øvrige eiendelsposter med restløpetid -               

Ikke rentebærende eiendeler 17 351            117 351         

Sum eiendeler 40 837    98 285     26 808      3 007      -         17 351          186 287      

Gjeld til kredittinstitusjoner -               

Innskudd fra og gjeld til kunder 13 579       113 579         

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -               

Ansvarlig lånekapital -               

Ikke rentebærende gjeld 7 570               77 570           

Sum gjeld -           13 579     -            -           -         7 570            21 149         

Sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalysen måler effekten av 1 prosentpoeng renteøkning i rentebærende eiendeler og gjeld per 31.12.15.

En rentereduksjon på 1 prosentpoeng vil ha tilsvarende effekt med motsatt fortegn.

Effekt av 1 % økning i rentenivå:

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 22                   

Utlån til og fordringer på kunder 46                   

Sertifikater og obligasjoner 316                

Sum renterisiko eiendeler 384              

Innskudd fra og gjeld til kunder -23                 

Sum renterisiko gjeld -23               

Total renterisiko 361              
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Note 8 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Beløp i tusen kroner
Programvare/

system Inventar Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2015 -                        -                        -                 

Tilgang 7 966                    224                       88 190          

Avgang -                        -                        --               

Anskaffelseskost 31.12.2015 7 966                 224                    8 190          

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.2015 --               

Årets avskrivninger -843                      -67                        --910            

Årets nedskrivninger -               

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2015 -843                      -67                        --910            

Balanseført verdi 31.12.2015 7 123                 157                    7 280          

Økonomisk levetid 5 år 3 år

Avskrivningsplan 5 år 3 år

Programvare/system er relatert til utvikling av IT-system og plattform for bankens utlånsvirksomhet, formidling av

lån på nett og integrasjon med bankens låneformidlere. Banken har fått godkjent et skattefunn prosjekt i forbindelse

med utviklingen av IT-plattformen. Totalt tilskudd fra Skattefunn ordningen i 2015 var NOK 2 328 tusen, hvorav

NOK 1 992 tusen er ført som reduksjon av anskaffelseskost programvare/system.
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Note 9 Lønnskostnader og ytelser

Banken har per 31.12.2015/i 2015 et (gjennomsnittlig årsverk) på 10,9, sammenlignet med 0,14 årsverk i 2014.

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Lønn 8 807             598                

Arbeidsgiveravgift 1 794             88                  

Pensjonskostnader 627                22                  

Sosiale kostnader 12                  

Andre personalkostnader 196                

Tilskudd Skattefunn -336               -                 

Sum 11 088        720              

Godtgjørelsesordning

Beløp i tusen kroner Lønn Bonus
Annen 
godtgjørelse

Pensjons-
premie

Samlet 
godtgjørelse

Lån og 
sikkerhets-
stillelser

Administrerende direktør/CEO 873               400               4                    57                  11 334           -                 

CFO* 416               125               3                    28                  5572              -                 

COO 891               400               4                    57                  11 352           -                 

CTO 887               400               4                    57                  11 348           -                 

CRO* 477               320               3                    32                  8832              -                 

Sum 3 544          1 645          18               231             5 438           -               

* Ansatt siden juni 2015

Honorarer til styrende organer

Beløp i tusen kroner Bonus Honorar
Samlet 
godtgjørelse

Jan Greve-Isdahl 400 12                  4412              

Mette Henriksen 4                     44                  

Sølvi Nyvoll Tangen 4                     44                  

Lars Arne Skår 4                     44                  

Tore Amundsen 4                     44                  

Tore Malme 4                     44                  

Guro Henriksen Røberg 4                     44                  

Tore Hopen 4                     44                  

Sum honorar og godtgjørelse til styret 40                  4440              

Honorarer til revisor

Det er i regnskapet kostnadsført følgende honorarer til ekstern revisor (inkludert mva.)

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Lovpålagt revisjon 183                -                 

Skatterådgivning -                 

Andre attestasjonstjenester 6                     -                 

Sum 189              -               

2015

Godtgjørelsesordning er pr 31.12.15 under utarbeidelse og vil bli vedtatt på generalforsamling den 19. februar 2016. 
Bonus utbetalt i 2015 er knyttet til innfrielse av konsesjonsvilkårene, herunder gjennomføringen av emisjonen 28.10.2015, 
men før konsesjonen ble formelt tildelt. 
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Note 10 Administrasjonskostnader

Beløp i tusen kroner 2015 2014

IT driftskostnader 752                 -                  

Salg og markedsføring 1 718             -                  

Leie lokaler og kontorkostnader 1 530             -                  

Andre administrasjonskostnader 6 332             719                 

Sum administrasjonskostnader 10 333         719              

Note 11 Skatt

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Midlertidige forskjeller

Sertifikater og obligasjoner -55                  -                  

Netto midlertidige forskjeller -55                  -                  

Underskudd til fremføring -30 814         -1 681            

Grunnlag for utsatt skatt/(utsatt skattefordel) -30 869         -1 681            

Utsatt skatt/skattefordel 7 717             454                 

Ikke balanseført utsatt skattefordel -454               

Utsatt skatt/skattefordel i balansen 7 717           -               

Resultat før skattekostnad -22 520         -1 384            

Permanente forskjeller -293               3                     

Emisjonskostnader ført direkte mot egenkapitalen -6 375            -300               

Endring underskudd til fremføring 29 133           1 681             

Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel 55                   -                  

Grunnlag for betalbar skatt -                  -                  

Betalbar skatt i balansen -               -               

Betalbar skatt -                  -                  

Endring i utsatt skatt/skattefordel -6 613            -                  

Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats 617                 -                  

Skattekostnad i resultatregnskapet -5 996          -               

Avstemming av årets skattekostnad

Regnskapsmessig resultat før skattekostnad -22 520         -                  

Beregnet skatt -6 080            -                  

27% av permanente forskjeller -79                  -                  

Utsatt skattefordel ikke bokført tidligere perioder -454               -                  

Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats 617                 -                  

Skattekostnad i resultatregnskapet -5 996          -               
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Note 12 Bundne midler, garantier og ikke-balanseførte forpliktelser

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Skattetrekk 1 721             197                

Sum bundne midler 1 721          197              

Innvilget og tilbudte lån, ikke utbetalt per 31.12. 32 668          -                 

Husleiegaranti 431                -                 

Sum poster utenom balansen 33 099        -               

Note 13 Spesifikasjon av andre fordringer og annen gjeld

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Forskuddsbetalte kostnader 25                  

Til gode Skattefunn tilskudd 2 328             21                  

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 2 353          21                

Leverandørgjeld 2 229             459                

Skyldige feriepenger 971                -                 

Skyldige offentlige avgifter 2 723             280                

Påløpte provisjonskostnader 1 245             -                 

Andre påløpte kostnader 401                186                

Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7 570          926              

Note 14 Spesifikasjon av renter og provisjoner

Beløp i tusen kroner 2015 2014

Renteinntekter utlån og fordringer på kunder 171                -                 

Renteinntekter utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 256                57                  

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder -16                 -                 

Andre rentekostnader og lignende kostnader -67                 -1                   

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 345              56                

Etableringsgebyr 127                -                 

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 127              -               

Note 15 Hendelser etter balansedagen

Det er ikke avdekket noen vesentlige hendelser etter balansedagen. 
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