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Virksomhetens art og lokalisering 
 

EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeids-

partnere, og gjennom direkteutstedelse. Effektiv og rasjonell drift sammen med høye volumer 

og de utlån som derav følger, danner grunnlaget for selskapets inntjening. Banker og andre 

samarbeidspartnere mottar salgsprovisjon pr. solgte kort og porteføljeprovisjon beregnet av 

omsetning og rentebærende utlån. 

 

Selskapet er lokalisert i Oslo og Trondheim, samt en filial i København, Danmark. 

 

 

Eierforhold 
 

Selskapet er eid 100 % av svenske EnterCard Holding AB, som igjen er eid 60 % av svenske 

Swedbank og 40 % av britiske Barclays Bank. 

 

 

Fortsatt drift 
 

Resultatet for året er i tråd med budsjett og planer som ligger til grunn for selskapets 

etablering, og tilsier derfor fortsatt drift.  

 

 

Fremtidsutsikter 
 

Det forventes at den stadig tiltagende aksept av kreditt- og betalingskort som betalings-

instrument i Norge og Danmark fortsetter. Dette gir grunnlag for fortsatt vekst i antall kort og 

tilhørende utlån i markedet. EnterCard Norge AS planlegger for ytterligere økning av sine 

andeler av markedet for kreditt- og betalingskort. Det ventes at selskapet vil ha en positiv 

økonomisk utvikling i årene fremover. 

 

 

Arbeidsmiljøet 
 

EnterCard Norge AS har bedriftslegeordning med årlig kontroll av samtlige ansatte, samt 

årlig besøk av fysioterapeut med ergonomisk rådgivning mht. til arbeidsstilling og utforming 

av arbeidsplassen. Det er valgt verneombud i Oslo og Trondheim. Verneombudene trekkes 

inn i prosjekter som har konsekvenser for arbeidets utføring og organisering. Selskapet har 

personalhåndbok, etisk håndbok og arbeidsreglement.  

 

Det holdes jevnlig faglige og sosiale firmasamlinger som bidrar til å vedlikeholde og utvikle 

et godt miljø mellom de ansatte. 

 

Det er i løpet av året registrert sykefravær med 1.402 dager som er 3,4 % av total arbeidstid. 

Det er ikke registrert uhell eller skader på noen av arbeidsstedene. 

 

Forhold som kan påvirke det ytre miljø 
 

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er etablert en ordning for høy grad 
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av resirkulering av papiravfall. Røyking er ikke tillatt i noen av selskapets lokaler. 

 

 

Organisasjon og personale 
 

Pr. 31.12.2011 hadde selskapet 175 medarbeidere, fordelt med 86 Oslo og 50 i Trondheim. 

Filialen i Danmark hadde 39 medarbeidere. 

 

Likestilling 
 

Selskapet søker kontinuerlig etter kvinner til ledende stillinger forutsatt at kompetansen er lik 

den som mannlige søkere innehar. I selskapet som helhet er 86 av totalt 175 stillinger besatt 

av kvinner og i adm. direktørs ledergruppe er 6 av 12 kvinner. 

 

 

Finansiell risiko 
 

Selskapet har ingen eksponering i verdipapirer, og således ingen markedsrisiko. 

 

Som finansinstitusjon har selskapet en kredittrisiko. Denne gjenspeiles i tapsavsetningene 

som pr 31.12.2011 var 327,6 mill kr. Avsetningene er foretatt med basis i tapsforskriften og i 

retningslinjene i IAS39 under IFRS og ut fra den økonomiske risiko som pr 31.12.2011 

vurderes å ligge i vår portefølje. I beregningen er det tatt hensyn til makroøkonomiske 

forhold i henhold til generelle retningslinjer gitt av Finanstilsynet. 

 

Selskapets likviditetsrisiko er knyttet til vår funding gjennom Swedbank og Barclays Bank. 

Denne er gjennom treårs fastrente transjer, der 1/12 fornyes hvert kvartal, avstemt mot den 

løpetidsrisiko som ligger i selskapets utlån til kunder.  

 

 

Regnskap 
 

Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling og noter, gir en 

rettvisende oversikt over selskapets resultat og utvikling, og dets stilling. De mest sentrale 

risikoer og usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor, er vurderingene av utlån og tilhørende 

tapsnedskrivninger basert på objektive hendelser. 

 

Resultat 
EnterCard Norge AS hadde i 2011 et overskudd etter skatt på 363,2 mill kr. I 2010 var 

overskuddet 320,2 mill kr.  

 

Resultat før skatt ble 504,8 mill kr mot 445,1 mill kr året før. 

 

 

Inntekter 

Netto renteinntekter i 2011 var 1.052,3 mill kr mot 1.066,4 mill kr i 2010. Andre 

driftsinntekter (netto) var samlet 105,6 mill kr, en økning fra 40,7 mill kr.  

 

Driftskostnader 
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Samlede driftskostnader ble i 2011 på 535,7 mill kr sammenliknet med 474,8 mill kr året før. 

Herav var 154,1 mill kr personalkostnader mot 159,2 mill kr året før, 352,7 mill kr andre 

administrasjonskostnader mot 286,6 mill kr i 2010 og 27,4 mill kr avskrivninger mot 27,7 

mill kr året før. 

 

Tap på utlån 

I 2011 bokførte EnterCard Norge AS 117,5 mill kr i tapskostnader mot 187,3 mill kr i 2010.  

I beløpet inngår kr 178,6 i konstaterte tap i 2011 mot kr 179,8 året før. 

 

Balanse 

Utlån 

Pr 31.12.2011 var brutto utlån 8.397 mill kr. Veksten gjennom 2011 var 396 mill kr, eller 5,0 

%. Året før var veksten 83 mill kr eller 1,1 %. 

 

Etter fradrag av tapsreserveringer ble netto utlån 8.069 mill kr mot 7.644 mill kr året før.  

Pr 31.12.2011 utgjorde tapsreserveringene 328 mill kr eller 3,9 % av brutto utlån. 

 

Innlån 

EnterCard Norge AS sitt fundingbehov dekkes gjennom to åpne rammer, én i Swedbank, og 

én i Barclays Bank. Pr 31.12.2011 var rammene trukket opp til 3.536 mill kr i begge bankene.  

 

Egenkapital 

Hele overskuddet tillegges egenkapitalen slik at egenkapitalen pr 31.12.2011 er 1.554,2 mill 

kr. Herav er aksjekapital 160,5 mill kr og annen egenkapital 1.393,7 mill kr. 

 

Kapitaldekning 

Kjernekapitalen er egenkapitalen fratrukket immaterielle eiendeler. Pr 31.12.2011 var 

kjernekapitalen 1.513,1 mill kr, eller 18,91 %. 

 

Den ansvarlige kapitalen, som er kjernekapital tillagt ansvarlig lånekapital, var ved årsskiftet 

1.561,1 mill kr, eller 19,51 %. 
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Årsoppgjørsdisposisjoner 
 

Styret foreslår at årets overskudd på kr 363,2 mill disponeres slik: 

 

Utbytte (udisponert):     kr             0,- 

Overført til "annen egenkapital":   kr   363.199.623,52 

 

 

Etter dette vil aksjekapitalen være:   kr   160.481.000,- 

Og ”annen egenkapital”:    kr 1.393.746.207,27 

    

Sum egenkapital 31.12.2011:    kr 1.554.227.207,27 

 

 

 

 

Oslo, 29. mars 2012, 
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