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STYRETS BERETNING

Virksomhetens art og lokalisering

EnterCard Norge AS utsteder usikret kreditt gjennom kreditt- og betalingskort til det norske og det

danske markedet, samt forbrukerlån til samme markeder. Dette gjennom banker, samarbeidspartnere

og 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 per solgte kort, og porteføljeprovisjon beregnet av omsetning og rentebærende utlån.

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

Dansk filial viser god vekst både i inntekter og overskudd.

Eierforhold

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

Swedbank og 40 % av britiske Barclays Bank.

Fortsatt drift

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

utvikling. Selskapet har en solid kapitaldekning, og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift

anses å være til stede. Fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsberetningen og årsregnskapet med

kontantstrømoppstilling og noter. 

Fremtidsutsikter 

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

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

markedet. EnterCard Norge AS planlegger ytterligere vekst i prioriterte segmenter av markedet for

kreditt- og betalingskort, samt forbrukerlån. Det ventes at selskapet vil ha en god økonomisk utvikling i

årene fremover. EnterCard ser positivt både på fremtidsutsiktene basert på markedet for våre

produkter, og den generelle markeds- og økonomiske situasjonen. Utviklingen mot mer digitale

betalingsløsninger fortsetter, og den tekniske utviklingen rundt mobile betalingsløsninger kommer til å

påvirke fremtidige løsninger der enkelhet, trygghet og sikkerhet er sentrale spørsmål.

Hendelser etter balansedag

Kontrakten mellom EnterCard og Lo Favør i Norge vil ikke fornyes. Av nye kontrakter starter EnterCard

opp kredittkortsamarbeid med BBL (Norske Boligbyggelag).

Arbeidsmiljøet

EnterCard Norge AS har bedriftslegeordning med tilbud om årlig kontroll for samtlige ansatte, samt

årlig besøk av fysioterapeut med ergonomisk rådgivning mht. 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 selskapssamlinger som bidrar til å vedlikeholde og utvikle et godt

miljø blant de ansatte, i tillegg til helsefremmende tiltak.

Det er i løpet av året registrert sykefravær med 2.132 dager som tilsvarer 4,1 % av total arbeidstid. En

betydelig del av fraværet er knyttet til enkeltansatte som var langtidsfraværende gjennom året. Det er

ikke registrert uhell eller skader på noen av arbeidsstedene.
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Forhold som kan påvirke det ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er etablert en ordning for høy grad av

resirkulering av papiravfall. Røyking er ikke tillatt i noen av selskapets lokaler.

Organisasjon og personale

Per 31.12.2015 hadde selskapet 201 medarbeidere, hvorav 112 er lokalisert i Oslo, 51 i Trondheim, og

38 medarbeidere ved filialen i Danmark.

Godtgjørelsesordning

Hovedprinsippene for fastsettelse av godtgjørelse

Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner m.v., pålegger foretaket at det 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.

Styret i EnterCard Norge AS har gitt retningslinjer for godtgjørelse som omfatter alle ansatte, og alle

former for finansiell godtgjørelse til EnterCards ansatte.

Retningslinjene fastsetter at total belønning skal gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av

EnterCards resultater, samt enhetens, og den enkelte ansattes bidrag til verdiskapning. Total

belønning skal utformes slik at den ikke bidrar til å påføre konsernet uønsket risiko. Belønningen skal

være konkurransedyktig, men samtidig kostnadseffektiv for konsernet. Grunnlaget for eventuell

variabel godtgjørelse er kalkulert over en flerårig periode for å hensynta de underliggende

forretningssykluser, risikoer og langsiktige virksomhetsinteresser. Variabel godtgjørelse avhenger av

konsernets mål, funksjonens mål og den individuelles innsats. Sammensetningen av fast og variabel

godtgjørelse er i sunn balanse, og den faste delen utgjør en betydelig større del av den totale

godtgjørelsen, slik at ansatte ikke skal være avhengige av den variable delen.

Pensjonsordning skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse og skal gi konkurransedyktige

betingelser. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter, eller i sum, være

egnet til å skade EnterCards omdømme.

Etterlønnsordninger skal som hovedregel ikke gis. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte

avtaler.

Styret i EnterCard Norge AS har et godtgjørelsesutvalg, som også er konsernets

kompensasjonsutvalg.
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Kompensasjonsutvalget skal forberede saker for styret, og har i hovedsak ansvar for å:

· forberede, vurdere og foreslå prinsippene for EnterCards godtgjørelsesordning

· monitorere EnterCards godtgjørelsesordning for å sikre at prosessen er oppdatert og i samsvar med

regelverkets krav, fremmer en stabil og bærekraftig virksomhet, og støtter EnterCards strategi, visjon

og verdier

· sikre at variabel godtgjørelse settes i henhold til de mål og vurderinger som er bestemt i

godtgjørelsesordningen i EnterCard 

· evaluere resultatene, og bestemme godtgjørelse, for administrerende direktør, selskapsledelsen,

samt leder for kontrollfunksjonen  

· identifisere risikotakere

· bestemme og vurdere mål for variabel godtgjørelse

· bestemme og vurdere øvre grense for variabel godtgjørelse

EnterCard Norge AS har utarbeidet og implementert særskilte retningslinjer for variabel godtgjørelse til

ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets

risikoeksponering, til ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte (heretter kalt risikotagere) i samsvar

med godtgjørelsesforskriften. Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver er uavhengig av resultatet

i forretningsområdet som de kontrollerer. 

For risikotagere gjelder følgende hovedprinsipper for variabel godtgjørelse:

· Årlig opptjeningsperiode, basert på vurderinger av finansielle og ikke-finansielle prestasjoner over

minimum to år

· Minimum 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse utbetales utsatt og er betinget av risikojustert

avkastning på kapital. Den betingede delen deles i tre deler med bindingstid (utsatt og betinget) med

1/3 hvert år over tre år. Den utsatte og betingede utbetalingen vil vurderes og eventuelt justeres, typisk

dersom resultatutviklingen tilsier dette, før utbetaling i henhold til godtgjørelsesforskriftens

bestemmelser.  

Kriterier for fastsettelse av variabel godtgjørelse

Variabel godtgjørelse baseres på konkret resultatmåling av definerte målområder, finansielle og ikke

finansielle mål, samt en helhetsvurdering knyttet til etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske

retningslinjer og prinsipper. 

Ordningen skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende. Videre skal den motvirke

overdreven risikotaging, samt fremme en sunn og effektiv risikohåndtering i EnterCard. Det er fastsatt

et øvre tak for utbetaling av variabel godtgjørelse. 

Styrets kompensasjonsutvalg godkjenner overordnede kriterier, prinsipper og rammer for variabel

godtgjørelse. 

Styrets kompensasjonsutvalg har besluttet at nøkkelmål for beregning av variabel godtgjørelse for

2015 er regnskapsført fortjeneste før skatt, kundetilfredshet og omdømme. 

Selskapets finansielle og ikke-finansielle mål er brutt ned til relevante variabler for de ulike funksjoner,

land og avdelinger. 
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EnterCards målstrukstur for 2015 er basert på vår langsiktige strategi, og er derfor knyttet til våre fem

hovedfokusområder som er en del av alt vi gjør: selskap, kunde, kollega, samfunnsansvar og kontroll.

“Selskap” handler om å levere verdi til EnterCard som selskap og våre aksjonærer gjennom god

avkastning ved å fokusere på kostnadskontroll. “Kunde” handler om å levere verdi for våre kunder

gjennom gode tjenester og god service. “Kollega” handler om å være en attraktiv arbeidsgiver, hvor

engasjement og utvikling står i fokus. ”Samfunnsansvar” handler om å gi tilbake til samfunnet og

miljøet vi opererer i. Til slutt, ”Kontroll” handler om å operere i samsvar med interne og eksterne krav,

og å minimere risiko vi er utsatt for. EnterCard følger kontinuerlig opp og måler de faktiske resultater

på alle disse områdene for å sikre langsiktig verdiskapning og måloppnåelse. 

Metoden for den faktiske beregning av variabel godtgjørelse skal i hovedsak være betinget av

risikojustert avkastning på kapital. Både nåværende og fremtidige risikoer tas i betraktning. Videre tas

de faktiske kostnadene for kapital og likviditet som virksomheten krever også hensyn til.

Likestilling og antidiskriminering

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn,

og har innarbeidet “EnterCard Group Gender Equality and Diversity Policy”, som tar sikte på at det ikke

forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. I selskapet som helhet er 104 av totalt 201 stillinger

besatt av kvinner og i adm. direktørs ledergruppe er 5 av 11 kvinner.

Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet,

nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering,

lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. EnterCard

er en internasjonal virksomhet, der mange nasjonaliteter er representert både i styret, ledelse og blant

de ansatte.

Finansiell risiko

Selskapet er regulatorisk pålagt å sitte med en portefølje av verdipapirer av høy kredittmessig kvalitet

som er lett omsettelig (HQLA). Selskapet er med eierskap av disse instrumentene eksponert for

markedsrisiko. Risikoen er ansett som lav.

Desuten er selskapet pålagt å følge opp og rapportere liquidity coverage ratio (LCR). EnterCard

forholder seg til grensen på min 70% samt at EnterCard har pålagt en ytterligere intern LCR buffer på

20% og rapporter kvartalsvis til finanstilsynet. Risikoen for å ikke leve opp til regulatorisk

minimumskrav anses som lav.  

Som finansinstitusjon har selskapet en kredittrisiko. Denne gjenspeiles i tapsavsetningene som per 

31.12.2015 var 551 mill kr. Avsetningene er foretatt med basis i tapsforskriften og i retningslinjene i

IAS39 under IFRS og ut fra den økonomiske risiko som per 31.12.2015 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.

Låneportføljen består av 3 års fast- og flytende lån. Nye lån utstedes hvert kvartal samtidig som lån

forfaller og nye lån kan også utstedes til ethvert tidspunkt hvis det er likviditetsbehov jf joint venture

avtalen. Selskapet har en likvididtetsrisiko knyttet til at Swedbank eller Barclays ikke kan dekke

selskapets likviditetsbehov. Denne risikoen anses ikke vesentlig for vurderingen av regnskapet, i tillegg

har EnterCard mulighet til å funde seg eksternt

Selskapet har en valutarisiko knyttet til virksomheten i Danmark. Denne valutarisikoen er etter

EnterCards vurdering uvesentlig.
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Regnskap

Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling, kontantstrømoppstilling

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. Konantstrømoppstillingen viser en netto

kontantsrøm i 2015 på 166,4 mill kr, mot 269,0 mill kr i 2014.

Resultat

EnterCard Norge AS hadde i 2015 et overskudd etter skatt på 445,8 mill kr. I 2014 var overskuddet

668,0 mill kr.

Resultat før skatt ble 597,8 mill kr, mot 916,2 mill kr året før.

Resultatutviklingen anses tilfredsstillende og er i tråd med budsjetter og planer lagt til grunn for

selskapets videre drift og utvikling. Endringen i resultat fra 2014 til 2015 skyldes en engangseffekt fra

salg av betydelig portefølje.

Inntekter

Netto renteinntekter i 2015 var 1.178,5 mill kr, mot 1.211,7 mill kr i 2014. Andre driftsinntekter (netto)

var samlet 4,7 mill kr, mot 409,3 mill kr året før. 

Driftskostnader

Samlede driftskostnader ble i 2015 606,2 mill kr, sammenliknet med 621,0 mill kr i 2014. Herav var

212,4 mill kr personalkostnader, mot 205,8 mill kr året før. 374,3 mill kr var andre

administrasjonskostnader, mot 394,7 mill kr året før. Og 19,5 mill kr av- og nedskrivninger, mot 18,9

mill kr året før.

Tap på utlån

I 2015 bokførte EnterCard Norge AS 174,3 mill kr i tapskostnader, mot 160,2 mill kr i 2014. I beløpet

inngår kr 183,0 mill kr i konstaterte tap i 2015, mot kr 151,3 mill kr året før. 

Selskapet er tilfreds med utviklingen i tapskostnadene.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet arbeider kontinuerlig med utvikling av nye teknologiske løsninger. For at prosjekter i form av

utvikling skal settes i gang forutsettes det en positiv nåverdi. Forventet inntjening på utviklingsaktiviteter

i selskapet er høyere enn investeringskostnaden.

Balanse

Utlån

Pr 31.12.2015 var brutto utlån 9.529 mill kr, dette er en økning fra 8.016 mill kr i 2014. Økningen

skyldes i all hovedsak økte balanser på forbrukerlån.

Etter fradrag av tapsreserveringer ble netto utlån 8.978 mill kr mot 7.591 mill kr året før.

 Pr 31.12.2015 utgjorde tapsreserveringene 551 mill kr, eller 5,8 % av brutto utlån.

Innlån

EnterCard Norge AS sitt fundingbehov dekkes gjennom trekkrammer hos de ultimate eierbankene, én i

Swedbank, og én i Barclays Bank. Per 31.12.2015 var rammene trukket opp til 3.603 mill kr i begge

bankene. 
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Egenkapital

Hele overskuddet tillegges i henhold til hovedbestemmelsen i forenklet IFRS egenkapitalen slik at

egenkapitalen per 31.12.2015 er 2.976,4 mill kr. Herav er aksjekapital 160,5 mill kr og annen

egenkapital 2.815,9 mill kr.

Kapitaldekning

Kjernekapitalen er egenkapitalen fratrukket immaterielle eiendeler og foreslått utbytte. Per 31.12.2015

var kjernekapitalen 2.046 mill kr, eller 21,3 %.

Den ansvarlige kapitalen, som er kjernekapital tillagt ansvarlig lånekapital, var ved årsskiftet 2.089 mill

kr, eller 21,3 %.

Etter EUs nye regelverk om kapitaldekning og likviditet, direktiv 2013/36/EU (CRD IV)1 og forordning 

575/2013 (CRR) settes det krav til at selskapet holder likvide midler (HQLA) basert på det beregnede 

likviditetsbehovet (LCR). Reglene om HQLA er gjeldene fra 2015 og Entercard Norge AS har gjort 

nødvendige tiltak slik at selskapet etterlever regelverket.

Selskapet er tilfreds med utviklingen i kapitaldekningen.
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Forslag til anvendelse av årsresultatet

Styret foreslår at årets overskudd med 453,9 mill kr, samt 396,1 mill kr av overskudd opptjent tidligere

år, samlet 850 mill kr avsettes som utbytte. Dette tilsvarer et utbytte på kr 5 297 per aksje.

Det vil være dekning for bundet egenkapital etter utbytteutdelingen.

          Oslo, 16. mars 2016

         Freddy Syversen                                         Henning Holtan

         Styrets leder                                                 Administrerende Direktør

          Myles Reed Jr.                                           Andrew Simon Karmy

          Eva-Maria Bekier                                        Morten Gulbæk

          John Einar Kjevik
          Ansattes representant
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EnterCard Norge AS
RESULTATREGNSKAP 2015 OG 2014

NOK 1 000 Note 2015 2014

Renteinntekter og lignende inntekter

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 260 55 425

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1 281 884 1 354 834

Sum renteinntekter og lignende inntekter 1 290 144 1 410 259

Rentekostnader og lignende kostnader

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 111 672 198 602

Sum rentekostnader og lignende kostnader 111 672 198 602

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 178 472 1 211 657

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Andre gebyrer og provisjonsinntekter 14 280 415 346 516

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 280 415 346 516

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester

Andre gebyrer og provisjonskostnader 7 85 369 270 098

Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 85 369 270 098

 

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter 4 683 409 328

Sum andre driftsinntekter 4 683 409 328

 

Lønn og generelle administrasjonskostnader  

Lønn 8 158 649 158 648

Pensjoner 19, 8 29 291 22 913

Andre personalkostnader 8 24 495 24 287

Administrasjonskostnader 7, 8, 15 372 873 394 691

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 585 308 600 539

Av- og nedskrivninger 2, 3 19 469 18 912

Andre driftskostnader 1 396 1 549

Resultat før tap på utlån, garantier mv. 772 028 1 076 403

Tap på utlån, garantier mv.

Tap på utlån 11, 12 174 268 160 159

Sum tap på utlån, garantier mv. 174 268 160 159

Resultat før skattekostnad 597 760 916 244

Skattekostnad 16 151 971 248 247

ÅRSRESULTAT 445 790 667 997

OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT FOR ÅRET Note 2015 2014

Årsresultat 445 790 667 997

Omregningsdifferanser 4 9 180 (6 607)

Verdiendring finansielle instrumenter tilgjengelig for salg 20 (1 734)

Estimatavvik pensjoner IAS 19R 19 3 626 (2 061)

Skatt på andre resultatkomponenter 16 (2 989)

TOTALRESULTAT FOR ÅRET 453 872 659 329

Disponeringer og overføringer Note

Utbetalt utbytte - (55 000)

Overført til annen egenkapital  453 872 659 329

Sum disponeringer og overføringer 453 872 604 329
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EnterCard Norge AS

NOK 1000 NOK 1000

EIENDELER Note 2015 2014

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Bankinnskudd 7 867 358 700 983

Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867 358 700 983

Utlån til og fordringer på kunder

Utlån 9 9 529 001 8 015 882

Sum utlån før nedskrivning på utlån 9 529 001 8 015 882

-Nedskrivning på Utlån 10,11,12 550 647 424 567

Sum netto utlån til og fordringer på kunder 8 978 354 7 591 315

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 16 4 632 20 460

Aktiverte prosjekter 3 75 841 77 068

Sum immaterielle eiendeler 80 474 97 528

Finansielle anleggsmidler

Obligasjoner 20 553 737 -

Sum finansielle anleggsmidler 553 737

Varige driftsmidler

Maskiner, inventar og transportmidler 2 1 871 2 446

Sum varige driftsmidler 1 871 2 446

Andre eiendeler

Kortsiktige fordringer 7 24 808 49 689

Andre eiendeler 7 040 5 076

Sum andre eiendeler 31 848 54 764

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 99 319 80 055

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 99 319 80 055

SUM EIENDELER 10 612 961 8 527 092

  
 

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2015 OG 2014 - EIENDELER
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EnterCard Norge AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2015 OG 2014 - GJELD OG EGENKAPITAL

NOK 1000 NOK 1000

GJELD OG EGENKAPITAL Note 2015 2014

GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 7, 13 7 206 449 5 398 099

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 7 206 449 5 398 099

Annen gjeld

Annen gjeld 7,16 216 423 333 169

Sum annen gjeld 216 423 333 169

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 6 15 478 20 689

Avsetning for forpliktelser og kostnader

Pensjonsforpliktelser 19 24 764 32 920

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 6 125 477 165 578

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 150 242 198 498

Ansvarlig lånekapital

Evigvarende ansvarlig lånekapital 48 000 48 000

Sum ansvarlig lånekapital 13 48 000 48 000

Sum GJELD 7 636 591 5 998 455

EGENKAPITAL 4 ,5

Aksjekapital 160 481 160 481

Annen egenkapital 2 362 016 1 763 827

Periodens totalresultat 453 872 604 329

Sum EGENKAPITAL 2 976 370 2 528 637

  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 612 961 8 527 092

0
 

          Oslo, 16. mars 2016

         Freddy Syversen Henning Holtan
             Styrets leder Administrerende Direktør

          Myles Reed Jr. Andrew Simon Karmy

          Eva-Maria Bekier Morten Gulbæk

          John Einar Kjevik

          Ansattes representant
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KONTANTSTRØMSOPPSTILLING 
FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2015 OG 2014

NOK 1 000 Note 2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 597 760 916 244

Periodens betalte skatt 16 (253 136) (167 013)

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 2, 3 0 0

Av- og nedskrivninger 2, 3 19 469 18 912

Andre ikke-kontantposter 126 080 70 575

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-

/utbetalinger i pensjonsordninger 24 786 -15 704

Effekt av valutakursendringer 0 0

Poster klassifisert som investerings- eller 

finansieringsaktivitet 18 (1 513 119) 2 375 480

Endring i andre tidsavgreningsposter (73 226) 85 088

Reduksjon/økning sertifikater og obligasjoner 20                      (553 737)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (1 625 122)               3 283 582                  

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto inn-/utbetalinger til og fordringer på andre 

finansinstitusjoner 13 1 808 350 -2 915 803

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv. 2, 3 (16 853) (43 731)

Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv. 2, 3 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 791 497 (2 959 534)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetaling av utbytte 0 (55 000)

Innbetalinger ved utstedelse av aksjekapital 4 0 0

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -                           (55 000)                      

Netto kontantstrøm for perioden 166 375                   269 048                     

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 700 983 431 935

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 867 358 700 983
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR ENTERCARD NORGE AS

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER  
 

Generelt 
Årsregnskapet består av resultatregnskap,balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med forenklet IFRS etter 
Regnskapsloven § 3-9, samt Årsregnskapsforskriften. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, 
forsatt drift, kongruens og forsiktighet med de unntak som er beskrevet nedunder. 
 
Selskapet er eid 100 % av EnterCard Holding AB. 
EnterCard Norge AS har hovedkontor i Oslo, et kontor i Trondheim og en filial i København, Danmark. 
 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.  
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskriving til virkelig verdi, når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Varige driftsmidler 
avskrives over forventet økonomisk levetid. 
 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 
 
Fordringer på foretak i samme konsern er ført opp til pålydende. 
 

Immaterielle eiendeler 
Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis er balanseført til anskaffelseskost. 
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de 
forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. 
  

Transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 
Transaksjoner i utenlandsk valuta er regnskapsført etter dagskursprinsippet. 
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.  
Tilhørende omregningsdifferanse etter skatt er ført via totalresultatet. Disse prinsippene gjelder for den danske filialen i selskapet. 
 

Gjeld   
Lån er regnskapsført til nominell verdi. Påløpte, ikke forfalte renter pr 31.12.2015 er ført som avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser. Øvrig gjeld 
er ført opp til nominell verdi.  
 

Pensjonsordninger 
Ansatte i den norske virksomhetsdelen av Entercard Norge AS, inngår i ytelesesbasert pensjonsordning som administreres av et forsikringsselskap. 
Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. 
Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig gjeld. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad 
fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær 
driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Tilsvarende 
er innskuddsbasert pensjonordning for ansatte ved den danske filialen i samsvar med gjeldende regelverk i Danmark. 
 
Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er aktuarberegnet og følger IFRS slik det er spesifisert i IAS19. 
 

Utlån, misligholdte kreditter og tap 
Utlån er vurdert i samsvar med amortisert kost, der nominelle verdier er korrigert for tapsavsetninger som er foretatt med basis i identifiserte hendelser 
etter IFRS og slik de er detaljert i IAS39, og i tapsforskrift. Det er tatt høyde for makroøkonomiske forhold i henhold til Finanstilsynets anbefalninger.  
 
Misligholdte kreditter er kreditter som er misligholdt i henhold til avtalen, og hvor dette ikke skyldes forsinkelser eller tilfeldige forhold hos kunden. Alle 
kreditter som er formelt misligholdt i 60 dager eller mer, klassifiseres som misligholdte. Kreditter som ikke er formelt misligholdt, men hvor det er 
identifisert hendelser som indikerer at kundens økonomiske stilling innebærer en fare for tap, er klassifisert som tapsutsatte. 
 
Når kreditter blir definert som misligholdt eller tapsutsatt foretas det tapsvurdering med tilhørende avsetninger. Dette  skjer ved hjelp av statistiske 
modeller som på grunnlag av historiske data beregner forventede innbetalinger. Disse forventede innbetalinger diskonteres og differensen mot bokførte 
utlån tapsavsettes.  
Inntektsføring av renter stoppes dersom disse forventes tapt.  
Konstaterte tap blir utgiftsført i sin helhet.  
Opptjente, ikke betalte renter og gebyrer blir tilbakeført når et engasjement blir overført til inkasso.   
 

Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer 
Renter, provisjoner og gebyrer regnskapsføres etterhvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. 
Opptjente ikke betalte renter og gebyrer på tapsutsatte engasjementer tilbakeføres når engasjementet overføres til inkasso. 
 

Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel knyttet til ordinære resultatposter. Betalbar skatt 
beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat, som inkluderer skattemessige effekter av endring i omregningsdifferanse. Omregningsdifferanse 
og estimatavvik på pensjoner for året presentert i oppstilling over totalresultat er et etter skatt-beløp. Utsatt skatt/skattefordel presentert i balansen 
beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og forpliktelser. 

 
Utbytte 
Utbytte er i årsregnskapet behandlet i tråd med hovedbestemmelsen i IFRS og således inkludert i annen egenkapital på balansedagen. 
 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen viser selskapets kontantstrømmer for operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter i henhold til den indirekte 
metoden. Kontantstrømmene viser en overordnet endring av betalingsmidler gjennom året. 
 

Obligasjoner klassifisert som anleggsmidler 
Obligasjoner er regnskapsført i balansen på det tidspunkt obligasjonen blir en kontraktsmessig eiendel. Obligasjonene er klassifisert som anleggsmidler 
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NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER

NOK 1 000 Programvare Edb-utstyr Inventar Sum 

Netto bokført verdi pr. 01.01 -               -                 2 446                    2 446                     

Anskaffelseskost 01.01 0 0 3 568 3 568

Tilgang i året 0 0 48 48

Valutakorreksjon 0 0 214 214

Avgang i året 0 0 (120) (120)

Anskaffelseskost 31.12 -               -                 3 710                    3 710                     

Ordinære avskrivninger pr. 01.01 0 0 1 122 1 122

Ordinære avskrivninger i året 0 0 698 698

Valutakorreksjon avskrivninger 0 0 139 139

Avgang ordinære avskrivninger 0 0 (120) (120)

Akk. avskrivninger pr. 31.12 -               -                 1 839                    1 839                     

Netto bokført verdi pr. 31.12 -               -                 1 871                    1 871                     

Årets avskrivninger -               -                 698                       698                        

Avskrivningsplanen bygger på forutsetninger om driftsmidlenes økonomiske levetid.

Forutsetninger om økonomisk levetid

Kontormaskiner, edb-utstyr og programvare 3 år

Inventar, innredninger og ombygninger 5 år

NOTE 3 - IMMATERIELLE EIENDELER
  Aktiverte  

NOK 1 000  prosjekter Sum 

Netto bokført verdi pr. 01.01  77 068                  77 068                   

Anskaffelseskost 01.01  105 516 105 516                 

Tilgang i året  16 804 16 804                   

Valutakorreksjon  4 976                   4 976                     

Avgang i årets nedskrivning  -                       -                        

Avgang i årets avskrivning  (2 904)                  (2 904)                    

Anskaffelseskost 31.12  124 392                124 392                 

 

Ordinære avskrivninger pr. 01.01  20 716 20 716                   

Ordinære avskrivninger i året  16 594 16 594                   

Valutakorreksjon avskrivninger  4 237 4 237

Avgang ordinære avskrivninger  (2 904)                  (2 904)

Akk. Avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12  38 643                  38 643                   

 

Ordinære nedskrivninger pr. 01.01  7 732 7 732                     

Korrigering nedskrivinger 01.01 0 -                         

Nedskrivninger i året  2 176 2 176                     

Reversering nedskrivninger  -                       -                        

Valutakorrigering nedskrivninger  -                       -                         

Avgang nedskrivninger  -                       -                        

Akk. Avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12  9 908                   9 908                     

 

Netto bokført verdi per 31.12  75 841                  75 841                   

Årets avskrivninger  16 594                  16 594                   

Årets nedskrivninger  2 176                    2 176                     

Årets reversering av tidligere nedskrivninger  -                       -                        

Avskrivningene baserer seg på forventet økonomisk levetid.

Kostnader i forbindelse med enkelte større prosjekter er delvis aktivert og nedskrives lineært over 4 år.

Selskapet arbeider kontinuerlig med utvikling av nye teknologiske løsninger. Alle oppstartede prosjekt forventes lønnsom i form

av en positiv nåverdi.

Det enkelte driftsmiddel avskrives ordinært og lineært hvert år med et beløp minst så stort som en fornuftig  avskrivningsplan tilsier. 

Immaterielle eiendeler vurderes ved hver regnskapsperiode for behov for eventuell nedskrivning. Faktorer som legges til grunn i vurderingen er 

eiendelens inntjening og forvented levetid. Årets nedskrivninger knyttes til utvikling som ikke representerer noen framtidig inntjening som følge av 

teknologiske endringer og strategiske beslutninger.
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NOTE 4 - EGENKAPITAL

Annen 

NOK 1 000 Aksjekapital egenkapital Sum 

Pr. 01.01.2015 160 481         2 368 156             2 528 637              

Feil i tidligere års regnskap (7 729)                  (7 729)                    

Periodens resultat 445 790               445 790                 

Korrigering av tidligere års regnskap pensjoner 1 590                   1 590                     

Estimatavvik pensjoner IAS19R 3 626                   3 626                     

Verdiendring finansielle instrumenter tilgjengelig for salg (1 734)                  (1 734)                    

Skatt på OCI-poster (2 989)                  (2 989)                    

Omregningsdifferanse 9 180                   9 180                     

Pr. 31.12.2015 160 481         2 815 890             2 976 370              

Aksjekapitalen består av 160.481 aksjer, hver pålydende 1000 kroner. Alle aksjer har like rettigheter.

Spesifikasjon av kapitaldekningen  

NOK 1 000 2015 2014

Risikovektet beregningsgrunnlag 9 820 405             8 399 879              

(eiendeler som ikke inngår i handelsportefølje)

Kjernekapital 2 045 897             2 438 131              

Tilleggskapital 48 000                 48 000                   

Brutto ansvarlig kapital 2 093 897             2 486 131              

Netto ansvarlig kapital 2 093 897             2 486 131              

Kapitaldekning i % 21,32 % 29,60 %

Immaterielle eiendeler inkludert utsatt skattefordel (80 473) (97 528)

Kjernekapitalen over er egenkapitalen korrigert for immaterielle eiendeler og foreslått utbytte.

Kjernekapitalen er høyere enn internt satt kapitalmål, samt Finanstilsynets Pillar 2 krav på 1.514,8 mill. Kr.

NOTE 5 - EIERSTRUKTUR

EnterCard Norge AS er 100 % eid av svenske EnterCard Holding AB og inngår i EnterCard Holding AB sitt konsernregnskap hos Bolagsverket i Sverige.

EnterCard Norge AS har sitt hovedkontor på Dronningens gt. 40, PB 6783, St. Olavs Plass, 0130 Oslo. 

Del- og årsregnskap er tilgjengelig på EnterCard Norge sin nettside, www.entercard.no

NOTE 6 - PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER

NOK 1 000  2015 2014

Skyldige feriepenger, honorarer og arb.giveravgift (25 889) (25 895)

Diverse påløpne kostnader (115 066) (160 372)

Sum (140 955) (186 267)

NOTE 7  - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

NOK 1 000 2015 2014

Driftskonti i samarbeidsbanker 867 358 700 983

Lån i samarbeidsbanker 7 206 449 5 398 099

Konserninterne fordringer 19 664 28 928

Konsernintern gjeld 35 353 42 423

Konserninterne kostnader til EnterCard Holding AB 22 637 29 931

Provisjoner avgitt til samarbeidspartnere 56 654 236 786

Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått på forretningsmessige vilkår. EnterCard Norge AS har ikke fordringer på selskaper i konsernet 

EnterCard Holding AB ut over det som følger av løpende forretningsmessige transaksjoner.
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NOTE 8 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.M.

Lønnskostnader

NOK 1 000 2015 2014

Lønninger 138 920 134 212

Arbeidsgiveravgift 19 606 24 307

Pensjonskostnader 29 291 22 913

Sosiale kostnader 2 002 2 333

Andre personalkostnader 22 616 22 083

Sum lønnskostnader 212 435 205 848

 

Antall årsverk 2015 2014

Antall ansatte pr. 31.12. 201                       198                        

Antall årsverk pr. 31.12. 198                       194                        

Gjennomsnittlig antall årsverk 198                       194                        

Ytelser og lån til ledende ansatte mv.  

NOK 1 000 2015 2014

Honorar til Styret 0 0

Honorar til representantskap 21 21

Honorar til kontrollkomiteen 102 108

 

NOK 1 000 Lønn Pensjons-ordning

Annen 

godtgjørelse

Managing Director Norway and Denmark 1 941 407 642

Head of Legal 1 182 244 119

Bank & Partners Lead 1 341 302 320

Marketing Lead 1 413 272 224

Direct Market Lead 1 192 182 194

Head of Business Operations 1 209 346 111

Department Manager Customer Service 990 79 31

HR Lead 1 644 159 14

Quality Assurance Officer 795 128 26

Country Unit Lead Denmark 1 868 172 1

Finance Business Partner 938 143 33

Head of Commercial Marketing 2 840 507 658

NCM marketing analytics Lead 926 183 16

Credit Risk Lead 947 189 0

Selskapet har ingen aksjeverdibaserte godtgjørelser, og gir ikke lån eller sikkerhetsstillelse.

Ytelser til andre risikotakere

Honorar til revisor (inkl. mva)

NOK 1 000 2015 2014

Honorar til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester 652 986

Honorar til Deloitte AS for regnskapsbistand 337 135

Honorar til Deloitte AS for skatterådgivning 207 75

Honorar til Deloitte Advokatfirma AS for bistand 80

Den totale godtgjørelsen til administrerende direktør og ledende ansatte med ansvaret for nøkkelfunsksjoner består av fast lønn (hovedelement), naturalytelser, 

bilordning, variabel godtgjørelse og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten i den 

variable delen av godtgjørelsen baseres på følgende forhold: finansielt risikojustert resultat over de tre siste årene, selskapets egenkapitalavkastning og selskapets 

nominelle kostnader. Den helhetlige vurderingen vil i tillegg være knyttet til etterlevelse av selskapets visjon, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper.

For 2015 ble 8 personer benevnt som materielle risikotakere i selskapet og til sammen mottok de godtgjørelse på TNOK 8.796, herav TNOK 8.227 i lønn, 

TNOK 569 i annen godtgjørelse og TNOK 2.026 i pensjonsordning.
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NOTE 9 - UTLÅN

Brutto utlån på 9.529 mill kr består av akkumulerte saldi på de enkelte kunders kredittkortreskontro, samt saldi på forbrukerlån.

For nærmere spesifikasjon av misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån samt nedskrivninger på utlån

vises det til note 10, 11 og 12.

NOTE 10 - UTVIKLING MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER

NOK 1 000 2015 2014

Misligholdte engasjementer:

Brutto misligholdte engasjementer 655 330 501 160

 - tapsnedskrivning misligholdte engasjementer 462 394 352 279

Netto misligholdte engasjementer 192 936 148 882

Øvrige tapsutsatte engasjementer:

Brutto tapsutsatte engasjementer 733 248 602 536

 - tapsnedskrivning tapsutsatte engasjementer 88 253 72 288

Netto tapsutsatte engasjementer 644 995 530 247

Sum tapsnedskrivninger 550 647 424 567

NOTE 11 - ENDRING I TAPSNEDSKRIVNINGER

NOK 1 000 2015 2014

Tapsnedskrivninger ved periodestart 424 567 353 992

Periodens konstaterte tap korrigert for tidligere nedskrevne fordringer 62 275 164 184

Økte tapsnedskrivninger i perioden 188 355 234 758

Tapsnedskrivninger ved periodeslutt 550 647 424 567

NOTE 12 - RESULTATFØRT TAP PÅ UTLÅN

NOK 1 000 2015 2014

Periodens endring i tapsnedskrivninger 126 080 70 575

 + Valutakursjusteringer 14 087 28 981

 + Periodens konstaterte tap der det tidligere er foretatt tapsnedskrivning 183 032 164 184

 + Periodens konstaterte tap der det tidligere ikke er foretatt tapsnedskrivning 0 0

 - Periodens inngang på tidligere bokførte konstaterte tap 120 757 45 618

Periodens tapskostnad 174 268               160 159                 

 

NOTE 13 - LÅN OG RENTEVILKÅR

Lån fra kredittinstutisjoner består av en trekkramme i Swedbank, Stockholm samt en tilsvarende ramme i Barclays Bank, London.

Det eksisterer også et evigvarende ansvarlig lån på 48 mill norske kroner for den norske virksomheten.

NOK 1 000 Norsk del Dansk del

Barclays

Innlån 2 200 583 1 402 641

Gjennomsnittsrente for innlån 2,48 % 0,97 %

Swedbank

Innlån 2 200 583 1 402 641

Gjennomsnittsrente for innlån 2,48 % 0,97 %

Gjennomsnittsrente evigvarende ansvarlig lån 4,38 % -                        

NOTE 14 - ANDRE GEBYRER OG PROVISJONSINNTEKTER

NOK 1 000 2015 2014

Provisjoner fra betalingsformidling 331 730

Gebyrer fra betalingsformidling 51 315

Netto provisjonsinntekter fra betalingsformidling 280 415 346 516

Kundene både i Norge og Danmark er i all hovedssak lønnsmottakere spredt geografisk og demografisk jevnt utover landene. 
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NOTE 15 - ADMINISTRASJONSKOSTNADER - SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE ENKELTPOSTER

NOK 1 000 2015 2014

Konsulenthonorar 19 946 22 830

Innleid arbeidskraft 14 384 15 648

NOTE 16 - SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik:

NOK 1 000  2015 2014

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt  139 720         252 314                 

Endring i utsatt skatt  15 458           (13 663)                   

Effekt av poster ført over totalresultatet  (2 989)            9 084                     

Virkning av endringer i skatteregler og -satser 1 937             

Korrigering feil tidligere år (2 155)            615                        

Skattekostnad 151 971         248 350                 

Skattekostnaden fordeler seg som følger på Norge og utland:

2015 2014 2015 2014

Skattekostnad 117 549       227 857         34 422                  20 494                   

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: 2015 2014

Årets betalbare skattekostnad 139 720         252 314                 

For lite/mye avsatt skatt tidligere år 2 578             -                             

Betalbar skatt i balansen 142 297         252 314                 

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

2015 2014

Årsresultat før skatt  597 226         916 255                 

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27%)  161 251         247 389                 

Skatteeffekten av følgende poster:

Skattefrie tap og gevinster fra aksjesalg -                 -                        

Andre ikke fradragsberettigede kostnader 221                243                        

Virkning av endringer i skatteregler og -satser 1 937             -                        

Utnyttet kreditfradrag (2013 og 2014) (9 872)            -                        

Andre poster (1 567)            615                        

Skattekostnad 151 970         248 247                 

Effektiv skattesats 25,4 % 27,1 %

Skatteeffekt knyttet til poster ført direkte mot egenkapitalen:  2015 2014

Skatteeffekt av omregningsdifferanse 2 479             2 444                     

Skatteeffekt av for lav beregnet pensjonsforpliktelse tidligere år -                 5 878                     

Skatteeffekt av verdiendring finansielle instrumenter tilgjengelig for salg (468)               

Skatteeffekt av estimatavvik pensjon ihht IAS 19R 979                762                        

2 989             9 084                     

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatteforpliktelse (-fordel): 2015 2014

Driftsmidler 6 235             4 964                     

Regnskapsmessige avsetninger -                 (45 000)                  

Pensjoner (24 764)          (35 743)                  

Sum (18 529)          (75 779)                  

Ikke balanseført utsatt skattefordel -                 -                        

Netto utsatt forpliktelse / (fordel) i balansen (4 632)            (20 460)                  

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

NOTE 17 - FINANSIELL RISIKO

Likviditetsrisiko

Selskapets trekkrettigheter vurderes tilstrekkelig til å dekke de løpende forpliktelser knyttet til bruk av både kredittkort og forbrukerlån.

Renterisiko

Tidspunktet for avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser følger i hovedsak restløpetiden for balansepostene.

Valutarisiko

Selskapet har valutarisiko knyttet til virksomheten i Danmark. Nettoverdien av fordringer og gjeld i DKK er av en størrelsesorden, 

at valutarisikoen knyttet til dette er etter EnterCards vurdering ikke vesentlig.

Norge Utland
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Forfallsstruktur på diverse eiendeler i balansen gruppert etter forfallstidspunkt

NOK 1 000 Inntil 1 mnd 1 - 3 mnd 3 - 12 mnd 1 - 5 år Mer enn 5 år Uten forfall Sum

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867 358 867 358

Utlån til og fordringer på kunder 9 529 001 9 529 001

Tapsreservering (550 647)         (550 647)

Kortsiktige fordringer 24 808 24 808

Andre eiendeler 49 614             22 786         17 512 98 792 188 704

Finansielle anleggsmidler 226 726       278 651 48 360 553 737

Sum 941 780 8 978 354 22 786       17 512,02                          -   98 792 10 612 961

Gjeld og egenkapital

Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 814 299      1 446 267    4 945 883      48 000 7 254 449

Annen gjeld 35 341             10 850        151 528       197 718

Pensjonsforpliktelser 24 764 24 764

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 63 900             11 652        74 846         9 262             159 660

Egenkapital 2 976 370 2 976 370

Sum 99 241 836 800 1 672 641       4 955 145                   24 764 3 024 370 10 612 961

Poster utenom balansen

NOTE 18 -MAKS KREDITTRISIKOEKSPONERING

Tabellen nedenfor viser maksimalt eksponering mot kredittrisiko for komponentene i balansen.

Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger

NOK 1 000 2015 2014

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867 358 700 983

Utlån til og fordringer på kunder 9 529 001 8 015 882

Tapsnedskrivninger (550 647)        (424 567)                

Andre eiendeler 767 249 234 794

Sum eiendeler 10 612 961 8 527 092

Forpliktelser

Ubenyttede kreditter 14 435 982 14 265 363

Sum finansielle garantistillelser 14 435 982 14 265 363

Total kredittrisikoeksponering 25 048 944 22 792 456
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NOTE 19 - PENSJONER

EnterCard Norge har pensjonsforpliktelser overfor tildligere administreredne direktør, nåværende konsernsjef, som er regulert i egen avtale. 

I tillegg har konsernsjef avtale om førtids- uføre og alderspensjon. Ordningen er sikret og tatt hensyn til i oppstillingen under.

EnterCard Norge AS har kollektivforsikring for de ansatte som er dekket gjennom DNB forsikring.

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i Danmark.

NOK 1000

Netto pensjonskostnad ytelsesbasert ordning 2015 2014

Årets pensjonsopptjening (Service Cost) 16 961           17 279                   

Renter på service cost 708                        

Arbeidsgiveravgift "aga" 2 784             2 536                     

Service cost inkl. renter og aga 19 746           20 524                   

Administrasjonskostnader 217                171                        

Arbeidsgiveravgift "aga" 36                  24                          

Administrasjonskostnader inkl. aga 253                195                        

Amortiseringer av implementeringer, planendringer, estimatavvik (3 626)            -                        

Planendringer i perioden -                 -                        

Arbeidsgiveravgift "aga" -                 -                        

Sum amortiseringer incl. aga  tap / (gev.) (3 626)            -                        

Rentekostnad / (inntekt ) på netto forpliktelser 4 965             1 470                     

Rentekostnad / (inntekt ) på pensjonsutbetalinger (8)                   -                        

Arbeidsgiveravgift "aga" 258                207                        

Netto rentekostnader (inntekter) 5 215             1 677                     

Periodens netto pensjonskostnad / (inntekt)               25 214                    22 397 

Periodens netto  pensjonskostnad / (inntekt) over OCI             (3 626)

Ansatte i selskapets danske filial har en inkksuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Det er i 2015 kostnadsført TNOK 2.327 i pensjoner til ansatte i den danske filialen.

Videre er det kostnadsført TNOK 1.751 knyttet til innskuddsbasert AFP-ordning i Norge.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden 2015 2014

Diskonteringsrente 3,00 % 4,10 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,25 % 3,75 %

Årlig forventet G-regulering 3,00 % 3,50 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,10 % 0,60 %

Arbeidsgiveravgifts sats 14,10 % 14,10 %

NOK 1000

Netto pensjonskostnad ytelsesbasert ordning 2015 2013

Netto (pensjonsforpliktelser)/ midler i periodens begynnelse (32 920)          (29 139)                  

Periodens netto pensjonskostnad (25 213)          (22 696)                  

Innbetalinger 26 777           38 616                   

Pensjonsutbetalinger over egen drift -                        

Estimatavvik (tap) / gevinst 3 626             2 823                     

Netto pensjonsforpliktelser/midler i Danmark (99)                 (158)                      

Korrigering for justeringer for tidligere år 3 065             (22 366)                  

Netto (pensjonsforpliktelser)/ midler ved periodens slutt           (24 764)                   (32 920)

Pensjonskostnaden tilknyttet konsernsjef på TNOK 3.013 (ført over resultat) er overført til EnterCard Holding AB mens forpliktelsene og midlene knyttet til 

førtids- uføre og alderspensjon er inkludert i oppstillingen under.

Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter i alt 169 personer i Norge i 2015 og 174 i 2014. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 

hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folktrygden. Forpliktelsene er fondet gjennom et 

forsikringsselskap.
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Økonomiske forutsetninger for beregning av balanseførte (forpliktelser) / midler 2015 2014

Diskonteringsrente 2,50 % 3,00 %

Årlig forventet lønnsvekst 2,50 % 3,25 %

Årlig forventet G-regulering 2,25 % 3,00 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,00 % 0,10 %

Arbeidsgiveravgifts sats 14,10 % 14,10 %

Aktuarmessige forutsetninger 2015 2014

Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2013BE

Anvendt uføretariff IR02 IR02

Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler: 2015 2014

Aksjer 6,50 % 8,30 %

Alternative investeringer 4,10 % 4,20 %

Omløpsobligasjoner 13,60 % 14,10 %

Pengemarked 25,10 % 24,30 %

Anleggsobligasjoner 33,60 % 31,80 %

Eiendom 13,60 % 14,90 %

Annet 3,60 % 2,60 %

Totalt 100 % 100 %

Sensitivitetsanalyse

Endring i prosent er prosentpoeng +1% -1 % +1% -1 % +1% -1 %

Pensjonsforpliktelse (PBO) -6,5 % 5,4 % -20,8 % 28,5 % 21,5 % -17,7 %

Periodens pensjonskostnad -6,8 % 5,7 % -21,1 % 28,9 % 22,7 % -18,7 %

Note 20 Obligasjoner

 

Finansielle tilganger som kan selges 2015 2014

Utstedere Virkelig verdi Virkelig verdi

Multilaterale utviklingsbanker (European Investment BK) 49 996

Statsobligasjoner (Kingdom of Norway) 297 644

Utenlandske statsobligasjoner (Kingdom of Denmark) 106 602

Obligasjoner med fortrinnsrett (Nordea Eiendomskreditt) 49 335

Obligasjoner med fortrinnsrett (Spb Vest Boligkreditt) 50 160

Sum 553 737

Virkelig verdi er det samme som bokført verdi.

Resterende løpetid 2015 2014

Innen 1 år 226 726         

Mellom 1 år og 5 år 278 651         

5-10 år 48 360           

Sum 553 737         

Total beholdning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg fordelt på utsteder 2015 2014

Utstedt av offentlige organer 404 246

Utstedt av andre lånetakere 149 491

Sum 553 737

NOTE 21 - BANKINNSKUDD

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 18 089 718.

           Diskonteringsrente           Lønnsvekst      G-regulering
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