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1. Innledning og formål med dokumentet 
Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon i tråd 
med kapitalkravsforskriftens del IX. 
 
Kapitaldekningsregelverket baseres på tre såkalte pilarer:  
Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital  
Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging  
Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon 
  
Dette dokumentet dekker den sistnevnte av disse pilarene. Det vil bli utarbeidet et tilsvarende 
dokument årlig. Vesentlige endringer som gjør at innholdet i dokumentet avviker betydelig fra faktiske 
forhold vil i særskilte tilfeller kunne medføre hyppigere oppdatering av informasjonen.  
 
Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2012 og rapporteres i hele millioner kroner med mindre 
annet fremgår.  
 
EnterCard Norge AS (”EnterCard”) benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for 
kredittrisiko etter Pilar 1. Dette innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte 
risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko 
benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig 
inntekt siste tre år.  
 
EnterCard har ingen handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko etter Pilar 
1.  
 
I den grad det foreligger risiki som medfører behov for kapital utover det som framgår av 
kapitalkravene etter Pilar 1, tas disse hensyn til i Pilar 2-vurderingen og med det i selskapets 
kapitalmål og komposisjonen av dette. 
 
Dokumentet er ikke underlagt revisjon. 

2. Konsolidering 

EnterCard har ingen datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Selskapet har en filial i Danmark, som 
er inkludert i selskapsregnskapet etter de samme prinsipper og metoder for konsolidering som ville 
vært gjeldende for et datterselskap. 
 
Den danske filialen er fullt konsolidert og følger de samme prinsipper som den norske delen av 
virksomheten både for regnskaps- og kapitaldekningsmessige forhold. Det foreligger ikke krav om 
konsesjon for å tilby kreditt av den art EnterCard tilbyr i Danmark. Således foreligger heller ingen 
særskilte kapitalkrav for den danske filialen vurdert som en separat enhet. Det anses i tråd med både 
dansk og norsk regelverk å inkludere den danske filialen i den samlede kapitalvurderingen for 
selskapet, herunder at prosesser, styring og kontroll knyttet til å vurdere samlet kapitalbehov skjer på 
selskapsnivå. I en slik vurdering tas det hensyn til eventuelle kapitaldekningsmessige effekter av 
landspesifikk risiko og effekter av forskjellig funksjonell valuta i landene. 
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3. Ansvarlig kapital og kapitalkrav 

 

3.1 Ansvarlig kapital 
EnterCards ansvarlige kapital består i all vesentlighet av ren kjernekapital. I tillegg er det mottatt 
ansvarlige lån på samlet NOK 48m. Den rene kjernekapitalen består av innskutt egenkapital og 
opptjent egenkapital. 
 
Spesifikasjon av ansvarlig kapital, før utbytte 
EnterCard avlegger sitt regnskap i henhold til forenklet IFRS. Utbytte er i henhold til hovedregelen 
presentert som egenkapital i regnskapet per 31. desember 2012. Presentasjonen under viser 
kapitaldekning før og etter utbytte for regnskapsåret 2012. For regnskapsåret 2011 ble det ikke utdelt 
utbytte. Kapitaldekning før og etter utbytte er således den samme for 2011. 
 

Før utbytte 2012 2011 

Kjernekapital     

Innskutt egenkapital 
            

160  
            

160  

Opptjent egenkapital        1 800         1 394  

Fradrag i kjernekapital     

Utsatt skattefordel              -3               -2  

Andre immaterielle eiendeler            -27             -40  

Sum kjernekapital        1 930         1 513  

      

Tilleggskapital 
                                                     

48  
               

48  

      

Sum ansvarlig kapital        1 978         1 561  

  
 

  

Risikovektet beregningsgrunnlag        8 949         8 002  

  
 

  

Kapitaldekning 22,10 % 19,51 % 
 

Etter utbytte 2012 2011 

Utbytte           435                 -    

Opptjent egenkapital        1 365         1 394  

Sum kjernekapital        1 495         1 513  

Sum ansvarlig kapital        1 543         1 561  

Kapitaldekning 17,24 % 19,51 % 
 

3.2 Kapitalkrav 
 
Tabellen under viser kapitalkrav for kredittrisiko fordelt på engasjementskategorier slik de er definert i 
kapitalkravsforskriften. Videre vises kapitalkrav for operasjonell risiko, samt fradrag, slik at det 
samlede kapitalkravet presenteres nederst i tabellen. 
 
Selskapet har ingen derivater per balansedato. Det finnes således ingen motpartsrisiko for slike 
instrumenter. 
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Engasjementskategorier 

Uvektet 
beregnings- 
grunnlag Risikovekt 

Risikovektet 
beregnings- 
grunnlag 

Minimums- 
krav 

Institusjoner                     0  20 % 
                       

0  
                      

0  

Massemarkedsengasjementer                  8 796  75 %              6 597  
                  

528  

Forfalte engasjementer 
                        

464  100 % 
                  

464  
                    

37  

Øvrige engasjementer 
                        

105  100 % 
                  

105  
                      

8  

Sum kapitalkrav for kredittrisiko 
 

  
 

                  
573  

  
 

  
 

  

Kapitalkrav for operasjonell risiko 
 

               2 080  
                  

166  

  
 

  
 

  

Fradrag nedskrivninger 
                        

297  100 % 
                  

297  
                    

24  

  
 

  
 

  

Sum                  8 949  
                  

716  
 
Tabellen viser at beregnet kapitalkrav for EnterCards virksomhet er NOK 716m per 31. desember 
2012. Dette er vesentlig mindre enn den ansvarlige kapital som framgår av seksjon 3.1. 
 

4. Kredittrisiko og motpartsrisiko 
Nærmere definisjoner av risikokategorier og internkontroll knyttet til disse framgår av seksjon 8. 

4.1. Definisjon av mislighold og verdifall 
 
Misligholdt engasjement 
Et engasjement anses som misligholdt dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager. 
 
Øvrig tapsutsatt engasjement 
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. 
 
Verdifall 

Utlån vurderes i samsvar med forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i 

finansinstitusjoner av 21.12.2004, samt IAS 39. 

Ved første gangs balanseføring måles utlån til virkelig verdi. I etterfølgende perioder vurderes utlån til 

amortisert kost, basert på effektiv rentes metode. Amortisert kost er anskaffelseskost, med fradrag for 

innbetalte avdrag og eventuelle nedskrivninger for tap på utlånet. Når det foreligger objektive bevis for 

at et utlån eller en gruppe av utlån har falt i verdi, foretas en regnskapsmessig nedskrivning av dette 

verdifallet. EnterCard har utarbeidet retningslinjer og instrukser for nedskrivning for tap på fordringer.  

Disse følges løpende og ligger til grunn for regnskapsmessig vurdering av utlånsporteføljen ved hver 

månedsslutt. 
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Beregning av nedskrivninger 
Når kreditter blir definert som misligholdt eller tapsutsatt foretas det tapsvurdering med tilhørende 
nedskrivninger. Dette skjer ved hjelp av statistiske modeller som på grunnlag av historiske data 
beregner forventede innbetalinger fra kundene. Disse forventede innbetalingene diskonteres i henhold 
til effektiv rentes metode og differansen mot bokførte utlån tapsnedskrives.  
 

4.2 Segmentfordeling av engasjementer, mislighold og løpetid 
EnterCard yter kreditt ved utstedelse av kredittkort med en individuelt definert trekkramme. Utover 
minimumsbeløp for hver termin definert i avtaler med kundene, foreligger ikke fastlagte løpetider for 
utlånene. Det er ingen vesentlige utlån til andre enn privatpersoner. 
 
 
Segmentfordeling av engasjementer 

Type motpart Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Sum 

Personkunder                            8 917                                 22 152       31 069  

Øvrige finansinstitusjoner                               716  
                                           

-    
             

716  

Øvrig                               179  
                                           

-    
             

179  

Sum sektorfordeling                            9 811                                 22 152       31 963  

  
  

  

Hvorav Norge                            8 207                                 20 287       28 494  

Hvorav Danmark                            1 604                                    1 864          3 469  

Sum geografisk fordeling                            9 811                                 22 152      31 963  
 
Engasjementene er presentert etter nedskrivninger. Kunder anses representativt fordelt i forskjellige 
regioner av Norge og Danmark.  
 
Ved beregning av kapitalkrav i henhold til standardmetoden vil kapitalkravet kunne avhenge av 
motpartens offisielle rating. Fordringer mot kredittinstitusjoner er mot morbankene Swedbank og 
Barclays, som har solide ratinger. Da de relevante utlån for øvrig skjer til privatkunder, vil ikke 
innhenting og vurdering av slik rating være aktuelt.  
 
Da EnterCard ikke handler i derivater, foreligger ingen motpartsrisiko for slike. EnterCard tilbyr kun 
usikrede utlån. Ingen av disse utlånene er verdipapirisert. Det foreligger derfor ingen kredittrisiko 
knyttet til sikkerheter, verdipapirisering mv.  
 
Segmentfordeling av mislighold og tapsutsatte engasjementer 
Det foreligger mislighold kun knyttet til personkunder. Tabellen viser derfor geografisk fordeling av 
disse. 

  
Misligholdte 
engasjementer 

Tapsutsatte 
engasjementer 

Samlede 
nedskrivninger 

Norge                        366  
                          

832  
                          

207  

Danmark 
                            

99  
                             

65  
                            

89  

Sum geografisk fordeling 
                         

464  
                          

898  
                          

297  
 
 
  



7 
 

Utvikling i misligholdte engasjementer, endring i tapsnedskrivninger og resultatført tap på 
utlån 
 
Tabellen under viser utvikling i misligholdte engasjementer, endring i tapsnedskrivninger på utlån og 
fordeling av resultatført tap på utlån for regnskapsåret 2012. 
 

UTVIKLING MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER   

Misligholdte engasjementer: 
 

  

Brutto misligholdte engasjementer 464 

 - Tapsnedskrivning misligholdte engasjementer 269 

Netto misligholdte engasjementer 196 

  
 

  

Øvrige tapsutsatte engasjementer:   

Brutto tapsutsatte engasjementer 898 

 - Tapsnedskrivning tapsutsatte engasjementer 28 

Netto tapsutsatte engasjementer 870 

      

Sum tapsnedskrivninger   297 

  
 

  

  
 

  

 ENDRING I TAPSNEDSKRIVNINGER   

Tapsnedskrivninger 01.01 
 

328 

Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivninger 166 

Økte tapsnedskrivninger i perioden 
 

136 

Tapsnedskrivninger ved periodeslutt 297 

  
 

  

  
 

  

RESULTATFØRT TAP PÅ UTLÅN   

Årets resultatførte tap på utlån fremkommer som følger:   

Periodens endring i tapsnedskrivninger 
 

(31) 

  - Valutakorrigering tapsreserveringer (5) 

 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for 166 

 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for 0 

  - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 
 

45 

Periodens tapskostnader   96 

 

5. Egenkapitalposisjoner 
EnterCard har ingen vesentlige egenkapitalposisjoner i andre foretak. 
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6. Markedsrisiko 
EnterCard har identifisert følgende markedsrisiki: 

 Utlån til kunder 

 Rentebærende gjeld til eierbankene Barclays og Swedbank 

 Valutakurssvingninger mellom norske kroner og danske kroner 

EnterCard investerer ikke i egenkapitalinstrumenter, slik at selskapet ikke anses eksponert for risiko 

knyttet til slike instrumenter. 

Renterisiko er risiko for tap som kan oppstå som følge av endringer i det generelle rentenivået. Det er 

vanlig å beskrive renterisiko som tapt nåverdi ved en gitt endring av markedsrenten. I EnterCard 

foretas slike sensitivitetstester på basis av en endring i markedsrenten på 2 %. Denne risikoen måles 

ved bruk av en durasjonsbasert nåverdimodell. 

Renterisiko i EnterCard oppstår som en følge av at utlån til kundene er til flytende rente og i all 

vesentlighet ikke har avtalt forfallstidspunkt, samtidig som innlån fra eierbankene i stor grad er til 

fasterentevilkår med tre års løpetid fra avtaleinngåelse.   Innlånsavtaler av inngått slik at 1/12 

forfaller hvert kvartal. Gjennomsnittlig durasjon for disse innlånene er derfor cirka 18 måneder. 

Cirka 15 % av selskapets balanse per 31.12.2012 var knyttet til virksomheten i Danmark. EnterCards 

filial i Danmark har danske kroner som funksjonell valuta, der utlån til kunder og innlån fra 

eierbankene skjer i danske kroner. Sikring av nettoeksponeringen skjer på eierbanknivå. EnterCard 

anser kursrisikoen knyttet til denne nettoeksponeringensom ikke vesentlig og har derfor ikke inngått 

avtaler om sikringsinstrumenter knyttet til dette. I stedet er dette tatt hensyn til i en totalvurdering 

rundt selskapets markedsrisiko og kapitalmål. 

Risikoen styres i henhold til rammer gitt i Financial Risk Policy. 

Ihenhold til eksponeringene som antas å foreligge per 31.12.2012 er det beregnet en markedsrisiko 

på cirka NOK 200 millioner. 

7. Ubenyttede kredittrammer 
EnterCard har som kredittkortselskap åpne kredittrammer til sine kunder. Disse kan tenkes å trekkes 

opp i et annet omfang enn det som framgår av selskapets budsjetter og andre forhold som legges til 

grunn for forventninger til fremtiden. Dette kan gi en kredittrisiko utover det som er behandlet i 

seksjon 4 av dette dokumentet. 

Kredittrammer gitt fra EnterCard til sine kunder anses å være rammer gitt i samsvar med 

kapitalkravforskriften § 6-1 tiende ledd. Det er således ikke noe eksplisitt krav i forskriften om at 

EnterCard skal holde kapital for kredittrammer gitt til sine kunder. 

Dersom forskriftens § 6-1 niende ledd i stedet skal legges til grunn, anses beløpene som framgår av 

punkt 4.2 over å gi en potensiell risikoeksponering på cirka NOK 266 millioner. 

Ubenyttede kredittrammer tas hensyn til i selskapets risikovurderinger og fastsettelse av kapitalmål. 
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8. Styring og kontroll av risiko 

8.1 Formål og prinsipper for ICAAP 
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er en finansinstitusjons interne prosess for å 

vurdere sitt kapitalbehov. Prosessen er fremoverskuende, hvilket innebærer at kapitalvurderingen 

som utføres skal knyttes både til eksisterende og fremtidig forventet risikoprofil. Det er derfor et 

prinsipp i ICAAP at EnterCard i tillegg til å vurdere eksisterende kapitalbehov på basis av regnskapstall 

også må vurdere fremtidig kapitalbehov på bakgrunn av budsjetter, prognoser, eventuelle strategiske 

endringer så som nye produkter og markeder mv. 

Fremtidige tap kan inndeles i forventete og uventede tap. De forventede tapene kan klassifiseres 

som løpende driftskostnader, som dekkes over løpende drift. Herunder vil eventuelle verditap 

knyttet til at nåverdien av framtidige kontantstrømmer fra eksempelvis driftsmidler eller utlån til 

kunder er lavere enn pålydende, tas som en kostnad i regnskapet når verdifallet er identifisert. En 

god og effektiv løpende drift og kontroll med økonomisk risiko kan også betraktes som et 

førstelinjeforsvar mot uventede tap. Uventede tap av vesentlig betydning forventes å kunne måtte 

dekkes av kapital. Pilar 2-vurderingen av samlet kapitalbehov identifiserer slike potensielle tap som 

kan medføre et slikt uventet konsum av kapital. Dette legges igjen til grunn i vurderingen av 

virksomhetens kapitalmål.  

Det foretas vurderinger og beregninger etter noe ulik metodikk for forskjellige risiki. Metodikk for 

beregning av kapitalbehov for markedsrisiko og ubenyttede kreditter til kunder er kort beskrevet i 

punkt 7 over. Disse anses konservativt beregnet. Det ligger som en implisitt forutsetning at det ikke 

kan beregnes kapitalbehov for alle mulige og tenkelige utfall som kan medføre tap. Dog anses de 

vesentligste poster dekket, slik at mindre og uvesentlige risiki for uventet tap dekkes enten over 

løpende drift eller av kapitalbuffere som overskrider det beregnede kapitalkravet. 

Når man beregner samlet kapitalbehov, kan det argumenteres for at korrelasjonseffekter og –

forventninger skulle tilsi at risikoene ikke materialiserer seg samtidig, slik at det kan foreligge 

argumenter for at samlet risikoeksponering er lavere enn summen av de enkelte 

risikoeksponeringene man har vurdert at man må holde kapital for å håndtere. Det kan også 

argumenteres for at man kan gjøre drifts- eller strategimessige endringer for å redusere restrisikoen 

etter at risikoen har begynt å materialisere seg. Ut fra et forsiktighetsperspektiv har EnterCard likevel 

valgt å legge 100 % av beregnet kapitalbehov for identifiserte vesentlige risiki til grunn i beregningen 

av Pilar 2-kapitalkrav, som igjen påvirker virksomhetens samlede kapitalmål og mål for ren 

kjernekapital. 

Til grunn for vurdering av kapitalbehov og kapitalmål ligger virksomhetens risikotoleranse. Med 

risikotoleranse forstås den risiko EnterCard er villig til å ta i virksomhetsutøvelsen, for å nå sine mål. 

Denne risikotoleransen kommer til uttrykk i selskapets policyer, instruksjoner mv, der det 

eksempelvis er gitt kvantitative rammer for kredittrisiko mv, mens det er mer kvalitative vurderinger 

og begrensninger som ligger til grunn for andre risiko så som eksempelvis omdømmerisiko. 

Risikotoleransen inngår med dette i selskapets vurdering av kapitalbehov for forskjellige typer risiko, 

samt som grunnlag for å vurdere buffere som er ment å holdes utover det beregnede kapitalbehovet. 
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Basert på kravene i finansieringsvirksomhetsloven, kapitalkravsforskriften og egen risikotoleranse har 

EnterCard vedtatt et langsiktig kapitalmål. Dette inkluderer buffere som medfører at kapitalmålet er 

høyere enn både internt beregnet kapitalkrav og lovkravene.  

Den interne vurderingen av kapitalbehov innebærer analyser og beregninger av kapitalbehov knyttet 

til følgende risiki: 

 Kredittrisiko, herunder konsentrasjonsrisiko knyttet til produkt 

 Konsentrasjonsrisiko knyttet til geografi 

 Operasjonell risiko 

 Markedsrisiko 

 Likviditetsrisiko 

 Forretnings- og strategisk risiko 

 Omdømmerisiko 

EnterCards kapitalmål, som viser minimumsnivå av ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig 

kapital, er vedtatt av selskapets styre. Tilsvarende er ICAAP policy, Credit Risk Policy og Financial Risk 

Policy vedtatt av styret. Disse gir overordnede retningslinjer for selskapets kapitalvurdering og 

vurdering av risiki som igjen påvirker kapitalvurderingen. Administrasjonen, med involvering av 

eksperter innen flere fagområder, gjennomfører kapitalvurderinger, herunder stresstester, og 

framlegger dette for selskapets ledergruppe og videre for styret minst en gang årlig. Styret anses å ha 

vært tilstrekkelig involvert i prosessen og kvaliteten og internkontrollen knyttet til ICAAP-prosessen 

anses god. 

Kapitalbehov for enkeltrisikoene som framgår over er beregnet og vurdert ut fra forskjellige metoder, 

basert på hva som er en hensiktsmessig tilnærming til den enkelte type risiko. Punktet under 

beskriver i mer detalj tilnærmingen til vurdering av de forskjellige risikoene. 

8.2 Styring og kontroll av enkeltrisiki 
Nedenfor gis en kortfattet og overordnet beskrivelse av EnterCards håndtering av enkeltrisikoene. 

EnterCard er en forholdsvis liten virksomhet, som igjen er eid av store virksomheter som Barclays og 

Swedbank. I samarbeid med eierne er det utarbeidet policyer, instruksjoner og andre retningslinjer 

som bidrar til hensiktsmessig styring av finansiell risiko under hensyn til en forsvarlig risikoapetitt. 

Finansiell risiko består av kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko deles igjen 

inn i renterisiko, valutarisiko og kursrisiko.  

Risikostyring i EnterCard er en integrert del av virksomheten, der det er etablert hensiktsmessige 

rutiner, ansvarsområder og kontroller knyttet til risiki relevante for kapitalvurderingen og andre 

aspekter av foretakets virksomhet. Områdeansvarlige rapporterer til daglig leder, som i situasjoner 

hvor det anses påkrevet rapporterer til selskapets styre, dog slik at slik status likevel minimum 

rapporteres til styret kvartalsvis. 

Kredittrisiko, herunder konsentrasjonsrisiko knyttet til produkt 

Kredittrisiko er risikoen for tap som følger som en konsekvens av at en motpart ikke kan gjøre opp for 

seg i henhold til inngåtte avtaler. EnterCard yter usikrede lån og kredittrammer, noe som innebærer 

høyere kredittrisiko enn eksempelvis sikrede boliglån. Denne høyere risikoen er vurdert som en 
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konsentrasjonsrisiko knyttet til produkt. For kapitalvurderingsformål er dette tatt hensyn til ved at 

slike usikrede lån har en høyere risikovekting enn sikrede lån. 

EnterCards kunder blir risikoklassifisert basert på kredittscoringmodellering. Dette setter 

virksomheten godt i stand til å vurdere og følge opp risikoeksponeringen innenfor forskjellige 

porteføljer og markedsområder. 

EnterCards kredittrisiko er iboende høy som konsekvens av at utlånene er usikret, men dette er 

håndtert under hensyn til risikoapetitt på en slik måte at den anses hensiktsmessig håndtert, men en 

forsvarlig samlet risiko som er egnet til å optimalisere inntjening under hensyn til at tap holdes 

tilstrekkelig lave. 

Konsentrasjonsrisiko knyttet til geografi 

Konsentrasjonsrisiko knyttet til geografi er risiko for tap knyttet til konsentrasjon om geografi og der 

effekter av en eller flere negative hendelser i et gitt område skal utløse lokale finansielle forhold som 

kan medføre tap for EnterCard. 

EnterCards portefølje er spredt over hele Norge og Danmark. Det anses derfor ikke å eksistere en 

særskilt konsentrasjonsrisiko utover det som anses dekket av den generelle kredittrisikoen i landene. 

Dette anses dekket via ordinære kredittrisikovurderinger. 

For øvrig har EnterCard ingen store engasjementer som er av en slik art at disse innebærer 

konsentrasjonsrisiko av betydning. 

Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko er risiko for tap som oppstår som følge av ineffektive, utilstrekkelige eller 

sviktende interne prosesser, menneskelig svikt, svikt i systemer eller eksterne hendelser. 

Definisjonen inkluderer forhold som risiko knyttet til produkter, tjenester, IT, interne og eksterne 

svindelhendelser, skade på fysiske eiendeler og overholdelse av avtaler med card schemes. Svikt i IT-

systemer anses å være den operasjonelle risikoen som potensielt kan gi størst tap for EnterCard. 

Potensielle tap vurderes dog ikke som store sammenlignet med selskapets kapitalisering, slik at 

operasjonell risiko vurderes som lav/middels. 

Markedsrisiko 

Markedsrisiko består av renterisiko, risiko knyttet til verdsettelse av egenkapitalinstrumenter og 

valutakursrisiko. 

EnterCard har basert på en vurdering av markedsmessige forhold og forventet kundeatferd vurdert 

situasjonen dit hen at det er hensiktsmessig å finansiere virksomheten med treårs-lån til fast rente. 

Dette gir opphav til en potensiell nåverdirisiko som anses håndtert i henhold til Financial Risk Policy. 

Nærmere beskrivelse av dette framgår av egen kapittel om markedsrisiko. 

EnterCard driver ikke investeringer i egenkapitalinstrumenter og har derfor ikke særskilte 

retningslinjer for styring av slike. 

EnterCard har en filial i Danmark, som har danske kroner som funksjonell valuta. Det gir opphav til en 

valutakursrisiko for nettoverdien av utlån og innlån foretatt i danske kroner. Da denne nettoverdien, 
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holdt opp mot historikk og forventninger til svingninger i forholdet mellom de to valutaene ikke 

anses vesentlig, har EnterCard vurdert det dit hen at det ikke er nødvendig å sikre denne risikoen. 

Risikoen er håndtert i henhold til Financial Risk Policy. 
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Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risikoen for at EnterCard ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de 

forfaller, uten at det påløper vesentlige kostnader i form av enten dyrere finansiering eller at 

eiendeler som må realiseres for å kunne gjøre opp forpliktelsene faller i verdi. Å ha en tilstrekkelig 

høy ansvarlig kapital anses som en sentral forutsetning for å tiltrekke seg tilgang til finansiering. 

EnterCard har via sine eiere tilgang til det som anses som forsvarlig tilgang på likviditet og 

trekkrammer, til en pris som anses rimelig gitt eksisterende markedsbetingelser og selskapet 

kapitalsituasjon. Innlån er i sin helhet gitt fra eierne, der forfallsstrukturen er slik at cirka 1/12 av 

eksisterende lån forfaller ved utløpet av hvert kvartal, men der det er tilgang til mulighet for 

refinansiering av lån som utløper og eventuell økning i den grad det er hensiktsmessig ut fra en 

vurdering av virksomhetens omfang for de neste periodene. 

Forretnings- og strategisk risiko 

Forretningsrisiko er risikoen for lavere inntekter som følge av reduserte volumer, prispress og 

konkurranse.  

Strategisk risiko er risikoen for tap knyttet til feilslåtte beslutninger, mislykket eller svak 

implementering av fattede beslutninger eller manglende hensiktsmessig respons på politiske, 

regulatoriske eller bransjemessige endringer.  Som nært relatert til forretningsrisiko er fokus i 

virksomheten på vesentlige, strukturelle forhold som kan påvirke den framtidige 

forretningsmodellen. 

EnterCard overvåker og vurderer disse risikoene løpende og de er sentrale i styrets og ledelsens 

arbeid med vedlikehold og utvikling av forretningsstrategier. 

Omdømmerisiko 

Omdømmerisiko kan anses som en sekundærrisiko, som kan oppstå dersom en annen risiko ikke 

håndteres på en hensiktsmessig måte. Slike omdømmerisiki kan oppstå dersom ledelsen for 

eksempel håndterer en operasjonell hendelse eller en unødig høy markedsrisiko på en 

uhensiktsmessig måte. Omdømmerisiko tas hensyn til i håndteringen av primærrisikoen som kan gi 

opphav til omdømmemessige utfordringer. 

 


