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Rapport for 1. kvartal 2018

Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og 

Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible usikrede lån for tiden opp til 

40.000 NOK med løpetid opp til 3 år.  

Regnskapet til Folkefinans AS er utarbeidet i samsvar med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Per 31. mars 2018 bestod selskapet av 

Folkefinans AS, og dets filialer i Sverige, Finland og Estland. 

Hovedfokus i løpet av første kvartal har vært å implementere en ny fleksibel og 

skalerbar låneplattform Mambu, som vil gjøre det enklere for Folkefinans å raskt 

lansere nye produkter og tilpasse virksomheten til regulatoriske endringer. Et nytt 

kredittlinjeprodukt er planlagt å bli lansert på den nye plattformen i Sverige i løpet av 

mai. Nye regulatoriske krav inkl. rentetak i Sverige er planlagt implement i september 

2018. Folkefinans vil tilpasse sin lånevirksomhet slik at den er i samsvar de nye 

regulatoriske kravene. Den planlagte lanseringen av nye produkter og aksellerert 

utlåning vil kreve ytterligere finansiering. Folkefinans har sikret en kredittramme på 30 

MSEK med Arvato Bertelsmann som finansierer det nye produktet i Sverige, og 

selskapet vil fortsette prosessen med å sikre ytterligere finansiering i løpet av andre 

kvartal.

Sum inntekter i første kvartal 2018 utgjorde 29 897 TNOK, som er en økning med 4 264 

TNOK sammenlignet med første kvartal 2017. Den viktigste årsaken til økningen i 

inntekter har vært veksten i salg av Monetti lån med lengre løpetider i Sverige i løpet 

av 2017. Inntektene i Norge i første kvartal var på sammen nivå som i første kvartal i 

2017, men veksten i salg av Folkia lån var god samtidig som salg av Frogtail lån 

midlertidig ble stanset på slutten av første kvartal 2017. 

Selskapets tap på utlån var relativt lave og utgjorde 4 543 TNOK i første kvartal. 

Avsetningsnivåene er på linje med budsjettert og har blitt justert i forhold til 

produktmiksen som har blitt solgt gjennom Forward Flow avtalene i løpet av første 

kvartal. Tap på utlån i første kvartal 2017 ble positivt påvirket av gevinster på salg av 

låneporteføljer på ca. 9.4 MNOK.  

Resultat av ordinær drift før skatt for første kvartal 2018 var positivt og utgjorde 416 

TNOK negativt påvirket av netto tap på valuta med 2 520 KNOK på grunn av svekkelsen 

av den svenske kronen i løpet av første kvartal. Til sammenligning ble første kvartal 

2017 positivt påvirket av gevinster på salg av porteføljer og netto gevinst på valuta. 

Ekskludert disse effektene så ble det operative resultatet i første kvartal 2018 

forbedret med ca. 5.3 MNOK sammenlignet med første kvartal 2017. 

Kapitaldekningen utgjorde 25.9% i første kvartal 2018 som er på samme nivå som ved 

årsslutt 2017, men forbedret seg markert sammenlignet med med kapitaldekningen på 

19.8% i første kvartal 2017. I løpet av andre kvartal vil Folkefinans sikre at den positive 

trenden for salg og lønnsomhet iførste kvartal blir videreført, styrke selskapets 

finansiering og lansere det nye kredittlinjeproduktet i Sverige i løpet av mai.  

For nærmere informasjon, kontakt:

Fungerende CEO - Jens Schau-Hansen +47 45 00 23 54, 

jens.schau-hansen@folkefinans.com  



2018 Q1 2017 Q1 2018 YTD 2017 YTD 2017 YE

Renteinntekter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner 12 25 12 25 31

Renteinntekter og lignende inntekter fra kunder 29,886 25,608 29,886 25,608 115,363

Sum renteinntekter og lignende inntekter 29,897 25,633 29,897 25,633 115,394

Andre rentekostnader og lignende kostnader -1,061 -1,888 -1,061 -1,888 -6,333

Sum rentekostnader og lignende kostnader -1,061 -1,888 -1,061 -1,888 -6,333

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 28,836 23,745 28,836 23,745 109,061

Provisjonskostnader -7,678 -2,339 -7,678 -2,339 -22,850

Andre gebyrer og provisjonskostnader -209 -175 -209 -175 -583

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -7,887 -2,514 -7,887 -2,514 -23,433

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer -2,520 256 -2,520 256 2,851

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer -2,520 256 -2,520 256 2,851

Lønn m.v. -6,168 -10,914 -6,168 -10,914 -31,451

 - Lønn -4,108 -8,964 -4,108 -8,964 -22,961

- Pensjon -406 -538 -406 -538 -2,142

- Sosiale kostnader -1,654 -1,412 -1,654 -1,412 -6,348

Administrative kostnader -4,763 -7,628 -4,763 -7,628 -21,986

Sum lønn og generelle administrationskostnader -10,931 -18,541 -10,931 -18,541 -53,437

Ordinære avskrivninger -497 -1,131 -497 -1,131 -4,648

Sum avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  -497 -1,131 -497 -1,131 -4,648

Andre driftskostnader -2,042 -3,706 -2,042 -3,706 -9,412

Sum andre driftskostnader -2,042 -3,706 -2,042 -3,706 -9,412

Driftsresultat før tap 4,959 -1,890 4,959 -1,890 20,982

Tap på utlån 1 -4,543 4,079 -4,543 4,079 -3,490

Sum tap på utlån -4,543 4,079 -4,543 4,079 -3,490

Nedskrivning av aksjer i konsernselskaper 0 0 0 0 -6,581

Sum nedskrivning av eiendeler 0 0 0 0 -6,581

Resultat av ordinær drift før skatt  416 2,189 416 2,189 10,911

Skatt på ordinært resultat -104 -550 -104 -550 -4,502

Resultat 312 1,639 312 1,639 6,409

Andre inntekter og kostnader

Omregningsdifferanser valuta -3,104 -3,104 724

Investeringer tilgjengelig for salg 454 12 454 12.16018 4,673

Periodens totalresultat -2,338 1,651 -2,338 1,651 11,806

Folkefinans AS
NOTE

Resultatregnskap



NOTE

2018 Q1 2017 Q1 2017 YE

EIENDELER

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 20,820 21,036 24,260

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 20,820 21,036 24,260

Lån 141,276 194,232 157,121

Nedskrivning for sannsynlige tap på lån 2 -15,174 -37,485 -18,248

Sum netto utlån og fordringer på kunder 126,102 156,747 138,873

Investeringer tilgjengelige for salg 13,036 9,703 13,230

Sum finansielle eiendelser 13,036 9,703 13,230

Goodwill 21,118 21,118 21,118

Utsatt skattefordel 30,037 31,104 30,141

Immaterielle eiendeler 5,080 14,630 5,388

Sum immaterielle eiendeler 56,234 66,852 56,646

Varige driftsmidler 383 640 471

Sum varige driftsmidler 383 640 471

Andre eiendeler 2,394 475 2,944

Forskuddsbetalte kostnader og depositum 11,828 7,628 11,210

Sum andre eiendeler 14,222 8,103 14,154

SUM EIENDELER 230,798 263,080 247,634

EGENKAPITAL OG GJELD 

GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner 75 0 0

Derivater 2,331 2,954 2,485

Annen gjeld 9,984 8,328 11,333

Påløpte kostnader og mottatt, ikke opptjente inntekter 4,924 16,795 7,499

Annuitetslån 16,848 45,936 25,647

Ansvarlig konvertibelt lån 29,689 29,745 31,510
Sum gjeld 63,851 103,758 78,475

EGENKAPITAL

Aksjekapital 96,705 96,705 96,705

Egne aksjer -815 -815 -815

Annen inskutt egenkapital 5,151 5,151 5,151

Overkurs 79,262 79,262 79,262

Sum innskutt egenkapital 180,304 180,304 180,304

Opptjent egenkapital -13,357 -20,982 -11,145

Sum opptjent egenkapital -13,357 -20,982 -11,145

Sum egenkapital 166,947 159,323 169,159

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 230,798 263,080 247,634

Balanse

Folkefinans AS



Folkefinans AS noter

1. Tapsavsetninger i perioden 2018 Q1 2017 Q1 2017 YE

Konstaterte og kostnadsførte tap 6,890 6,763 35,130

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap -69 -15,336 -831

Tapsavsetninger i perioden -2,278 4,493 -30,809

Sum 4,543 -4,079 3,490

2. Misligholdte- og tapsutsatte engasjement

Misligholdte engasjement * 8,108 36,797 7,912

Nedskriving for sannsynlig tap 15,174 37,485 18,248

Netto -7,066 -688 -10,337

*) lån er klassifisert som misligholdt etter 90 dager

3. Poster utenfor balansen

Udisponert rammekreditt (SEK)

Sum 0 0 0

4. Kapitaldekning

Minimumskrav ansvarlig kapital 34,268 38,628 35,227

Ansvarlig kapital 111,112 95,569 113,512

Kapitaldekningsprosent 25.9 % 19.8 % 25.8%

Alle tall er presentert i NOK 1 000


