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Rapport for 3. kvartal 2018

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

revolverende kreditter (Monetti Flexilån) opp til 20.000 NOK og 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 30. september 2018 bestod selskapet av Folkefinans AS, og dets filialer i Sverige, Finland og 

Estland.  

Hovedfokus i løpet av tredje kvartal har vært planlegging og implementering av endringer i produkttilbudet i 

Sverige for å være i overensstemmelse med  de nye regulatoriske krav inkl. rentetak som fikk virkning fra 1. 

september 2018. Mottagelsen av Monetti Flexilån som ble lansert i Sverige i begynnelsen av juni, har vært veldig 

positiv i tredje kvartal og langt bedre enn prognotisert. Monetti Flexilån er finansiert gjennom en kredittramme 

med Arvato Bertelsmann. På grunn av den høye veksten i Monetti Flexilån ble kredittrammen med Arvato 

utvidet fra 30 til 100 MSEK i begynnelsen av september.  

Det ble i slutten av august kunngjort at Folkefinans sin største aksjonær Wonga ble satt under administrasjon i 

UK. Dette har ingen direkte implikasjoner på Folkefinans sin virksomhet, men styret har initiert dialog med 

bobestyrer i Wonga vedrørende Wongas aksjer i Folkefinans og Folkefinans lån fra Wonga.

Sum inntekter i tredje kvartal 2018 viste en sterk forbedring sammenlignet med andre kvartal og utgjorde 32 559 

TNOK med salg i juli som var det høyeste i Folkefinans sin historie. Inntekter fra det nye Monetti Flexilån 

produktet utgjorde 4 260 KNOK i tredje kvartal som var markert høyere enn prognotisert og medførte at netto 

utlån økte til 159 172 KNOK ved utgangen av tredje kvartal. De eksisterende låneproduktene i Sverige viste også 

god vekst i juli og august, men salget av disse produktene gikk ned etter at endringene i kredittscoring, 

låneprodukter og kompensasjon til affiliatemarkedsføring ble implementert 1. september. Inntektene i Norge i 

tredje kvartal utgjorde 3 915 KNOK som var noe lavere enn tredje kvartal 2017. 

Selskapets avsetninger for tap på utlån i tredje kvartal økte sammenlignet med andre kvartal på grunn av høyt 

salg og lanseringen av Monetti Flexilån. Tap på utlån utgjorde derfor 6 106 TNOK. Avsetningsnivåene er dog hittil 

i 2018 lavere enn budsjettert og har blitt justert i forhold til bedrede priser for Forward Flow i Sverige som fikk 

full effekt i tredje kvartal. Til sammenligning var tap på utlån i tredje kvartal lavere enn tilsvarende periode i 2017 

hvor tap på utlån var positivt påvirket av gevinster på salg av låneporteføljer på ca. 2.6 MNOK.  

Resultat av ordinær drift før skatt viste fortsatt positiv utvikling i tredje kvartal og utgjorde 3 928 TNOK positivt 

påvirket av netto gevinst på valuta med 648 KNOK. Hittil i år ugjør resultat av ordinær drift før skatt 6 028 KNOK 

som inkluderer et netto tap på valuta på 3 048 på grunn av svekkelsen av den svenske kronen i løpet av 2018. 

Periodens totalresultat i tredje kvartal utgjorde 5 129 KNOK og akkumulert 3 947 KNOK i 2018. Kapitaldekningen 

utgjorde 26.3% i tredje kvartal 2018 sammenlignet med kapitaldekningen på 18.6% i tredje kvartal 2017. 

Forbedringen i kapitaldekningen fra andre kvartal og årsslutt 2017 skyldes korrigering av rapportering av Tier II-

kapital. I løpet av fjerde kvartal vil hovedfokuset for Folkefinans være å starte nye produktutviklingsprosjekter for 

produkter som er planlagt å bli lansert i Sverige og Norge i løpet første halvår 2019, fortsatt migrering av 

Folkefinans sine kunder til Monetti Flexilån produktet og sikre ytterligere finansiering for de planlagte 

produktlanseringene. 

For nærmere informasjon, kontakt:

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

jens.schau-hansen@folkefinans.com  



2018 Q3 2017 Q3 2018 YTD 2017 YTD 2017 YE

Renteinntekter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner 4 5 21 38 31

Renteinntekter og lignende inntekter fra kunder 32,555 31,031 90,731 84,260 115,363

Sum renteinntekter og lignende inntekter 32,559 31,035 90,752 84,298 115,394

Andre rentekostnader og lignende kostnader -1,391 -1,486 -3,477 -4,587 -6,333

Sum rentekostnader og lignende kostnader -1,391 -1,486 -3,477 -4,587 -6,333

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 31,168 29,549 87,275 79,711 109,061

Provisjonskostnader -8,632 -7,908 -23,209 -15,398 -22,850

Andre gebyrer og provisjonskostnader -114 146 -460 -404 -583

Sum provisjonskostnader og lignende kostnader -8,746 -7,762 -23,668 -15,802 -23,433

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer 648 -666 -3,048 775 2,851

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer 648 -666 -3,048 775 2,851

Lønn m.v. -5,911 -6,135 -17,415 -23,980 -31,451

 - Lønn -4,330 -4,010 -12,376 -17,736 -22,961

- Pensjon -392 -640 -1,111 -1,668 -2,142

- Sosiale kostnader -1,189 -1,485 -3,928 -4,576 -6,348

Administrative kostnader -4,709 -4,382 -15,806 -17,126 -21,986

Sum lønn og generelle administrationskostnader -10,620 -10,517 -33,221 -41,106 -53,437

Ordinære avskrivninger -496 -1,165 -1,461 -3,461 -4,648

Sum avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  -496 -1,165 -1,461 -3,461 -4,648

Andre driftskostnader -1,920 -2,302 -5,966 -8,106 -9,412

Sum andre driftskostnader -1,920 -2,302 -5,966 -8,106 -9,412

Driftsresultat før tap 10,034 7,137 19,911 12,010 20,982

Tap på utlån 1 -6,106 -4,316 -13,739 -786 -3,490

Sum tap på utlån -6,106 -4,316 -13,739 -786 -3,490

Nedskrivning av aksjer i konsernselskaper 1 0 -144 0 -6,581

Sum nedskrivning av eiendeler 1 0 -144 0 -6,581

Resultat av ordinær drift før skatt  3,928 2,821 6,028 11,225 10,911

Skatt på ordinært resultat -982 -1,233 -1,507 -2,737 -4,502

Resultat 2,946 1,588 4,521 8,487 6,409

Andre inntekter og kostnader

Omregningsdifferanser valuta 602 409.412393 -3,749 409.412393 724

Investeringer tilgjengelig for salg 1,581 11 3,175 35 4,673

Periodens totalresultat 5,129 2,008 3,947 8,932 11,806

Folkefinans AS
NOTE

Resultatregnskap



NOTE

2018 Q3 2017 Q3 2017 YE

EIENDELER

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9,725 26,234 24,260

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 9,725 26,234 24,260

Lån 174,395 158,252 157,121

Nedskrivning for sannsynlige tap på lån 2 -15,223 -18,109 -18,248

Sum netto utlån og fordringer på kunder 159,172 140,143 138,873

Investeringer tilgjengelige for salg 16,890 9,919 13,230

Sum finansielle eiendelser 16,890 9,919 13,230

Goodwill 21,118 21,118 21,118

Utsatt skattefordel 28,634 28,684 30,141

Immaterielle eiendeler 4,614 12,907 5,388

Sum immaterielle eiendeler 54,365 62,708 56,646

Varige driftsmidler 185 515 471

Sum varige driftsmidler 185 515 471

Andre eiendeler 7,914 1,012 2,944

Forskuddsbetalte kostnader og depositum 11,060 11,274 11,210

Sum andre eiendeler 18,974 12,286 14,154

SUM EIENDELER 259,313 251,805 247,634

EGENKAPITAL OG GJELD 

GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 -105 0

Derivater 2,008 2,731 2,485

Annen gjeld 47,770 13,524 11,333

Påløpte kostnader og mottatt, ikke opptjente inntekter 4,729 8,863 7,499

Annuitetslån 2,308 32,135 25,647

Ansvarlig konvertibelt lån 29,309 30,775 31,510
Sum gjeld 86,123 87,924 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 -7,114 -16,422 -11,145

Sum opptjent egenkapital -7,114 -16,422 -11,145

Sum egenkapital 173,190 163,882 169,159

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 259,313 251,805 247,634

Balanse

Folkefinans AS



Folkefinans AS noter

1. Tapsavsetninger i perioden 2018 Q3 2017 Q3 2017 YE

Konstaterte og kostnadsførte tap 4,056 9,186 35,130

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap -82 23,641 -831

Tapsavsetninger i perioden 2,132 -28,511 -30,809

Sum 6,106 4,316 3,490

2. Misligholdte- og tapsutsatte engasjement

Misligholdte engasjement * 7,272 7,856 7,912

Nedskriving for sannsynlig tap 15,223 18,109 18,248

Netto -7,951 -10,253 -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 38,277 40,640 35,227

Ansvarlig kapital 125,889 94,690 113,512

Kapitaldekningsprosent 26.3 % 18.6 % 25.8 %

Alle tall er presentert i NOK 1 000


