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SERVICEKONTORETS
ARBEID 2018
Aktivitetene i Finans Norge Servicekontor
grupperes i to hovedkategorier:
Basisvirksomheten består av faglig utredningsvirksomhet, informasjons- og opplysnings
virksomhet samt koordinering av aktiviteter som
skjer i næringens felles regi.
Prosjektvirksomheten består av administrasjon
av poolordninger, lovpålagte sikringsordninger og
andre spesialaktiviteter underlagt egne styringsordninger og budsjetter.

BANK- OG
KAPITALMARKED
Finansrett
Finans Norge har siden år 2000 utgitt kvartalsskriftet
Finansrett. Målsettingen med Finansrett er å holde jurister
og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre
spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser
for finansnæringen.
Artiklene omtaler både utviklingen i Norge og EU/EØS. I
Finans
rett omtales aktuelle lov- og forskriftssaker,
høringssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransje

avtaler mv. I takt med rettsutviklingen på finansområdet
vies en stadig større del av innholdet regelverksarbeidet i
EU. Artiklene omhandler saker fra både bank, forsikring og
verdipapirområdet, i tillegg til regnskap/skatt og andre
aktuelle saker (rettsavgjørelser mv.). På Finansrett.no

publiseres artiklene elektronisk og det er også en søkefunksjon. I 2018 ble det utgitt fire utgaver.

Fagutvalg kontrakt
Kontraktsutvalget utarbeider og vedlikeholder mønster
avtaler innen innskudd og betalingstjenester. Utvalget
bistår også administrasjonen i arbeidet med høringssaker
innenfor sitt arbeidsområde. Utvalget benyttes gjerne av
administrasjonen for å diskutere og forankre rettslige problemstillinger knyttet til innskudd og betalingstjenester
som dukker opp i Finans Norges daglige arbeid.
I 2018 har utvalget bl.a. utarbeidet rundskriv om konto og
betalingskort for mindreårige, gitt innspill til nasjonale og
internasjonale høringer, herunder høring om endringer i
vergemålsloven mv, høring om endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill og høring om
forskrift for betalingstjenester (gjennomføring av PSD2).
Utvalget endret alle avtaler med personvernvilkår og innskuddsgarantivilkår, samt har påbegynt arbeidet med tilpasninger som følge av norsk gjennomføring av PSD2 og ny
finansavtalelov. Utvalget har også drøftet tekniske saker
som rapportering til valutaregisteret, rapportering til skatte
myndighetene etter FATCA og CRS og spørsmål om behov
for endring i hvitvaskingsforskriften § 4-8.

Fagutvalg dokument
Dokumentutvalget utarbeider og vedlikeholder mønsteravtaler innen kreditt, kausjoner, pant og garantier. Utvalget
bistår også administrasjonen i arbeidet med høringssaker
innenfor sitt arbeidsområde. Utvalget benyttes gjerne for å
diskutere og forankre rettslige problemstillinger knyttet til

utlån, pant og garantier som dukker opp i Finans Norges
daglige arbeid.
I 2018 har utvalget bl.a. endret alle avtaler med personvernvilkår med hensyn til ny personopplysningslov, og gjort
mindre oppdateringer i flere mønster. Utvalget har bidratt
til flere høringssvar, herunder høring om forsvarlig utlåns
praksis for forbrukslån og høring om endring og videreføring av boliglånsforskriften. Utvalget har videre bidratt i
diskusjonen om e-tinglysing og porteføljeoverdragelse,
som følge av endring i tinglysingsloven § 22, som også er
behandlet i fagutvalg OMF.

Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking
Fagutvalget arbeider primært med rettslig tolkninger og
operasjonalisering av kravene i hvitvaskingsregelverket av
2018. Utvalget bistår også administrasjonen i arbeidet med
høringssaker innenfor sitt arbeidsområde, og benyttes av
administrasjonen for å diskutere og forankre rettslige problemstillinger som dukker opp i Finans Norges daglige
arbeid. Videre har utvalget spesielt ansvar for blant annet å
følge opp kontakten med Finanstilsynet, Økokrim og Datatilsynet på dette området.
Utvalget har i 2018 avholdt fire møter med godt oppmøte og
stort engasjement hos medlemmene. Utvalget bidro med
konstruktive innspill til Finanskomiteens behandling av
Prop. 40 L (2017-2018) om ny hvitvaskingslov. De viktigste
saker og arbeidsoppgaver forøvrig har vært høringssvar til
høringsbrev om ny forskrift til hvitvaskingsloven av 2018 og
innspill til Finanstilsynet vedrørende nytt hvitvaskings
rundskriv, samt Hvitvaskingskonferansen.

Referanserenter
Finans Norge er administrator for den transaksjonsbaserte
pengemarkedsrenten Nowa, som angir et gjennomsnitt av
rentene på lån mellom banker fra samme til neste dag.
Nowa følger Norges Banks styringsrente tett. Nowa ble
etablert i 2011 etter ønske fra Norges Bank.
Eierskapet til interbankrentene Nibor ble fra årsskiftet
2016/2017 overført fra Finans Norge til det heleide datter
selskapet Norske Finansielle Referanser AS (NoRe). NoRe
baserer sin virksomhet på kjøp av tjenester fra F
 inans Norge
Servicekontor og Oslo Børs.
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Det pågår internasjonalt en bred diskusjon om hva som
skal være de sentrale referanserentene, herunder både
alternativer til interbankrentene og om grunnlaget for


Interbankrentene kan styrkes. En vurdering av alternativer
til Nibor ble initiert i 2017, og vil ventelig pågå frem til
sommeren 2019.

LIV OG PENSJON

ADMINISTRASJON
AV LOVPÅLAGTE
SIKRINGSORDNINGER
Bankenes Sikringsfond

Prosessområdet liv og pensjon har gjennom 2018, i tillegg
til oppfølging av de næringspolitiske hovedprioriteringene,
også fulgt opp sentrale bransjeavtaler.
Administrasjonen skal blant annet to ganger i året frem
legge for bransjestyret liv og pensjon sine vurderinger og
eventuelle forslag til endringer i Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser. Dette gjelder oppfølging og
vurdering av parameterne særlig knyttet til avtalens forutsetninger om forventet avkastning fastsatt i bransjeavtalen.
Administrasjonen har også arbeidet med å oppdatere bransjeavtalen om flytting av innskuddspensjonsordninger med
tilhørende risikodekninger mellom pensjonsinnretninger.
Administrasjonen har i den forbindelse arbeidet med hvor-

dan tjenestepensjonsleverandørene, via Norsk Pensjon, får
utarbeidet og implementert et system for elektronisk overføring av avtaler og nødvendig data mellom leverandørene
for innskuddsordninger med tilhørende risikodekninger –
samt for individuelle forsikringer.
Ny IPS (individuell pensjonsspareordning) ble lansert nov
ember 2017. Gjennom 2018 har Finans Norge hatt kontakt
med Forbrukertilsynet om veiledning for markedsføring av
individuelle pensjonsspareprodukter. Forbrukertilsynet har
vurdert og oppdatert sin veiledning fra 2010 med innspill og
i dialog med Finans Norge. Veilederen angir hvordan Forbrukertilsynet vil tolke markedsføringsreglenes anvendelse
ved salg og markedsføring av IPS, og erstatter den tidligere
veilederen som gjaldt IPS etter 2009-loven.

Bankenes Sikringsfond er en lovpålagt innskuddsgarantiordning for banker. Sikringsfondet er organisert som en
egen juridisk enhet med eget styre og egne ansatte. Finans
Norges administrerende direktør er forretningsfører og
daglig leder for ordningen. Servicekontoret leverer faglige
tjenester mot et årlig honorar som merverdiavgiftsbe
regnes.
Nytt lovverk om innskuddsgaranti og krisehåndtering ble
vedtatt av Stortinget sommeren 2018. Lovverket, som
består av en ny lov om Bankenes sikringsfonds administrative
struktur og to nye kapitler i finansforetaksloven om henholdsvis innskuddsgaranti og krisehåndtering, trådte i
kraft 1. januar 2019. Næringen deltok aktivt i arbeidet med
å få på plass et hensiktsmessig lovverk overfor Storting og
Finansdepartement. I et næringsperspektiv har det særlig
vært viktig at innbetalinger til de to pålagte fondene ikke er
vesentlig annerledes for norske banker enn for banker i ut
landet, at kravene i regelverket tar hensyn til at det er store

forskjeller på bankers virksomhet og risiko og at dagens
gode samspill mellom næringsorganisasjonen og Bankenes sikringsfond, både i ordinær virksomhet og ved håndtering av krisesituasjoner, kan videreføres.
Bankenes sikringsfond vil i 2019 vurdere rammene for sin
virksomhet i forhold til den nye lovgivningen.

Verdipapirforetakenes Sikringsfond
Verdipapirforetakenes Sikringsfond er en lovpålagt investorgarantiordning for verdipapirforetak, forvaltningsselskap
for verdipapirfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning,
samt ekstern forvalter av alternative investeringsfond
(AIF-foretak) med tillatelse til å yte aktiv forvaltning. Dette
er organisert i en egen juridisk enhet med eget styre, men
uten egne ansatte. Finans Norges administrerende direktør
er forretningsfører for ordningen. Servicekontoret leverer
faglige tjenester mot et årlig honorar som merverdiavgiftsberegnes.

SKADEFORSIKRING
Prosessområde skadeforsikring har i 2018 hatt særlig fokus
på oppfølging av de næringspolitiske hovedprioriteringene,
herunder arbeidet i det offentlige naturskadeforsikrings
utvalget og arbeidet med klima-tematikk, som for eksempel
deling av skadedata ved naturhendelser og forsikrings
næringens bidrag ved oppbyggingen av Kunnskapsbanken
i DSB.
Videre er det etablert en fornyet samarbeidsavtale med
Helse- og omsorgsdepartementet om arbeidet i Skadeforebyggende forum. Arbeidet med videreutvikling av interaktive statistikker er også videreført i 2018.
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I 2018 har det også vært samarbeid med Avfall Norge og
båtbransjen om et initiativ overfor klima- og miljø
ministeren. Målet er å etablere et obligatorisk båtregister
med formål å motvirke marin forsøpling (ved god retur
ordning), hvitvasking og forsikringssvindel. Det arbeides
også løpende med ulike bransjeavtaler om risikoens overgang i forbindelse med at kunder flytter sine forsikringer til
nytt selskap. Siktemålet er å ha gode, avklarende løsninger
for hva som dekkes av henholdsvis avgivende og mottakende
selskap, for å legge til rette for konfliktfri dynamikk i et
konkurranseutsatt marked.
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ÅRSBERETNING
2018

Virksomheten 2018
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i
Norge og representerer 246 finansbedrifter med rundt 50
000 ansatte. Finans Norge og Finans Norge Servicekontor
har kontor i Finansnæringens hus i Oslo.

Organisasjon, kompetanse og arbeidsmiljø
Finans Norge Servicekontor hadde ved årsskiftet 52 ansatte.
Finans Norge Servicekontor er en kunnskapsbedrift med
medarbeidere med høy kompetanse innenfor sine fagfelt.
Det er et kontinuerlig fokus på å styrke de ansattes kompetanse for å levere resultater til medlemmene på prioriterte
områder og fastsatt strategi.
Finans Norge Servicekontor er opptatt av å skape et godt
arbeidsmiljø som legger til rette for ansatte i alle livsfaser.
Det gjennomføres jevnlig medarbeiderundersøkelser som
følges opp med tiltak. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen
har jevnlige møter for å drøfte aktuelle saker. Alle ansatte
holdes løpende orientert om saker av betydning for næringen
ved møter eller annen internkommunikasjon. Finans Norge
Servicekontor har ulike velferdsordninger for ansatte.
Sykefraværet i 2018 var på 7,9 prosent. For Finans Norge-
selskapene under ett var sykefraværet på 6,4 prosent. Nivået
var høyere enn målet. Det høye sykefraværet skyldes i
hoved
sak enkelttilfeller av langvarige sykemeldinger og
annet legemeldt sykefravær.
Finans Norge Servicekontor deltar i inkluderende arbeidsliv. Det arbeides med oppfølging av sykemeldte og fore
bygging av fravær. Ansatte har helseforsikring som er et av
flere viktige bidrag for å redusere sykefraværet. Det er ikke
registrert alvorlige skader eller ulykker i 2018.

kvinner og elleve menn. 54 prosent av ledergruppen i
Finans Norge/Finans Norge Servicekontor og 53 prosent av
de ansatte er kvinner. Finans Norge Servicekontor skal gi
begge kjønn like muligheter for kompetanseheving, lønn,
fleksibilitet, utviklings- og avansementsmuligheter. Det er
hovedstyrets oppfatning at Finans Norge Servicekontor
ivaretar intensjonene i likestillingsloven.

Diskriminering
Finans Norge Servicekontor har en personal- og rekrutteringspolitikk som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettig
heter og å hindre diskriminering på grunnlag av etnisitet,
nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.
Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får individuell
tilrettelegging av arbeidet.

Eierstyring og selskapsledelse
Finans Norge Servicekontors øverste organ er årsmøtet,
der alle medlemmene er representert. Medlemmer til hoved
styret velges av årsmøtet. Hovedstyret består av inntil
fjorten medlemmer med inntil seks varamedlemmer.

Hovedstyret leder Finans Norge Servicekontors virksomhet
og har ansvaret for å sette årsmøtets beslutninger ut i livet.
Til ivaretakelse av bransjeinteresser innenfor deler av
Finans Norges og Finans Norge Servicekontors samlede
fagområde oppnevner hovedstyret følgende bransjestyrer:
bransjestyre bank og kapitalmarked, bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur, bransjestyre liv og pensjon
og bransjestyre risiko og skade.

Ytre miljø
Virksomheten i Finans Norge Servicekontor har i begrenset
grad en direkte påvirkning på det ytre miljø. Finans Norge
har vært sertifisert som «Miljøfyrtårn» siden 2011, med resertifisering hvert tredje år. Det utarbeides årlig rapport om
miljøtiltakene i organisasjonen, med fokus på blant annet
innkjøp, papirforbruk, avfall og kildesortering samt energiforbruk.

Finansiell risiko
Finans Norge Servicekontors primære inntektskilde er
medlemskontingent. Antall medlemsselskaper har vært
stabilt siste året. Utmeldelse av Finans Norge Service
kontor må skje skriftlig innen utgangen av et kalenderår og
med minst tre måneders varsel. Finans Norge Service
kontors inntekter og kostnader er i all hovedsak i norske
kroner. Finans Norge Servicekontor øker aktiviteten som
tilbyder av konferanser mv. Inntekter fra event- og konferansevirksomheten er forbundet med markedsusikkerhet.

Årsregnskapet
Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven
og norsk anbefaling for god regnskapsskikk. Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet med

balanse en rettvisende oversikt over Finans Norge Servicekontors drift og økonomiske stilling ved årsskiftet.
Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er
tilstede for at Finans Norge Servicekontor vil opprettholde
en tilstrekkelig finansiering av driften og at behov for nødvendig egenkapital som følge av avviklingen av ytelsespensjonsordningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt
medlemskontingent fordelt over totalt fem år i henhold til
inngått intensjonsavtale.
I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter
hovedstyret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og
at årsregnskapet er avlagt under den forutsetningen. Det
er ikke inntruffet hendelser etter balansedato som påvirker
Finans Norge Servicekontors virksomhet.
Hovedstyret foreslår at årets overskudd 2018 for Finans
Norge Servicekontor på kr 7 455 250 dekkes slik:
• Overført til annen egenkapital 7 455 250
Finans Norge Servicekontors
kr 7 086 622 pr. 31.12.2018.

egenkapital

utgjorde

Oslo, 31. desember 2018
7. mars 2019

Finans Norge Servicekontor er medlem av Norsk utvalg for
eierstyring og selskapsledelse (NUES), som gir ut den
norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Finans Norge Servicekontor er ikke børsnotert, men følger
anbefalingene så langt de passer. www.nues.no

Likestilling
Finans Norges og Finans Norge Servicekontors hovedstyre
per årsskiftet består av fjorten medlemmer, hvorav tre
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ÅRSREGNSKAPET
2018

Balanse
NOTE

2018

2017

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mv.

12 218 793

14 336 006

Langsiktige investeringer

12

90 000

90 000

Utsatt skattefordel

11

Finansielle anleggsmidler

Resultatregnskap

Sum anleggsmidler
NOTE

2018

2017

74 442 188

73 426 168

DRIFTSINNTEKTER
Tilleggskontingent

13

1 800 000

Annen driftsinntekt

6

25 047 421

Sum driftsinntekter

101 289 609

8 432 463

1 341 604

2 161 943

1 950 237

23 642 840

Bankinnskudd

4

19 017 938

17 784 959

97 069 008

Sum omløpsmidler

32 068 351

22 765 367

SUM EIENDELER

48 382 181

41 323 323

66 028 840

66 516 997

Avskrivning på varige driftsmidler

2

1 354 946

1 654 334

Annen driftskostnad

8

24 200 736

23 195 160
26 496 295

91 584 522

117 862 786

9 705 087

-20 793 778

Mellomværende nærstående parter

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital

9

7 086 622

93 140

7 086 622

93 140

1

20 441 243

22 228 584

411 201

1 549 089

Mellomværende nærstående parter

10

1 669 050

3 183 350

Betalbar skatt

11

2 233 083

4 092 475

6 172 757

5 204 481

5

10 368 225

4 972 204

SUM GJELD

41 295 559

41 230 183

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

48 382 181

41 323 323

SUM EGENKAPITAL
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser usikret
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Annen renteinntekt

154 746

Annen finansinntekt

124 594

Skyldige offentlige avgifter

279 340

Annen kortsiktig gjeld

Sum finansinntekter
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat

1 688 567

3

7

Driftsresultat

2 456 007

Fordringer
10

Lønns- og personalkostnader

Sum driftskostnader

4 131 950
18 557 956

Andre fordringer

DRIFTSKOSTNADER

1, 13

4 005 037
16 313 830

Omløpsmidler
Kundefordringer

Medlemskontingent

Avvikling av ytelsespensjonsordning

2

61 682
61 682

9 984 427

-20 732 096

11

2 529 177

-4 795 737

9

7 455 250

-15 936 359

9

7 455 250

-15 936 359

7 455 250

-15 936 359

Oslo, 31. desember 2018
7. mars 2019

Disponeres:
Overført annen egenkapital
Sum disponert
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Noter til regnskapet 2018
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset
foreningens formål. Det anses ikke nødvendig å utarbeide
konsernregnskap etter unntaket i regnskapsloven § 3-8.

Honorarinntekter
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten blir inntektsført det året medlems
avgiften dekker.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke for
ventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges drifts
midlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

NOTE 1

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Pensjoner
Alle nåværende ansatte har en innskuddsbasert
pensjonsordning. Denne ordningen innebærer at
selskapet yter et tilskudd på 7% av lønn fra første krone
til 7,1 G og 20% av lønn fra 7,1 - 12G.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte
reduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller
kan reverseres i samme periode er utlignet. Oppføring av
utsatt skattefordel på nettto skattereduserende forskjeller
som ikke er utlignet og underskudd til fremføring,
begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt
og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i
balansen. Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte
metoden. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer
som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan
konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende
løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

2018

2017

Usikret

Usikret

1 138 145

1 079 259

507 439

490 725

1 645 584

1 569 984

396 175

326 418

2 041 759

1 896 402

-Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

-24 513 759

-21 908 235

Netto pensjonsforpliktelse

-24 513 759

-21 908 235

4 072 516

-320 349

-20 441 243

-22 228 584

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
+Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Pensjonskostnad før aktuarielle avvik
+Amortifisering av aktuarielle avvik
Netto pensjonskostnad
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)
= Balanseførte pensjonsmidler (pensjonsforpliktelser)

Medlemmer av ordningene pr. 31.12.18:
Aktive medlemmer av innskuddsordningen
Antall yrkesaktive i ytelsesordningene
Pensjonister ytelsesordningene
Sum personer som er med i pensjonsordningene

Økonomiske forutsetninger:

52
6
5
66

2018

2017				

Diskonteringsrente
2,60 %
2,30 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,30 %
4,00 %
Forventet lønnsvekst
2,75 %
2,50 %
Forventet G-regulering
2,75 %
2,25 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
0,80 %
0,40 %		
				
Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdi av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på aktuarmessige
beregninger og forutsetninger. Pensjonsmidler og aktuarberegnet kostnad er inklusiv arbeidsgiveravgift.
Finans Norge Servicekontor er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og pr. 31.12.18 har
man tjenestepensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven.
Finans Norge Servicekontor avsluttet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive
medlemmer av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 01.01.18.

10

FINANS NORGE SERVICEKONTOR ÅRSRAPPORT 2018

FINANS NORGE SERVICEKONTOR ÅRSRAPPORT 2018

11

NOTE 2

NOTE 5

Varige driftsmidler

Annen kortsiktig gjeld

Anskaffelseskost 1.1.18
Tilgang

Aktivert
ombygging/
inventar

IT-utstyr

Totalt

21 067 455

3 366 877

24 434 332

162 430

611 714

774 144

-12 672

-12 672

21 229 885

3 965 919

25 195 804

-10 465 623

-2 511 388

-12 977 011

10 764 262

1 454 531

12 218 793

879 416

475 530

1 354 946

Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
Balanseført verdi 31.12.18
Periodens avskrivninger

IT-utstyr avskrives over 3 år, inventar over 5 år og aktivert ombygging avskrives over 10 år.

2018

2017

Skyldige feriepenger

4 910 728

4 444 305

Annen kortsiktig gjeld

5 270 374

527 899

Avsatte kostnader
Sum annen kortsiktig gjeld

187 123
10 368 225

4 972 204

2018

2017

Refusjon administrative tjenester

5 008 936

9 681 586

Refusjon Sparebankforeningen

1 410 000

NOTE 6

Annen driftsinntekt

Kurs- og konferanseinntekt
Administrative tjenester

10 874 227

7 033 411

7 754 258

6 913 043

25 047 421

23 642 840

2018

2017

Annet
Sum annen driftsinntekt

NOTE 3

14 800

Andre fordringer
Fordringer på ansatte
Opptjente, ikke innbetalte inntekter
Andre fordringer
Sum andre fordringer

2018

2017

43 678

9 863

1 734 286

1 940 374

383 979
2 161 943

1 950 237

NOTE 7

Lønns- og personalkostnader
Lønn

NOTE 4

Bankkonto skattetrekk
Sum bankinnskudd
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43 583 621

7 970 194

7 659 697

Pensjonskostnad

9 438 784

13 100 647

Andre personalkostnader

2 180 033

2 173 032

66 028 840

66 516 997

Sum lønns- og personalkostnader

Bankinnskudd
Bankkonto drift

46 439 829

Arbeidsgiveravgift

2018

2017

15 397 053

14 709 794

3 620 885

3 075 165

19 017 938

17 784 959

Gjennomsnittlig antall årsverk er 50.
Administrerende direktør er ansatt i og mottar lønn i Finans Norge.
Det er ikke utbetalt honorar til hovedstyret og de har ingen pensjonsrettigheter. Det foreligger ingen
forpliktelse til vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold for styreleder/daglig leder i
Finans Norge Servicekontor.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr 249 248 inkl. mva.
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NOTE 8

NOTE 10

Annen driftskostnad

Mellomværende med nærstående parter
2018

2017

Husleie, fellesutgifter mv.

5 433 769

6 948 539

IT- kostnader

6 440 556

5 373 996

Andre driftskostnader

1 687 042

2 604 705

Møtekostnader

311 778

383 881

Reisekostnader

1 369 324

1 090 257

Kurs- og konferansekostnader

6 207 140

4 027 432

Ekstern bistand og honorarer

2 439 426

2 297 931

311 701

468 419

24 200 736

23 195 160

Bidrag og kontingenter
Sum annen driftskostnad

NOTE 9

Feil avsatt pensjon usikrede ordninger, korreksjon

2018

2017

93 140

16 029 499

-461 768
7 455 250

-15 936 359

Egenkapital pr. 31.12.

7 086 622

93 140

Korrigering av tidligere års feil
Det er fremkommet pensjonsavtaler som ikke er medtatt i aktuarberegningene tidligere år. D
 ette
gjelder fire personer som har usikrede pensjonsavtaler som ikke gir løpende utbetalinger. Det er
også en korreksjon av en usikret pensjonsavtale knyttet til en person hvor midlene er overført i en
virksomhetsoverdragelse hvor ikke pensjonsforpliktelse er redusert. De inngåtte avtaler skulle
vært medtatt i regnskapene fra det tidspunkt hvor disse var inngått og korreksjonen av manglende
regnskapsføring medfører således en korreksjon av en regnskapsmessig feil i tidligere regnskaper.
Feil i tidligere regnskaper som er av en vesentlig størrelse skal etter regnskapsloven § 4-3 bokføres
som en korreksjon av inngående egenkapital. Den årlige opptjeningen som eventuelt skulle medføre
korreksjon av resultatførte kostnader for 2017 er vurdert å ikke være vesentlig, og det er derfor ikke
omarbeidet sammenligningstall for 2017.
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Mellomværende med nærstående parter utgjør:

2018

2017

Fordringer
Finans Norge

306 908

Sparebankforeningen i Norge

1 886 696

Finans Norge Forsikringsdrift

2 810 242

Norsk Naturskadepool

365 468

Trafikkforsikringsforeningen

913 400

Bits AS

Overført fra årets resultat

14

Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og
prinsipper.

Norsk Gjeldsinformasjon AS

Egenkapital
Egenkapital pr. 1.1.

Finans Norge Servicekontor definerer Finans Norge, Finans Norge Forsikringsdrift, Sparebankforeningen i Norge, Norsk Naturskadepool, Trafikkforsikringsforeningen, Norsk Gjeldsinformasjon
AS, Bits AS og Norske Finansielle Referanser AS som nærstående parter. Tallene for 2017 følger
samme definisjon.

2 873

1 338 731

56 525
343 224

Norske Finansielle Referanser AS

1 750 000

Sum mellomværende nærstående parter

8 432 463

1 341 604

Gjeld
Finans Norge

1 424 304

Finans Norge Forsikringsdrift

1 536 516

Norsk Naturskadepool

222 530

Bits AS

1 669 050

Sum mellomværende nærstående parter

1 669 050

3 183 350
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NOTE 11

NOTE 12

Skatt

Langsiktig investeringer

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

2018

2017

3 905 575

4 263 585

Midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Fremførbart underskudd
Netto pensjonsmidler

-20 441 243

Korreksjon pensjonsforpliktelse ført mot egenkapital
Andre tidsavgrensede poster
Netto midlertidige forskjeller/grunnlag utsatt skatt
22 % (23 %) utsatt skatt (skattefordel)

-22 228 584
-592 010

-1 669 050
-18 204 718

-18 557 009

-4 005 037

-4 268 112

9 984 427

-20 732 096

81 992

-1 216

10 066 419

-20 733 312

-357 362

38 400 552

Grunnlag for skattekostnad, endring utsatt skatt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Grunnlag for årets skattekostnad
Endring i midlertidige resultatforskjeller
Fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

-615 259
9 709 057

17 051 981

2 233 083

4 092 475

For lite avsatt i fjor

37 600

608

Sum betalbar skatt

2 270 683

4 093 083

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt på årets resultat

Endring i utsatt skatt
Skattekostnad

258 494

-8 888 820

2 529 177

-4 795 737

2 233 083

4 092 475

2018

2017

Aksjer i Norsk Gjeldsinformasjon AS (300 stk. á kr 100)

30 000

30 000

Aksjer i Bits AS (100 stk. á kr 300)

30 000

30 000

Aksjer i Norske Finansielle Referanser AS (300 stk. á kr 100)

30 000

30 000

Sum langsiktige investeringer

90 000

90 000

Aksjene i Norsk Gjeldsinformasjon AS ble anskaffet i 2017 og er bokført til kostpris.
Aksjene i Bits AS og Norske Finansielle Referanser AS ble anskaffet i 2016 og er bokført til kostpris.
Finans Norge Servicekontor har 100 % eierandel og stemmeandel i alle selskapene.

NOTE 13

Tilleggskontingent
Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er til stede for at Finans Norge Servicekontor
vil opprettholde en tilstrekkelig finansiering av driften og at behov for nødvendig egenkapital som
følge av avviklingen av ytelsespensjonsordningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlems
kontingent fordelt over fem år i henhold til inngått intensjonsavtale. I regnskapet for 2017 ble
avviklingskostnaden redusert med tilleggskontingenten på 2,8 mill. kroner, mens det i 2018 er ført
som en egen linje under driftsinntekter.

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i balansen
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Kontantstrømoppstilling
2018

2017

9 705 087

-20 793 778

-1 787 341

38 237 739

279 340

61 682

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært driftsresultat
Netto endring i pensjonsforpliktelser
Netto rente- og finansinntekter
Skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Endring i kundefordringer
Endring i mellomværende nærstående parter
Endringer andre fordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring annen kortsiktig gjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter/skatt

-2 529 177

4 795 737

1 354 946

1 654 334

767 440

-3 461 117

-8 605 159

-3 466 954

211 706

-493 767

-1 137 888

-300 482

8 597 380

-5 948 928

-4 861 883

3 253 039

1 994 451

13 537 505

Tilgang driftsmidler

-774 144

-1 105 355

Avgang driftsmidler

12 672

1 389 055

-761 472

283 700

1 232 979

13 821 205

Likviditetsbeholdning 1.1

17 784 959

3 963 754

Likviditetsbeholdning 31.12

19 017 938

17 784 959

A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet
A + B Netto endring likvider i perioden
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