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SERVICEKONTORETS
ARBEID 2017
Aktivitetene i Finans Norge Servicedrift
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
Finansrett omtales aktuelle lov- og forskriftssaker, hør
ingssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransjeavtaler
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.

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 2017 har utvalget bl.a. utarbeidet en ny avtale for innskuddskonto i aksjesparekonto og oppdatert en rekke
mønsteravtaler, herunder fastrenteavtalen for næring, avtalegirovilkårene og de generelle vilkårene for innskudd og
betalingstjenester både innen næring og forbruker. Det er
også foretatt endringer i avtalevilkår for kort- og nett
betaling og avtalevilkår for betaling med BankAxept. Utvalget
har videre gitt bidrag til Finans Norges rundskriv om arv
ingers innsyn i avdødes konto og ektefellers innsyn i konto.
Utvalgets høstmøter gikk i hovedsak med til å gi innspill til
Finans Norges høringssvar til Justisdepartementets forslag til ny finansavtalelov.

Fagutvalg dokument
Dokumentutvalget utarbeider og vedlikeholder mønster
avtaler 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 2017 har utvalget bl.a. utarbeidet en ny hoveddebitors
erklæring, revidert den åpne garantien og laget en separat
engelsk versjon, tilpasset personkredittavtalen til Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån og bidratt med innspill til Finans Norges rundskriv om boliglånsforskriften. Utvalgets høstmøter gikk i
hovedsak med til å gi innspill til Finans Norges høringssvar
til Justisdepartementets forslag til ny finansavtalelov.

Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking
Fagutvalget arbeider primært med rettslig tolkninger og
operasjonalisering av kravene i hvitvaskingsregelverket av
2009. 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 og Datatilsynet på
dette området. Utvalget har i 2017 avholdt fire møter med
gjennomgående godt oppmøte. De viktigste saker og arbeids
oppgaver har vært samhandling med Finanstilsynet

(Hvitvaskingsforum), utarbeidelse av næringens hørings
svar til ny hvitvaskingslov, Hvitvaskingskonferansen, ut
arbeidelse av Q&A-dokument til hvitvaskingsregelverket og
veiledning om banktjenester til flyktninger.

Fagutvalg kriminalitet bank
Fagutvalget arbeider med tiltak knyttet til forebygging og
avdekking av kriminelle anslag mot bankene. Utvalget skal
ha oversikt over det gjeldende trusselbildet, aktuelle risikoer
og trender. Utvalget bistår også administrasjonen i arbeidet
med høringssaker innenfor sitt fagområde. Fagutvalget har
avholdt fire møter i 2017. Blant sakene som har vært
behandlet er etableringen av løsning for sikker e-post

kommunikasjon i næringen (TLS), utarbeidelse av rapport
“Finansnæringens arbeid mot kriminalitet – trusler og sårbarheter”, BankID-misbruk, ID-problematikk og utvikling
og forbedring av PUM-tjenesten.
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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. I lys av nye
reguleringskrav som følger av EU-forordningen om finans
ielle referanseverdier, anmodet Finans Norge i brev i
desember 2017 Norges Bank om å vurdere om eierskapet
til Nowa kan overføres til sentralbanken.
Eierskapet til interbankrentene Nibor ble fra årsskiftet
2016/2017 overført til fra Finans Norge til det heleide

datterselskapet Norske Finansielle Referanser AS (NoRe).
NoRe baserer sin virksomhet på kjøp av tjenester fra
Finans Norge Servicekontor og Oslo Børs. NoRe fikk i 2017
innvilget sin søknad om offentlig godkjenning som administrator for Nibor.
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 gjennom hele
2018.

ADMINISTRASJON
AV LOVPÅLAGTE
SIKRINGSORDNINGER
Bankenes Sikringsfond

LIV OG PENSJON

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 merverdiavgifts
beregnes.

Verdipapirforetakenes Sikringsfond

Prosessområdet liv og pensjon har gjennom 2017, i tillegg
til oppfølging av de næringspolitiske hovedprioriteringene,
også fulgt opp to sentrale bransjeavtaler.
Administrasjonen skal to ganger i året fremlegge for bransje
styret 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 pensjonsinn
retninger. Administrasjonen har i den forbindelse igangsatt
et prosjekt som innebærer at næringen, via Norsk Pensjon,
får utarbeidet og implementert et system for elektronisk
overføring av avtaler mellom leverandørene for innskudds
ordninger med tilhørende risikodekninger – samt for individuelle forsikringer.

Verdipapirforetakenes Sikringsfond er en lovpålagt investor
garantiordning 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
Basisvirksomheten i skadeforsikringsområdet i Finans
Norges Servicekontor består av blant annet innsamling,
produksjon og analyse av statistikk, herunder både premieog skadestatistikk. De siste årene har vi utviklet interaktive
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statistikker som viser skadeomfanget på trafikk, brann og
vann. Disse statistikkene brukes både som grunnlag for
forskning og til media og andre.
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ÅRSBERETNING
2017

Virksomheten 2017
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i
Norge og representerer 243 finansbedrifter med rundt
50 000 ansatte. Finans Norge og Finans Norge Servicekontor
driver sin virksomhet i Finansnæringens hus i Hansteens
gate 2, Oslo.

Organisasjon, kompetanse og arbeidsmiljø
Finans Norge Servicekontor hadde per 31. desember 2017
51 ansatte.
Finans Norge Servicekontor er en kunnskapsbedrift med
engasjerte og motiverte medarbeidere med høy kompetanse
innen sine fagfelt. Kontinuerlig utvikling og spissing av
kompetanse er prioritert slik at organisasjonen kan levere
merverdi til medlemsbedriftene i henhold til prioriterte
områder og fastsatt strategi. Finans Norge Servicekontor
har ulike kompetansehevende ordninger for ansatte finansiert av arbeidsgiver.
Finans Norge Servicekontor har fokus på å skape et godt
arbeidsmiljø som legger til rette for ansatte i alle livsfaser.
Det gjennomføres jevnlig medarbeiderundersøkelser, sen
est i 2017, som følges opp med tiltak. Ansatte holdes løpende
orientert om viktige saker for næringen og organisasjonen
gjennom allmøter, temamøter, enhetsmøter og intern
kommunikasjon. Ledelsen har et aktivt forhold til medarbeidertilfredshet og ansattmedvirkning, samt god dialog
med tillitsvalgte gjennom bl.a. SAMU-møter og faste
kontakt
møter. Finans Norge Servicekontor har ulike
velferdsordninger for ansatte.
I 2017 var det totale sykefraværet for Finans Norge Servicekontor 6,1 prosent. For Finans Norge-selskapene under ett
var sykefraværet 6,4 prosent. Økningen i sykefravær fra
2016 skyldes i hovedsak noen få langtidssykmeldte. Finans
Norge Servicekontor er en IA-virksomhet som bl.a. har
fokus på å redusere sykefraværet. Det er gjennom hele året
blitt arbeidet med oppfølging av sykemeldte og forebygging
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av fravær. Ansatte har helseforsikring som er et av flere
viktige bidrag for å redusere sykefraværet. Det er ikke regi
strert alvorlige skader eller ulykker i 2017.

Likestilling
Finans Norge Servicekontor etterstreber like muligheter
og rettigheter for kvinner og menn. Organisasjonen er
bevisst dette i forhold til rekruttering, mulighet for utvikling
og avansement, kompetanseheving og fleksibilitet i arbeids
situasjonen. 51 prosent av de ansatte i Finans Norge
Servicekontor er kvinner. I ledergruppen Finans Norge/

Finans Norge Servicekontor er andelen kvinner 54 prosent
og menn 46 prosent.

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

Finansiell risiko
Finans Norge Servicekontors primære inntektskilde er
medlemskontingent. Antall medlemsselskaper har vært
stabilt det siste året. Utmeldelse av Finans Norge Servicekontor 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.

Årsregnskapet
Hovedstyret foreslår at årets underskudd for Finans Norge
Servicekontor for 2017 på kr 15 936 359 dekkes slik:
• Overført til annen egenkapital kr -15 936 359
Finans Norge Servicekontors
kr 93 140 per 31.12.17.

egenkapital

utgjorde

Finans Norge Servicekontor avviklet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive
medlemmer av den kollektive ytelsesbaserte pensjons

ordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 1.1.18.
Avviklingen av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen medførte en kostnadsføring i 2017 av b
 alanseførte
netto pensjonsmidler per 31.12.16. 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
31.12.17 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt
over 5 år i henhold til inngått intensjonsavtale.
Etter hovedstyrets oppfatning gir årsregnskapet en rett
visende oversikt over utvikling og resultat av Finans Norge
Servicekontors virksomhet og organisasjonens stilling per
31. desember 2017.
Hovedstyret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til
stede og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
utgang som er av betydning ved bedømmelse av Finans
Norge Servicekontors stilling.

Ytre miljø
Virksomheten i Finans Norge Servicekontor har i begrenset
grad en d
 irekte påvirkning på det ytre miljø. Finans Norge
ble r esertifisert som “Miljøfyrtårn” i april 2017, og har vært
sertifisert siden 2011. Det utarbeides årlig rapport om
miljøtiltakene i organisasjonen med fokus på blant annet
innkjøp, papirforbruk, avfall og kildesortering, samt energi
forbruk.

Oslo, 31. desember 2017
1. mars 2018

Eierstyring og selskapsledelse
Finans Norge Servicekontor er medlem av Norsk utvalg for
eierstyring og selskapsledelse (NUES) som gir ut den norske
anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (corporate
governance). Finans Norge Servicekontor er ikke børs
notert, men følger anbefalingene så langt de passer.
www.nues.no
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ÅRSREGNSKAPET
2017

Balanse
NOTE

2017

2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mv.

14 336 006

16 443 657

12

90 000

60 000

Finansielle anleggsmidler

Resultatregnskap

Langsiktige investeringer
Netto pensjonsmidler
Utsatt skattefordel
NOTE

2017

2016

73 426 168

104 735 131

23 642 840

17 812 976

97 069 008

122 548 107

DRIFTSINNTEKTER

1
11

Sum anleggsmidler

6

Sum driftsinntekter

18 557 956

53 499 952

1 688 567

5 149 684

1 341 604

1 285 136

Omløpsmidler
Kundefordringer
Mellomværende nærstående parter

10

Andre fordringer

3

1 950 237

2 444 004

Bankinnskudd

4

17 784 959

3 963 753

DRIFTSKOSTNADER

Sum omløpsmidler

22 765 367

12 842 577

Lønns- og personalkostnader

SUM EIENDELER

41 323 323

66 342 529

93 140

16 029 499

93 140

16 029 499

22 228 584

20 987 140

7

66 516 997

84 765 452

Avskrivning på varige driftsmidler

2

1 654 334

2 335 343

Annen driftskostnad

8

23 195 160

29 908 123

Avvikling av ytelsespensjonsordning

1

26 496 295

Sum driftskostnader

117 862 786

Driftsresultat

-20 793 778

117 008 918
5 539 189

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital

9

SUM EGENKAPITAL
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

1

Utsatt skatt

11

Annen renteinntekt

61 682

11 552

Betalbar skatt

11

Sum finansinntekter

61 682

11 552

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat

-20 732 096

5 550 741

11

-4 795 737

1 189 482

9

-15 936 359

4 361 259

9

-15 936 359

4 361 259

-15 936 359

4 361 259

Disponeres:
Overført annen egenkapital
Sum disponert

8

36 996 295
4 131 950

Fordringer

Medlemskontingent
Annen driftsinntekt

2

FINANS NORGE SERVICEKONTOR ÅRSRAPPORT 2017

Mellomværende nærstående parter

10

Skyldige offentlige avgifter

4 756 870
4 092 475
1 549 089

1 849 571

3 183 350

6 593 836

5 204 481

5 851 424

4 972 204

10 274 189

SUM GJELD

41 230 183

50 313 030

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

41 323 323

66 342 529

Annen kortsiktig gjeld

5

Oslo, 31. desember 2017
1. mars 2018
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Noter til regnskapet 2017

Medlemskontingenten blir inntektsført det året medlems
avgiften dekker.

pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om
dødelighet, frivillig avgang osv. For sikrede ordninger er
pensjonsmidler vurdert til virkelig verdi og fratrukket
netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i
forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i
pensjonsplaner resultatføres umiddelbart. Endringer i
forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer
og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer)
fordeles over antatt gjennomsnittlig opptjeningstid hvis
avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av
brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Fra 1.1.18 har alle ansatte innskuddspensjon.

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld.

NOTE 1

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Usikret

Sikret

Usikret

1 079 259

8 529 136

1 068 753

490 725

552 770

1 569 984

8 529 136

1 621 523

326 418

4 356 841

354 969

1 896 402

14 466 159

+Admininstrasjonskostnader

1 580 182

Netto pensjonskostnad
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.

1 976 492

161 482 500

-Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

-21 908 235

-185 989 594

-24 534 060

Netto pensjonsforpliktelse

-21 908 235

-24 507 094

-24 534 060

-320 349

61 503 389

3 546 920

-22 228 584

36 996 295

-20 987 140

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

Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Varige driftsmidler

Kontantstrømoppstilling

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.

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 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 anskaff
elsesdato.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes
etter lineær opptjening basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner
og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på

Sikret

+Amortisering av aktuarielle avvik

= Balanseførte pensjonsmidler (pensjonsfor
pliktelser)

Den kollektive ytelsesordningen er avviklet per 31.12.17.

2016

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

Pensjoner

2016

+Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

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 skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres
i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto 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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

2017

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Skatt

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.

2017

Kostnad avvikling av ytelsesordning
Kostnadsføring av balanseførte netto pensjonsmidler 31.12.17

36 996 295

Pensjonsforpliktelse Finans Norge Forsikringsdrift, TFF og Norsk Naturskadepool

-7 700 000

Tilleggskontingent 2017

-2 800 000

Sum kostnad avvikling av ytelsesordning

26 496 295

Antall personer som pr. 31.12.17 dekkes av pensjonsordningen (YTP):
Antall yrkesaktive
Pensjonister
Totalt

36
68
104

Økonomiske forutsetninger:

2017

2016				

Diskonteringsrente
2,30 %
2,10 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,00 %
3,00 %
Forventet lønnsvekst
2,50 %
2,25 %
Forventet G-regulering
2,25 %
2,00 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
0,40 %
0,20 %		
				
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 per 31.12.17 har
selskapet tjenestepensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven.
Finans Norge Servicekontor avviklet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive
medlemmer av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 1.1.18.
avviklingen av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen medførte en kostnadsføring i 2017 av balanseførte netto
pensjonsmidler per 31.12.16. 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 31.12.17 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt over 5 år i henhold til inngått
intensjonsavtale.
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NOTE 2

NOTE 5

Varige driftsmidler

Annen kortsiktig gjeld
Aktivert
ombygging/
inventar

Anskaffelseskost 1.1.17

Skyldige feriepenger
IT-utstyr

Totalt

21 201 498

3 516 534

24 718 032

Tilgang

141 667

963 688

1 105 355

Avgang

-275 710

-1 113 345

-1 389 055

Anskaffelseskost 31.12.17

21 067 455

3 366 877

24 434 332

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17

-8 531 014

-1 567 312

-10 098 326

Balanseført verdi 31.12.17

12 536 441

1 799 565

14 336 006

1 277 229

377 105

1 654 334

Periodens avskrivninger

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

Fordringer på ansatte

2017

2016

9 863

112 517

Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente, ikke fakturerte inntekter

87 234
1 940 374

Fordringer på medlemmene
Sum andre fordringer

1 055 767
1 188 486

1 950 237

2 444 004

Annen kortsiktig gjeld

Bankkonto drift
Bankkonto skattetrekk
Sum bankinnskudd
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2016

14 709 794

791 861

3 075 165

3 171 892

17 784 959

3 963 753

3 000 000
4 972 204

10 274 189

2017

2016

Bankenes sikringsfond - administrasjon

1 750 000

1 750 000

Refusjoner adm. tjenester

9 681 586

7 372 618

Kurs- og konferanseinntekter

7 033 411

5 719 314

Konsulenttjenester

5 163 043

2 781 630

14 800

189 414

23 642 840

17 812 976

2017

2016

Sum annen kortsiktig gjeld

NOTE 6

Annen driftsinntekt

NOTE 7

Lønns- og personalkostnader
43 583 621

55 380 095

Arbeidsgiveravgift

7 666 324

10 486 715

Pensjonskostnad

13 094 020

15 964 888

2 173 032

2 933 754

66 516 997

84 765 452

Sum lønns- og personalkostnader
2017

708 724
783 425

Andre personalkostnader

Bankinnskudd

5 782 040

527 899

Lønn

NOTE 4

4 444 305

Gjeld knyttet til tilgangspriser nye banker

Sum annen driftsinntekt

Andre fordringer

2016

Gjeld til medlemmene

Annet

NOTE 3

2017

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 51 personer.
Administrerende direktør er ansatt i og mottar lønn i Finans Norge.
Det er ikke utbetalt honorar til hovedstyret.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr 164 007 inkl. mva.
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NOTE 8

NOTE 11

Annen driftskostnad

Skatt
2017

2016

Husleie, fellesutgifter mv.

6 948 539

10 957 132

IT- kostnader

5 373 996

5 356 545

Driftsmidler

Rekvisita, trykksaker, porto mv.

1 464 653

1 046 014

Fremførbart underskudd

Telefon og bredbånd

997 836

1 502 014

Netto pensjonsmidler

-22 228 584

16 009 155

Bilkostnader

142 216

188 212

Netto midlertidige forskjeller/grunnlag utsatt skatt

-17 965 000

19 820 293

Møtekostnader

383 881

369 444

1 090 257

1 102 571

-4 131 950

4 756 870

-20 732 096

5 550 741

Reiseutgifter
Kurs og konferanser

379 260

364 245

Kurs og konferanser i egen regi

3 648 172

3 899 261

Ekstern bistand og honorarer

2 297 931

4 560 221

468 419

562 464

23 195 160

29 908 123

Bidrag og kontingenter
Sum annen driftskostnad

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

2017

2016

4 263 585

4 428 397

Midlertidige forskjeller

23 % utsatt skatt (skattefordel)

-617 259

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

-1 216
-20 733 312

5 550 741

38 400 552

-1 119 902

-615 259

-4 430 839

17 051 981

NOTE 9

Egenkapital
Egenkapital pr. 1.1.
Overført fra årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt på årets resultat
2017

2016

For lite avsatt i fjor

16 029 499

11 668 240

Sum betalbar skatt

-15 936 359

4 361 259

93 140

16 029 499

Egenkapitalen per 31.12.17 er uforholdsmessig lav, se note 1 for bakgrunn og vurderinger knyttet til
dette.

NOTE 10

Finans Norge Servicekontor definerer Finans Norge, Finans Norge Forsikringsdrift, Sparebankforeningen i Norge, Norsk Naturskadepool og Trafikkforsikringsforeningen som nærstående parter.
Tall fra 2016 er omarbeidet slik at tallene er sammenlignbare.
Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige
vilkår og prinsipper.

Finans Norge

2017

2016

-1 424 304

-6 593 836

Sparebankforeningen i Norge

2 873

Finans Norge Forsikringsdrift

-1 536 516

778 633

-222 530

13 628

1 338 731

492 875

-1 841 746

-5 308 700

Norsk Naturskadepool
Trafikkforsikringsforeningen
Sum mellomværende nærstående parter
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4 093 083

Endring i utsatt skatt

-8 888 820

1 189 482

Skattekostnad

-4 795 737

1 189 482

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i balansen

4 092 475

NOTE 12

Mellomværende med nærstående parter

Mellomværende med nærstående parter utgjør:

4 092 475

Langsiktig investeringer
2017

2016

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

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

60 000

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.
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Kontantstrømoppstilling

Notater
2017

2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært driftsresultat

-20 793 778

5 539 189

38 237 739

-685 971

61 682

11 552

Skattekostnad

4 795 737

-1 189 482

Ordinære avskrivninger

1 654 334

2 335 343

Endring i kundefordringer

-3 461 117

-1 388 906

Endring i mellomværende nærstående parter

Netto endring i pensjonsforpliktelser
Netto renteinntekter

-3 466 954

-10 950 148

Endringer andre fordringer

-493 767

-187 941

Endring i leverandørgjeld

-300 482

631 711

-5 948 928

-2 792 926

Endring annen kortsiktig gjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter/skatt

3 253 039

1 963 466

13 537 505

-6 714 113

Tilgang driftsmidler

-1 105 355

-838 764

Avgang driftsmidler

1 389 055

25 380

283 700

-813 384

13 821 205

-7 527 497

3 963 754

11 491 251

17 784 959

3 963 754

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Netto endring av bankinnskudd og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12.
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Notater
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