
VEDTEKTER

FOR

BRAbank ASA

Sist oppdatert 6. juni 2018

KAPITTEL 1

FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

§ 1-1

BRAbank ASA er opprettet den 18. august 2016 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. 
Banken skal være et allmennaksjeselskap.

§ 1-2

Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger 
og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

KAPITTEL 2

AKSJEKAPITAL. ANSVARLIG KAPITAL. AKSJER

§ 2-1

Bankens aksjekapital er NOK 100 434 308 fordelt på 15 451 432 aksjer à NOK 6,50 fullt innbetalt.  

§ 2-2

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal straks meldes til 

Verdipapirsentralen.

KAPITTEL 3

ANSVARLIG LÅN OG ANNEN FREMMEDKAPITAL

§ 3-1

Banken kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må 

foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere 

vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak 

av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten 

skal begrenses oppad i beløp.

KAPITTEL 4

STYRET
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§ 4-1

Styret består av minst 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styreleder og til sammen minst to tredeler av styret 

skal ikke være ansatt i banken eller i selskaper i samme konsern. Minst halvparten av styrets 

medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. 

Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik 

stat.

Styrets leder velges særskilt.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen hvis ikke annet besluttes 

av generalforsamlingen

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem 

for resten av perioden.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 4-2

Styret sammenkalles av lederen og har møte så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et 

medlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i 

behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret 

så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal 

varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de som 

deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De 

som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer. 

Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 4-3

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender. Det skal sørge for en tilfredsstillende 

organisasjon av bankens virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll. 

§ 4-4

Administrerende direktør tilsettes av styret i henhold til finansforetaksloven § 8-10.

§ 4-5

Bankens firma tegnes av styrets leder alene, administrerende direktør og ett styremedlem i fellesskap 

eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens 

firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter.
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§ 4-6

Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg styret har gitt.

KAPITTEL 5

VALGKOMITÉ

§ 5-1

Banken skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av 

gangen. Tjenestetiden regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære 

generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet 

bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. 

Valgkomiteen skal: 

(a) forberede valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og avgi innstilling til generalforsamlingen om 

dette, 

(b) avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer, samt

(c) avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse for medlemmer i 

valgkomiteen.

Godtgjørelse for styrets og valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteens arbeid.

KAPITTEL 6

STYRET SOM REVISJONSUTVALG

§ 6-1

I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet kan bankens samlede 

styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til finansforetaksloven § 8-20 tredje ledd.

§ 6-2

Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig 

for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av 

virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

§ 6-3

Revisjonsutvalgets oppgaver er: 

1. Forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen.

2. Overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring, samt bankens internrevisjon om slik 
funksjon er etablert.
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3. Ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet.

4. Vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i 
hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet 
utgjør en trussel mot uavhengigheten. 

KAPITTEL 7
GENERALFORSAMLINGEN

§ 7-1

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med mindre 

myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På 

generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med 

mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor. 

Styret og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets medlemmer har rett til å være 

til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har 

plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder.

§ 7-2

På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen, legges 

frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd.

§ 7-3

Styrets leder eller den styret har utpekt åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til 

møteleder er valgt.

§ 7-4

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning 
av årsunderskudd. 

2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 7-5

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende 

aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver 

av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av 

generalforsamlingen.

§ 7-6
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Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal 

generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. 

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. 

Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av 

generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og 

oppbevares på betryggende måte.

§ 7-7

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken plikter å gi melding om dette til banken 

innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding 

til banken innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til 

generalforsamlingen.

§ 7-8

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter 

som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, kan gjøres tilgjengelig på bankens 

internettsider. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få 

tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

KAPITTEL 8
REVISOR

§ 8-1

Revisor skal følge de instrukser og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen for så vidt de 

ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god 

revisjonsskikk.

KAPITTEL 9

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

§ 9-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.

KAPITTEL 10
ALDERSGRENSE. TJENESTETID

§ 10-1

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

§ 10-2
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Et styremedlem kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha slikt 

tillitsverv et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges/gjenvelges til styreverv 

dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut.

KAPITTEL 11
VEDTEKTSENDRINGER

§ 11-1

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra 

minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på 

generalforsamlingen.

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før 

generalforsamlingen skal behandle forslaget.

Vedtektsendringer som krever myndighetsgodkjennelse etter finansforetaksforskriften kapittel 7 trer 

i kraft så snart de er godkjent av Finanstilsynet.

***



 
VEDTEKTER  

 
FOR 

 
MONOBANK ASA  

 
Sist oppdatert 8.11.2018 

 
 

KAPITTEL 1 
FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 

 
§ 1-1 

Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i 
Bergen. Banken skal være et allmennaksjeselskap. 

 
§ 1-2 

Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle 
forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. 

 
KAPITTEL 2 

AKSJEKAPITAL. ANSVARLIG KAPITAL. AKSJER 
 

§ 2-1 
Bankens aksjekapital er kr 274 022 540 fordelt på 274 022 540 aksjer à kr 1 fullt innbetalt.   
 

§ 2-2 
Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal straks 
meldes til Verdipapirsentralen. 
 
Erverv av aksjer ved overdragelse (salg/gave) som medfører at erververens andel av aksjene, 
alene eller sammen med nærstående som nevnt i finansforetaksloven § 6-5 når opp til eller 
overstiger 10 prosent, 20 prosent, 30 prosent eller 50 prosent er betinget av samtykke fra 
styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke skal 
begrunnes skriftlig. 
 
Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet 
er innført i aksjeregisteret, eller når ervervet er meldt og godtgjort uten at det hindres på grunn 
av bestemmelsene i allmennaksjeloven §§ 4-16 til 4-23. Dette gjelder likevel ikke retten til 
utbytte og andre utdelinger og retten til nye aksjer ved kapitalforhøyelse. 
 
 
 
 
 



KAPITTEL 2A 
ANSVARLIG LÅN OG ANNEN FREMMEDKAPITAL 

 
§ 2A-1 

Banken kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette 
må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de 
nærmere vilkårene. 
 
Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte 
opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. 
Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære 
generalforsamling. 

 
 

KAPITTEL 3 
STYRET 

 
§ 3-1 

Styret består av minst 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer som velges av 
generalforsamlingen. 
 
Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styreleder og til sammen minst to tredeler av 
styret skal ikke være ansatt i banken eller i selskaper i samme konsern. Minst halvparten av 
styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte 
tilfellet. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er 
bosatt i en slik stat. 
 
Styrets leder velges særskilt. 
 
De valgte styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen hvis ikke annet 
besluttes av generalforsamlingen. Av de valgte medlemmer fratrer hvert år de som har gjort 
tjeneste lengst. Første gang fratrer tilnærmet halvdelen etter loddtrekning som foretas av 
valgkomitéen. 
 
I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt 
medlem for resten av perioden. 
 
Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 
 

§ 3-2 
Styret sammenkalles av lederen og har møte en gang i måneden og ellers så ofte bankens 
virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det. 
 
Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller 
deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle 
medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et 



styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen 
av en sak. 
 
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de 
som deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har 
stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdelen av 
samtlige styremedlemmer.  
 
Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres 
fravær. 
 

§ 3-3 
Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender.Det skal sørge for en tilfredsstillende 
organisasjon av bankens virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll.  
 

§ 3-4 
Administrerende direktør tilsettes av styret i henhold til finansforetaksloven § 8-10. 
 

§ 3-5 
Bankens firma tegnes av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to valgte 
styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens 
firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter. 
 

§ 3-6 
Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt. 
 
 

KAPITTEL 3A 
VALGKOMITÉ 

 
§ 3A-1 

Banken skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to 
år av gangen. Tjenestetiden regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære 
generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal 
medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.  
 
Valgkomiteen skal:  

(a) forberede valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og avgi innstilling til 
generalforsamlingen om dette,  

(b) avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer, 
samt 

(c) avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse for medlemmer i 
valgkomiteen. 



Godtgjørelse for styrets og valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.   
 
Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteens arbeid. 
 
 

KAPITTEL 4 
STYRET SOM REVISJONSUTVALG 

 
 

§ 4-1 
I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet kan bankens 
samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til finansforetaksloven § 8-20 tredje 
ledd. 
 

§ 4-2 
Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er 
nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være 
uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.  
 

§ 4-3 
Revisjonsutvalgets oppgaver er:  
 
1. Forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen. 
 
2. Overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring, samt bankens internrevisjon 

om slik funksjon er etablert. 
 
3. Ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet. 
 
4. Vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder 

særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller 
revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.  
 

 
KAPITTEL 5  

GENERALFORSAMLINGEN 
 

§ 5-1 
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med 
mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt 
lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes 
med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter. 
 
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor.  
 
 



Styret og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets medlemmer har rett til å 
være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende 
direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det 
utpekes stedfortreder. 
 
Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig 
innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. Av 
forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet. 
 

§ 5-2 
På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen, 
legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd. 
 

§ 5-3 
Styrets leder eller den styret har utpekt åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til 
møteleder er valgt. 
 

§ 5-4 
Den ordinære generalforsamling skal: 
 
 
1. Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller 

dekning av årsunderskudd.  
 
2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under 

generalforsamlingen. 
 

§ 5-5 
Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende 
aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og 
stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av 
generalforsamlingen. 
 

§ 5-6 
Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen 
måte. 
 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal 
generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. 
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges 
protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som 
utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig 
for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte. 
 

§ 5-7 



Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken plikter å gi melding om dette til 
banken innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har 
gitt slik melding til banken innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli 
nektet adgang til generalforsamlingen. 
 

§ 5-8 

 
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder 
dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, kan gjøres tilgjengelig på 
bankens internettsider. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan 
likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på 
generalforsamlingen. 
 
 

KAPITTEL 6 
REVISOR 

§ 6-1 
Revisor skal følge de instrukser og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen for så 
vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens 
vedtekter eller god revisjonsskikk. 
 
 
 
 

KAPITTEL 7 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 

 
§ 7-1 

Regnskapsåret følger kalenderåret. 
 
For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen. 
 
 
 

KAPITTEL 8   
ALDERSGRENSE. TJENESTETID 

 
§ 8-1 

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år. 
 

§ 8-2 
Et styremedlem kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha slikt 
tillitsverv et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges/gjenvelges til 
styreverv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte 
valgperioden ut. 



 
 
 

KAPITTEL 9   
VEDTEKTSENDRINGER 

 
§ 9-1 

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever 
tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital 
som er representert på generalforsamlingen. 
 
Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før 
generalforsamlingen skal behandle forslaget. 
 
 

*** 
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Enheten

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:

Konsern

Morselskap i konsern:

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

917 6s1 8t7

Allmennaksjeselskap

BRABANKASA
Drammensveien 15l

0277 OSLO

01.01.2017 - 31.12.2017

Nei

Ja

Regnskapslovens alminnelige regler

Langseth Services AS

22.01.2018

Grunnlag for avgivelse

Ã¡ ZOll: Ärsregnskapet er elektronisk innlevert

Ãr 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er

utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivarelas ved al innsender har rolle/rettighelfor innsending av

årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er Íastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.02.20 19

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Intemett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 97 4 7 60 67 3
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Resultatregnskap

Beløp i: NOK Note 2017 2016

RtrSULTATREGNSKAP

Kostnader

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

Sum kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt

Sum finansinntekter

Annen rentekostnad

Annen finanskostnad

Sum finanskostnader

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært resultat etter skattekostnad

Årsresultat

Årsresultat etter minoritetsinteresser

Totalresultat

Overføringer og disponeringer

Udekket tap

Sum overføringer og disponeringer

4,6

6

3 389 1s0

5 720 095

9 109 24s

-9 109 245

2 s68

2 568

115 686

st2

116 198

-lt3 629

-9 222 874

-9 222 874

-9 222 874

-9 222874

-9 222 874

-9 222 874

-9 222 874

439 108

439 108

-439 r08

-439 077

-439 077

-439 077

-439 077

-439 077

-439 077

-30

-30

30

-439 077

5
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Balanse

Beløp i: NOK Note 2017 2016

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

tr'ordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskuddn kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

Overkurs

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Udekket tap

Sum opptjent egenkapital

00

3 989 752

3 989 7s2

s 84s 014

5 845 014

9 834 765

9 834 765

198 684

t7 401 316

17 600 000

9 66t 95r

-9 661 9s1

60 923

60 923

60 923

60 923

100 000

100 000

439 077

-439 077

5

7

')

J
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Balanse

Beløp i: NOK Note 2017 2016

Sum egenkapital

Gjeld

Langsiktig gield

Utsatt skatt

Annen langsiktig gield

Sum langsiktig gield

Kortsiktig gield

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldige offentlige avgift er

Kortsiktig konsemgjeld

Annen kortsiktig gield

Sum kortsiktig gield

Sum gield

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3

5

7 938049

939 345

375 304

582 067

1896717

1896717

9 834 765

-339 077

400 000

400 000

400 000

60 923

00

5
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*fiffire
R5rI#

Tll generalforeamllngen I ProsJekt Novo AS

U.Yheng¡g ¡cyl¡on brÌctnlnt

Utl¡l¡l¡¡ om ¡¡vldonclt ev lËflgnrtrepet

l'a nkluaþn

RSMilüæAS

Flllpstad Brgge 1, O252 Oslo
Pb. 1312 Vlka,oltz Osto

Orgnr:982 316 588 MVA

1 .47 7j11 42O0
F +47231142A1

www"f9f?rnorgE.no

vi har revldert Proelekt Nor¡o AS' årsregnskep eom viser al undc¡sk udd pë kr g zzz gr4.
Atsr€gnskâPÊt bestár av balanae per 31. desemÞer 2017, resulletregnskap for regnskapúårE* ewtutEt
pcrdenne datoon og notâr til årçregnskape[, hcrunder et sammcn*ãg av vit<tagefognsi€psprtnofppei.

E{g td, rutlS cr det medføtg-ende âreregnskapet ayglü I semsvar med lov og lbrakrtfrer og g¡r et
reWieendc bllds av sefskaPch flnaneielb otllllng per 31 . dcromb et ?017, os etdeûB raer¡taÉr-for
rcgnskep6årot avaluttet per denne datoen lsamivar mcd regnskapetorcne Ëglr og god
rcgnskaporkl* i tlbrgc.

Grunnlagfol'lonklufinen

!. ha gicnn,omført rBvbjonofl f samsvar med lw, furakrift og god rwlsJonackik* i Norge, hsunrter de
lntôrnasjonaþ revlqoni$andÉrdene lnfernflooal Standads on Audilñg (lsÀcno). Vãre oppgaver og
fllkbr i honhold tll d¡sss ståndardôm ar þsskrþìret ¡ Revþors oppgarer o! pitter úec rorßÊr-av
årsmgnckapct. M cr uavtrnglç av selskapet sllk &t krevce I tov og forsiíft og har orgffi-oldt våle
øw¡ge ctiskc forpllkbher I ¡amlvai med digr k¡awne. Etter vår oFÞfafrtlng er lnilreila
ævldonsbov¡s lflshrkkelþ og hendkFmeeaþ eorn grunrdag for vårkonHræþ.

St¡nß og degfig rodrrs ¡nsua rbr **eignúryt
9tyrgt -og 

degllg leder (lcdelcrn) er annaarllg for å uhrboldc års¡pgrrkspet i samsvâr med lov og
foral<rtftcr, herurdGr for et det gír ot ¡cttvb€ñOs ¡¡lCe I sannrru mú regirskapelorrens rcgC oo õø
regnskepesklkk 

J l,lorya. Leddacn cr ogsà ensvarlþ tur ollk Intcln kontroll soin ¿an nnnf noCüeiOç
for å kunne utaÈslds et år¡tqn¡kap aom lkke imcholds veoentllg felllnbrmaqþn, varken sorn tãtöo
av mlallgholcr e{er feil,

Ved utarbeldelsen av åuegnskapotFå lcdclign la etandpunkl ül aehkapffi 61ne lil furbe[ drlfl og
oppþr om forhold av b€tydningfrr fortsaü drifL Forutre,trlngen om torliatt drlñ rkal legges ü gn¡llt
forårsregnskapet rå lerqe det lkkc er oannryrlþ al vlrlçornñetsn vil bll swlklef.

fuvíæra oppgawr og fllldør ved nvlstonen av *elagn#,ryt
yårt-mil mod rwleJonen er á oppnå belr¡qgenda dkkcrhct for at åreiegnrkapat som hs[rot lkk€
lnncholdcr v€¡antlig felln&rmtslon, v€rkcn som filge av mislþheter eller udi¡lkþde feil, og å a¡gl sn
revisþnsberelning som lnnoholda vår konklwjon. dctr¡ggenOã sikkerh¡t or m trøy gred Ñ a[dõnet
men ingnn,granü for at en ruvbjon utrød lsamsvar mdd þv. foralalft og god nvis¡ónrsruUc I Àlorg€, 

'
hcn¡ndu lSAena, dltld vllavdekke rosentlþ l'elllnfømesjon som sk¡búfu¡, Felliñformaeþn kan- 

'

opprÉ.aom følge av mlrlþhobrall€r utilciktádsfcil. Fcllldformeelrn blir vurdert ¡om veoe'nüp dcnom
dEn enkeltvi¡ ellsr e€mlet msd rimelþhet kan fonrenter å påvlrkc økonomiske bssluhlnçr róm
brukc¡nc forrbr baecrt på ånregnskapet.

Sorn dd ev e_n rwls¡on I æmevar med lon forakrlft og god r^ovisJonrsklkk I Norge, herunder lSAene,
uløv.r vl profcsþnelt skjønn og utv¡s.r prþfssjonet¡ el¡epal¡ gþnnom hele rcvËjonen. I üllegg:

' 'ldentlfiscrer og ernlårvl rlglkoon fo¡vesentlþ fclllnformasjon i regnskapc[ enbn dsl slryldce
mblifiEt€r eller utllslktsde Èll. Vl utbrmer og gjennomforer rwlajonshandlingcr fur å håndtere

THE FOWER OF BEII{G UNI}ERSIOOD
AUDIT I TAX ICONSULTING

Mod6r¡v Oanktbnarbûû61!.

¡5{ Llár8. A5l! ! ñlnùa. ot tl*RSU rFtv.qt Ed hdr¡ ö F$r FSk 3 t}c kdrt6! usld by tf e rMÈ.r5 of thc nst ftìw,1( trû trH¡bs ot the FSM rrif,ük b & hdÉÞodeileoF$|E tîd (ør!f ÌF ftDrsllrh pstlG htÞ wn rttñ lhRsMn*þrk t!rti rsef a ryntetcgl my I rqf IurtUO'ö
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BfønnøySUndfegistfene Arsregnskap regnskapsåret 20't7 tor 917651817

üffiffi
Ror$otr t*tntftg 201 7 br Pm¡i*t Norp AS

Oslo 24, þnuar 2o18
RSM NorgeAS

LÊrs
revìw

IT5ËfT
allke-rlsikocr, og innhonþr rorlsþnsbcvÈ som er tilstrek'kelþ og honslktomoos¡g som grun¡lhg
fot vår konklusþn. Rlslkoen for at ræeendlg fcllrformaaþn Bom frtgg ev midþhc!ø ldre bl[r 

-
avdekftËt, cr hø¡ane enn for felllnformaefon som skyldes udlslktedobi, olden mblþheta kän
lnnebere samarbcld, fuifalsknirq, bevþsb utelabl¡er, urlkllgefrematlülngor elbr õrrerstyrtng
av inlern kontrofl,

' op-parbddcr vi ms en furttåeiss æ den inbrn€ konbot gom er relewnt for rerrlaþncn, for å
ulforme rcvisþatundllnçr æm êr hcn$iktrme8sþ clter omstendlghetene, mdn ikke for å gi
uthdtk br en menlrp orn efieldivibten ry selskapcb ¡nÞme l(ontroll.

. evaluersrvlom de anvendte r€gn6l€pspñslppene er h€n8llftsm€ssil¡s og om
rcgndepeeslirnâlêne og tllhørende noteopply8n¡ngor utarbeidct av lcdelson cr ñmelige-

' konldudercr vi på honsiktsmesslgheten åv ledclsons bruk av fortsat drtft-fonrtrafirlngen ved
evl€g0elsen av rcgnskapet, Oaroil på lnnhentede revbjonrbevis, og hvorvidt det brolþgcr
verenlllg ttslldterfiot knytst t[ lþndelser ell€r ffimld som kan skaþ tvll arr bet¡dnlng onr
¡algkapeb wne tilloft€tt drifr. Deroom vl konkþderer med at det el¡slater€r vsssntllg
uslkkerhet, ftrewe dd at vi ¡ rçrrlslombsrstningen henleder oppmerkÊomheten på
lilleggsopplpntngcrr I regnskap€q dl*, dcrsóm slike tilleggsoppl¡ænirpu lkki er
libbeh*dlgê, at vi modiliscrtr vår konHusjon om årercgnekapet, Våre konklusjon€r er bæ€rt
på rrvtsJonebevls lnnhcnlet hlntll deben for Ëvlgonshc$ùingen, Eterfølgenóc hendalsc
eller turhold kan lmHlerUd medfsre st sclskapot ti<ke fortsellcr drñcn.

. evslueßrvi den æmlde prcsentasloner,, süukh¡ren og lnnholdÊt, inkludøt
lill€ggsopplytningerË, og tworvUt åisregnskapêt rrpmaenmrer de underllggerxþ
lranraksjonenc og hendobene på en måto eom gk et ruttvlsende blldc.

Vl kommuNserar med styrst bhnt snnat om det planlagúe omfangct av rwlsJonen og l¡l tnrlken l¡d
revlrjonoarbeldet skel uúøles, M utnekoler også lnfumealon om furhold av betydnlng eom vl har
avdekket I løpel av ævicfonen, horunder om ovcnluallc ¡vakheûEr av bctydning I den lnteme
konroþn.

Uttalrbc o¡n wrlga ¡wmoltlga krây

l$nl<lugfurn om reglúarlfrrg og dokunenhgm

Basert på vår revlsþn av årsr€gnsl€pet Bom bed(fevet overÌfor, og kontrollhandllrìgar vf har funnot
nødvendlg lhEnhold tll lnþrnæ¡onal shrdard hf âttôstaslonsoppdrâg (|SAE) 9000
ßAtb¡tBtúoßoppdreg Bom ikke or rcvlelon ellsr lbr€nldet r€{rleoúonholl av hbtodsk flmnsidl
informa{onr, mene¡ vl at ledelsen har opffi dn pllkt ül å eørge for ordcnfllg og ovÊrslküb
regÈùorlng of, dokumcntrrJon av selakapcls regnskapcoÞplpnlnget isamsvff m€d lov og god
bokførtgaskikte I Norge.
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Årsregnsknp

2A17

Frosjekt Novo AS

Org;m.917 651 817
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Resultatregnskap
P¡*¡"lt Ño"o AS ,

Drifbinntekter og driftskortnader Note 2017 2016

Lcrnnskostnad
Annen driflskosfirad
Sum driftskoshrador

Driftsrcsulat

Flnrn¡innfckter og finrnrkorhader
Annen r€ntcinnækt
Annen rcntekostnad
Annen finanskoshåd
Rcsultat av furansposler

Ordinært resultât fen skattekostnad
Ordinært resultat

^Acsresultat

Overføringer
Overûart til udokket tap
Sum ovcrføringor

P¡oejcktNoroA$

4,6
6

3 389 I50
5 720 095-TroeZ¡f

-9 109 245

0
439 108*- 
ß910S

439 ro8

2 568
l15 686

5t2
-ll3 629 

-30

0
-30

0

-9222874-wt 439077---æm

-9222n4 -439077

9222874- -92n571
439 077--æú7
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BfønnøySUndfegistfene Arsregnskap regnskapsåret 2017 Íor 917651817

Balanse
firÑ¡àftNovoaS

Elendeler

Omløpcmidler
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eicndelcr

ProrjolcNovo A8

Note z0n

3 989 752
3 959 752

7 5 845 014

9 E:lf 765

9834765

2016

0----* o----60ø

6-09¿3

64923

12.02.2019k1 14:26 Brønnøysundregistrene
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Prosjekt Novo AS
Note r til ¡ cts liapc regrr kap foi ZOil

ñ'oûet RegmkrpFin¡íFcr

Årsrt¡pskapêt ersatt opp isanrvarnæd rcgnslapsloven og god rtgnsknpssldd<forsrd ñret¿k
Regns&apsperioden går fra 01.01-2017-31.12.m17.

Hoveùcgelþr vurdering og klastifsering av eiendeler og gJeld
Eiendcler bcstom dl v¡dg eþ cller bn¡k cr kl¡ssifscrt som nrlcggsnidlcr. Andrc ciendcler cr khssifiscú rom
omløpsmídlcr. Fordringer som sLal tilbakçbcttbs innon ct år c¡ kbssifsert somodøpsnidler. Vcd klassiñsering av
kortsldig og langsilcig gield cr rilovarurde krltortor lagt til grunn.

Anlcggsnäkr vu¡úeres til ânskaffelscskost, næn ncdslcives til virtefu vordi ¡âr vordíbllet ildc fo¡r¡cntcs û vse
forbigâonde. Anhggsmftllcr næd begrense( økonomisk bvctid ¡vslcivcs plonmcssþ, I¡ngsilcig lÀn brl¡nsçftrcs ¡il
nomhelh verdþrpô ctúlc¡ingrtidspunktet, og konþercs ilda til vi¡lalþverdi romfrþe av rtntoandringen

Omløpsmidh¡ vu¡dons úl l¡vcstc av anskfelreskost og virlcclig vcrdi. Kortsildig gþH balansefø¡s til nomûncL mtt¡tt
beløp på ctablcringstHrpunhst, uton hcnsyn til cvcntucllc scnqr rs¡ìteendringer.

Skatter
Sksttefostnad€n i resuhatrcgnslcapet onúüter bildo perbdons betabarc s*att og onddng i utsrtt shtt/utsatt
slc¡ttefordel Uts¡tt sk tt er beregnet d n o/o pâ grunnlag av dc rddlertidþe ônl&lleue som eksisterc,r ællom
rcgnskapsrnssþe og skattcærsigc verdier, rart lþingsnnssig undcnkudd til ûerføring vcd ugangen av
regnskapsåæt. SløteøIc¡de og skattendueerendc ÍidbÉidigc fonlietlcr som revciscnff cller km ¡cvc¡scrç i sam
periodc, erutlignct og nÊ$oføí.

liolc 2 Akrjmæror

Akrþkqttrlca i PruJcktNm A$ p,31.12J0f 7 bectlr n

Ânt¡tl Bolhr

19t ó8t0Sun

Esr¡fruktr¡r

A¡rbU Dc¡¡nÕl Stur¡ùl
lb Brnking AS
BlocAS
BüiksystenËrAS
Pmt€rlnv$tAS
Stci¡n hvcst AS
H¡o lblding AS
BmganeaAB
GglbldhgAS
IongdalAS
Knut Ebar lrdvigsen
Iftrl-RíohgdFhor
I(ientiPtæsttun Rubcn

453 820

100000

l0û0m
89210

1197&
30 530

9Bl 9?U

65Tn
32E90

32 890

Ð000
l0m

4U
5,ß
sg3
4,49

6ts
l'fl

46"'9t

33r
t6
1,66

r,0l
0,50

n-84
5,CI3

5,09

4A9
6,03

1,9
4691
3,31

1,6
t,ffi
l,0l
0J0

Túlt rnt¡ll ¡k¡icr 1 9i6ta0 100,00 100,00

?ro¡jskt Novo As
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B fø n n øySU n d fe g iSt fe n e Arsregnskap regnskapsåret 2017 for 917651817

Prosjekt Novo AS
xoib r tit pè Ë lclpci{Èn¡ lrap fó¡äúrz

NûrclEoúqiûd

h.01.01.2017

Kapirohtvidelse
Åæts resultat

Ikpilal3l.12.20l7

Aksle- orerhn
k¡dt¡I

A¡¡on
cgcnte¡tbl

Sur

r00 000
98 684

0

0

l7,ml 316

0

4lrsn -$9ûn
0 t7500000

4ZnE74 4m.gt4
lgE 684 t74013t6 -96t 951 'Iy3óvtt)

Not 4Íbrb¡fù¡ft

St]¡rÊt¡rEnerförutrctn¡ngcnomô¡tsattdrifrertilitedc,oghartagtdAtilgnrnnvcd rvhggclsen
av ânrcgnskapet forfrl7.

Iì¡ûûc 5 Shcü

.llrt{¡ ¡k¡ttekcü¡d 2017 2016
Rosultdfrrt sldt på ordinært rËsult¿t:

Bot*b¡r sk¡n 00

Skrtbl¡cb¡d ord¡Ert rËdtrt 00

Skdtcplilcþ inntek:
Ordinæ¡t ruu ltat før shtt -9?22n4

I 8C)

439Vn
PcñEnclrtc

Bct¡lba¡ ¡btt i bahnsen:
B€talbrr rÌrtt på å¡ttj r€sult¡t

Ð
0

077

00
Sun btrlbr ¡l¡¡ü I hhn¡en 0

Skatteeffeldcn av n¡dbrr¡digc ôB¡dcllcrog undcrskudd tilûcrúring somhargitt opphav tilutsatt cklttog uisrtte
skrtlcfrrdelcr, spoifisort pû typcr av nidhrtidigc bnþller:

2017 2tt6

0

hùlq

Ak*um¡let te¡trø¡ù¡¡t undc¡sludd
Imgår iHc i bercgnhgcn av utsrtt skrtt

-9660ffiI
9660 061

4t9tn
4t90n

9?,;0cE/
-9nnw

In¡rü ¡k¡túcfordc| Al c/o I 21 o/ol 00 0

?Mj!}tNwoAS

12.02.2019 kl 14126 Brønnøysundregistrene
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Prosilrt *o1o.1l 
_

: Notertil ¡ckkaporegnrkap fo¡ 2t11

Notc 6 Loo¡rkcln¡ùr og¡ûct¡cr, go{glorchcr til ùglig ierbr, rtyretOg rcviror

Lm¡¡kctr¡èr 2017 2016
Iønnhgor
Aùoidsgiveravgiû
Pcnsþashostnrdcr
Andrcytclscr

2914?36
4t24,10

39&9
2825

0

0
0
0

3 3t9 lto 0Sum

Antall ¡n¡atte å¡sve* pr 1'1,17: I
Antall ans¡ttc årsvc* pr31.12.171 5

Qcnnorrnittlig antall ans¿ttc: 3

Pcnriorsforfllkbbcr
Selskapct erplihig t¡l åh¡lþest€pensþnsordning otterlov omobligatorisktJcncstepensþn,
Solslapets pensþnsordningertilfrcdsstillerk¡avcne i dcnnc lov.

lblser til leónè Der¡mer
I¡nn
Pcnsþnskosrradcr
Annen godtgþælsc

Ihglig leèr Styret
r 360000

NM
88 75ß

0

0

û
Sun t {75 95t 0

R¡rlror
Ifustnadsføt ¡evirþnshonorar for Ð17 utgþr h l8 563.

I tilhgg koruær honorrr forandre {cncstcr uæd k 45 126.

Noúo 7 Ba¡l¡in¡¡kuü

Inncståondc midk'rpå skrttotrckkskonto ftundne uidlcr) crpåk 25644.

PmtÞktNovoAS

12.02.2019 kl '14:26 Brønnøysundregistrene
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Brøn nøysundregistrene

ÅnsnncNSKApET FoR REG¡qsKApsÅRET z0t6 - cENERELL rNF'oRMAsJoN

Enheten

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:

Konsern

Morselskap i konsern:

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

917 65t 817

Allmennaksjeselskap

BRABANKASA
Drammensveien 151

0277 OSLO

01.01.2016 - 31.t2.2016

Nei

Ja

Regnskapslovens alminnelige regler

Langseth Services AS

15.05.2017

Grunnlag for avgivelse

Ãr 2016: Ärsregnskapet er elektronisk innlevert

fu ZO t S: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

Det er ikke krav til al årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnel. Kontrollen på at dette er

utþrr ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighelfor innsending av

årsregnskapet via Altinn, og ved at det belveftes at årsregnskapet erfastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.02.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 891 0 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Intemett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer:. 97 4 7 60 67 3
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Balanse

Beløp i: NOK Note 2016 2015

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd; kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Udekket tap

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Langsiktig gield

Utsatt skatt

4

00

60 923

60 923

60 923

60923

100 000

100 000

439 077

-439 077

0

0

2

J

0J

12.02.2019 kl 14''26 Brønnøysundregistrene
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Balanse

NOK

Annen langsiktig gietd

Sum langsiktig gield

Kortsiktig gield

Betalbar skatt

Kortsiktig konsemgj eld

Sum kortsiktig gield

Sum gield

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note 2016

400 000

400 000

400 000

60923

2015

00

4

0

0

Side 3 av 14Brønnøysundregistrene12.02.20'19 kl 14''26
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Årsregnskap

2016

Prosjekt Novo AS

Org;m.917 651 817

12.02.20'19 kl 14.,26 Brønnøysundregishene Side 4 av 14
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BfønnøySUndfegistfene Arsregnskap regnskapsåret 2016 for 9176s1817

2016 2015NoteBeløn i: NOK

Kostnader

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

Sum kostnader

Annen rentekostnad

Sum finanskostnader

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært resultat etter skattekostnad

Årsresultat

Årsresultat etter minoritetsinteresser

Overføringer og disponeringer

Udekket tap

Sum overføringer og disponeringer

5,6

-30

-30

30

0

0

0

-439 077

4

439 108

439 108

-439 108

-439 077

-439 077

-439 077

-439 077

-439 077

-439 077

12.02.20'19 kl '14:26 Side I av t4
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PROSJEKTNOVO AS

Ánbcrctolng 201ó

Vlrkromhetßn¡ art og hvor dcn drivcs
Prosjckt Novo AS drivcr sin virksornhel i Oslo konuluno. Sslskâpet €r s(i[ìet for viderc avlrc¡ding og dct skal ftcm lil
avhJndelsc oppkopil¡liseres, viders sknl solokupct drivc ncd bonktjcnester om mou lykkcs rncd rin $tnÌtcgi.

Utvlklln¡ og rcrullat
Irnrekrenê i 2016 tìeløp seg til kr. 0,

Styrct nrener ûrsregrskapÊt gir ct rttrvisende bilde av selskapets eiendeler og liisld, finansiellc stillirg og r€tultal.

Utovef det som fi€¡ngâr av ârsoþpgiøret , kjcuer styr€t ikke til andre lo¡told vedr. $etskapels drifr som skol¡e vært tntt
nred i regnskapel.

Ettsr utgången av rugnskapsárrt har det ikke innlruft'cf tbr:hokl som det ikke er tEtt hensyn l¡l i ânoppgiøret og som er
víktig for å bedørnme sclskapcls resultat og stilling.

Fora¡¡tt drlft
Styrel mener forutsettingen oln fodsûtl drill er til sledc. og hu lagt del lil grunu ved ovloggelsen

ar' âreregnskapet for 20 I 6. Egenkapitalen er tupt óg styret er innfonlû(t nred deres handliagsplikt. Selskapets

hovedaksjonær er hovedkrcditor, <rg vil.srâ ¡ilbakc for ckstcmc krcditors¡ hvis det cr nødvendig forå sikrs at krcditorcñc
for oppgiør for cíne rettmessigc krav.

Arbeidrmlljo
Styrct anser arbcidsmlløet i setskupet sunr b¡a. De¡ hat ikke vært skader eller ulykkcr forbundet med atbeidef.

Arbeid*clalcrt *ykefravær har r'ært nrininr¡lt, Dcl h¡r íhkc blítt iverksa{t $pesielle tiltak pA dette omrôdc

Likcstlll¡rg
Sel6kapet hsddË ved årêls ulløp Íngor¡ ånssttÉ.

Styrel best¡¡r av fenr menn..

Ylre miljo
Sclsk.pcts vi¡ksomhel nnsees ikke for å sknde del ytre tniljø.

Forrkn¡ogÍ - utvikl¡ûgs¡kliv¡teler
Selskqpet har ingen lorslnings og utv¡klingssktivitctcr.

Dirponering rv ûrear resu¡lra

Disponeringcnc cr imarbeidct i balanscn pr, 3 L12,2016.

Árels resullal efler skatt

Ovel{eÍt fil udckket låp

Sum disponcrt

Stcin Larsen

kt-439 077

kt439 077
kt -4Jg O77

20.06.2017

Joakim

?

Inghohn

12.02.2019 kl 14:26

styremedlem

Brønnøysundregistrene
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BfønnøySUndfegistfene Arsregnskap regnskapsåret 2016 for 917651817

Resultatregnskap
ProrleldNovo AS

Drlflsinntekter og driftrkortoader

Annsn driffskostnad
Sum driftskostnader

Driftsrcsultat

Fln¡n¡lnnúektor og ûnorrkostnrdor
Armen rentekogtnad
Resullat av finansposter

OrdÍnæf resultat før skattekostnad
Ordínært resultat

Ä¡sresultat

Ovcrfminger
Ovcrført til udckket lap

Sum overføringer

Note 2016

439 108

439 10[
.^-

-439 tot

-30

-
439077

. -a2011_

439077,.

439 077-- 439017

12.02.2019 kl 14',26
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Brønnøysundregistrene
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Balanse
PrueJcktNovo AS

Eiendeler

Omlopsmldler
Bankinnskudd, kontantpr o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note 2,0t6

60923

6n923

60 923

12.02.2019 kl 14''26

Pmrjskl NoYo AS

Brønnøysundregistrene
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Egcnkapital og gfeld

Egcnkapltal
Inoskutt egenkapitat
Aksjekapital
Sum innskutt cgenkapital

Opptjent egenkapltal
Udekket tap
Surn opp{ent egenkapital

Sum egenkapilal

Gjeld

Korfsiklig gfeld
Gjcld til selskap i samme konsen¡
Sum kortsiktig gield

Sunn gield

Sum egerkapital og gield

Balanse
ProclektNovo AS

20.06.2017
Styrot i

Note 2016

100 000
100 000

-439077
439W7

3 -339077

-400 000
-400 000

400 000

60923

2

(

styreloder styr€mcdlem

styremedlem

12.02.2019 kl '14:26

Po{drl NovoAS

Brønnøysundregistrene
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Prosjekt Novo AS :

. . ....:r:: I

,. r ; , 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

;,, ¡stef ,dl Ê'oi¡'liäp¡fegnikap for 20t6

Nolcl Regnrkapsprlnslpper

.{rsngnslopet or soll opp í ssru$!år mÊd rognskapslovel og god regnskapsskikk for smû forcloL
Regnskqrsper¡oden går fra I 8.08. I 6-3 L l2.20l ó.

Howdregel for wu'deúng og klossifwarlng ov eiendeler dg gjeld
Eiendole¡ bestemt til rarig eie ellei' bn¡k er klanifiscrt som arileggsmidlcr', Andre eieûdeler e¡ kls¡sif¡¡ert som
brnlopsnridlcr. Fordringcr som skal tilbakebetales inr¡cn et är er kl¡ssifisert sorn <mrløpsmidler. Ved klrsdfisering av
korlsùtig og lnn¡rsiktig giëld er l¡l8v6rénde kileríer lrgt til grunu.

Anlcggslnidlef vurd€res t¡l ¡n¡k¡ffclseekogt, melr nedskives lil virkelig vcrdi nft ve¡difallct ikkc tbttcnlcs û være
forbigâorde Anleggsmidlcr med begronsct øko¡romisk lcve¡id ovskrivcs planrncssig. Longsiklig lûn balsntcfûes ail

nomioellc vudierpi erableringstidspunkt€t, og korrigcr€s ikke til virkelig verdi sonr følge av teuleendringer.

Onrlqpsruidler vu¡dercs til lûveste rv nnrkuffelsækost og vkkelþ vcrdi. Kortsiktig gictd balanseføres til nominclt
moft0tt belop pâ ctrblcringrtidspunktet, uton honsyu til evet¡¡uells soric¡c ¡cnteeridringm.

Skauer
Sk¡ltekostnaden i resultatregn*rpet ornfrlter bådc pffiodcnr bcalba¡e skatt og endring i utsatt skattfulsatt nkattofordel.
Ut¡att ¡k¡tt cr bcregnet ncd 24 % pâ grunnlag ¡\. dê midlerfldigc fonkjellene $om ekeistolsr mellom rognskapsmersigc
og slaltemessige verdler, såmt ligningsrncseig uude¡¡kudd til fiemforing ved utgangen ov regnskapsårct. Sk¡ttcøkcnde
og skalteredurerende nidledidigc tbrskjeller som ¡wer6,erþr eller kan rcvc¡scre i sammo puiode, er utlign€t og
ncttoføn,

Notc 2 Artall lksjcr, skdoelero m.v,

Aksjekapìtulm i selslropel ved ulgdngen av û,tt:

Ordiacre akrjcr

Bruksyetemer AS
Bloc AS
EIûc Holding 

^SPsl¡lof Inve$ 
^SPB Bankitrg^S

Stclan Intcst AS

Nofc 3 EgmkÊpltâl

Pr. 18.08.2016

.A,rcls re$ultst

I(apirel ll.12,201é

hodcttNoþ^s . 
:

Ant¡ll Pllydon¡lo BokfrÌl

r00 000 I 100000

Verv Anlall Elerondel Stemmêindel

l0 000

t0 000

2 000

I 000

60 000

r0 000

t0%
t0%
2o/¡
8o/o

60%
to%

looÁ
lO V.
2o/¡
I ô/c

6A o/o

l0 o/o

100 000 t@% 100 %

Âk¡jc
ftrpltrl

Ov¿rkurr
^nnenesenkôDlaal SUM

t00000 0 0 100000

0 0 -439077 -43907?

100000 _0 -d39 077 -339077

,ì,, :r-1,: rri. :...o,9!¡ó

12.02.2019 kl 14:26 Brønnøysundregistrene Side 9 av 14
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Prosjekt Novo AS
Nofer tlt rehkaprrogn¡krp fo1 2pl6

Egenkapitalcn cr hpt, sc infonnasþn undo!notc .

Note ¡l Skrtt

Grumlagfot *altekosfind, enìlrhg uhaß skøtt og belalbnr tkatl:

Retqnûry av ihib sltattegrunnlag

Resulaaf før sk¡t¡ckostnrd
Ponnanonto forrkjelter
Gru[¡rlag for årôls skóttekoshad
EDdr¡ng ¡ n¡dle¡lidige fonkjoller
Grunnlat for belalbü rkan i r€3ul(akegüskapet
F emførb¡rtundörsludd
Skattep¡iktig innblr

lren ska,leko¡/'itod beslûr av:

Bealb¡r innæktssþü for aolskapet bar êrt pt 25Vo

Endring i uteatt elrty'sk¡ttcfo¡dcl
Skallcko¡lnad

Ovellsi lø nld I øt id íge fonlf eI I e r

U¡de8k¡¡dd til fi€mt rirg
Sum midlcttidigc fotskjcllcr

20l6 ?/.15 e¡dlius

-419 077 o 4t9071
-439077 0 119077

20t6 20ls

-4t9Vl7
0

-439 07',t

0
-439077

_00
439077 0

tot6 20ts

0
0

0

0
0

0

0
0
0

0 0

Utsall ô*ett/skâlteford€l i balanedl".t (2A r/of2SYQ 0

Fra iúlÈÌnfût 2017 er skatte!âbçn på alminnclig inntclú i Norge reduseltril24/ùUßatlfultogub¡tt skrüofon Bl

pcr 3 l. dcscmbcr 2016 or borcgncl rnûd bruk ev em skattccaapl20Yo,

Nolc 5 l.dnn

Selgkspct h¡¡ ¡¡getr ansatte. og e.r derfor ikke pliktþ tit å ha tjeûetÐonsjonso¡dning ottcr lov om obllptorlsk
$ouestcpensjon,

'12.02.2019 kl '14:26

ÌroddttfovoAg.

Brønnøysundreg¡strene
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7
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NoicóFct¡r[ drlft

Prosjekt Nov¡ AS
xoter dl ¡eli.I*pliign¡koÍr for,ro I O

ßge¡nk¡pftrlcn i sebk4ot or tept I hònhold iil CRS I og $glêno fo¡ ¡mù fo¡rhk honv¡ser ftot til stllfõb omtrlc i forl¡otd
til fbüðB eifr í ¡nbetôtn¡¡g€r.

12.02.2019 kt 14..26

lttod*¡Novo,rlS

Brønnøysundregistrene
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ililm
RSFrI

ïil gen€ralforsamlingen ¡ Prosjekt Novo AS

Uavhengig revisors berelning

RSMllorgeAS

Filipstad Brygge l, 0252 Oslo
Pb, 1312 Vlka.0112 0slo

Org.nr:982 316 588 MVA

T +47 2311 42OO

F +47 231142O1

www.rsmnorge.no

Uftalelse om rêvlsJonen av årcregnskapet

Konkluslon

Vi har revidert Prosjekt Novo AS'årsregnskap som viser et underskudd på kr 439 077. Ârsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pei denñe
detoen og noter til årsregnskapet, herundêr et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Elter vár mê{ng er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
retlv¡sende btde av selskapets finans¡elle st¡lling pôr 31. desemb€l 2016 og av dets resultaterlor
regnskapsåret evsluttet per donno datoen i samsvar med rôgnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

G ru nnlag for konkl u sjone n

Vi har gionnomførtrev¡sjonen i samsvar mod lov, forskrift og god rovisjonssklkk i Norge, herunder de
intgrnasjonale rwisjonsstandardene lnternational Standards on Auditing (lSA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgavor og plikterved rev¡sjon av
ársregnskapel. Vl er uavhengige av selskapet slik det kreves Í lov og forskrift, og har overholdt vårê
øvrige etiske forpllktelser i eamsvar med dlese kravene. Etter vår oppfatnlng e¡ innhentet
revisjon$bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig InÍormasJon

Ledelsen er ansvarlig lor øvrig informaejon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetn¡ngen,

Vår uttalelee om revisionen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vutdere hvorvldt det foreligger vesentlig lnkonsistens mellom øvrig inlormasjonog
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvôrvidt deniilsynãlatende
inneholder vesentl¡g feilinformasjon,

Dereom vl konkluderer med at den øvrlge lnformasJonen lnneholder vasentllg feilinformasjon er vi
pålagt á rapportêrê det. Vl har lngentlng â rapportere I så heneeEnde.

Styrots og daglig leders ansvar for ârsregnskapet

9tyr€t 9S dagllg leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbelde årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at d€t gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intorn kontroll som den flnnei nøOvenOlg
for å kunne utarbside et årsregnskap som ¡kke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheler eller feil,

THE POWER OF BEIN6 UNTIERSTOOO
AUDIT ITAX ICONSULTING

Vdbm ð! Dø Nt:slaçwlgrioRnjrg

RW N6-8€ AS 15 a mflStr ct th ÊSl¡ nètwù ¡¡d :Gd:s ãs nsn RSM ¡Ê ihË tóCine n¿ìme úlpd ¡, tt'ê rrè1þo s of the qlM ne$þrk. i¡ci i¡enber sf 1tìê RSM ñêt@rk È ¿n h&Fdmt
à.colntlñg ¡ndcúßúthli*ñrvrþrp¡all¡eìli -iùvndghL }e RSM NÉt*ort ts r\ìt jtgeit ¿sepe¡i€ teA¡tstttyùì ¡rìyjurisdcdqn.
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BfønnøySUndfegistfene Arsregnskap resnskapsåret 2016 for 917651817

R3vbjonsberÊh¡ng 2016 PrqeJekt Novo AS

TilM
[rsllþl!

Ved utarbeidelsen av årsregnskâpet må ledelsen ta stândpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsalt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Reyr'sors oppgaver og plikter ved revisjonen av ârsregnskdpet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for al årsregnskapet som helh€t ¡kke
Ínneholder vesenllig feilinformasion, verken som følge av mlslþheter eller utllsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning 3om inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av e¡kkerhet,
men ingsn garant¡for at €n revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alllid vll avdekke vessntlig feilinformasion som eksisterer. Feilínformasjon kan-
oppstå aom îølgs ev mislighêter ellar utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesenüig dersom
d€n ênkêltv¡s êllêr sâmlet med rimelíghet kan forventes å pávirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskápet.

Som del av en revisjon ¡ samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA€ne,
uløver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skeps¡s gjennom hele rev¡sionen. I t¡ll€gg:

' idenlifiserer og anslår vi risikoen for veeentlig fe¡linformârjon ¡ regnskepet, enten det sþyldes
misllgheter eller utilsiktede feil. Vi ufformer og g¡jennomfører revisjonshandl¡nger for å håndtere
slike¡isikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 

-
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, ur¡ktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll;

' opparb€¡der vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er henslktsmessþe etter omst€ndlghet€ne, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om cffektiv¡leten av selskapets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

' konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på lnnhentede revisjonsbevls, og hvorvidt det foretigger
vesentlig usikkerh€t knyïet tll h€nd€lser ellor forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets ovne til fortsetl drlft. DêrÊom v¡ konkluderer med at det eksisterer vesenüig
usikkerhet, krevee det et vl i revisjonsberetnlngen h€nleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom sl¡ke tiileggoopplysnínger ikke er
tilstrekkel¡ge, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskepet og årsberelningen. Våre
konklusjonor er basert på revisjonsbevis innhentet innlil datoen for revlsjonsberetningen.
Etterfølgende hendelger eller forhold kan imidlErtid medføre at sslskâpet ¡kke fortsetter driften.

. evaluerer vi den samlede presentas¡onen, sùukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vl kommuniserer med styret blant annet om dêt planlagt€ omfanget av revisjonen og til hvilken tkl
revlsjonearbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekkel i løpot av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen,

Uttalelee om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om ârsberetn¡ngen

Basert på vår revisjon av ársregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetnlngen om fortsett drfft og forslaget til lremføring av
underskuddet er konslstente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
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Rev¡s¡onsberehing 201ô Pmsjd<t Noro AS

Oslo, 20. juni 2017

tnru
RSnÆ

Konkluitjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandl¡ngêr vi har funner
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3OOO
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk linansiell
informasjonr, mener vi at ledelsen har oppfylt s¡n plikt tll å sørge for ordentllg og oversikgig
regishering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov o! god
bokføringsskikk I Norge.

UIYT*,,

iffiKre
Sfafsauforiserf reviso¡
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ÄRsnncnsKApET FoR RncNsrapsÅnnr 2017 - cENERELL TNFoRMASJoN

Enheten

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Regnskapsår

Ä,rsregnskapets periode:

Konsern

Morselskap i konsern:

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

913 460 7r5

Allmennaksjeselskap

MONOBANKASA

Starvhusgaten 4

5OI4 BERGEN

01.01.2017 - 31.12.2017

Nei

Regnskapslovens alminnelige regler

Nei

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

Tordøm Botnevik

05.03.2018

Grunnlag for avgivelse

Ãr 2017: Å.rsregnskapet er elektronisk innlevert

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er

utført ligger hos revisor/enhetens øversle organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/retlighetfor innsending av

årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet erfastsatÍ av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.02.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 891 0 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Intemett: www.brreg,no

Organisasjonsnummer: 97 4 7 60 673
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Resultatregnskap

Beløn i: NOK Note 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Renteinntekter og lignende inntekter

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 14

Sum renteinntekter og lignende inntekter

Rentekostnader og lignende kostnader

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gield til kunder 14

Sum rentekostnader og lignende kostnader

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel

avkastning

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel

avkastning

201 202 000

20r 202 000

33 733 000

33 733 000

167 469 000

14 857 000

14 8s7 000

24 983 000

24 983 000

-l 456 000

-r 456 000

26 503 000

26 s03 000

63 544 000

63 544 000

9 138 000

9 138 000

s4 406 000

5 586 000

s s86 000

7 433000

7 433 000

-259 000

-259 000

l5 735 000

15 735 000

00

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Andre gebyrer og provisjonsinntekter

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

t4

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Andre gebyrer og provisjonskostnader

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

14

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer

som er omløpsmidler

Netto verdiendring og gevinsltap på sertifikater, obligasjoner og 16

andre rentebærende verdipapirer

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og

verdipapirer som er omløpsmidler

Andre driftsinntekter

Sum andre driftsinntekter

Lønn og generelle administrasjonskostnader

Lønn

Lønn m.v.

00

9
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Resultatregnskap

i: NOK

Administrasj onskostnader

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle

eiendeler

Ordinære avskrivninger

Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og

immaterielle eiendeler

Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader

Tap på utlån, garantier m.v.

Tap på utlån

Sum tap på utlån, garantier m.v.

Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinstltap pâ

verdÍpapirer som er anleggsmidler

Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap

på verdipapirer som er anleggsmidler

Resultat av ordinær drift

Skatt på ordinært resultat

Resultat av ordinær drift etter skatt

Resultat av ekstraordinære poster

Resultat for regnskapsåret

Overføringer og disponeringer

Overført fra annen egenkapital

Overført til annen egenkapital

Sum disponeringer og overføringer

Note

9, 10

t7
61 708 000

88 211 000

5 957 000

5 957 000

37 97s 000

37 975 000

23 744 000

5 784 000

17 960 000

l7 960 000

17 960 000

17 960 000

2016

32 s49 000

48 284 000

2 13l 000

2 131 000

l2 878 000

12 878 000

-10 993 000

-2 787 000

-8 206 000

-8 206 000

-8 206 000

8 206 000

8

0

2

00

ll

00

4

4
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Balanse

Beløp i: NOK Note 2017 2016

BALANSE - EIENDELER

Utlån tit og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid

eller oppsigelsesfüst

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån tit og fordringer på kunder

Factoring

Nedbetalingslån

Nedskrivninger på individuelle utlån

Nedskrivninger på grupper utlån

Sum netto utlån og fordringer på kunder

SertifÌkater, obligasjoner og andre rentebærende

verdipapirer med fast avkastning

Sertifikater og obligasjoner

Utstedt av det offentlige

Utstedt av andre

Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende

verdipapirer med fast avkastning

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Eierinteresser i tilknyttede selskaper

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper

Eierinteresser i konsernselskaper

Sum eierinteresser i konsernselskaper

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

2,6,7,1

6

2

2

6,7,t2

3,6,J

l1

56 000 000

s6 000 000

0

2 402 869 000

4t s92 000

9 089 000

2 352 r88 000

756 536 000

7s6 s36 000

0

756 536 000

8 592 000

39 349 000

47 941 000

5l 219 000

sl 219 000

0

853 569 000

0

13 531 000

840 038 000

301 265 000

301 265 000

0

301 26s 000

12 380 000

12 898 000

2s 278 000

00

00

00
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Balanse

Beløp i: NOK Note 2017 2016

Varige driftsmidler

Andre varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler

Andre eiendeler

Finansielle derivater

Sum andre eiendeler

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke

mottatte inntekter

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente

ikke mottatte inntekter

SUM EIENDELER

BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL

GJELD

Gjetd til kredittinstitusj oner

Sum gield til kredittinstitusjoner

Innskudd fra og gield til kunder

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid

Sum innskudd fra og gield til kunder

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Sum gield stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Annen gield

Sum annen gield

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

6,8

6,16

6,13

6,7

I 755 000

I 7ss 000

l 374 000

I 374 000

85 095 000

85 095 000

3 300 889 000

2 651 861 000

2 651 861 000

28791 000

28797 000

346 000

346 000

3l 296 000

31 296 000

I 249 442 000

903 406 000

903 406 000

14 656 000

14 656 000

0

00

00

00
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Balanse

Beløn i: NOK Note 2017 2016

Ansvarlig lånekapital

Evigvarende ansvarlig lånekapital

Annen ansvarlig lånekapital

Sum ansvarlig lånekapital

Sum gield

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksj ekapital/grunnfondsbeviskapital

Selskapskapital

Overkursfond

Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

6,7,17

6,7,17

4,5

50 000 000

48 399 000

98 399 000

2 779 057 000

248 318 000

248 318 000

255 170 000

384 000

s03 872 000

17 960 000

17 960 000

s21 832 000

3 300 889 000

918 062 000

199 461 000

199 461 000

l3l 534 000

384 000

331 379 000

331 379 000

1249 441000

0

4,5

4,15

4,5

0
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MONOBAN K

lnnholdsfortegn*lse

Innholdsfortegnelse

Nøkkeltall (Urevidert)

Styrets beretning

Resuttat for Q4 2017 (urevidert)

Resultatregnskap

Balanse

Kontantstrømoppstil ling

Note I Regnskapsprinsipper

Note 2 Ut!ån

Note 3 Gjeldsinstrumenter

Note 4 Egenkapital

Note 5 Kapitaldekning

Note 6 Likviditetsrisiko

Note 7 Renterisiko

Note I lmmaterielle eiendeter og varige driftsmidler

Note 9 Lønnskostnader og ytelser

Note l0 Administrasjonskostnader

Note 1l Skatt

Note 12 Bundne midler, garantier og ikke-lcalanseførte forpliktelser

Note 13 Spesifikasjon av andre fordringer og annen gjeld

Note 14 Spesifikasjon av renter og provisjoner

Note l5 Opsjonsprogram for ansatte

Note l6 Markedsrisiko, valutarisiko og ftnansielle derivater

Note l7 Ansvarlig lån

Note l8 Hendelser etter balansedagen

Erklæring fra styret og daglig leder av Monobank ASA

Revisors beretning

ÂRSRAPPoRT 2017

2

3

4

11

12

t3
14

15

18

t9
20

22

2g

26

27

28

30

3l
32

33

34

35

36

37

38

38

39

2
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MONOBAN K

Nøkkelta tl { Ur*vid*rt}

Netto utlàn q fordringer pà kunder (Urevidert) Resultat før skatt (U rev idert)

ß*løp i árss*n 8*:{}r? Q'{ Xlll, 2{}å7 2{}lfi

Netto renteinntekter 55 910 22735 t67 469 54 406

Sum irurtekter 53 220 2t 738 t57 343 52 559

Operasjonelle kostnader 29227 15 783 94 t68 50 415

Resultat etter skattekostnad 9 702 2 160 23 743 -10 993

Utlan til og fordringer på kttnder 2352188 840 038

2352 I
7

€

€s
E4

!t
1

u

7.2

o

E

2500

2000

1500

o 1000z

500

0

I 867 5,'i

I 446

Ëll
3.0

l.? 1.8

I
O¡l 16 A1 17 4217 A3 17 Q1 17o,f 16 01 17 A217 A3 í7 A4 17

ÂRSRAPPoRT 2OI7

12.02.2019 kl 14:25 Brønnøysundregistrene Side 8 av 50



Arsregnskap regnskapsåret 2017 for 913460715===
== Brønnøysundregistrene

$iyrets beretning

Om Monobank

Monobank ASA filft konsesjon til å drive
banl:r'idcsomhet ijuni 2015. Etter at
Finanstilsynets vilkår var tilfredsstilt ble det gitt
tillatelse til å starte bankvirksomheten i
november 2015.

Banken tilbyr usikret finansiering til
privatpersoner som kvalifiserer etter eir

automatisert loeditfrurdering. Låneproduktet
dishibueres digitalt, både gjennom låneagenter
og direkte kanaler. Monobank tar sikte på å
være ledende innen digitale løsninger,
kundetilfredshet, kostnadse'{feldiv drift og
effeldiv risikovurdering basert på intemt
uh'iklete scoring og prising modeller. Sûørrelse

på utlån varierer normalt mellom NOK l0 000-
500 000 basert på flelcsible og
konkurransedyldige vilkår som er best mulig
tilpasset don enkelæ kr¡ndes behov. Banken
tilbyr athaktive innsla¡ddsbetingelser på

høyrontekonto, og som medlem av Bankenes
Silaingsfond er alle innsla¡dd imtil 2 millioner
koner sikret.

Ste¡rrte oier i Monobank Er Prioritet Group AB i
Gøteborg med en I 1,87o eierandel. Banken har
omlag I 000 aksjonærer. Banken har
forretringskontor i Starvhusgaten 4 i Bergen.

Aret 2017

Monobank's drifts- og markodsapparat ñrngerer
god! og utlånsveksten er betydelìg større enn
forretningsplanen som ble presentert for
investorer i forbindelse med emisjonon på NOK
165 millioner i ohober 2015.

I løpet ar, året er følgende
milepæler/høydepunkter verdt å nevne:

a Banken filk et overskudd fen skatt på

NOK 9,7 millioner i Q4 (urevidert).

Dette er en økningpå NOK 2,1

millioner siden forrige kvartal. For

ÂRSRAPPoRT 2017

MONOBAN K

201'l tot¿,ltøl<lþ overskuddet etter skatt

tilNOK lSmillioner.
o Monobank ble noûort på Oslo Børs'

Merkur Market under ticker symbolet
MONO-ME 16. februar 2017.

¡ I overenstemmelse med tidligere
tidsangivelse startet Monobank
utlånsvir-l$omhet i Finland 29. mai
2017.

. En ny emisjon ble giennomført i
november 2017. Tilsammen NOK
175,2 million ble hentet inn til NOK
3,70 per aksje. En betydelig del ble
plassert giermom elcsistere¡rdc

alcsjonærer.

o I forbindelse med emisjonør i
november besluttet styret i banken om å

søke opptakpå Oslo Bøns' hovedliste
innen 12 månedor.

¡ Monobank blo sertifisert som 'Çreat
Place to Work".

. Måling av kundetilûedshet visor at

Monobank har sr'ært fomøyde kunder. I
siste måling i 2017 uført av Barcode

Intelligence, viste resultatet blant
l.ånekundeire over 80 poeng, som

tilsrarer begeisf¡ede lamder.
. Banken inngild< i november en artale

med med Raisin, en tysk fintech portal
som tilreüelegger for at Monobank kan
ta imot i¡mskudd i Euro fra europeiske

innslqrtere.

Monobanks virksomhet og markedsaktiviteter
fungorte godt giennom året. Banken uh'iklot en

distribusjonsplattform som kan brukes i flere
landfor å leüe effektiv og hensildsmessig
geo grafisk utvidelse av kj ernevirlcsomheten.

Eüerspørselen etter lån i Norge var god

gionnom 20L7,til tross for innføring av nye
retningsliqier. Monobanla gjennomsnittskunde

vat i2017 43 år, hadde inntekf over NOK 600

000, eide sin egon bolig, bodde i urbane shøk

4
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MONOBAN K

og hadde høyere utdannelse. Snittlånet var ca.

NOK 220 000.

K¡edittkaliteæn utviklet seg i tråd med

fonentningene. Med en raslf volcsende

database fortsatte tilpasningen av den intemt
utviklede l¡edithnodellen. En integrert
prismodell ble gradvis implementert i siste

halrrår. Miilet har vært å yttedigøe optimalisere
laedittlaalitet overordnet og differensiere
ytterligere prissetting blant ulike kundegrupper.

Banken begynner å se effekten av dette

arbeidet.

Efrer kun 18 måneders ordinær drift åpnet

Monobank utlånsvirksomhet i Finland.
Irmtredenon i mai har r'ært en sulaess. Tilflyt av
l,ånesøknader er på nivåer som ligner de som er
regishert i Norge. Anskaffelseskostnaden i det
finsko markedet er lavore sammenligret med

det norske markedet.

Eüer en forsiktig oppstart fikkMonobank
tilgang til det lokale finske gjeldsregisæret i
september, og mot årets slutt hadde Monobank
NOK 400 millioner i utlån til finske kunder.

I november inngikkMonobank er¡ avtale med

Raisin, et tysk fintech selskap. Selskapet har en

portal der zuropeìske kunder kan søke giørnom

innslarddstilbydoro i hele Europa. Samarboidot
gir Mononbankmulighoten til å tilby
inns*uddsproduktor til priratkunder i Europa,

hovedsakelig i Tyskland, Frankrikq Østerrike
og Spania.

Resultat lor 2017

Ved årets slutt hadde Monobank I I 493
lånekunder og 3 264 innskuddsln¡nder. Samlet
forvaltningskapital utgjorde NOK 3 301
millioner. Utlån til kunderutgiorde NOK 2 403
millioner før akkumulerte tapsavsetninger på

NOK 5l millioner. Netto i¡urslo¡dd fra kunder
utglorde NOK 2 652 millioner. Samlet
egenkapital boløp seg til NOK 522 millioner.
Ron kjernekapitaldekning var 20,7 o/oved ârets

utgang. For ytterligere informasjon om
kjernekapitaldekningen se note 5 i regnskapet.

ÂRSRAPPoRT 2017

Monobæ¡lcs lih,iditet består av bankinnslardd,
samt scrtifikåte¡ og obligasjoner av høy kvaliûet
og med kort rentebinding. Likviditeten utgiorde
tilsammen NOK 814 millioner, eller 24,7o/oav
totalkapitalen. Netto renteinntekfer belry seg til
NOK 167,5 millioner. Dette medførte otnetto
driftsresultat føn tapsavsetninger på NOK 62
millioner for året. Banken har bssluttst å foreta
en tapsavsetning på tilsammen NOK 38
millioner i 2017. Resultat etter skaü ble totalt
NOK l8 millio:rer. Monobank ønsker å

presisere at i herùold til egne beregringer
hadde årsoverskuddet eter skatt ølf med ca

NOK 6,2 millioner dersom man ikke hadde
startet opp virksomhet i Finland i 2017.

Kontantstrøm

Kontantstrøm fra drift utgjorde netto negativt
NOK 230 millioner. Hovedpostene var Utlån til
kunder med NOK 1 549 millioner og innslordd
fra lo¡nder som utgiorde NOK I 748 millioner.
Kontantstrøm fra investorings- og
finansieringsaldiviteter var 269 millioner laoner
og knytter seg til i all hovedsak til glermomført
emisjon på NOK 170 millioner ne$o etter
fradrag for tilrettelegger- og andre honorarer.

Finansiell risiko

Styret har vedtatt policy for virlaomhet- og
risikostyring som beslcriver bankens
retningslinjer for vidaomhetsstyringen,
intemkont¡oll og risikostyring. Videre har styrot
vedtatt separate polþdokumenter som dekfter
kredittrisiko, markodsrisiko, lila'idiætsrisiko og
operasjonell risiko. Hver av policydokumentene
beskrivor retningslinjer, regler og risikorammer
for den de¡r enkelterisikotlpe. Styretmottar
regelmessig rapportering fra adminisbasjonen
om bankens risikooksponering på de ulike
risikotypøre. Hver av policydokumentene
gionnomgås minst årlig av styret. Styret har
etablert et revisjons- og risikoutvalg som
forboreder og gir råd til styret knyttet til
risikoslyring og intern kontroll.

Kredlttrlsiko
Kredittrisiko er bankens viliúigrte risiko og er
hovedkilde til bankens irurlioning. Forholdet
mEllom risiko og avkastning i dot norske og

5

12.02.2019 kl 14:25 Brønnøysundregistrene Side '10 av 50



------II
I-
II B fø n n øySU n d fe g iSt fe n e Arsregnskap regnskapsåret 2017 ror 91 346071 5

MONOBAN K

finske markedet for usikrodo lån er gunstig. Det
er etablert en risikoramme knyttet til vektet
sannsynlighet for mislighold i porteføljen for å

silae at bankens moderate toleranse for
laeditl¡isiko overholdes. Beslutningen om å
irunilge eller avslå en lånesøknad er basert på

informasjon i lånesøknaden knyttet til innteþ
gield boligforhold antall barn og sivilstatus i
tillegg til data ûa lcrediffbyrå. Banke'n beregner
søkerens fon'entede betjeningserne og
estimoror sannsynligheten for at lornden vil
misligholde lånet. I tillegg er det etablert regler
knyttet til inntE$ gleldsgrad, alder og minste
betjeningserne for å l¡¡alifisere for et lån.

Operasjonell risiko
Styret har etablert retningslinjer og rammer for
operasjonell risìko. Disse blir gjenstand for
gjennomgang og eventuelle oppdateringer
minst en gang i året.

Banken har moderat til lav toleranse for
operasjonell risiko. Banken tilbyr enkle og
standardiserte produkler til personmarkedet.
Kritiske prosesser er automatisert slik at innslag
av menneskelige feil reduseres. Bankens
driftskonsept er i stor grad basert på kjøp av
tjenester fra elcsteme leverandører, som for
elcs empel innenfor s ystemdrift ,
telekommunikasjon, distribusjorq scorekort og
inkasso. Avt¿ler innenfor ItriT-området følges
lepende opp i henhold til policy for
utkontraktering. Det er otablert risikoramme for
hvor stort økonomisk tap banken alaepterer fra
hendelser. Tiltak for å redusere operasjonell
risiko treffes dersom det er lønnsomt i en kost-
nyttevurdering. Banken børytter operasjonelle
hendelser aldivt i forbedringsarbeid. For 2017
foreligger ingen kjente vesentlige
driftsforstynelser eller identifiserte svalùetor i
bankeru driftsprosesser.

Likviditetsrisko
Styet har etablert rekringslinjer og rammer for
styring av likviditetsrisiko. Disse blir gienstand
for giennomgang og wentuelle oppdatering
minst en gang i året

Banken har som mål å ha lav lilcviditetsrisiko.
Banken styer den daglige likviditetsposisjonen
ved hjelp av oversikter som viser forvontet

ÂRSRAPPoRT 201 7

kontantshøm på kort sikt samt forfall på
plasseringer i sertifikat og obligasjonsmarkedet.
Det ufanes rutinemessþ shessûsst€r.

En betydelig del av bankens eiondeler består av
lett omsettelìge obligasj oner.

Bankens oiendeler er finansiert av egenkapital
og innslodd fra persorunarkedet. Innskudd i
finansinstitusjoner og investering i sortifikater
og obligasjoner av høy hedittkvalitet og med
god lilcviditet utgjer en stor andel av samlede
aldiva. Det ff satt en ørne grense for i¡rnskudd
på to millioner siden høyere innskudd vurderes
som mindre stabile. Det er etablert rammer for
irmskuddsdekning LCR, NSFR og minimum
lils¡iditet som andel av totale eiendeler.
Gjennom 2017 har lilliditctsrisikoen r'ært
vurdert som lav.

Markedsrlsiko
Med markedsrisiko menes risikoen for et fall i
markedsverdion av bankens beholdning av
finansielle inshumenter, herunder renterisiko,
motpartsrisiko og valutarisiko i
likvidite*forvaltningør. Banken har som mål å
ha lav markedsrisiko. Styret har etablert
retningslir{er og rammer for plassering av
likviditet i ulike finansielle instrumenter.
Bankens lilcviditetsportefølje består av
i¡urskudd i andre finansinstitusjoner eller i
sertifikater og obligasjoner med kort
rentebinding og god lih,iditet.

Banken styrer motpartsrisiko (lae.dithisiko) i
likviditetsfon altningen gjennom risikorammer.
Det er etablert regler for hvor mye av
lilc'iditeten som kan investeres i ulike
risikoklasser. Dot er og-så otablert regler for
malcsim¿l eksponering mot en enkelt motpart
basert på motpartens rating.

Banken tilbyr uteluktende produlder med
adminisbativt fastsatte rentebetingelser og
tilbyr ilke fastuenteprodulder. Renûobindingen i
bankens produher er dermed begrenset til
varslingsfristen for renteendringer som er
ufordelaktig for kunden. Det er etablert
risikorammer for malcsimal renterisiko basert på

stresstesting for endring i renten. Bankens
renterisiko har i 2017 r'ært lav.

A

12.02.2019 kl 14:25 Brønnøysundregistrene Side 11 av 50



===
== 

BfønnøySUndfegistfene Arsregnskap regnskapsåret 2017 tor913460715

Banken silaer sin valutaeksponering slik at
valutarisikoen holdos lar,. Beholdningen av
fina¡sielle inshumenter er ìlfte silaet giennom

derivatartaler.

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering

Monobank hadde ved årsskiftet 34 ansatte, 23

menn og l1 kvirurer. Antall ansatte vil øke i
2018 i forbindelse med etablering av
låner'ùlaomhet i 3. land og lansering av
kredittkort i samarbeid med Widerøe og
Er¡robonus.

På grunn av ûaheden av ett styremedlem i
april har styret bestått av føn medlemrner og
ett fast møte¡rde varamedlem. Av styrets
medlemmer er sn r€preßentant for de ansatte.

To av styrets medlsmmer cr lcvinner.

Med godkjennelse fra Generalforsamlingen
L7.03.2016 etablerte styret et bonus - og
aksjeopsjonsprogram for alle ansatte.

Programmet utgjør totalt 2,2 millioner aksjer,
hvorav I 294903 er tildelt. Styrets fullmakt
under detúo programmet går ut 17.03.2018.

På ekstraordinær generalforsamling 8.

novemb€r 20 17 ble det vedtatt å otablere et
alcsje$øpsprogram for ansatte i Banken.
Programmet vil omfatte rett og plild til å tegne
inntil 3 millioner nye aksjer. Tegrìngskursen vil
være lik siste crnisjonskurs på NOK 3,70 pr
aksje fratrukket en 5 o/o rabatt og tillagt et
markedsbase¡t renteele¡nent. Frist for tegning
og oppglør av aksjer under programmet vil
r,ære inntil tre år, med mulighet for forlengelse.
Styrets firlknald til å forhøye alajekapitalen
under dette programmot har en varighet frem til
8. november 2019.

Programmene utgiør en viktig motiverende
faldor for ansatte og ans€s som et egnet verldøy
for å ûemmo gjensidige interessor mellom de

ansattE selskapet og alcsjonærene.

Sykefraværet har i 2017 r,ært på l.7olo, Banken
har i løpet av året hatt ulike aktiviteter og
velferdstiltak for å frernme et godt og fysisk
alctirt sosialt miljø, trivsel på arbeidsplassen

ARSRAPPoRT 2017
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samt forebygge sykefrar,ær. Banken har fastsatt
retningslinjer som skal sikre at det ikke skal
forekommo diskiminering på gnmn av
etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språlq religion eller livssyn.
Tilsrare¡rde glelder for kjørn, alder, solauell
oriontering, politisk syn eller
funksjonshemming. Det har ikke vært
rapportert om skader eller ulykker på
arbeidsplassen.

Monobank har et meget godt arbeidsmiljø som
er dokumentert gjennom sertifisering hos Great
Placo to Work De fleste ansatte er alcsjonærer i
banken.

Redegjørelse om samfunnsansvar

Monobank tilby usikret finansiering til
privaþersoner som kvalifiserer eüer en
automatisert lcedittvurdering.

Bankens samfunnsansvar er tuftet på rollen som
en raskt volßende aldø innenfor usili¡et kreditt
og er integrert i forretningsdriften. Det handler
om hvordan Monobanls virksomhet påvirker
mennesker, miljø og samfunn.

Sarnfunnsrollen er reflekfert i Monobanlcs
etske regeh'erk som gjelder for alle aruatte og
for styret. Den skal sil<re at Monobank har en

etisk fonokringsdrift. Dette dolo¡rnentet
beskriver hvordan man skal opptre sorn bedrift
og hrrcrdan man skal forholde seg til ansatte,

lcunder, leverandører og samfunnet for ør'rig.

Banken skal følge lover og regler, kommunisere
åpent ædig og tydelig, i*ke ha støtende eller på

annen måte ha markedsføing som strider mot
samfunnsnormer.

For å oppnå dette er selskapet avhongig av gode
arbeidsrammer og modarbeidere som tar dette
ut i pralsis enten i dialog med kunder,
behandling av lånesøknader, utvikling av nye
produlder eller forhandlinger med leveranderer.

Det er utarbeidet stytendo dokumentor og
retningslinjer for håndtering arr p€n¡onv€nL
hvitvasking og komrpsjon. Det daglige ansvaret
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for håndheving og rapportering er underlagt
selskapets CRO.

Ansvarllg utlån - Forbrukslån

Monobanks hovedprodulú er
forb,rulafuransiering, lån uten silifterhet til
privat personer. Monobank er opptatt av å ha enr

ansvarlig utlånspolitikk Den skal både
begrense konsokvonsene for forbruker ved
mislighold og begrense utlånstapene til banken.
Ved rnudering av lånesøknad innhentes
informasjon fra både la¡nden og fra eksterne
kilder for å avdekke om kunden har økonomisk
evne og vilje til å betjøre lånet. Dette er
innarbeidet i kundescorer¡ og lån som går
utenfor vilkilrene vil umiddelbart bli avslått.

Monobank skal følge lovor og regler for
laediügivning og markedsfering av laeditter.
Monobank er medlem av Finans Norge og
følger deres retringslinjer. flåndhevelse av
deúe er implemontert gjennom arbeidsintrulcer.

M¡Uøavtrykk

Monobanks virksomhet har ikke direkte
effeliúer. Selskapet har ingør

tilgi engeli g, r,erkon for
ansatte eller besøkende. Det er tilrettelagt for å

kunne sykle/lepe til jobb, med garderober/dusj
og sykkelparkering. Hvert år deltar selskapet på

<Sykle til jobberu> aksj onen.

Tilgiørgelig utstl'r for videokonferanser og
telefonmøter er etablert for å erstatte flyreiser.

Arbeidsintegrering

Monobank ønsker å r,ære en inkluderende
bedrift for alle arbeidstakere. Selskapet har
ansatte ot intemasjonalt miljø med ansatte fra
10 ulike nasjoner og har etarblert et samarbeid
med Hero og NAV for å ta imot imot
flyldninger fra Syria med relevant
arbeidserfaring. Per 3 l. 12.20 17 rar ør person
en del av deËe samarbeidet.

Foretaksstyring

Monobank sin foretalsstyting er innrettet for å

oppnå selskapets stuategiske måI. Det foreligger
st¡nevedtatte rammer for styring av ulik
operasjonell og finansiell risiko.

ÂRSRAPPoRT 2OI7
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Valgot av styronedlemmer forberedes av en
valgkomité som bostår av he medlemmer, ralgt
av genoralforsamlingen.

Styrets består av 6 medlemmer, hvorar,2
kvirmer og en ansatteropresentant. Det er lagt
vekt på at st-wet har nødvørdig erfarhrg,
kompetanse og kapasitet til å u6øre de alduelle
verv på on tilfredsstillende måte, samt at de

fungerer godt som kollogialt organ.

Selskapet har kun ár aksjeklasse, og alle
alajene har de samme rettighetøre i selskapet.

På generalforsamlingen har hver aksje én
stemme, med mindre annet følger av lov eller
offe,ntlig vedtak.

Aksjene i selskapet er i henhold til vedtektene
fiiü omsettelige. Monobank er er¡ norsk
finansinstihrsjon. Norsk ramrnelovgiwing har
generelle konsesjoruregler sotn gielder alle
norske finansinstitusjoner ved store erverv av
alajer (ti prosent eller mer).

Genoralforsamlingen er det ør'orste organ i
Monobank.

Gcneralforsamlingen o' åpør og tilgiengelig for
alle alcsjeeiere. Ordinær generalforsamling skal
holdes hvert år innen utgangør av mai.
Selskapet har ikke vedtektsbestemmelscr som
utvider eller fraviker reglene i
alhneiuralcsjelovens løpittel 5.

Det er vedtekfsfestet en innkallingsfrist på to
uker. Innkalling og salsdolcumentet blir giort
tilgiengolig på selskapets hjemrneside
www.monobank.no. Aksjeeiere lcan likevel
kreve å få tilsendt saksdolurnentene
vederlagsfriff. Proûokollen vil bli publisert på
selskapets nettsidor så snart den foroliggor.

Saksdokumentene skal være utførlige nok til at
de gir grunnlag for å lomne ta stilling til de

saker som reises.

Banlcsjefen og styrets leder hal plikt til å være
til stede med mindre doüe er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

I
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Selskapets rwisor víl være tilstede under meûet

Aksjeeierc kan møte ved fullrnektig.
Innkallingen vil inneholde nænnere
infornrasjon om fremgangsmåte for å nrøte med
fullmektig, herunder fulhnakfsskjema. I tillegg
vil det bli oppnemt en eller flere personer som
kan sternrne på vegne av alajeeiore som
tullmektig.

Fremtidsutsikter 2018

Norsk økonomi synes å være i fremgang.
Arboidsledigheten er synkende og det fon'entes
realvelcst i husholdningenes inntekJor.
Rentenivået forventes å fortsaÉ ligge på et
historisk lavt nir'å, men Norges Bankvarslor
orn en mulig moderat renteøkning mot slutüon

av året. Husholdningenes samlete gieldsvekst
var 6,30lo i 2AL7 , noe ovet forventning.
Boligprisene falt betydelig gjennom 2017. i
januar 2018 fortsatte nedgangør med sesong
justert 0,4olo. Det hersker betydelig usilJcerhet
når henden vil snu.

For 2017 guidet Monobank på et netto
utlånsvolum på NOK 2,3 milliarder ved
utgangen av året. Neúo utlån endte på 2,35
milliarde,r. Guiding på utlånsvolum for 2018 r'il
tidligst bli gitt i forbindelse med
offørtliggiøring av Bankens result¿ter etter L
lcrartal. Deúe sþldes fortsatt usikkerhet knyttet
til videre regulering av forbrulalånsba¡rkone.
Finanstilsynet har bedt bankone om
tilbakernelding på etterlevolse av retningslinjer
gitt i i juni 20 17. Selv om det er betydelig
usikkerhet knyttet til omfang og timing, kan
sposifilfte tilt¡k som f.eks lcrav om
avdragsbetaling og longste løpetid fü en viss
virlaring på bransjens utlilnsvelcst.

Kralitoten på utlånsportefø$en er
tilfredsstillende og godt innenfor etablerte
parametre. Tap på utlån er fonentet å øke i tråd
med utlånsvelcstor\ men tapsnir,åøte fonentes
ilkc å awike vesentlig fra bransjenorm.

Utviklingen av bankens kedittkort er på det
nærmeste fordigstilt. IT-delen av prosjehet har
forløpt i henhold til plan, og samarbeidet med
Visa og Evry har vært godt. Kortet er nå i bruk

ÄRSRAPPoRT 201 7

MONOBAN K

blant bankens ansaüo i en tesfase. Det et
utviklet en mobilapp tillcryttet til kortet med en
reltce egenskaper som differensierer kortot fra
markedet. Kortet og appen vil bli lansert i lqpet
av mai som <Monobank>> merkware. I forhold
til Widerøe vil kortet med deros merkenavn bli
lansert septomber.. Kortet vil ved lansering bli
tilbudt til alle Widerøes kunder. Bruk av kortet
vil gi opptjening av elahapoørg under avtalen
med SAS EuroBonus.

Banken har giennomfent nødvendigo
systemtester og er nå rigget for å t¿ imot
innskudd i Euro fra europeiske lornder gjørnom
Raisin, en tyskfintech portal. Det vil gradvis bli
bygget opp en innskuddsmasse som matcher
Banker¡s finske utlånsportefølje. Dette vil
medføre en betydelig redulajon i bankens
rentekostnader.

Fortsatt utlånsvelat og virkning av Monobanks
forretoiingsutvikling gir samlet sett
fon entninger om ør sterk økning i notto
resultatet i 2018. CosVincome ratio ril vise en
betydelig forbedring. Det må imidlertid
presiseres at kostnader kn¡'ttet til oppstartsfasør
av hedittkortr,ùksomheten har en innvirkning
på bankørs kostnadsnir'å.
Konla¡rransesituasjonen i Norge kan også

innebære et visst press på rentemarginer, mon
deüe ril bli motvirket av kontinuorlig
optimalisering av bar¡kens intemt utviklede
scoring og prising modell.

Likviditetsnivå og kapiølstuktur er fon enûet å

forbli på tilûedsstillende nir'åer. Side¡r den
motsykliske kapitalbuffer er null i Finland, vil
økningen av denne bufferen med 0,57o ì Norge
pr 31.L2.2017 i all hovedsak bli utlignet når
bankens vekûede Tier I kapitaldekningskrav
beregnes. Widerøe har ør opsjon på å kjøpe
4 537 720 aksjer til kurs NOK 4,72 per aksje
innen oktober 2018.

For ordens sþld må det presiseres at det
normalt knytte betydelig usikkerhet til
vurderingor av ûemtidige forhold.

Banken vil for øwig fortþende rrurdere andre
produlder som kan komplementere eller styrke
primærproduktet. Dette er al, spesiell betydning

o
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ettersom bransjeir fortsetter å innovere i
grensesnittet mot kundene.

Hendelser etler balansedato

Styrot er ikke kjent med hendelser etter
balansedagøs slus som har vesentlig betydning
for årsregnskapet.

Irurgangen til 2018 tyder på at b¡nkens
utlånsvekst fortsetter som fonente! og
besluüring om lansoring i et tredje land er nært
forestående. Bankens veksþlatform innebærer
at ytterligere operasjonelle synergier og
lenursomhet fon'e¡rtes å oppnås i løpet av første
driftsår ett€r oppstart. Oppstart av prosjeldet
skal koordineres med dot pågående
laedittkorþosjeldet og tidspunld for innt¡ede¡r
i nyü land vil derfor bli kommunisert på et
senere tidspurild. Utenlandssatsingetr vil også

medvirke til en videre reduksjon av bankens
regulatoriske risiko. Vidore europeisk

Tore Hopen
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elcspansjon vil kapitalisere på grundig
analysearbeid fra sondoringen som er
gjennomført noe som vil effelúivisere
frøntidige boslufrringsprosesser. Videre h¿r
ba¡rken besluttet å inngrå en forward flow artale
med Axactor. Derure er gjort på fordelaktige
vilkår knyttet til bankens frøntidige
tapsavsetninger.

Disponering av årsresultatet for 2017

Ärsresultatet etter slcatt for 20 17 foreslås i sin
helhet å legges til afflen egenkapitål.
Disponeringen øker annen egenløpital med
NOK 18 millioner.

Andre opplysn¡nger

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt
drift er til stedo. Monobank¡ virksomhet
forurenser ikke det ybo miljø.

i {r.*i q,ji,iu.**,.i*v-",

,'i
' t.,--

4{rr
Mette Henriksen

Lars Arne Skår
Varamedlem

/*h*rárt,
Sølvi Nyvoll Tangen

Bent

ÂRSRAPPoRT 2017

Tore Amundsen
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MONOBAN K

Resultat for Q4 äü17 {urevid*rt}

Monobanlcs overskudd etter skatt belry seg til
NOK 7,4 millionor, en forbedring på NOK 1,7

millioner sammenlignet med tredje kvartal
20t7.

Notto renûeinntskfer utgiorde NOK 55,9
millioner, en økning pâ NOK ll,3 millioner for
lvartalet. Neüo rontemargin ble 7,3olo. Notto
provisjoner.og gebyrer var minus NOK ¿7
millioner som resulterte i úoiale inntelcer på
NOK 53,2 millioner, sammenlþet med NOK
41,5 millioner i tredje hlartal

ÂRSRAPPoRT 2017

Totale driftskoskrader utgjorde NOK 29,2
millioner i Q4 cn økning på NOK 6,6 millioner
fra fonþ kvartal. En betydelig del av
ølcringon, NOK 3,6 millioner, gjelder
markedsføn"ingskostnader.

Avsetringpå nedslaivninger er NOK 13,8

millioner i kvartalet. Resultatet ble et netto
overskudd på 9,? millioner før skatt for Q4.

12.02.2019 kl 14:25 Brønnøysundregistrene
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Resultatregnskap

Beløp i fusen kroner Note 2017 20t6

Renteirmtekter
Rentekostnader

14
t4

20t202
--r-t /55

63 544
-9 138

Netto renteinntekter 167 69 54406

Provisjoruinntelder og inntekfer fra banlfjenester
Provisjonskostnader og kostnade,r ved banlújenester

Netto verdiondring og gwinsltap på valuta og verdipapirer

Lø¡rn m.v.
Administrasj onsko stnader

t4
t4

t4 857

-24983

-t 456

-26 503
-61 708

5 586

-1433

-259

-15 735

-32549

Avslaivninser

L6

9
9,
10
8 -5 957 -2 t3t

Resultat før tan nå utlån 6L719 1 886

Tao oå utlån- qaranti€r m.v 2 -37 975 -12878
Resu ltat før skattekostn ad 23743 -10993
Skatt på ordinært resultat 11 -5 784 2787

Resultat av ordinær drift etter skatt 17 960 -8 206

Overføringer og disponerin ger:

Overfant fra overla¡n

Overføringer tiVfra(-) annen egenkapital
4
4

0
L7 960

-8206
0

17 96t) -8 206

Result¿t etter skatt i prosent av giennomsnittlig
forvalûringskåpit¿l '

A,8o/o N.A.

ÅRSRAPPoRT 2017
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tsalanse

i fiuen kroner

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kedittinstitusjoner

Uttån til og fordringer på lornder

Note 2017 20f6

6,7, t2 56 000 5t 219

2,6,7, 16
2

2 402869
-50 68 I

853 569
-13 531av utlån

Sum netto utlån kunder

Sertifikater, oblþsjoner og andre rontebærende verdipapirer

2352L88 840 038

3,6.7 156 536 301265

Utsaú skattefordel
Andre immaterielle eiendeler

Varþ driftsmidler
Finansielle derivater
Forslarddsbet¿ling, opptiente il&e mottatte innúelúer og andre eiendeler

1l
6,8
6,8

6. t6
6. 13

8 592
39349
I 755

t374
85 095

12 380
12 898

346
0

31296
Sum eiendeler 3 300 888 t249 4L

Gjeld

Innskudd ûa og gield til kmder 6.7 2 651 861 903 406

Pålerpte kostrader, mottatt ikke opptjente irmtelder og andre forpliktelser
A¡¡srarlise lån

6, 13

6.7. L7
28797
98 399

t4656
0

Sum gield 2779057 918062

Egenkapital

Alcsjekapital

Overlaus
A¡men egenkapital (opsjoner)

45
4,5
4, 15

248 318
255 170

384

t99 461

l3l 534
384

Sum innskutt egerikÂpital 503 872 331 379

Opptient egenkapital 4,5 17 960

Srun annen egenkapital t7 %0
Sum egenkapital 521 831 331 379

Sum gield og egenkapital 3 300 888 1249 4L

1'. , ,"1
":þ""' \ ....... .......

Mette Henriksen

Lars Arne Skår
Varamedlem

Eþnt
Banksjef

*'æ&-
Tore Hopen

\ {.t-*i u.- .i {u,.,,.tr<-1

/* f,r,rdÌ* "{{rrïore Amundsen
Sølvi Nyvoll Tangen

ARSRAPPoRT 2017
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Brønnøysundregistrene

Kontantstrørn oppsti I I inç

Belø¡ i tusen kroner
Note 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasj onelle ahiviteter

Resultat fe¡r sk¡ttekostnad

Endring i nedslrivninger utlån

Justering for urealisert endring i virkelig verdi av finansielle
inshumenter
Endring opsjonsprogram

Ordinære avskirringer
Endring i b,rutto utlån til lcunder

Endring i innskudd fra kunder

Endring i finansielle derivater

Endring i

8

2

23743
37 150

1 3tt

0

5 957

-l 549300

1748 455

-t 374

-4r,2582
-39 658

-10 993
12 831

0

384

2r3l
-815 ?19

899 827

0
J -186 681

-2L856Endring i andro

Netto kontantstrermmer fra onerasionelle aktiviteter -230298 -130076

K o nt a nt s tr øwne r fr a i nv e s te r i ngs aH iv i te te r
Investeringer i rarige driftsmidler

Investeringer i immaterielle eiendeler
I
I

-1 810
-32 008

-373
-'t'123

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -33 818 { 096

K o nt a nts tr ømme r fr a fin ans ie r in gs ak iv it e ter

Innbetalingor fra utstedelse av egenkapitalinstrumenter

Innbet¿linser fra utstedelse av ansvarlige lån
4 170 498

98 399
t72 t81

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 268W7 172 L87

Netto kontantstrøm for perioden 478L 34 015

Kontanter os ved oeriodens besvnnelse L2 5l 219 r7 204

Kontanter og kontantekvivalenter ved neriodens slutt 56 000 5T219

Kontanter og kontantekvivalenûer består ar':

Utlån og fordringer på lcrediüinsttusjoner

ÂRSRAPPoRT zolz

56 000 5t2r9
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Nmte f Regnsicapsprlnsipper

Monobank ASA (tdligere þent som Zammut Rosjeld AS) ble omdannet fra et alajeselskap til
allmennaksjeselskap 6. november 2015. Banlcrùksomheten åpnet 19. novemer 2015.

Regnskapene er utarbeidet i samsvar med Lo¡¡ om årsregrrskap rn.v., Forskrift om årsregnskap m.m for banker.

finansieringsforetak og morselskap for slike, Forslaift om rognskapsmessig behandling av utlån og garantier i
finansirutihrsjoner og God regnskapsskikk i Norge. Omdarurelsen ûa Zammut Prosjekt AS til Monobank ASA er

gjort ved at alle boldørte verdier, finansiell historie, klassifisering av egenkapital og skatt er videreført i det nye
selskapet.

l. Finansielle ¡nstrumenter

Finaruielle instrumenter omfatter utlån til og fordringer på hrnder, valutadorivater og gleldsinshumenþr med fast
og variabel avkastning som sçrtifikater, obligasjonor og andre kortsikfige rørteìnstrumenter.

1.1 Utlån tll og fordilnger på kunder

Utlån og fordringer på kunder ber€gnes ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling
rn¡rderos utlån til amortisert kost ved bruk av effeldiv rentes metode. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol,
gebyrer (med unntak av etableringsgebyrer som dekker adminisbative kostnader) og hansalajonskosûrader som

provisjoner til låneagenter. hovisjonskostnader til låneagenter kostnadsføes over lånenes forvenûode
gl ennomsnittli ge løpetid.

Renteinntekter irmtektsføres etrer effekúiv rentes metode. Den effelfive rentesatsen er den renten som

neddiskonterer lånets kontantstrønmer over forventct þetid til lånets amortiserte kost på
etableringstidspunktet. EffekÍiv rentes metode innebærer også at det foretas inntehsføring av renter av
engasjement som er nedskrevet. For slike lån korrþres renten basert på r'irkelig verdi av det nedslaevne lånet.

Nedslcrivning for tap foretas når det foreligger objeldive bevis for at lånet har verdifall. Nedskrirningen beregnes

som forskjellen mellom amortisert kost føn nedskrivning og når'erdien av cstimerte fremtidige kontantstrømmer

neddiskontert med effektiv rente.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån, garantier m.v. av konstaterte tap og endring i nedskrivninger på

lån. BoKørte nedskrivningor or basert på en giennomgang av bankens utlånsportefølje.

Et lån anses å være misligholdt når det er 90 dager over forfall, i tillegg til lån hvor konkurs- eller
gj eldsforhandlinger er åpnet.

1.2 Valutaderivate¡
Finansielle derivater balanseføres som eiendeler dersom virkelig verdi er positiv og som forplikÍelser dersom
virkelig verdi er negativ. Finansielle derivater blir rapportert netto dersom negative og positive posisjoner løn
utlignes juridisk sett. Endringer i verdien av finansielle derirater feres i resultahegnskapet under Neüo
verdiendring og gevinst/tap på r,aluta og verdipapirer.

1.3 Gjeldsinstrumenter
Sertifikater og obligasjoner er defnert som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi. Sertifikatene og

obligasjonene inngår i bankens likviditetsportefølje. Qeldsinstrumentene handles i et aktivt og lilcvid marked.

2. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driffsmidler wrderes til anskaflelseskost med ûadrag for aklumulerte avskrivninger og eventuelle
nedskrivninger. Avslaivninger er ført i egen linje i resultatregnskapet og er basert på forventet økonomisk levetid
og resûeverdi for hvert driftsmiddel.

ARSRAPPoRT 2017
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Ved hver regrrskapsavleggelse tas det stilling til om det foroligger indikasjoner på verdifall på driftsmidler. Ved

verdifall som antas å ilif<E r'ære forbigående, blir driftsniddelet målt til gjen'innbart beløp. Qenvirmbart beløp er

deftnert som det høyeste av neÉo salgsverdi og brulaverdi.

Immaterielle eiendeler balanscfenes i den grad det er sannsynlig at økonomiske fordeler vil tilfalle banken

fremover. Immaterielle eiendeler balanseføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap

ved verdifall. Utgifter vedrørende vedlikehold av programvare, systemer o.l. kostnadsføres løpende. Immaterielle

eiendeler med begrenset levetid avskrives ovçr fon'entet økonomisk levotid.

Utgifter til egen utvikling balansefønes i dør grad de!kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel og

utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter lepende.

3. Periodisering av inntelder og kostnader

Provisjoner, renteinntekfer og gebl'rer føres i resultahegnskapet otter hvert som disse oppdenes som inntekfer
eller påþer som kostnader. Forskuddsbetalìnger og påløpte kostander føres i balansen.

4. Skatt

4.1 Utsatt skatt og utsatt skattefordel

Utsaú skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 25 prosent på grunnlag av de midle¡tidige forskjeller som

eksisteror mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved utgangør av regnskapsåret. Skattoøkende

og skattereduseronde midlertidige forskjeller som reverserer eller kan rsr'€rseros i samme periode er utlignet og

nofrofent i balanson. Utsaú skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fordelen vil lamne re¿liseres

på et fremtidig tidspunkt.

4.2 Skattekostnad
I resultatregnskapet omfatter skattekostnaden både endring i netto utsatt skatt samt poriodens betalbare skatt som

besLår av skatt på periodens skatteplildigo resuløt.

5. Pensjoner

Selskapet er rmderlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og har en ordning som tilfredsstiller lovkavene.
Selskapet har en innsla¡ddsbasert ordning som gielder for samtlige ansaúe som irurebærer at solskapet betaler et

årlig innslardd tit de ansattes kollcldive pørsjonssparing. Selskapet har derfor ingør ytterligere forpliktelser. og

det er derfor ingen avsetning til fremtidige pørsjonsforplildelser i balansen.

6. Gjeld og andre forpliktelser

Lsverandørgield og andre forplildelser regnskapsføres til kost.

7. Valuta

Banken har norske koner som funlcsjonell raluta. Kostnader og irurtekter i annen ralut¿ blir ornregnet til norske

lcroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd velalingskurs på hansaksjonstidspunldet. Balanseposter i annen

valuta omregnes til norske kroner etter valutakurs på balansedagør.

8. Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirelde metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av

utlån og fordringer på laedittnstitusjoner.

ÂRSRAPPoRT 2017
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9. Opsjonsprogram for ansatte

Monobank ASA har opprettte et opsjonsprograrn for ansaüe i banke¡r. Se note 15 for mer informasjon.

Virkelig verdi av opsjoner som tildeles gjennom opsjonsprogrammet for ansaüo er ført som en kostnad knyttet til
ansattgodtgjørelse med en tilsrarqrde økning i egenkapital. Det totale be1øpet som skal kostnadsføres er bestemt

ut ifra virkelig verdi av opsjonene som tildeles:

o inkludert markedsutvikling (for eksempel selskapets alajelun)
r okskludert pår'irkning av inn'ilgelsesbetingelsor som ikke or relatert til markedsutviHing og

lenestebotingelser (for elcsempel lørmsomhet salgsvelat og å beholde on ansatt i selskapet i eir bestcmt
periode), og

o inkludert tidsaspektet av forhold som ilke gielder innr"ilgelsesbetlinget (for eksempel behovet for å spare

for de ansaüe)

Den totale kostnaden er kostnadsført over opptjeningsperioden, som er periodør lwor alleirmvilgelsesbetingetser
må oppfyllos. Ved slutten av hver regrrskapsperiode bearbeider selskapet sitt estimat på antall opsjoner som

fon'e¡rtes å bli innvilget basert på innvilgelsesbetlingelser som ikke er relatert til markedsutvikling og

$enestebetingelser. Selskapet fører wentuelle endringer ûa bearbeidingen av ostimatene sammenlignet med de

originale estimatone ovEr resultatregnskape! med ør korresponderende endring i egenkapitalen.

Arboidsgiveravgift knyttot til opsjonstildeling er ansett som en integrert del av tildelingon, og kostnader
behandlet som kontantarnegnede hansaksjoner.

ÅRSRAPPoRT 2017
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2353 964
48 905

-9 089
-41 592

836 748
16 82t
-13 53 I

N*ts ä titlån

Utlån til og fordringer på kunder

Fakfurerte renter og avdrag

Nedslaivninger på gtoppo av nedbetalingslån
Nedskrir'¡rinser på individuelle nedbetalingslån

Netto utlån til og fordringer på kunder 2 352 188 840 038

Nedskrivninser nå av utlån 2017 2016

Nedslcrirnringer på grupper av utlån ved ìnngangør til perioden

Periodens endring i nedslaivninger på grupper av utlån

Konstaterte tap i perioden

13 530
-4 388

-53

700

12878
-48

Nedskrivninser nå nedhetalinpslån 20,17 20t6

Nedskrivninger på grupper av utlån ved inngangen til perioden

Periodens endring i nedslaivninger på grupper av utlån

Konstaterte tap i perioden

4t 592

Innsått på tidlieere konstaterte tao i oerioden

Nedskrivninger på individuelle nedbetalingslån ved slutten av 4L592
¡rerioden

Fordeling av risikoklasser ved utgangen av året 31.12.2017
Brutto utlån An

31.12.2016
Brutto utlån AndelBeløp i tusen kroner

Lav risiko (50+)

Medium risiko (30 - 49)

Hey risiko (1 -29)

Mslisholdte lån

624300
t207 985

332626
189 053

27o/o

5Lo/o

L4o/o

8o/o

207 709
477 t55
111 076

40 708

25o/o

57o/o

l3o/o

5o/o

Sum 2353964 lùOo/o 8367¿t8 1009/0

Risikonirrå er definert ut ifra elcstsme scorekategorier.

Tabellen over inneholder ikke kundefordringer.

31.12.2017 31.12.2016
Aldersfordeling av lån
Beløp i tusen kroner

nrfce forfalt
Forfalt 1-30 dager

Forfalt 31{0 dager

Forfalt 61-90 dager

Forfalt 90+ daser

L 658 472
401 ó48

LLL 676

42020
189 053

6t6275
I 14 868

61 108

2A 6lI
40 708

Sum

ÂRSRAPPoRT 2otZ

2 402ffi9 853 569
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Nnte 3 Gjeldsinstrumenter

31.'12.2017
Virkelig Resultatført

verdi verdiendrinq Kostpris

31.12.2016
Virkelig Resultatført

verdi verdiendrinqKostprisBeløp i ûtsen kroner

Risikoveld 0%
Risikoveh l07o
Risikovekt 207o

Risikovelú 507o

Risikoveld 1007o

96 051

38 233

432346
68289

Ltg 794

95 633

38 159

43t 832
ó8 138

I 19 60r

-418
-75

-5 14

-l5l
-193

6l 015

26 L54

ll8 541

I 039

96 931

58 851

26 tlg
u8 450

I 035

96 810

-2164
-35

-91

-4
-t2l

Sum

Ikke barsnoterte obligasj oner
Obligasjoner notert på Nordic
ABM

7il 753 363

300234 299712

-1 350 303 680 301 265 -2 415

-521 185 251 183 018 -2233

t93 457

261422
L92929
260722

-528

-300

31 807

86622
3t756
86 491

-51

-l-31Børsnoterte

Sum 7v1r3 753 363 -1 350 303 680 301 26s -2 4t5

Bank

Andre foretak
Stat :

222695
98 802

433 2t7

224 lO4

98ú3
433 !)68

5T99z
106 961

144727

51 862

106 833

t42570

l 409
-339
152

-130
-L28

-2 157

Sum sieldsinstrumenter 754713 756 536 1822 303 680 301 265

Effekfiv rente på porteføljen av gieldsinstrumenter oppnådd i 2017 har vært 0.85 7o annualisert (2016: 1,00%

annualisert).

Effektiv rente er beregnet basert på kjepspris og rcnteinntekf€r i perioden solskapet har holdt gfeldsinstrumontene

Vùkelig verdi er fastsatt basert på obsen erbare markedskrrser på henholdsvis Oslo Børs og Nordic ABM.
Verdien på ikfte-børsnoterte sertifikater og obligasjoner er basert på oppgitte rnarkedskurser f¡a Nordoa N{¿rkets

per 3L.12.2017.

ÂRSRAPPoRT 2017
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F{*ie 4 Ëçenkapitat

Beløo i tusen kroner Aksiekaoital Overkurs

Annen
innskutt
eoenkapital

Opptjent Sum
eoenkaoital

Egenkapital per
01.01.2017

Disponoring åiets resultat

Opsjonsprogram

Avsatt utbytte
Kapitalforhøyelso netto av
ernisionsutsifter

t9 6t l3l 534

48 857 123 636

384
l7 960

33 I 379

t7 960

t72493
Egenkapital per
3t.12.20L7 2,18 318 2s5 170 384 t7 gffi 521 831

Aksjekapitalen beslår av 248 3 I 8 203 aksjer à la. l.

Bankens 20 største aksjonærer pr 31.12.2017
I Prioritet Group AB
2 Io Capital AS

3 Songa Tradinglnc
4 Bara Eiendom AS

5 Hjollegierdelnvest AS

6 Hava Financials AS

7 Sandsolo Hplding AS

I Citibanh N.A.
9 TFjell Ventures AS

l0 Sportsmagasinet AS

ll SwcdbankAB
12 Elcrem AS

13 Mike AS

14 Finn GrEve-Isdahl

15 Mj Capital AS
16 Bjøm Dahle

Verv

Stpemedlem

Var¿medlem av
styret

Antall aksjer
29 365 749
27 54493s
19 865 063

il 663 104

l0 000 000

s 480 572

5 42A 405

5 300 000
5 300 000

5 064729
5 000 000

5 000 000
4 646 854
4 540 000

3 753 782
3 560 697

Eierandel
11,830/o

11,09/o

8,007o

4,700/o

4.03o/o

2,2Lo/o

2,180/o

2.13o/o

2,13o/o

, 2,040/o

2,01o/o

2.0Lo/o

L,870/o

L,83o/o

l.5lo/o
1,430/o

17 Las Invest AS
18 Høysæter T-Banecompagnio AS

19 Stian Mlú<elsen AS
20 Memo Capital AS

Andre alcsionærer

3 103 672
3 100 000
284L 464
2 510 610

85256 567

L,25o/o

L,25o/o

L,l4o/o

l,0lo/o

Totalt

ÂRSRAPPoRT 2017
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Ledelse, styre og nærstående aksjonærer pr.31.12.17:
I BørtH. Gjendem CEO

2 ' TomRimestad COO

3 MartinValland CTO
4 Lene Sjøbakk CFO

5 Hans Ljøen CRO

6 Ían Grwe-Isdahl Styreleder

7 Tore Amundsen Styremedlem
Varamedlem av

8 Sigve Heldal styret

9 Andre nærstående parter

22347lt
| 733 012

L 544964
411 553

259339
2 200 500

| 452336

0,90o/o

0,74o/o

0,620/o

0,170/o

0.10olo

0,ïf/o
0,587o

0,187o

0-0lo/o

456 595

28 000

Totalt

Opplysninger om tegningsretter:

Det er totalt 20 000 000 fiitstående tegningsretter à NOK 1,50.

Tegningsretter for ledelse, styre og
nærstående pr. 31.12.17 :

I Bent H. Qendem CEO
Varamedlem
av st5tret

coo
cTo
Styreleder

cRo
cFo
Varamedlem
av styfet

Styrsmedlem

10 321 010

Tegningsretter
2 875 000

2 200 000

I 800 000

I 800 000

800 000

500 000

500 000

100 000

100 000

2 Las Inrast AS

3 Tom Rimest¿d

4 MartinValland
5 Jan Greve-Isdahl

6 Hans Ljøen
7 LeneSjøbakk

8 Sigve Heldal

9 Tore Amundsen

Opsjoner
55 555

55 555

tJ )))

55 555

55 555

55 555

55 555

Totalt t0 675 000 388 885

Widerøe har en opsjon på 4 241 782 al<sier til en innløsningskurs på NOK 4.7 150 (utþer olsobet 20 18).

ÅRSRAPPoRT 2OI7
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f.{cte $ Kapit*ldeknlng

ßeløp i htsen kroner 3r.12.2017 31.12.2016

Alcsjekapital

Overlars
- Utsafr skattefordel ofl andre immaterielle eiendeler'm.v

248 318

273 t29
-38 862

t99Mt
131 534
-22355

Ren kjernekapita!
Armen godþiørt ti emekapital

482 586
50 000

308 640

Kjernekapital
Tilleeg$kapital

532 586
50 000

3018 640

Ansvarlig kapital 582 586 308 ó40

Kredittrisiko:
Institusjoner
N{assemarkedsengadj ementer

Msligholdte engasj ernenter

Oblþsjoner med fortrinnsrett
Andeler i verdipapirfond

Øvrige engasjomenter

Foretak
Stater og senhalbanker

Lokale og reionale myndighoûer

Markedsrisiko
Operasjonell risiko

58 014

t 658723

147 462
3 82r

86 850
ttg892

63 380

196 7ß
414

t5 703

843 939

26t2

3L642
98 814

t6 744

97561
Credit Valuation ustment

Beregningsgrunnlag 2335339 I 107015

Ren kj ernekapitaldelcring
Kjernekapitaldekning
Ansvarlig kapitaldekning

ÂRSRAPPoRT 2017

27,9 o/o

21,9 o/o

27,9 0/o

o/o

o/o

o/o

20,1
22,8
25,0
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N*te ö Likvlditetsrisikç

Likviditetsrisiko utgjør risikoen for at banken ikke er i st¿nd til å innf¡i forpliktelser ette¡ hvert som de

forfaller. Likividitetsrisiko oppstiår som følge av ulik restløpctid på fordringer og gield. Likviditetsrisikoen

vurderes som lav da en stor andel av bankens aktiva er forvaltet i en likviditetsportefølje som er lett

omsettelig.

Fo rfallsovers tkl 31.12.2017

Mlndre 'l-2 mnd 3-12 mnd
ênn
I mnd

l-5 år Uten Totalt
restløpetid

Belør¡ i tt^æen kroner

Mer
enn
5år

Utlån til og fordringer p,å

kredittinstitusjo
Utlån til og fordringer på kunder
Gjeldsinskumenter
Øvrige eiendelsposter med
restløpetid
Ë,iendeler uton restløpetid

56 000

75 396
| 374

118 509
3r2329

129 602
357 074

226 868
3 036

t26 t99

L 268 747
8 700

56 000

2 352 188
756 53ó
r21 573

8592 8592

Sum eiendeler 132770 430&ì8 4ffi676 9ó4 565 1227 47 I5y¿ 3 300 888

Innskudd fra og gjeld til kunder

Annen gield mod restløpetid 2t 571 4462 2765 98 399

2 651 861

r27 t96

2 65t
861

Sum cield 2t 51L 4 462 2765 98 399 2 119 057

Mindre
ênn
l mnd

l-2 mnd 3-12 mnd l-5 år Mer enn Uten
5är restløpetid

ïotalt

Beløo i tusen kroner

Utlån til og fordringer på

kredittinstitusjo
Utlån til og fordringer på kunder
Gjeldsinskumenter
Øvúge eietdelsposter med
restløpetid
Eiendele¡ uten rostløpetid

772

89 312 lr0 696

l 481

52 416 786 850

47 840
43 059

5l 219

840 038
301 265

44 544

12 380 12 380

51 219

53 4t7

Sum eiendeler r04636 8e3L2 tt2949 r43315 7868S0 12380 I 249
441

lnnslardd fra og gield til kunder

Annen siold mcd reetløpetid r0 604 2552 I 500

903 406 903 406
146ffi

Sum eield r0 604 2 552 r 500 903 406 918 062

ÅRSRAPPoRT 2o1t
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l'or utlån til og fordringer på kundor viser forfallsoversikten samlot gjensLående engasjøne,nt fordelt på avtalt

gjørværende tøpetid. Løpende avtalte avdrag er ikke hensvntatt.

ÂR9RAPPoRT 2017
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Note 7 Renterlslko

Banken har ingen eiendeler eller forpliktelser med fasbente. Renterisiko oppstår som følge av at rontebærer¡de

eiendeler og gjeld har ulik gjenstående rentebindingstid. Som følge av de¡r ulike rentebindingstiden vil ikke

banken lornne gjørnoniføre rørteendringer parallelt for alle balanseposter på samme tidspunkt. Tabellen under

viser tidspunld frem til avtalt endring av rentebetingelser:

31.12.2017
lnntil I Mer enn

l-5 år 5 år
Uten rente

i tusen lcroner

Utlån til og fordringer på

kredittinstitusioner
Utlån til og fordringor på londe¡
Gjoldsinshumenter
Illce rentobærende eiend eler

1-3 mnd gl2

2352188
312329 357 074 3 036 8 700

Totalt

56 000

2 352 188
757 910

134791 134791

56 000

76770

eiendeler 132770 2 6&51 888

Innsl$dd fra og gield til lcunder
Ansrarlige lån
Ikke rentebærende gield

2 651 861

98 399
2 651 861

28797
98 399
28797

Sum sield 27fl260 28797 2779057

31.12.2X16

Beløp i tusen lwoner
lnntil I

mnd
Mer enn

6ãr
Uten rente

Utlån til og fordringer på
kedittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Gjeldsinshumenter
Ilke rontebærende eiendeler

840 038
89312 ll0 696 47 840

5L219

53 4t7
56924

Totalt

51 219

840 038
301 265

56y20
Sum eiendeler 104 636 929 350 110 ó96 47 Ut ffiv20 t249Ur

I¡rnslcudd ûa og til ls¡nder 903 406 903,106
14 656Ilfte

Sum si

t4 656
14656 9180ó2

ÂRSRAPPoRT 2017
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Sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalysar under måler effelten av I prosenþoeng renteøkning på rentebærende eiendele¡ og gield per

3L.12.17 . En renteredulcsjon på I prosørþoeng vil ha tilsvarende offeld med motsaú fortegn.

Effekt n 196 ølcning i rentenivå 31.12.2017 31.12.2016

Utlån til og fordringer på kredittinstitusioner
Utlån til og fordringer på kunder

70
2940
2431

64
I 050
L704

Innskudd fra og gield til lander
Ansvarlige lån

-4 420

-246

-r 506

Dersom finaruieringskostnaden vil øke har banken en mulighet til å øke utlånsrenten, Dette kan imidlertid slå ut

på utlånsvolum som følge av konlo¡rransesiûrasjonør, og banken vil derfor vurdere å etablere rentesilcring.

ÂRSRAPPoRT 2017
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Ncte I åmmateri*lle eiendelsr og vmrige driftsrnidler

Beløp i fixen lcroner Programvare/
svstem lnventar Totalt

Anskaffelseskost 0 l. 0 1. 20 17

Tilgang
Avs¿ns

15 689

32 008

597

I 810

16286
33 818

Anskaffelseskost 31. 12.2017

Alú<umulorte av- og nedskivnìnger 01.01.20I7
Äcets avskrivninger
Äaets nedskivnins€r

47 697

-2791
-5 557

2 407

-25t
-401

50 103

-3 042
-5 957

Alrlcumulerte av- og nedslaivninset 3 1-12.2017 -8347 -652 -8999
Balanseført verdi 31. 12.2017 39349 r 755 4tr04

Økonomisk levetid

Avshivningsplan
5år

Lineær

5Ar

Lineær

hogramvare/systern er relatert til utviHing av IT-system og plattform for bankens utlånsvidcsomhet formidling av

lån på nett og integrasjon rned bankens låneformidlere. Banken har fått god\ient et skattefunn-prosjekf i forbindelse
med uh,iklingen av IT-platformen. Totalt tilskudd fra Skatûeñmn ordningen i 2016 rar NOK 1 226 tusen, som er
med på å redusere immaterielle eiendeler tilsvarende (NOK 2 328 tusen i 2015 hvorav NOK I 992 ble fønt som

reduksjon av anskaffelsoskost programvare/system). Ingen tilskudd or motta$ fra Skåttefunn i 2017.

ÂRSRAPPoRT 2017
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lNcte 9 Lønnskostnad*r og ytelser

20,17 2016

Banken hadde i gjennomsnitt 29,4 årsverk i 2017, sammenlignet med 18,3 årsverk i 2016

Beløo i huen kroner

Lønrn

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Sosiale kostnader
Andre
porsonalkostnader

Aldivert lenmskostnad tilknvttet IT-utviklins

26 t0l
5 395

I 490

416

563

-7 463

t2 tt2
223L
I 005

387

Sum 26 503 15 735

Godtgiørelsesordning 
ngen den 17. mars 2016. ordningen besLår av to deler:Godglørelseordningen ble godkjent på generalforsarnli

r Individuell del: Bonus i henhold til ìndividuell vrudering hvor 50 o/o utbetales kontant og 50 o/o utbetales i
form av at den ansatte får tegne seg for aksjer i Monobank ASA.

a Generell del: 1,5 månedslønn

N{aksimal bonus for alle ansatûe for programmet 201712018 t 5,26 MNOK totalt, mens malcsimal bonus per ansaü

er begrenset til 50 o/o av årlig lønn.

Per 3L.12.2017 er det avsaü MNOK2,2 i resultahegnskapet.

Aksjeopsjoner
For å tilrettelegge for både bonus- og aksjeopsjonsprogrammet har styret fi¡llrnakt til å utstede 2,2 millioner nye

alsjer i Selskapet. Det ble i 2016 tildelt 999 990 opsjonor, se note 15 for mer informasjon. I løpet av 2Al7 ble dat

tildelt ytærligere 284 953 alcsjer til de ansatte i forbindelse med bonusprogrammet for 2016.

Ansattelån

Ansa$lån ble vedt¿tt på styremøtet i april 2016. Kriteriene er som følger:

Lånebeløp er opp til TNOK 250 + TNOK 200 (se note 18 for mer info)

Renten er fastsatt ut i fra normrenten +lo/o p.a. Normrenten kan justores inntil seks gangor i årot uten 6

ukers varslingsfüst. Det er ingen gebyr tilknyüet ansattelån.

ÂRSRAPPoRT 2017
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a
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Godtgjørelse til ledelsen

Beløp i tusen kroner Grunnlønn Bonus Verd¡ av Annet
t¡ldelte
aksier

P€nsjon Sâm let
godtgjørelse

Lån

CEO
CFO
coo
CTO
cRo

I 168

916

I 134
L t34
I l0l

259
t75
'2ß5

265

14l
75

135
135
It6

I 648
L235
I 618
| 6t6
I 530

250
250
250

9
9

l1
9
9

7t
60

73
73
7l

Sum 5 453 | t99 601 47 3,{8 7il1 750

Godtgjørelse til styret

Annet
samlet

oôdtdiørêlse

2016

Honorar
Samlet

ooaltoiørelse

2017

Beløp i tusen kraner Annet

Jan Greve-Isdahl*
Meüe Henriksen*t
Sølvi Nyvoll
Tangen**
Toro Amundsen

Tore N{alme

Anders Silkesberg

Tore Hopen

Lars Anders Skår

70t 801

40

40

35

20

35

35

450 550

40

100

40

40

35

20

35

35

t2
4

4
4
4

4
4

40

35

20

35

-35

Totalt honorar 701 305 I 006 4f) 36 755

*Jan Greve-Isdahl er innleid som konsulent og fakfurerer Monobarik ASA med et månedlig konsulenthonorar på

TNOK 58,4 inkl. mva.

**Inkludert kompensasjon for medlem av rovisjons- og risikoutvalget i banken

llonorar til revisor
Det er i regrrskapet koskradsført følgørdo honorarer til ekstem revisor (inkl. mra.)

Beløp i tusen kroner 2017 20'16

Lorpålagt revisjon
Skatterådgi1'ning

Annen bistand

826 300

553 250

Sum I 3?9 550

ARSRAPPoRT 2017
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2017 2016

Nat* 1 ü Adr"¡l inistrasjanskostnader

Beløp i tusen kroner

IT driftskostnader
Salg og markedsføing
Leie lokaler og kontorkostnador
Reise, kompotanseutvikling og sosiale koshrador

Mdlertidig bemanning
Andre adminishasjonskostnader

6 186

35 141

2459
2751
3 849

rt32L

2 013

t6 470

r702
1692

t0 673

Sum adm

ÅRSRAPPoRT 2017

708 325/,9
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Nste 11 $katt

Beløp i tusen kroner 2017 2016

Mi dlerti di ge fors hj el ler

Anleggsmidler
Geldsinstrumeirter

a

-9126
-44

-2415

Netto midlertidi ge fors$ eller
Undcrslardd til fr ernføring

-9728
-24640

-2 456
-47 066

Grunnlag for utsatt sløtt/(utsatt skattefordel) -34 368 -49 521

(Utsatt skatt)lskattefordcl
Il¡ke bal¿nseført utsatt skattefordel

I 592 12 380

Utsatt skattefordel i balansen 8592 12380

Resultat fø¡r skattekostnad
Permanente forskj eller

Emisjonshonorar ført direkte mot egenkapital

Endring undersladd til fremføring
Endrins i forskieller som inngår i grunnlag for utsatt skatlskattefordel

23 743
35

-7 982
-22426

6629

-r0 993
-738

-7 504

1625t
2983

Grunnlae for b€tålbar slcatt

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt

Endring i utsatt slcatt/skattofordel
Endrins i utsatt skattiskattefordol som følge av endret skattesats

5 784 -2787

Skattekostnad i resultatresnskapet 5784 -2197

Avstemming av årets skattekostnad

Regnskapsmessig resultat føn skafrckostnad

Beregnet skatt

25 o/oav permanente forskj eller

Avseûring skatüoeffeld av skaúefunn

23 743
5 936

9
-16 I

-10 993

-2748
-184

TM

skattesats

Skattekmtnad i resultatregnskapet 5784 -2787

ARSRAPPoRT 2017
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Ncte 13 ßundne midler, garantier og ikke*balanseførte
forpliktelser

I hnen

Skattet¡ekk
Husleiedepositum

t323 829
t?ß9 505

AnennpPonr zorz

12.02.2019 kl 14:25
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Ncte 13 $p*sifikasjon av andre fordrinçer Õ# *nnen gjeld

Beløo i fusen kroner 2017 2016

Påløpt agenthonorar

Forskuddsbstalto kostnader

Andre forskuddsb€t¿linger, oootientc inntelÍer eller andre eiendeler

80 817

I 133

3 I45

298L5
255

t226
X'orskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 85 095 31296

Leverandørgield
Skyldige feriepenger
Skyldige offørtlige
avgifter
Tilbakeholdt sløttetrekk

Påtøpte provisj onskostnader

Påløpt forsilaingspremie - klientmidler
Påløpte renter ansvarlige lån

Andre påløpte kostnader

10 365

2330

3 620
I 319
5 692

119

342
5 010

6 960

I 500

1747
829

3 620

kostnader mottatt ikke inntekter 28797 14 656

ÂRSRAPPoRT 2olz
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f{ste 14 $pesifik*sjon av r*nter oü prsvisjoner

Beløo i tusen kroner 20/17 2016

Ronteinntekter utlån og fordringer på
lamder
Ronteinntekter utlån og fordringer på
krediúinstitusjoner

Andro rontoirurtekter
Renter og lþørde kostnader på innskudd fra og gield
til kunde¡
Rentekoshrad ansvarlige lån
Andre rentekostnader os lisnende kostnader

195 30r

r06

5 795

6L t77

2367

- 119

t8

-31561

-2165
:7

Netto rçnte- og
kred ittnrovisi onsinntekter 167 69 54406

hovisj onsinntelf forsikrìng
Etableringsgebyr
Andre gebyrer

| 522
9 4t2
3 924

5 586

Provisjonsinntekter og inntekter fra
banktienester 14 857 5 586

Asentorovision 44983 -7 433

Provisionskostnader os kostnader ved banktienester -249ß -7 433

Inntekt fordelt på geografi

20t7

Norre F¡nland

2016

Norre FlnlandBeløo I tusen kroner

Renteinntekt
Provisjonsinntelder og irurteldø fra banktjenester

Netto verdiendring og gevinst/tap på raluta og I'erdipapirer

ÂRSRAPPoRT 2017

189 -360

ll 887
-2372

1l 842

2970
9t6

63 5M
5 586

-259

12.02.2019 kl 14:25 Brø n nøysu ndreg istrene

34

Side 39 av 50



Arsregnskap regnskapsåret 2017 for 913460715
I-I

== Brønnøysundregistrene

Nst* 1$ tpsjon$prüSräm for ans*tte

Styret har fullmald til å utstede 2,2 millioner alajer tilknlttett bonus- og aksjeopsjonsprogrammet for ansatûe. I
20 16 ble 999 990 alajer allokert for dette formålet. Se note 9 for mø informasjon vodrørende kriúorier og
betingelser relatert til bouns- og aksjeopsjonsprogrammet for ¿nsatte.

Viikelig verdi av aksjeopsjonsprogranirnet for ansatûe er beregnet ve.d hjeþ av

opsjonsprisingsmodellen Black-Scholes. Kostnaden er ført under lønnskostnador. Virkeligverdi er

regnet ut basort på følgende forutsetninger:

r Opsjonene blir larn innløst dersom visse laiterier blir oppfult innen 28. mars 2018
o Opsjonone er ikke overferbare
e volatilitet: 32,30o/o
r Risikofri rerúe: 2,00o/o
o Innløsninsgpris: NOK 2,80 per alcsje
. Alcsjekurs på tildelingstidsprmkl NoK 2,80

Estimert virkslig verdi er NOK 0,38 per opsjon. Totale kostnader tillcnyttet er beregnet til TNOK 384.

En oversilf ovor imrvilgede opsjoner er vist rurder:

:15i"' Antail

Per l. januar 2017
Innvilget i løpet av årot
Innløst i lqpet av året
Utlerpt i løpet av året
Kansellert i løpet av året

NOK 280 999990

222220

Per 31. desember 2017

Kan innløses per 31. desember 2Al7
Utestående alajeopsjoner ved slutten av året utløper 28. februar

ÄRSRAPPoRT 2OI7

NOK 2,80 777 770
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N*te 16 ïVlarkedsrisiko, valutarisìko cg finansielle dsrivater

Styret har etablert retningslinjer for bankens invesûeringer i obligasjoner og verdipapirer, i
tillegg til retningslinjer for håndtering av valutarisiko relatert til bankens virksomhet i Finland.

Låneporteføljen i Finland er elaponert for svingninger i EUR ettersom alle lån i Finland er utstedt i
EUR. Banken ønrsker å dempe dørne risikoen ved bruk av NOK/EUR terminkontralúer.

Lån i EURper 31.12:

Bokført verdi av finansielle derivater
Beløn i bßen kroner

406 810 0

3t.12.20t7 31.t2.20t6

NOK/EUR t€rminkonûakf er
hrnskudd holdt som sildcerhet

-8376
9 750

Netto finansielle derivater

ÄR9RAPPoRT 2017

| 374
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Note 17 Ansvarlig lån

Beløp i tusen løoner
Bankene ansvarlige lån
bêstår.aU:' ,_, : lSlN R€nte Forfallsdato Omkostn¡nger 2017 2016

Evigvarerde fondsoblþasìon med
irnløSningrettforutsteder NO0010804784 3mndNibort7% Evigvarende 851 50000 0

ARaRAPPoRT 2otZ
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Not* 18 F{sndels*r *tt*r balansedä$fin

Det er il¡Ice avdekket noen vesentlige hendelser etter balansedagen.

Den 18. januar 2018 godkjørte styret ytterligere lån til ansatte med ansattbetingelser på inntil TNOK
200.

B¡nken bosluüet den 14. februar å inngå en forward flow avtale med Axactor. Denne er giort på
fordelalúige vilkår knyttet til bankens fremtidige tapsavsetninger.

Samarbeidsavt¿len med Raisin ble inngått i november 2017. Selskapene startet forberedelser til
lansering i januar 2018, og Monobanlcs tilbud var tilgjengelig på Raisins portal fra 13. februar.

Ërklæring fr* $tyr*t og daçliç leder äv fflonsþ*nk A$A

Bergen, I 4. februar 2A1 I

Vi erklærer at etter vår beste overbevisning er årsregneskapet for 2017 for Monobank ASA utarbeidet
i samsvar med gieldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde
av selskapets e¡endeler, forpliKelser, finanielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2017.
Vi erklæ¡er også at årsberetningen gir en retfuisende oversil( over utviklingen, resultatet og stillingen
til selskapet samt beskriver de mest sentrale risiko- og usikkehetsfaKorer konsernet og morselskapet
står overfor.

\ {,.*i q,'if*o.r",t,v-r
Tore Hopen Mette Henriksen

ir , ,"! l{rr,1,...,'.',''.'''

Tangen
{*A*,Ar* Lars Arne Skår

VaramedlemSølvi

Bent
Banksjef

ARSRAPPoRT 201 Z

Tore Amundsen
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Til generalforsamlingen i Monobank.{SA

tÌ aulzerzç íg ¡'euís*rs ber e*úrzg

Uttalelse om reuisj onen av âr sreg nskapet

.hi;nfrhrsjon

Vi har revidert Monobank.{SAs årsreguskap som viser et overskuiltl på kr r7 9óo ooo. ,4rsregnskapet
l¡estår avbalanse per 91. desember zor7, resultahegnskap og kontantsbømoppstilling for -

regrskapsåret avsluttet per denne tlatoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det meilfølgenile ârsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskriftel og gil et
rettvisenile bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember zor7, og nv dets resultater og
kontantstrømner for regrska¡xåret avsluttet per denne tlatoen i samsvar metl regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

( ìru nn l c g .f or ktsn kl usitsn e n

Vi har giennomføft rwisjonen i samsvar med lov, forskrift og gorl revisjonsskikk i Norge, herunder tle
internasjonale revisjonsstandardene International Standards onAuditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standaldene er besluevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. \4 er uavhengþ av selskapet slik det kreves i lov og fonkrifg og har overholdt vltre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar metl disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilsh'ekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

lì.:ric¡ rn/irrrncrsion

Iætlelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øwig informasjon består av ånl¡ereùringen,
ledegiørelsene om foretaksstyling og samfunnsansvar, men inklutlerer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetnin gen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vllr oppgave å lese øvrig informasjon merl tlet
formñl å vurilere hvorvitlt tlet foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvúg informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har oppalbeidet oss untler revisjonen. eller hvowiilt tlen tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Delsom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen innehokler vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting li rapportere i så henseende.

Sty r e ts o ç1 cfu ç¡ li ç¡ le ile r s u n st.. etr,fiir cîrs reg ris licpef

Styret og daglig leder fledelsen) er ansvarlig for å utalbeüle årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at ilet gir et rettvisende bikle i samsvar med regnskapslovens legler og god

PriæwaterhouseCoopersAS, funduiksbodene zA, Postltoks 3984 - Srtrtduiken,NO-¡931 Betyen
T: oz3t6,org. no.: 987 oog 7t3 MFA, www.pwc.no
Statsautoriserte reußorer,nedÌannter au Den ¡torske Reuisorforerùry og autorisert rqnskapsførerselskap
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Uavhengig revisors beretning - Monobank ASA

regnskapsskikk i Norge. lædelsen er også ansvarlig for slik internkonboll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av lhsregnskapet mfi ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt tlrift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for llrsregnskapet sll lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

.Rcr¡.:isnrs $pÍ:ll({¿.rer oç¡ ¡slikter uu} ret:iqion<:*, e*t årsregnskrspcl

Vårt mål med revisjonen er å oppnâ bebyggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som føþ av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konHusjon. Betryggende sikkerhet er en høy gratl av sikkerhet,
men ingen gnrnnti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i l.torge,
hen¡n<ìer ISÈene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer'. Feilinformasjon kan
oppstå som føþ av misligbeter eller utilsikþde feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig <Ìersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet knn forventes å pllvirke økonomiske besluhringer som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forsla'ift og god rwisjonsskikk i Norge, heruniler IS.A,-ene,
utøver vi profesjonelt s\iønn og utviser profesjonell skepsis giennom hele revisjonen. I tillegg:

. identilìserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regrskrpet, enten det sþltles
misligheter eller utilsiktetle feil. Vi ufformer og gjennomfører revisjonshandlingel for å
håndtere slike risikoer, og innhenter rcvisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensikbmessig som
grunnlag for vår konkhsjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som føþ av misligheter
ikke blil avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som sþliles utilsiktede feil, sirÌen
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelfltelser, uiktige fuemstillinger
eller overstyring av internkontroll.

. opparbeider vi oss en forstÂelse av den interne konh'oll som er relevantfor revisjonen, for å
udorme levisjonshantllinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for g¡ msning om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anventlte reg¡skapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarùeidet av le<lelsen er rimelige.

. konklutlerer vi pâ hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen veil
avleggelsen av regnska¡let. basert på innhentetle revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig wikkerhet lnyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betyilning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkludeler metl at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves tlet at vi i revisjonsberetningen henleiler oppmelksomheten pâ
tilleggsoppþningene i repskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilshekkelige, at vi modiliserer vâr konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen,
Etterfølgende hendelser eller forholil kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter
driften.
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. evaluerer vi tlen samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet repÌesenterer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en mÄte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styÌet blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi uweksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
konbollen.

Uttalelse om wrige loumessíge krau

.l{onlcirrsl<rn tnn i¡r sb erctnin ç¡ e n

Basert på vår revisjon av ltrsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberebringen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunru¡ansvår om årsregnskapet
forutsetringen om fortsatt drift og folslaget til anvendebe av overskuildet er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar metl lov og forskrifter.

.hir nlc lir qirln o m r e g istr er i n ç¡ oç¡ ck :ku m ent c qi ttn

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som læskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppilrag (IS,{E) 3ooo
<Attestasjonsoppilrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for onlentlig og orærsiktlig
registrering og dokumentasjon âv selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og gotl
lrcKøringsskikk i Norge.

Bergen, 14, februar zorS
Prieewaterlror¡seCooperr AS

Jon Haugerlig
Statsâutoriseft revisor'
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lil generalforsamlingen i Monobank ASA

LIauIt eng i q ¡'euÍsur.s åeref r i ir rr¡

Uttalelse om reuisjonen av årsregnskapet

riiriÈ,¡¡.si;in

*þ
pwc

Vi har revidert Monobank ASAs årsregnskap eom viser et oversl<udd på kr rz g60 ooo. Å¡sregnskapet
består av balanse per 3r. desember eo-lz reåuhat¡egnskap og konanistrøróíDr-diñi;
regnskapsäret avs¡uttet per denne dåtoen og ooter til årsiegriskapet, hen¡ndeiet samäendrag avviktige regnskapspúnsipper.

Etter vår menì¡.rg er det medføþnde åroreglslapet avgitt i såmsvår meil lov og forskrifrer og gir et
::j3':* bjj:-av selskapete ñnanstelle stilling per 3i. desember 2"r7, os 

"u"d"-rr-*;üåt", 
og

l(ontantstrø¡nmef Iollegnskåpsåt?t åvsluttet per denne datoen i samsvar ñed regnskafslovens-regler
oggod ¡egnsk¡psskikk i Norge.

cl i::: u,i r' i I a g ju, * orr Å'iii s¡,iire'r

Vl har giennomføn rtvisjone^n i samsvar med lov, forstrift og god reviE'onsekikk i Norse. heru¡der de
intenråsjonale rev¡sjonssrandardene r¡ternation¿l SranaaroË õn Àuaiiínfdó_;;;i:üi;;,ppt*., ogplikter i henhold til disse standa¡dene er besk¡evet i Revisors-oppgayer og plikter ved ævís;on av
årsregnskapet. M er uavhengþe av selskapet stik det truues ¡ ldu ü torsiåf,, oäito. iuJrrror¿t ø*
øvrige eti¡ke.folpliktelse,r i samsv¡r med ilisse k¡avene. Ëtter vâr olpfainìñ.r-ññüi
rwisjonsbevis tílstrekkelig oghensiktsme,ssigsom gn¡nnlag forvåiñkñion,--'--.*'

Øurig itt lis¡lu<tsiott

lædelsen er ansvarlig for øwig inforarasjon. €turlg informasjon består av årsbcrctnincen.
redegiørelsene om foretaksstyrin8 og sa;1funnsañsu"., m",iinLluar.". illi" ãili"g;rrË;t og
revisjonsberetn in gen.

vûr. uttâl€lse om revisjonen av årsregnskapet dekler ikke øwig infornrasjou, og vi attesterer ikke den
øwige informasjonen,

I fo¡trindelsemed. revisigne-n ay âryregnskapet er det vår oppgave å leoe ovrig informasjon med det
lormat ¡ vu¡dere trvorv¡dt det foreligger vescntlig inkonsistens mellom øwig informa$ãn og
fmreg;nslapet, kunnslap vi har opparbeidet oss-under revis¡onen, eiler hñ;did;iry"etatende
inneholder vesentlig feilinforma$on,

Dersom vi konkluderer med atden øwige informasþnen inneholder vesentlþ feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting I rappone;re i sâ heoseende,

$t y ruls o q rî a, iil i /trliJr..ç <¡ r¡.s ua ¡' ¡i,: ri.s r,,.; r, i d ct ¡, e t:

tr:lls^914t!.1*^9"!:llgt :. anwarlig fo¡ ! qtarbeide årsregnckaper i samsvar med tov ogÎoßkrifter' hen¡nder for at det gir et rettvisende bilde i samgvar ñed regnskapslovens reger ofgoO

Príæwaterhouse&opers áS. Sandvi/<sbodene e^, pc"rlttnks,3gfd - Sandù,¡?cn, NO.SBI,5 Bo¡gcn
T: oz3t6, org, no.: 987 oog vg MUA, w.Inflc.no
stotsautorísette ruuísorer, medlemmer au Den nor*e Reuisorlorening og autorisert rcgns]rrlpsÍøtctsels¡g¡p
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fgi,P!:L$_il,I.qrse' tædelsen er ogsã ansrrarlig for slit internkontroll som den finner nødvendiglor ã ¡(unne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder veoentlig feilinformasjon, verken ;; fuigÊ
av misligheter eller feil.

I*,.$*¡9:l* fy lfr^rE*=Y_p.lt-S tedetseT^ta_standpunkt til setskapets evnetit forrsan drift os
opplys€ om torhdd av b€tvdning for forGatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grinn
for åsregnskapet så lenge det ilike er sannsynlig at virlcomheËn vii bii;*itil. -- -'-' .'

ll¿:¡,'i.scrs (ryr¡{lcuc¡' i,r¡ ¡:il;kt,:.r' ¡rsi',i,|'üi¡r¡r,,r ou å,.*r,,ä,r* iapcr

Vårt.mûl med rcvisjonen er å oppnå betryggende sikkerher for at årsregnskapet som helhet ikke
innehotder vesenttþ feitinformãsþn, verkãn som føtsu ., ;istish;i;;-íu";ìãi"ñ.iåãääiîi;äil.,ei *revisjonsberetning som innehotder vår konktusjon. Èo"y-gs;ndã;¡kk";lr;i ;; töHd- av sikkerhet,
men ingen garanti forar en revisjo_n utført i samsva¡ neälu, toæhin os;"d!;,,i;Jä;Ëkk ¡ ¡¡orge,-
herunder ISA-ene, alltid vil avde-l:ke vesenltigfeilinformasjoi .or .tobtift-t. i.riiíüñä¡oo r..ngnstå-so-ntøþ av t¡slithetcr eller utilsikáe feil. Feilinfoqasjon blir wrdertdm váùnuç aersom
de n enkeltvis eilersamlet med rimdighet kan fowenre" å pil;k;;Ìo;;irí.; b".iöi"Eo *,obrukerne forcta¡ basert på årsreg¡sk;pet.

som del¿v en revisjon i samwar r* r*, forskrift,_og- god rwisjonsskikk i Norge, henrnder ISA-ene,
utøver vi profesjonelr sþønn og utviser profeejoneu õkãpstu giúno. hJt;*iõ;i"il.îü"s*

opparbeider vi oss en forctåelse av den inteme kont¡oll ¡om er rclevant for re¡¡isjo¡en. for å
uÉorme rwisjonshandlinger som er hensiktsmessis. 

"te. 
o","i"nd-irl;iãi,å, riäñi,ËËi iäi.¡ gl

uttryP.k for en mening om effektiúteten av setskape;ts interne kontrcil,

ev¡lue¡er vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensikBmessise os om
negnskapsærimatene og tilhørende notõoppljsìringer otri¡i¡¿í""-lã¿"Ëiä rimolige.

I-o.1!"1ï.. ti pg hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetninsen ved
avteggelscn av rêgnskåpet, ba6e¡i på innhented€ rcvisjonsbevis, og hvowidt det foreliire¡
vesentlig usikkerhe¡ knynet til hendelser eiler fo¡hota ro- t"n'siãp" $it;; ñä;ïi;
selslqpets evne til forteått drifr. Dersom vi konkluderer med at detãruu"rer*"."ntliË 

--
'lqiklterhet, keves det at vi i revisronsberctningen h*nløutãpp..rl"or.r,"t";;ã"-"
Hiffi i:Ëff iîåîååËl*xl¿'lï'ff ff n1*-,#"äi,r,'*.¡,åïJ.i*i;å*_
lonkl-usþne-r e.r basert på ¡",'isio-Dsb€vis i¡;he'ter innuïãatér øi Ë-rjài-Ëi"-'iiüËi.
Etterfølgeade hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapeíikk; fordn;;-
drifren.
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. evaluerervi densamlede presentasjonen, stnrktuæn og innholdet, inkludert
frlleggsopplysningene, og hvorvidt Ârsregnskapet representercr de underliggende
transaksjonene og hendelsene på eu måte som gir et rettviscnde bíldc.

Vi konmuniser€r med styret blant üDet om det plânlagte omfanget av revisjonen og tll hvilken tirl
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi uweksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisJonen, beru¡der om eveltuelÞ svakheter av betydningì den interne
kontrollen.

Uttalelse om øsríge lovmessíge krau

Ko¡r kJru,s¡i..¡n olr C!r'sôerul n íngor

Basert pl vår roisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, uener vi at oppþningene i
ârsberetningen og iædegiørelsere om furaaksstyring og samfunnsansvar oriãisregn-skapet,
forutsetniagen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistlnte med
årsregnskapet og i samwar med lov og forslrifter.

Ko n Å lu.s¡i r ri or;i lrir¡ rsÉ*zrii rr¡ or¡ doku nrer¡ í¿rs)ì:r r.

14.

Jon

AS

Ir.
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ÅnsnncNSKApET FoR REGNSx¿.psÅnrr 2016 - GENERELL INFoRMASJoN

Enheten

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Regnskapsår

.&rsregnskapets periode :

Konsern

Morselskap i konsem:
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Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:
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913 460 71s

Allmennaksjeselskap
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5OI4 BERGEN

01.01.2016 - 31.12.2016

Nei

Regnskapslovens alminnelige regler

Lene Sjøbakk

02.03.2017

Nei

Grunnlag for avgivelse

,{r 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

Är 20 I 5: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

Det er ikke krav til at årsregnskapet rn.v. som sendes til Regnskapsregisteret er underlegnet. Kontrollen på at dette er
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årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet erfastsafl av kompetenl organ.
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Resultatregnskap

Beløp i: NOK Note 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Renteinntekter og lignende inntekter

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 14

Sum renteinntekter og lignende inntekter

Rentekostnader og lignende kostnader

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gield til kunder 14

Sum rentekostnader og lignende kostnader

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel

avkastning

Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel

avkastning

63 544 000

63 544 000

9 138 000

9 138 000

54 406 000

-259 000

-259 000

5 586 000

s 586 000

7 433 000

7 433 000

15 735 000

15 735 000

427 000

427 000

83 000

83 000

344 000

39 000

39 000

t27 000

127 000

11 088 000

11 088 000

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Andre gebyrer og provisjonsinntekter

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Andre gebyrer og provisjonskostnader

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer

som er omløpsmidler

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og

verdipapirer som er omløpsmidler

Andre driftsinntekter

Sum andre driftsinntekter

Lønn og generelle administrasjonskostnader

Lønn

Lønn m.v.

14

l4 0

0

00

00

9
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2016 201sNote

Resultatregnskap

Beløo i: NOK
Administrasj onskostnader

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle

eiendeler

Ordinære avskrivninger

Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og

immaterielle eiendeler

Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader

Tap på utlån, garantier m.v.

Tap på utlån

Sum tap på utlån, garantier m.v.

Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinstltap pår

verdipapirer som er anleggsmidler

Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap

på verdipapirer som er anleggsmidler

Resultat av ordinær drift
Skatt på ordinært resultat

Resultat av ordinær drift etter skatt

Resultat av ekstraordinære poster

Resultat for regnskapsåret

Overføringer og disponeringer

Overført fra annen egenkapital

Sum disponeringer og overføringer

9, l0 32 549 000

48 284 000

2 131 000

2 r31 000

12 878 000

12 878 000

-10 993 000

-2787 000

-8 206 000

-8 206 000

8 206 000

-8 206 000

10 333 000

2t 421 000

910 000

910 000

700 000

700 000

-22 521 000

-5 996 000

-16 525 000

-16 s25 000

16 525 000

-16 s2s 000

8

00

2

00

00

4
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Balanse

i: NOK

BALANSE - EIENDELER

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid

eller oppsigelsesfrist

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer på kunder

Factoring

Nedbetalingslån

Nedskrivninger på grupper utlån

Sum netto utlån og fordringer på kunder

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende

verdipapirer med fast avkastning

Sertifikater og obligasjoner

Utstedt av det offentlige

Utstedt av andre

Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende

verdipapirer med fast avkastning

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Eierinteresser i tilknyttede selskaper

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper

Eierinteresser i konsernselskaper

Sum eierinteresser i konsernselskaper

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

6,7,12

2,6,7

2

3,6,7

1l

2016

5l 219 000

st 219 000

0

853 569 000

13 531 000

840 038 000

301 265 000

301 265 000

0

301 26s 000

l2 380 000

l2 898 000

25 278 000

20t5

t7 204 000

r7 204 000

0

37 8s0 000

700 000

37 150 000

114 583 000

114 583 000

0

114 583 000

7 717 000

7 t23000

14 840 000

00

00

00

12.02.2019 kl 14:26 Brønnøysundregistrene

8

Side 3 av 33



--r
-IIrI

-I
-I

B fø n n øyS U n d fe g iSt fe n e Arsregnskap regnskapsåret 2016 tor 91 346071 5

Balanse

Beløp i: NOK Note 2016 2015

Varige driftsmidler

Maskiner, inventar og transportmidler

Sum varige driftsmidler

Andre eiendeler

Sum andre eiendeler

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke

mottatte inntekter

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente

ikke mottatte inntekter

SUM EIENDELER

BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL

GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum gield til kredittinstitusjoner

Innskudd fra og gield til kunder

Innskudd fra og gield til kunder uten avtalt løpetid

Sum innskudd fra og gield til kunder

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Sum gield stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Annen gield

Sum annen gield

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Ansvarlig lånekapital

Sum ansvarlig lånekapital

8 346 000

346 000

3t 296 000

31 296 000

t 249 442 000

903 406 000

903 406 000

14 656 000

14 6s6 000

157 000

1s7 000

2353 000

2 3s3 000

186 287 000

13 579 000

13 s79 000

7 570 000

7 570 000

00

8,13

6,7

00

00

00

00
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Balanse

Beløn i: NOK Note 2016 2015

Sum gield

EGENKÄPITAL

Innskutt egenkapital

Aksj ekapital/grunnfondsbevi skapital

Selskapskapital

Overkursfond

Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

415

918 062 000

199 461 000

199 461 000

l3l 534 000

384 000

331 379 000

33r 379 000

I 249 441 000

21 149 000

155 000 000

lss 000 000

l0 138 000

165 138 000

16s 138 000

186 287 000

4'5

4,15

00
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Om Monobonk

MONOBANK er en digital bank med kontor i Bergen,

vi tilbyr lån uten sikkerhet og høyrentekonto.
kunder innen vår bransje. Vi tror at den beste banken
skapes sammen med kundene. Gi oss gjerne en tilba-
kemelding på ris og ros, slik at vi kan bli enda bedre.

Banken åpnet 19. november 2015 ogvi er foreløpig23
ansatte med stor erfaring innen finansbransjen. MONOBANK er en selvstendig bank og hadde 949 ak-

sjonærer per 3l..i-.2.2016. Bankkonsesjon ñkk vi i juni
2015.Vårt mål er å levere den beste opplevelsen til våre

Monobank har fått den prestisjetunge sertifrseringen Great Place To Work, som viser at Monobank er en god arbeids-
plass basert på en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser.

Monobank ASA - Á¡s rapport 20!6 - 2
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MONOBANK ASA
STYRETS BERETNING 2OIó

Om Monobonk A5A
Monobank ASA ûkk konsesjon til å drive bânlxtirlrsomhet i
juni 2015. Etter at Finanstilsynets vilkår var tilfredsstilt ble

det gitt tillatelse til å starte bankvirloomheten i november

2015.

Barùen tiþr usilaet frnansiering til privatpersoner som
kvaliñserer ètter en automatisert.krèdittvurdering. Låne-
produktet distribueres via intemett, både gjennom låne-

açnter og direkte kanaler. Monobank tar'sikte på å være

ledende innen "e-commerce" løsninger, kundetilfredshet,
kostnadseffektiv drift og effektiv risikovurdering basert på

internt utviHede scoringmodeller. Størrelse på utlån varie-

rer normal mellom NOK 10 000 - 500 000 basert på flek-

sible og konkurransedyktige vilkår som er best ¡¡'lig til-
passet den enkelte kundes behov, Banken tilbyr attraktive
innskuddsbetingelser på høyrentekontq, og som rnedlem

av Bankenes sikringsfónd er alle innskudd inntil 2 millio-
ner krgner sikret.

Største eier i Monobank er Prioritet Group AB i Gøteborg

meden 12,0 7o eierandel. For øwigerbanken i allhovedsak
eiet av norske investorer. Banken har forretningskontor på

Torgallmenningen 10 i Bergen.

Utvikling i 2Oló
Monobanks drifts- og markedsapparat fungerer godt, og

utlånsveksten er betydelig større edn forretningsplanen
som ble presentert for investorer i forbindelse med emisjo-

nen p'å NOK 165 milllioner i oktober 2015.

I løpet av året er følgende milepæler/høydepunkter verdt
å nevne:

Banken ñkk et overskudd på NOK 0,5 millioner i Q3
(urevidert), tre kvartaler etter oppstart. Overskuddet

økte til NOK 1,7 millioner i Q4 (urevidert)

I oktober 2016 offentligglorde Monobank at man vil
starte utlånsvirksomhet i Finland iløpet av Q2 2017
Avtaler med Widerøe Fþveselskap og Eurobonus ble
inngått i oktober 2016. IQedittkorçroduktet vil bli

lansert rundt årskiftet 20l-?
En ny emisjon ble gjennomført i november 2016. Til-
sammen NOK 178,2 millioner ble hentet inn til NOK
4,L0 per aksje, i all hovedsak fra eksisterende alajonæ-
ter
Monobank ble sertifisert som "Great Place to Work"
En lundeundersøkelse foretatt av NI(B ga Monobank
en høy score på lånevirksomheten, spesielt på kunde.
service
St¡net i banken besluttet å søke om opptak av Mono-
banks aksjer på Oslo Børs'Merlarr Market. Søknaden
ble sendt inn 30. desember 2016

Rc¡ultot for Q4 2Oló (urcvlderf)
Monobanks overskudd etter skatt kom på NOK f,Z milli-
oner, en fortedring på NOK 1,2 millioner sammenlignet
med tredje kvartal 2016.

Netto renteinntekter utgjorde NOK 26,7 millioner, eh øk-

ning på NOK 8,9 millioner for kvartalet, Netto rentema¡-
ginble7,58lo. Netto provisjoner oggeþrer var minus 1,0
million som resulterte i totale inntekterpâ2l,7 millioner,
sammenlignet med NOK 14,5 millioner i tredje kvartal.

Totale driftskostnader utgiorde NOK 15,8 millioner i Q4,
en økningpå NOK6,0 millioner. Økningen sþldtes hoved-
saHig tln avsetníng for bonus til ansatte samt lønnskostna-
der ikla tidligere avsatt.

Avsetning på nedskrivninger er NOK 3,7 millioner i larar-
talet. Resultatet er et netto overskudd på 2,2 millioner før
skatt for Q4. Det presiseres at kvartalstallene il¡lke er revi-
dert.

Rc¡ultotfor 2Oló
Ved årets slutt hadde Monobank 3 807 lånekunder og 1
164 innskuddskunder. Sarnlet forvaltringskapital utgjorde
NOK 1- 249 millioner. Ut1ån dl kunder utgjorde NOK 854
millioner før al:kumulerte tâpsavsetninger på NOK 1"3,5

millioner. Netto innskudd fra kunder utgjorde NOK 903
millioner. Samlet egenkapital beløp seg til NOK 331 millio-

Monobank ASA - Á¡snpport 2016 - 3
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ner. Ren kjernekapitaldekningvar 27,9 7o ved årets utgang.

For ytterligere informasjon om kjernekapitaìdekningen se

note 5 í regnskapet.

Monobanks likviditet består av bankinnskudd, samt sertifr-
kater og obligasjoner av høy kvalitet og med kort rentebin-
ding. Likviditeten utgjorde tilsammen NOK 352 millioner,
eller 28 7o av totalkapitalen. Netto renteinntekter beløp seg

til NOK 54 millioner. Dette me dførte et netto driftsresultat
før tapsavsetninger på NOK 1,9 millioner for året. Banken

har besluttet å foreta en tapsavsetning på tilsammen NOK
12,9 millioner i 2016. Resultat etter skatt b1e et tap på to-
tait NOK 8,2 millioner etter skatt.

Kônldnt3trøm
Kontantstrøm fra d¡ift utgjorde netto negativt NOK 130
millioner. Hovedpostene var Utlån til kunder med NOK
816 millioner og innskudd fra kunder som utgjorde NOK
890 millioner. Konta¡tstrøm fra investerings- og finansí-

eringsakiviteter var NOK 164 millioner kroner og knytter
seg til i all hovedsak til gjennomført emisjon på NOK 172

millioner netto etter fradrag for tilretteleggerhonorarer.

Finonsicll risiko
Styret har vedtatt policy for virksomhet- og risikostyring
som beskriver bankens retningslinjer for virksomhetssty-
ringen, internkontroll og risikostyring. Videre har styret
vedtatt separate policydokumenter som dekker kredittri
siko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko.

Hver av policydokumentene beskriver retningslinjer, re-

gler og risikorammer for den den enkelte risikotype. Styret
mottar regelmessig rapportering fra administrasjonen om
bankens risíkoeksponering på de ulike risikotypene. Hver
av policydokumentene gjennomgås minst årlig av styret.
Styret har etablert et revisjons- og risikoutvalg som forbe-

reðer og gir råd til styret kn¡tet til risikostyring og intern
kontroll.

Kred¡ttr¡s¡ko
Kredittrisiko er bankens viktigste risiko og er hovedkilde

til bankens inntjening. Forholdet mellom risiko og avkast-

ning i det norske markedet for usik¡ede lån er gunslig. Det
er etablert en risikoramme knyttet til vektet sannsyniighet

for mislighold i porteføljenfor â sikre at bankens moderate

toleranse for kredittrisiko overholdes. Beslutningen om å

innvilge eller avslå en lånesøknad er basert på informasjon i
lånesøknaden knyttet til inntekt, gjeld, boligforhold, antall
barn og sivilstatus i tillegg til data fra kredittþrå. Banken
beregner søkerens forventede beÇeningsevne og estime-

rer sannsynligheten for at kunden vil mísligholde lånet. I
tillegg er det etablert regler knyttet til inntekt, gjeldsgrad,

alder og minste betjeningsevne for å kvalifisere for et lån.

For brorparten av søkerne innhentes lønnsslipp og selvan-
givelse. I løpet av $erde kvartal utviklet banken et nytt og
forbedret scorekort basert på søknadsdata. Dette forven-
tes å bidra positivt på risikonivå og kundeseleksfon i tiden

fremover.

Opcrorloncll risiko
Styret har etablert retningslinjer og râmmer for operasjo-
nell risiko. Disse blir gjenstand for gjennomgang og even-

tuelle oppdateringer minst en gang i året.

Ba¡Ten har moderat til lav toleranse for operasjonell risiko.

Banlcen tilbyr enkle og standardiserte produkter til person-

markedet. Kritiske prosesser er automatisert slik at innslag
av menneskelige feil reduseres. Bankens driftskonsept er i
stor grad basert på kjøp av tjenester fra eksterne leverandø-

rer, som for eksempel innenfor systemdrift, telekommuni-
kasjon, distribusjon, scorekort og inkasso. Avtaler innenfor
iKT-området følgesløpende opp i henhold til policy for ut
kontraktering. Det er etablert risikoramme for hvor stort
økonomisk tap banken altsepterer fra hendelser. Tiltak for å

redusere operasjonell risiko treffes dersom det er Iønnsomt
i en kost-nyttevurdering. Banken benytter operasjonelle
hendelser aktivt i foròedringsarbeid. For 2016 foreligger

ingen kjente vesentlige driftsforstl,rrelser eller identifiserte
svakheter i bankens driftsprosesser.

Likviditctsrisko
Styret har etablert retningslinjer og rammer for styring av

likviditetsrisiko. Disse bli¡ gjenstand for gjennomgang og

eventuelle oppdateringer minst en gang i å,ret.

Banken har som mål å ha lav likviditetsrisiko. Banken sty-
rer den daglíge likviditetsposisjonen ved hjelp av oversikter

som viser forventet konta¡tstrøm på kort sikt samt forfall
på plasseringer i sertifrkat og obligasjonsmarkedet.

Bankens eiendeler er frnansiert av egenkapital og innskudd
fra personmarkedet, Innskudd i finansinstitusjoner og in-
vestering i sertifikater og oblígasjoner av høy kredittkvali-
tet og med god likviditet utgjør en stor andel av samlede ak

tiva. Det er satt en øwe grense for innskudd på to millioner
siden høyere innskudd vurderes som mindre stabile. Det er
etablert raruner for innskuddsdekning, LCR, NSFR og mi-
nimum likviditet som andel av totale eiendeler. Gjennom
2016 ha¡ lilo¡idítetsrisikoen vært vurdert som lav.

Morkedsri¡iko
Med markedsrisfüo menes risfüoen for et fall i markedsver
dien av bankens beholdning av finansielle instrumenter,
herunder renterisiko og motpartsrisiko i likviditetsforvalt-
ningen. Banken har som mål å ha lav markedsrisiko. Styret
har etablert retningslinjer og rammer for plassering av lik-
viditet i ulike frnansielle instrumenter. Bankens likviditets-
portefølje består av innskudd i andre frnansinstitusjoner
eller i sertifrkater og obligasjoner med kort rentebinding og

god likviditet.

BanÏen styrer moþartsrisiko (kredittrisiko) i likviditets-
forvaltningen gjennom risikorammer. Det er etablert regler

li,lonobank ASA -Å¡srapport 2016 - 4
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i

for hvor mye av likviditeten som kan investeres i ulike risi-
koklasser. Det er også etablert regler for maksimal ekspo-

nering mot en enkelt motpart basert på motpartens rating.
Banken tilbyr utelukkende produkter med administrativt
fastsatte rentebetingelser og tilbyr ikke fastrenteprodukter.
Rentebindingen i bankens produkter er dermed begrenset

til varslingsfristen for renteendringer som er ufordelaktig
forkunden. Det er etablert risikorammer for maksimal ren-

terisiko basert på stresstesting for endring i renten. Ban-

kens renterisiko har i 2016 vært lav.

Banken har i 2016 ikke hatt va.lutarisiko. Beholdningen av

frnansielle instrumenter er ikke sikret gjennom derivatav-

taler.

Arbeidsmili¿ likestilling og dirkriminering
Monobank hadde ved årsskiftet 23 ansatte, 14 menn og 9

kvinner. I tillegg var det totalt 3 innleide personer. Antall
ansatte vil øke i 2017 ittàd med etablering av lånevirksom-
het i Finland og utvikling av kredittkort i samarbeid med

Widerøe og Eurobonus.

Fra og med 17.03.2016 har styret beståft av 6 medlemmer,

hvorav 2 er krrinner og 1 er representant for de ansatte.

Med godkjennelse fra Generalforsamlingen 17.03.2016 har
styret etablert et aksjeopsjonsprogram for alle ansatte. Pro-

grammet utgjør totalt 2,2 millioner aksjeopsjoner, hvorav

999 990 allerede er tildeit betinget av at visse kriterier blir
oppfylt. Programmet utgjør en viktig motiverende faktor
for ansatte og anses som et egnet verktøy for å fremme
gjensidige interesser mellom de ansatte, selskapet og ak-

sjonærene.

Sykefravaeret har i 2016 vært p â O,347". Banken har i løpet

av året hatt ulike aktiviteter og velferdstiltak for å fremme

et godt og fysisk aktivt sosialt miljø, trivsel på arbeids

plassen sâmt forebygge sykefravær. Banken har fastsatt
retningslinjer som skal sikre at det ikke skal forekomme

diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,

avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Tilsva-
rende gjelder forkjønn, alder, seksuell orientering, politisk
syn eller funksjonshemming. Det har ikke væ¡t rapportert
om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Ledelsen mener aròeidsmiljøet i banken er meget godt. Så

godt som alle ansatte er aksjonærer i banken.

Redegiørelse om somfunnsontvcr
Banken vil i løpet av året utarbeide skriftlige retningslinjer
for samfunnsansvar. For sosiale forhold og arbeidsforhold
henvises det forøwig til avsnittet om arbeidsmiljø, likestil-
Iing og diskriminering.

Foretoksrfyring
Monobank sin foretaksstyring er innrettet for å oppnå sel-

skapets strategiske mål. Det foreligger styrevedtafte ram-

mer for styring av ulik operasjonell og 6nansiell risiko.

Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité

som består av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen.

Fremtid¡utsikt¿¡ 2O17
Uwiklingen i norsk økonomi synes å ha stabfüsert seg. Ar-
beidsledigheten er imidlertid forventet å forbli forholdsvis
høy gjennom året. Rentenivået er forventet fortsatt å ligge

på et historisk lavt nivå.

Etter åpning har bankens drifts- og markedsapparat fun-
gert som forutsatt. Utvikling i låne- og innskuddsvolum
har ligget over både de planer som b1e lagtfør oppstart og

over bankens budsjett for 2016.

For 2017 har Monobank tidligere guidet på et innenlandsk
netto utlånsvolum på NOK 1,7 - 1,8 milliarder ved utgan-
gen av året. Guiding på utlå,nsvolum i Finland vil bli gitt på
et senere tidspunkt. Tap på utlån er forventet å øke i tråd
med utlånsveksten, men tâpsnivåene forventes ikke å awi-
ke vesentlig fra bransjenorm. Fortsatt utlånsvekst gir ban-
ken forventning om betydelig ¡esultatforbedring i 2017.

Det må imidlertid presiseres at ekstraordinære kostnader

knyttet til videreutuikling av banl<ens virksomheti2017 vil
ha en innvi¡kning på kostnadsstrukturen. Konkurransesi-
tuasjonen i Norge kan også innebære et visst press på ren-
temarginer. Ytterligere regulering av forbrukslånsbankene

diskuteres offentlig, men de spesifrkke tiltak som nevnes

vil ikke ha nevneverdig virkning på hvordan Monobanks
nåværende virksomhet drives. En særskilt frnansskatt er

vedtatt i Stortínget, og vil få virkning fra I. jaruar,2O17.

Effeken på Monobanks netto resultat er beregnet til NOK
1,6 millioner.

Likviditetsnivå og kapitalstruÏtur er forventet å forbli på

tilfredsstillende nivåer. Siden den mots*liske kapitålbuffer
er null i Finland, vil den varslede økning av denne bufferen

med 0,57" i Norge i all hovedsak bli utlignet når bankens
vektede Tier 1 kapitaldekningskrav beregnes. Widerøe har
en opsjon på å kiøpe 4 537 720 aksjer til kurs NOK 4,4075

per aksje innen oktober 2017. Dersom opsjonen ikke utø
ves, og/eller utlånsveksten går utover forventete nivåer, vil
Monobank vurdere å øke den ansvarlige lånekapitalen.

Fo¡ ordens sþld må det presiseres at det normalt knyttes
betydelig usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold.
Banken wl for øvrig fortløpende vurdere andre produkter
som kan komplementere eller styrke primærproduktet.
Dette er av spesiell betydning ettersom bransjer-r fortsetter
å innovere i grensesnittet mot kundene.

Hcndclscr etfcr bolon¡cd<¡to
Styret er ikke kjent med hendelser etter balansedagens

slutt som har vesentlig beÇdning for årsregnskapet. Låne-
veksten fortsetter i henhold til plan. Monobanks søknad
om opptak på Oslo Børs Merkur Market er godkjent. A}-
sjen vil bli tâtt opp til notering fra og med1"6.02.2017.
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Ar rrop¡rr.rr I 2{l ló

Dirponcring ov ôr¡n¡ultotctlor 2Oló
Àrsresultatet etter skatt for 2016 foreslås i sin heihet dek-
ket av annen egeñkepitel. Diçoneringen reduserer annen
egenkapitai med NOK 8,2 miilione¡.

Andrc opplyrningor
Styret bekrefter at forutsetningen orn f<¡rlsatt drift er til
srede. Monobanks virksomhet fo¡urenser Íkke det ytre rcil-
)ø.

Bergen,

t¡i^lu ","A1:*
Tore l{open

Styreleder

'itoff.,km$^
'ffi fi"*riu
'lore AmunCsen
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Roiultotrcgn¡kqp

ittsen

Rcnt€inntektci

Rentekostnader

Not 2015

L4

74

63 544

-9 138

427
-83

N¡tto rr¡t¡ùn¡t¡&trr 54 r¡06 845

Proviajoneinntekter.oginntekter fra banktjeneeter

Proviejonskostnader og kostnader ved banktjeneeter

Netto verdiendring og gevinet/tap på valuta og

verdipapirer som er omløpsmidler

39

t4
L4

I
9,10
I

5 586
-7 433

-259

-15 735

-32549

-2r31

-11 088
-10 333

-910

Lønnm.v,

Administraajon¡kostnaâer

Avskrivnínger

R.rúltrt &r trp tl utlln 1E88 -21420

m'v. -L2878

-10 993 -2252lùR¡¡ult¡t
Sk¡tt pâ ordinært résultat 11 27A7 5 996

Lc¡ult¡t rv orúln:r drlft ¡tter rkrtt -8 2OO '16 52¡t

Ovrtrbrhgrr o¡ dlrponrrlngrr:
Overført fra overkurs 4 -a206 -16524

Overføringcr tiVfta(.) aanen eqenkâpital

8¡n -8 206 -16 524

MonobankASA -År¡mpport 2016 - 7
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Arrrrrpporl ?01ô

Bolon¡o

Belsp I a¿smktoner Notr 2016 2015

Elendrl¡r
Utlån til og fordringer på laedittinstirusþner

Utlån til og fordringer på kunder
Nedskrivr¡inper på sn¡oner av udån

6,7,72 51 219 L7 204

?.6,7
2

853 569
-13 531

37 850
-700

$m nrtlo ¡¡tl¡l¡ os fordrl¡scr ¡l kunder 840 038 37 150

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3,6,7 301 265 114 583

Uts¡tt ¡kattefordel

Andre immaterielle eiendeler

Varige driftcrnidler

Forskuddsbetalte ikke páløpte kostnader og

oppti€nte ikke mottette itrntcktcr
- hvarav aøenhonorar

11

I
I

8,13

L2 380

12 898

346

31 296

7 7L?

7 r23
757

2 353

29 8!5
9um ell¡deirr t24gr41 t't628'.'

cr.ld

Innskudd fra og gield til kunder

kætnader mottatt ikke

Sun rl¡lrl
inntpktnr

6,7 903 4û6

r3

135?9

7 570

918 111¡lÐ

Sgrnkrpltd
Aksiekapttel

Overkurs

Annen esenk¡nital (oosion¿r)

4,5
4,5

4.15

199 461

131 534

384

155 000

10 138

Sum in¡rskqtt eeenL¡pitÂl 9t1379 165 138

Annen æ¿nk¡oital 4.5
Sum otÞtient ec€nkâDitrl

tlûn
3u¡n

¡t31 t?9 16t 13t
1 ¡{9 r41 186 287

(i,, ##*** -
. , , /'"-:-
frQ.¿t Å,t,tþ \--Æ-

9ølví N¡voU'tatigén

\tttqe tk¡.,*Ir.ur"
Mette llenriksen Tore
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Konlqnlclrømoppstil I íng

ituseilçowr' Notc 2016

Rontantstrømmer fra op era$ònelle altlvlteter
Resultatførskattekostnad -10993 -22520

Endringigruppenedskrivningerutllln 12831 7Og

Endringopejonaprogram 3U
Ordinære avekrivninger 2L37 910

Endring.i brutto utl/ln til kunder '815 719 -g7 850

Endringtinnekuddftakunder 889827 L3579

Endrlnglverdípapirer 3 -186681 -114583

Endrins i andre tidsavþrensninesDo¡ter -21 856 6 304

Nrtto kont¡¡t¡t-*t

Kont ant strarmmer fr a barc sterlngsakttvíteter

Investeringer i vedge driftamli{ler -373 -224

8 -7 723

Ncüo -E096 -10182

Kontàntstrømmer fra finarcìerlngsaklv iteter

Innbet^linqcr frâ utstedelse ev êqenkapitalinstrumenter 4 172L87 763 125

Nrttolontrnt¡trrm¡¡¡rfnfinr¡¡ictingnktivitrtc¡ 172187 168 ü¿5

N.lfo Íot 94 015 úa?

Kontanter os kontantela¡ívalenterved periodens becr¡nnelse L2 17204 17 72L

l(o¡t¡¡tcr or lmtr¡tdrylv¡lcntct vrd perloáo¡r ¡ft¡tt 51 219 t7 204

Konlanter og konte¡telin¡iv¡lenter består a1t

Utlån og fordringer pÁ kledittinstitucjoner 51 219 t7 204

MonobankASA -Ârcnpport 2016 - 9
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Note I Regnskopsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Lov om års-
regnskap m.v., Forskrift om årsregnskap m.m. for
banker, finansieringsforetak og morselskap for slike,
Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og
garantier i finansinstitusjoner og God regnskapsskikk i
Norge.

1. Fin¡¡¡iclle ¡n¡tflrncnter
Finansielle instrumenter omfatter hovedsakelig utlån
og verdipapirer med fast og variabel avkastning som
sertifikater, obligasjoner og andre kortsiktige ientein-
strumenter.

1.1 Utlån
Utlån beregnes ved første gangs balanseføring til virkelig
verdi. Ved senere måùing vurderes utlån til amortisert
kost ved bruk av effektiv rentes metode. I amortisert
kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer (med i¡nntak av
etableringsgeþr€r som dekker administrative kostna-
der) og transaksjonsutgifter som provisjoner til lånea-
genter. Prolisjonskostnader til låneagenter kostnadsfø-
res over lånenes forventede gjennomsnittlige þetid.

Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes
metode. Den effektive rentesatsen er den renten som
neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet
løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstids-
punktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det
foretas inntektsføring av renter av engasjement som
er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten
på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer
frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres
renter basert på lånets nedsk¡evne verdi.

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger oþektive
bevis for at en gruppe av utlån har verdifall. Nedskriv-
ningen beregnes som forskjellen mellom balanseført
verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontant-
strømmer neddiskontert med effektiv rente. Banken
foretar ikke nedskrivningsvurderinger på individuelle
utlån, men kun på grupper av utliin basert på gruppens
risikoklassifisering.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån av kon-
steterte tap og endringer i nedskrivninger på lån.

Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens

utlånsportefølje. Banken foretar fortløpende en vurde-
ring av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsut-
satte engasjementer følges opp med løpende vurderin-
ger.

Banken anser et engasjement for å værc rnisligholdt
senest 180 dager etter forfall. Tapsutsatte engasjemen-

ter hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger,
iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg
er tatt eller hvor andre forhold som svikt i likviditet eller
soliditet eller brudd på øvrige lånebetingelser, defineres
også som misligþoldte.

Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utlegçfor-
retning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom
bokførçr banken engasjementer som er rammet av slike
forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de til-
feller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller
gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Konsta-
terte tap fraregnes balansen.

1.2 Sertttkrter og obllgecfoncr
Sertifikater og obligasjoner er definert som omløpsmid-
ler og vurdert til virkelig verdi. Sertifikatene og obliga-

sjonene inngår i bankens likviditetsportefølje. Hensikten
med likviditetsporteføljen er videresalg, og verdipapire-
ne inngår i et akti* oglikvid marked.

2. Verigc drlfrnldlcr og inn¡terielle eic¡ðclcr
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost med
fu adrag for akkumulerte avskrivninger og eventuelle
nedskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets
driftskostnader og fremkommer på egen linje i resul-
tatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på an-
skafielseskost fratrukket forventet restverdi og beregnes
lineært over driftsmiddelets antatte økonomiske levetid.

Ved hver regnskapsavleggelse tas det stilling til om det
foreligger indikasjoner på verdifall på driftsmidler. Ved
verdifall som antas å ikke være forbigående, foretas det
måling av driftsmiddelets gjenvinnbare beløp. Gjenvinn-
bart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruks-
verdi. Dersom det påvises at glenvinnbart beløp er lavere

"ntt 
¡"lansefØrt verdi, blir det gjennomført nedskrivning

slik at driftsmiddelet vurderes til gjenvinnbart beløp.
Slik nedsk¡ivning reverseres når grunnlaget for ned-
skrivning ikke lenger er til stede.

Immaterielle eiendeler balans eføres i der. grad det er
sannsynlig at økonomiske fordeler vil tilfalle banken
fremover. Immaterielle eiendeler balanseføres til an-
skaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger
og tap ved verdifall. Utgifter vedrørende vedlikehold av
programvare, systemer o.1. kostnadsføres fortløpende.
Eiendeler med begrenset levetid avsk¡ives over forventet
økonomisk levetid.

Utgifter til egen utvikling balanseføres i den grad det
kan identiÊseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet
til utviklingen av en identifiserbar immateriell eiendel og
utgiftene kan måles pålitelþ. I motsatt fall kostnadsfø-
res slike utgifter løpende.

MonobankAsÄ -Ársnpport 2016 - lO
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3¡ Pcrlodborhg rv bntoktcr.og tortnrdsr
Provisjoner, r.enteinntekter og geþrer tas inn i resul-
talregnskapet etter hvert som disse opptjenes som
'ini¡tekter eller påþer som kostnader. Forskuildsbetalte
inntekter og påþte ikke betalte kostnader pèriodiseres
og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte
inntekter inntektsføres ogføres som foidring i balansen

4.Sk tt

¡1.1 Ut .tt.lß.tt og utrett akrttrforlal
Utsatt skatt og utsâtt skattefordel er beregnet med 25
prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom de regnskapsmessþ og skattemessþ
verdiene ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller som rever-
serer eller kan reverseres i samme periode. er utlignet og
nettoført i balansen. Utsatt skattefordel balans eføres i
den grad det er saruisynlig at fordelen vil kunne realise-
res på etfrerntidig tidspunkt.

4.2 Sl¡¡ttckort¡ed
I resultatregnçl.apet omfatter skattekostnaden både
endring i netto utsatt skatt sâmt periodens betalbare
skatt sorn består av skatt på periodens skattepliktige
resultat.

5. Prnrjoncr
Selskapet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon og har en ordning som tilfredsstiller lovkravene.
Selskapet har eri innskuddsbasert ordning som gjelder
for samtlige ansatte som innebærer at selskapet betaler
et årlig innskudd til de ansattes kollektive pensjonsspa-

ring. Selskapet har derforingen ytteiligere foþliktelser,
ogdet er derfor ingen avsetning til frerntidige pensjons-
forpliktelser i balansen,

ô. Çfold og endro fo4iltlttdær
Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til
kost.

7. V¡lut¡
Banken har norske kroner som funksjonell valuta.
Kostnader og inntekter i annen valuta blir omregnet til
norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd
vekslingskurs på transaksjonstidspunktet. Balanse-
poster i annen vâluta omregnes til norske kron€r etter
valutakurs på balansedagen.

8. Kont¡¡trt¡rno¡r¡rrtllllng
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indi-
rekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består
avbankinnskudd.

9. O¡rf on4rognn for rnrettc
Monobanlt ASA har oppr€tttc êt opsJonsprogram for
ansatt€ i Ëanken. OpsJonene har blitt vur¿ert Gttêrvk-

kelig verdi på tildelingstidspunktet, som blir ansett som
en lønnskostnad. Viikelþ verdier estimert ved bruk av
Black-Scholes ôpsjonsprisingmodell. Se note 15 f<jr mer
informasjon.
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Nslc 2 Urlån til og fordringcr på kundcr

8r'lci itu*nkrone to16 -201t

Broùto nedbetalingslån

Periodiseite provisjoner til låneforraidlere

FektureÉe renter og avdreg

Neilslclminger pâ grupper av nedbetallngslân

æ67æ

16 821

-13 531

36 155

1 525

169

-?00

lÍettò ¡tlln tll orfcrlrùiglt l¡¡ Lútr.Lr 8¡lO O3t 3? lJO

t{¿drkrlrnllcrD¡øl¡¡orttvgtt¡n 2016 m15
700Nedslctvninger pâ grupper av utlån red tmgangm çr.¡rriodo

Periodem enilring l nedskrimlnger pâ grupper av utlån L2 8?8 7æ

Komtrtefte t¡p I perloden -ll8

Inngltt pl tidllrere kmstaterte t¿p i perioden
o

18 531 ?00

81.12.2016

Bntto¡tll¡ Anr¡d

t1,12.2015

Brrttoutl¡n A¡¡d.t. Sordell¡rr ¡v rl¡lftold¡r¡r v¡d ¡tr¡¡rcu ¡v lr¡t
I¡vrtsiko(50+) 2O77Og 25% 11195 31%

Medimrisiko(30-49) 477755 "57* 18802 52*

Høyrlsiko (1-2,9) , , , 151Sq  18 96 61sB 1? %

Sr¡n ES6%A lOOg¡ 801tt 100 tñ

Risil¡onivå er definert ut i fra ek¡tern acorekategoúer, henholdwis 1-29, 3(Þ40 og 50+. Tabellen over inneholder ikke

kundefordringer

Afthrrfontetlng rv tla
91.12.2010

I}&e forfdt
ForfÂlt 1-30 d¡ger

Forfalt 31-60 dåger

Forfalt 61-90 dager

Forfdt 90+ dågd

676275

114 868

61 108

20 611

,40 708

Totj 858 56t
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Notc 3 Scrtlfikatcrog obligeeienu

31.12¡1O10

Resultatført

8i.12.2o1õ

Virkeli*wrdl
Re¡ult¡tført

Belep itwcnkroner Kosçrls Virkelig verdi vérdiendrinq Ko¡tpri¡ verdimdring

Ri¡ikovekt 0%

P&ikÒvekr 10%

Risikovekt 20%

P.istkovekt 50%

Risit(ov€kt 100*

61 015

26754

118 541

1 039

96 931

58 851

26 119

.118 450

1 035

96 810

7 985

I 113

76 636

7 990

I 1i0
76 615

-2164

-35

-91

,4

-r27 21902 21 868

4

-3

-2r

-34

Srrn obllgarlolrr 3036E0 301265 -211 11{6t8 11{t8t -5S

Iklc børsnoterte oblþsJoner

Obhgasjoner notert pt Nordtc AEM

Børsnote¡te obllgæioær

185 251

31 807

86 622

183 018

37756

86 491

-2233

-51

-131

62279

L6457

35 962

62232

t6422
35 929

!2
-35

-33

3¡nõbll¡¡rlo¡cr 303880 901265 -21',t 11{6Ð8 1L5t8 .5t

Bank

Andre foretek

Stet

51 992

106 961

]1472?

51 862

106 833

r42574

-130

-728

-2757

16414

90237

7 986

16 379

90274

7 990

-36

-23

4

Srnobllldmæ 30a6EO 30126t -, 4lt 11t63t 1L583 -55

Bffektiv rente oppnådd i 2016 har vært 1,00% mualisert (2015; 1,52% enn¡ali¡ert).

Denne er beregnet bæert pâ falcirke ækaffelseekost og fakdslc rmtelnntekter i lænhold til antall dager

verdipaplret er holdt i perioden,

Vtrkeltg verdi c fætsatt bæert pÅ obsewerbere markedsliureer pl hæholdsvls Oslo Børe og No¡dlc ABM.

Verdien på ilike-brrsnotert€ sertiÉkater og ohllgesJoner er basert på op¡rgitte mukedskuner fn Nordet Makets

per 31.12.2016.
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Nob4 Egcnkopitol

Bclep ítu*nkrona Alrrtrtcpltd Oscrl¡¡rr
qpptiørt ¡ûr

rg.a¡.t¡tt.l rg.r&a¡útd

An¡rn
¡r¡aht

qenle¡iltd
Bgenkrpltrl 0L01,2016

Disponerlng åretr resultat

Opsþnsprogrm

Av8¡tt utbytte

Kaltalforhøyelae netto ev emlstomtgifter

1t5 000

&61

10 13t
-8 206

129 602

3U

lot 13E

-8 206

3U

174æ3

Bçnlnpitd 81.12.2011 100 461 181 ggt 884 881 379

Aksiekapitdm bætår av 199 461 205 aksjer à kr. 1.

Bankem 20 støtste ilojonærer ¡n 31 .72.20j:6

1 PRIORITBTGROT'PAB

2 JO CAPITA¡,AS

3 EAR.ABIENDOMÄS

4 HAVAFINANCI,ATSAS

5 sÞENcER,TRADINGINc

6 EKREM.AS

7 SWEDBANKAB

8 SANDSOLO HOLDINGAS

9 TFJELLVENTURSSAS

10 MIKBAS

11 SPORTSMAGASINETAS

12 GREVB.ISDÆ{I, FINN

13 DAHLE,BJøRN

14 LAS IìIVESTAS

15 HøYSÆTBR T.BANECOMPAGNIE AS

16 LINDBANKAS

17 ANCARDBAS

18 STIANMIKKBISBNA.9

19 GREVE-ISDAI{LJAN

20 HILDING INVESTAS

Andre aksjonærer

Vew

Styreleder

cEo

Antall al<sjer

2396034¿

78622029

866tT16

5 530 572

5 000 000

4 6116 854

4 000 000

3 635 8118

3 606 000

3 590 000

3428024

?23514:I

3LO36?2

3 100 000

244L/,8L

2.!00 000

2327754

2 201 000

2 200 500

22002414

971699T1

Eier¡ndel

. L29L*

9,34 S

4,34%

2,77 %

. 2,s1S

2,33To

2,Otqo

1",82%

1,81 %

1,80 %

1,72%

L,62yo

1,56 %

1;55 %

L,4iì.%.

1,20 %

LJ:I TO

1,10 %

1,10 %

1,10 %

Toû.¡t

hdelse, styre ogærstående ak{ærerpr. 31.12,16

1 BmtH, Gjendm

2 To¡n Rimestad

3 Martin Velland

4 LeneSjòakk

5 HæLiøm
6 MG Equlty PutneraAr

7 Jm G¡evels¡lahl

8 ToreAmmd¡m

cEo

coo
cTo

cFo

cRo

Styremedlem

Styrjeder

Styremedlem

199¡$1 zoE

22002/l¿

1 ?00 000

1 511 952

393 171

170 000

1 000 000

2 200 500

1 350 000

1,10 %

0,85 %

0,76 %

0,20%

0,09 %

0,50 %

1,10 %

0,68 %
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Notc 4 Egenkopital

O¡pþnirgrr orn tcg¡ôügrrcttcr

Det er totalt 21 OO0 000 frittstående tegningsretter à NOK 1,50.

Tegningsretter for ledelse, styre og nærstående pr, 31.12,16

1 Bent H. Oimdem

3 Tom Rimstad

4 Martin Vall¿nd

5 MG EquityPttnersAS

6 J¡n Greve-Isdahl

7 Hans Ljøan

8 l:ne SJøbakk

9 Tore Amundsæ

Totdt

cEo

ioo
cTo
Styremedlem

Styreleder

cRo

cFo

Styremedlem

2 875 000

1 800 000

1 800 000

1 000 000

800 000

500 000

500 000

100 000

I C75 000

ly'llideræ hu en opsion på 4 537 720 aksjer til en verdi på lc 4,40?5 pr. aksje gieldoe til oktober 2OL7 og424f782 aksjer til en

v*dl på kr 47150 pr. aksJe gieldende til oktober 2018.
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Notc 5 Kopiroldekning

BeIøp ítusenboner 31.12.2016 31¡12.2015

.âkrJekapltal

Overln¡rs

- Utsatt rkattefordel og mdre immrterielle eiendeler

199 461

131 534

-22 355

1ss æ0

10 138

-14 955

nco$ænd:r¡tltd
Amm godkjent kjemekepitd

808 6tO 150 188

tlfcrac&rt'trl
lilleggst<ap,ltal.

308 6,tO 150 189

Anrvrrlþlrepitel 30t 6!lt Í50 1E3

l(1!¡lttrldko3
Imtitusroner

Mæsemukedsenga4mmter

Engsjementer med pmæiklcrhet i boligeiendom

Miiligtroldte engæJementer

Obllgæf oner med fortrinnsrett

Andeler I verdipaplrfond

Íh¡rlgc engsiem€nter

Foretak

Stater og sentnlbenker

Iokde og reglonale myndlgheter

Mrrlriùdriko
Oprnrloocll rbtto

15 703

8rlÍ1.939

2612

3L642

98 S1¿

16744

97 561

29 570

41 989

I 110

4000

21 86s

7990

64249

99 651

Drrclrrl¡3r¡rcadrg 1 107 015 277 424

Ren kjemekapttaldekning

KjemekapttaQelcning

Anrarlig kepf taldelcrtng

27,9

27P

27,9

%

%

%

54,1%

54,196

54,1%
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Arsregnskap regnskapsåret 2016 for 913460715===
== Brønnøysu nd reg¡strene

Noic ó Likvidiler¡ri¡iko
Ovcqllrt evrr Íorfdl pl cknddrt og 3idd

Lilsi¿ttètsr¡sil@ utgiør risikæn for at brnkeà iliÍ<e er i stmd dl åinnfri forpliktelser ette: hrert soir de forfallen Llkividitetsrisiko oppstår

som føþ av ulk restløpátid pâ fordringer og gield. LikvlditetsrieikoÐ wrdere¡ som l¡v de m ¡toi andel av banlam aktiva er fowaltet i en

Itlviditetsportefølje eom er lett omsettelig.

f ot{¡lboYcr¡lkt 81,12.2016
Beilp ítu*n laoner

I¡ntll 1
r¡¡i

lr¡ 1 ¡n¡t lr¡ I nrr¡l Ut.tl !.tt-
.dl E n¡d til 12 htrd 1 - õ ¡r . Ovrr Í lr l,tDdfd Totdt

Utlân ttl og fordrlnger pÂ kredtttlnstltusJmer

Udân til og fødringer pl kunder

Serdflk:ær og obligesjoner

elwige eiædels¡roster med restløpetid

57279

53477 89312

?72

110 696

1,4[81

52416

47 840

43 059

786 850

51 210

8ao otr
801 265

,l{ 5{O

12 380Blmdeler uten

8¡n ¡l¡¡ilclcr
12 380

1o4 685 89 312 112 940 L8 t1,r 786 8t0 12 880 t 2tL9 a1l

Imkudd &a oggfeld tilkunder

.Annen gield med restlepettd 10 604 2552 1 500

903 406 9O8,tlr6

1¡[ 656

Bclepttwenkrow

1060a 25t2. 1500

lr¡l¡¡¡rd Dr¡ln¡d
ül8nnd tll12¡¡¡il 1-tlr

909,106 91t 082

I¡¡til 1
nni

UtcD rart-
Ov.r5¡r ftD.lttt Tot¡lt

Udån ttl og fødrlnger på kredltdnstltusjmer

Utlån til og fordrlnger pÂ kunder

Sertifikater og oLligasJoner

Øwige eimdeþoster med restløpetid

Eimileler utm rædøpetid

61 135 26 808 3007

77 204

37 750

r7 204

37 150

114 583

9633

17L7

23 633

2 353 7 280

7 717

8¡nri¡artda r¡9 190 61 ltõ 26EOt I OO7 S7 t't0 1199? 1E6 2t7

Inmkudd fra oggfeld dl kunder

Annm gleld med reatløpetid 3 826 2586 1138

13 579 13 579

7 570

3¡¡rddd 3826 2588 115t 13õ?9 211{9

For utlln 6l og fordrtnger pl kunder virer forf¡llsoversllúen senlet gfemtlmde mgasjmmt fordelt pÂ avtalt gæwrade løpedd' Irpmde
avtelte evdrag er iklc hensynt¡tt

MonobankASA - Ânnpport 2016 - 17
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Note 7 Renteri¡iko

Rentericlko opprtår som følç av at re¡rtebærende eténdeler og $eld hu ulik gienstående rentebindtngqtid Som fø. þ r den ulike
rentebindingtide¡ vtl tld<e bañkm kuirne gjenriomfce ientemdrlnga parallelt fø alle balarisepostet ¡rå sâmÉe ddspunkt, Tabellen uider
vlier tidspunkt fren til ¿vtâlt endring ârv reltebetlngelsen

91.12.1016
Bclopít:wn
lconer

I¡¡tll I
mil

. Utqrr.nta.
Dr¡l¡¡nil tr¡8¡¡¡i tnl&tll c&r¡roacr-
tit3r¡¡d tllll¡ t& Ovcrl& ing Totr¡t

Udln til og fordringêr på laedlttlmtltusjon€r

Udån til og fordringer pl kmder

Sertifikater og obþasf oner

€hrrlge eiendeþoster

512r9

s3 4r7

840 038

89 312 110 696 47 841t

56 920

51 110

8,1l' O8E

301 265

56 920

8¡n dcdlalcr

Imkudd fra qgjeld til kunder
'IHc 

rmtebærendc gield

1.oa 9298tO 110096 lr$tn

903 406

56920 l.2tL9t|¿l

14 656

908 {06
L6Í6

1{636 918062

81,12.201õ
Bcbpítwn
lconer

Inlttll 1
ñ.¡

Utír r.ntc.
trrlnnô ßr¡3n¡d tr¡l&ttt :rl¡poanr-
tilS¡n¡i tlllr 5lr Ov¡r5år bg Totdt

Udån til og fordringer på laedtttinsütusions

Udân til og fordrlnger pl kunder

Sertlffketer og obltgæioner

Ítwige eiendeþoster 
'

L7 204

23 633

37 150

61 135

11201
t7 150

1L5tt
17 Itt

26808 3007

17 351

8rncir¡ddrr ¡083? 98265 26808 3007 17S51 1t62tt

Inmkudd fra og gield til kunder.

IHc rentebærende gjeld

13 5?9

7 570

13 ttg
7 i?lù

Snngt.Lt 18 t?e 7t o 21 L9

3¡nritívit¡trmdp!
Sensitþiteti¡nal]Æen måler effektËn av 1 prosenþoeng renteølodng i rentebære¡de eiendeler oggjeldper 31.12.16.

Bn re ntereduksion på 1 ¡me ançomg vil ha tilw*mde effekt med ñotsått fortegn'

Bffelc av 1 % øknlngl rententul: 3L.r2.2076 31.12.2015

Utlån til og fordringer pl kredittinstitusionêr

UtlÂn til og fordringa pÂ kmder

Sertlffkaær og obùgæf oner

64

1 0s0

t704

22

46

316

3m:atcrldko d¡nårhr 2 tlt 3Et

Inmkudd fn qgield til kunder -1 506 -23

sr¡tr reatcrldlo gidi -1 t06 -23

lotd lrr¡t.rblLo 1 t12 861

Demom ûmnsiering¡kætneden vll øke har bmken en rnultgþet til Å øke utllnsraten, Dette kan imidlerüd clâ ut på udânwolm som folge

ev konkurnnse¡ltuajonen, og banken vll derfor wdere I etablere rcntedlring.
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Noto I lmmatcriollo cicndclcr og verigc drift¡midlcr

Belop ítwnkroncr
Progr¡ovrrry'

, ryrtcrú IûYCr¡trr lotd
Án¡kaffelsesko¡t 01,01.2016

Ttlgang

À¡rl¡rf f cl¡cd¡o¡t tl.12.2016
A&kumulerte av- og nedskrtwinger 01.01,2016

-årets evskrlvnlirger

årets nedekriminger

7 966

7723

lt 0E9

-w
-1 9rt8

59?

-184

I 190

I 096

162t6
-910

-2r37

224

373

-67

Ákkumulerte av-

Bd¡n¡¡frrt v¡ralt 81,12.2016

3!.L2.2076 -2797 -257 -3042

ilt 898 t¡16 19241

Økoaomlsk levetid

Avslcünlngaplan
.5 tr.

lineær

2¡i
hneær

Prognrnvarelsyster¡ er reletert til utvikling aw [-systàm og plattfom for bankens utlånsvirksmhet, fonaldling av

lån på nett oglntegt¡sjon.med bankens låirefo:mldlere.'Ba¡ken hei fâtt godkjent et bkatteñ¡nn prôsiekt i forbindelse
med utviklingèn av lT-plattfomen, Totalt tilskudd fta Skettefum ordningen i 2016 vr NOK 1 226 tusen, aom er
med på.å redueeæ. ümmaterlelle elmdeler Ël**ende (NOK 2 328 tusm i 2015 hvorav NOK 1 99? ble ført som
reduksjon av anekatfelseskost ¡rogremvarc/syctera),
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==- 
Brønnøysundregistrene

Notc 9 Lønncko¡lncdcr og ¡rtcløer

Buikm har t 2016 hatt 18,3 ansatte, eamrienllgæt med 10,9 en¡atte I 2òt5,

twnkroncr

I¿nn

Ârbetdbgiverevgtft

PemJonskostnader

So¡iile kostnader

Andre personalkoetnede r

Tilslru¿d Skettefunn

72112

zzsl
1 005

2016 201t

I 807

7794

627

387 196

-336

3u 15?35 1108t

Godtglrrdrcrodtriag
Godgiøelseordningen ble godkJent plgeæralforsamlingen dm 17. mre 2016, Ordnlngenbestå¡ av to deler:

1. Indfuiduell del Bonus i henhold til individuell wdering hvor 50 % utbet¿les kontant og 50 % utbetales i form ev at

den .ntette får tegne seg for aksjer MtnobmkASA.
2, Gmerell del: Alle fest aasatte i Selskapet m¡tter imtil 12,5 % (dlsvumde 1,5 månedsløm) av fasdøm i vuiabel

godtgirrelse,

Bonusordntngm har føþnde krlteiler for 2016: Rmmen for bonueordnlnge¡ ê¡ totdt MNOK 4,3, Samlet godtgførelse

tll hver aroait er tegreß€t oppad t¡l 50 % ev den enkeltes fætløm, Videre skal k¡iterler mder væie innfrldd før

bonus¡rrogrm km utbetales:
. Buken o!¡pnår positivt re¡ultet før skatt i to etteilølgende kvartaler
. Resultater fn måünger av kundetilfredshet henþtas, hvorav dm fæte
giemomferes i 2016 og den andre i løpet av 1' kvctal 201?
. Måling ev ned*beidertllfredshet giennonføres I løpet av 2016 (det er lntet krav dl
resultatet ev mllingen)

Pr.31.12.2016 er det aveatt MNOK 1,3 6l bonu i regnekapet'

For å tilrcttelegge fc bâðe bonus- og ak{€opsjonrpüognñimet haistyret fullmakt til I utstede 2,2 millioner nye alcier I

Selskapet, Pr lrslutt 2016 er det tildelt 999 990 opsjmer, hmholdsvls 55 555 aksJer per æatt på dldellngsttdrpunlcet.

O¡xionene kan innlø¡es f¡âr ladterier rent i godtgjørelseordning er lnnfridd. Se note 15 for mer informasron;

Annttll¡
Áncattlå¡ ble vedtatt pl styr€møtet i âprü 2016. Ki'tteriene a som følger:

1. Ltnebeþ er opp tll TNOK 250

2, Rentm er fa¡tsett ut i fra non¡rentm +1% p.a, Nomrentm kan iusteres imtll seks genger I året uten 6 uker¡

vuslingsfrist. Det er ingm gebyr tilknyttet ansattlân'

Pr 31,12.16var s¿ttlln I MombækASApl totelt TNOK 2 994 med en.rente pt 3,2%.

Annen

Iln og
¡ikkerhets-

Totalt ¡tillelserBelop ìtusenlaoner fám Bonu godtgiørelse Pæjön

cEo

cFo

coo
cTo

cRo

967

786

1 053

1 053

920

1 028

837

L120

I720
980

250

250

250

250

61

51

67

67

60

8rú lTrg 30t to6l 1000
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Notc 9 lonnsko¡tnodcr og ytclær

Eo¡or¡r.r tll rtyrarih oL¡rircr

t016 201t.

Bclqìtuænkrottr
Samlet Sarnlet

Aniæt Honorr godqgiørelae Bonus Hmorar Sodtg¡ørelse

JaaGroe-ls¿ehl*

.Anden Silkcsbe¡g

Tore Ho¡rn

Maite Hmrlksen**

Sølvi Nyvoll Tangen*

ToreMalme

ToreAmundsm

l¿rsAme Sldr

GwHenrlksm

450 550

35

35

4A

.40
20

35

100

35

35

,40

40

20

35

400 4L272

4

4

4

4

4

4

4

Tot¡lthonmr 450 305 755 uo&

*Jan Greve-Iid¡h er lnnleld som komulent og fakturerer Monobmft ÁSA rned et rnlne4llg konculenthonort
pt TNbK 37,5 lnkl. mvs.

** Inkludert kompemasjon for raedlem åv revlsjons- og rislkouwalget t banken

Det er avs¡tt ÎNOK 30 for valgkomiteen fo¡ 2016.

Eonor¡rrtll red¡or

Det er I regrskepet kosrredsført føþmde honor*er 6l elsæm revlsor (lnld. mv¡.)

BeÌepírraænkrgttez. 2016 201t

Iorrpâlagt wisjon
Skatterådgiwing

.Annen bistar¡d

183300

250

8¡r¡ 550 lt9
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Nolo I O Adminislrusionsko¡tnodcr

Beløpttuænkroncr 2016 201t

lT driftskoçtneder

Salg og raarkedsførlng

leie iokaler.og kontorkoitmder

Rebe, kompetanseuMHlng og sosiale koitneder

.Andre administrâsiorckostneder

2 013

164m
1702

7692

10 673

7s2

r7L8
1 530

6 332

3ol rdnlnlrtnrloùkc¡t¡¡dcr 32 S¡19 10 888

Notc I I SkaË

Belrpítwnkrcner 2016 201t

Míìllcrtidíge þrskjellcr

Im¡¡aderielþ eieàdèlei

Sertiffkater og ohligaciomr

-ß
-24L5 -55

Netto midlerddige forskjeller

Underskudd til frernførtng

-21ts6

-47 066

-s5

.30 814

Gmnlag for utsatt sket/(utsatt Bkattefordel) -49s21 -30869

UtÊettsketvgkattefordel 
.

IHc balæefsrt utsatt skattefordel

12 380 7 777

Utr.ct jß.tt/d¡.ttcford¡l I b¡hnrm üt380 ,rt1

Resultat fc skattekostmd

Pemanente forkjeller

Emisjomhonorer ført.direk¡e mot egenkapitd

Endring uderskudd til fremføring

Endring i forskjeller som inngâr I gmnlag for utsatt skett/slottcfordel

-10 993

-738

-? 504

16 251

2 983

,22320

-299

-6 375

29 133

s5

Grunnlag for betdbar skatt

E¡t¡lb¡r ¡l¡¡lt i bd.mcr¡

Betalbar skatt

Endring i utsatt skatt/skattefo¡del

Bndring i utsatt skail¡kettefordel son følge av endret skettesats

-2787 -6 613

6L7

Sl¡¡ttckortnd I r.ñlt¡trr.¡nrlß¡p.t -27A7 -5 096

Avrt!ûñlñg.v lrctt .l¡.tt.kottnÍi

Regnskapsmessig resultat før skattekostnad

Beregnet skatt

2S*./277o avpenmmte fonk eller

Avsetnlng skatteeffelc rv skatt¿funn

Utsatt skattefordel ikke bokført ttdligere perioder

Endrint i utsatt skatt/skattefo¡del som føþ av endret ckattesets

-10 993

-27ß
-184

aß

-22 s20

-6 080

-79

-454

6t7

Sk¡tt¡ko¡tn¡d I lrraltetngnrkr¡rrt -2r4, -t 996
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Notc l2 Bundne midlcr, goronticr og ikkc-bolonccfprfc forpliktelscr

Beløp lasenfuoner 2010 .2015

Sk¡ttetrekk

Huslelede¡rosltum

Klientkonto forsikring

829

505

100

772L

3¡¡¡ b¡nd¡¡ nùllcr l¡sr t72r

Imvilget og tilbudte lån, kommlttert tl&e utbetalt pa 31,12.

Innvlþet og tilbudte lår¡ ukoroittert iùfte utkã¡t I8r.31.12,

19 504

151 284 32 668

rffl1

8r¡! portaü rùcroro D¡tr¡æo . ato788 89099

Note l3 Spcrifikcsion ov sndrc fordringer og dnnên gjeld

í tusen krcncr

Påløpt egenthonorr

For¡kuddsbet¡lte kostnader

lilcode SkÂtte fr¡nn tllskudd

29 815

255

7226

2015

25

232A

lor¡l¡o¡lilrtrt¡lt¡ l}&¡ ¡ll¡rtr kort¡.¿.r os or¡DtLrrt. llßft. rrott tt lnntr&trr ?t29,6 23t3

Iæverairdør$eld

Skyldige ferlepmger

Sþldþ offentltge avglfter

Pllø¡rte provisjonèkostmder

Andre påløpte kostmder

6 960

1 500

2576

3 620

2229

97L

2723

L245
(lrL

1{6t6 7t O

Neto 14 Spcrifikcrien ov ?cntcrca prov¡r¡ener

Beløp ltusenkone,r 2016 2015

RÊnteinntèkter utlån og fordringer på kunder

Renteinntekte¡ utlân og fordringer på lcedittinstitwjoner
Rmter og lignende kostnader pÂ lmslardd fn oggield til kmder

Andre renteko¡tnader octgnende koetmder

6L777

2367
-9 119

-18

L7t
256

-16

-67

Nriûo rcrrtc- o¡ krcdlttr¡royldo¡d¡¡tr&tcr 5a¡!06 3{t

Etableri¡sscebyr 5 586 LTI
?rovlrlo¡d¡¡¡t¡ktcr og lnatrkùrr frr benlCJeanæcr t 586 t2,

,4C-e¡tpro_y¡risp -7 +99
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Notc 15 Oprionrprogrqm for on¡qtfc

For å tiltettelegge for både bonus- og aksjeopsjonsprogramr¡et hat styret ñrllmakt tll å utstede 2,2 millioner ;rksjer fø
dette formll. 999 990 aksjer s allokert pr 31.12.2016.

. Se note I for mer lnfomæjon vedrcrende kriterier for å innløse opsionme, Opsjonsprogrmmet er ansett som m viktig
motivasJonsfaktor ior å o¡pnå felles målsettinger, både for de ansatte, banken og aksjonærene,

Tildeltngm av opsjmer hc pr 3L12'2016 blttt målt 6l virkelig verdi ved bruk av Blæk-Scl¡oles modellm, Kætnaden q
føtt under løn¡skostmder i resultatregnsl€pet for 20!6.
Virkelig verdi er regnet ut pA føþnde måte:
- Opsjo¡ene km lnnl¡øses etter kriteriãr (se note 9) er lnn6ridd, tmen 28. mare 2018.
- OpsJonene er ikke overfø¡'b¿re.
- Volatilitet: 32,30%
- Riskikofri rmte: 2,00%
- Innløsningskun¡ NOK 2,80.

- Aþeloa pt tilileltngsddsFnkt' NOK2,80.

Estimert vlrkelig verdi: NOK 0,38 per opsJm. Totale kostnedq tilknyttet opsJonene er beregnet til TNOK 384,

Notc I ó Hcndcl¡cr ettor balonscdqgcn

Der er lldie avdekket noen vesmdige hendel:er etter balensedagen.

Monobank h* signert en ny ldeavtale for leie av kmtorlokaler, Den nye avtalen er gieldende fra mai 2017 dl ma¡ 2022
og den nye Arlige lei* er TNOK 2 557,50,

Monobmk ASA - Âp øpporr 2OL6 - 24
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we
Til generalforsamlingen i Monobank.dSA

U aulrcnE íg reuísi>iç b er effúrzg

Uttalelse om reu isj onen au ãr sr eg nskapet

.ilonkhr.slon

Vi har revidert Monobank ASAs årsregnskap som viser et underskudtl på kr' I zo6 ooo. Ä,rsregnskapet
beståravbalanseper 91. desember zo16, resultahegnskap ogkontantshømoppstillingfor -

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til år'srcgnskapet, herunder et samrirendrag av .

viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det meilfølgende ãrsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir; et
lettvisentle bilde av selskapeb finansielle stilling per 3r. tÌesemÞr zo16, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnska¡xllret avsluttet per denne datoen i samsvar metl reg¡skapslovensregler
og god ieg¡skapsskikk i Norge.

{}r u nnlrsg .ft>r kt>n klus i rtn <t n

Vi har giennomført rwisjonen i samsvar med lov, forskrift og goil revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstanilardene International Standards onAuditing (ISA-ene). Vâre oppgnver og
plikter i henhold til disse stantlartlene er besla'evet i Revisolr oppgaver og plikter ved revisjon iv
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik ilet kreves i lov og forsklift, og har overholdt våre
øvrþ etiske forpliktelser i samsvar med tlisse havene. Etter vllr oppfn¡ning er innhentet
revisjonsbevis tilsh'ekkelig og hensiktsmessig som grunnlng for vår konklusjon,

(l'rfg ínli¡r¡nc¡qlon

lædelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øwig informasjon består av årsberehingen og
ledegiørelsen om snmfunnsansvar, men inkluderer ikke ârsregnsknpet og rwisjonsbere' ingen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet r{ekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikkç ¿"o
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er tlet vår oppgave â lese øvrig informasjon mal ilet
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informnsjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvlige informasjonen inneholder veseutlig feilinformasjon er vi
pålagt â rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseentle.

Sty r e ts o q el u ç¡ Ií g I e etre r s q n swtr .fi r â r s r e: ç¡ ri s lrci¡rc f

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarl¡eide ârsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bikle i samsvRr med regnskapslovens regler og god
regtskapskikk i Norge. Iædelsen er også ansvarlig for slik intern kontloll som den finner nødvenclig

Priceuaterhousúooperc AS, Sanduiksbodene zA, Postboks 3984 - Sandu¡J<en, À¡O -583g Bergen
T: oz3t6, org.no.: 987 oog 7ry MVA, !j!¿¡!:q¿t{.jS¿A.
Stateoutoríssrts rouisoror, modlotnntq au Do¡t norwke R.euisor.forvrúng og autorisert rqnskapsførvrselskap
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Revisors beletring - 15. februar zorT - MonobankASA

fs¡ $ ftrnnç ¡tarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentüg feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller feil.

Veil utarbeülelsen nv årsregnskapet mfl ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning fo¡ fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt tlrift skal legges til grunn
for årslegnskapet så lenge det ikke er sannsl'nlig at virksomheten vil bli awiklet.

/ìsr:isr;rs $ppcf(¡Lrcr t>g ¡>líkter uc<I ret:ision.en ut, ûrsrt:gnsÈcpe{

Vårt mål med revisjonen er ã oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. verken som føþ av misligheter eller utilsikteile feit, og ll avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konHusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet.
men ingen garanti for at en revisjon utført i iamsvar med lov, forskrift og gorì revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltitÌ vil avtlekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformnsjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesen''ig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å pilvilke økonomiske beslubringer som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en levisjon i samsvar med lov, forslo'ift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt sþønn og utviser profesjonell skepsis giennom hele revisjonen. I tillegg:

. identiliserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet. enten ilet skyldes
misligheter eller utilsilitede feil. Vi utformer og giennomfører revisjonshantllinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som føþ av misligheter
ikke blir avtlekket, er høyere enn for feilinformasjon som sþliles utilsiktetle feil, siilen
misligheter kan innebære samarlæid, forfalskning, bevisste utelatelser, uliktige fremstillinger
eller overstyring av intern konboll.

. oppnrbeider vi oss en forstllelse av den.inþrne konh'oll som er relevant for revisjonen, for å
ufforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, mén ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte repska¡xprinsippene er hensiktsmessige og om
repskapsestimatene og tilhørenrÌe noteopplysninger utalbeidet av ledelsen er rimelþ.

. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsntt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnska¡ret. basert på innl¡s¡tede revisjonsbevis, og hvorviilt det foreligger
vesen''ig usikkerhet kn¡ttet til hendelser eller forholtl som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til forbatt drift. Dersom vi konklutlerer me<l at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det rt vi i rwisjonsberetningen henletler oppmelksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller. dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilsh'ekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om firslegnsknpet og årsberetningen. \ãre
konklusjoner er lnsert på revisjonsbevis innhentet inntil ilatoen for revisjonsberehringen.
Etterføþnde hendelser eller forhokl knn imidlertiil medføre at selskapet ikke fortsetter
driften.

. evaluerer vi ilen samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggpoppþningene, og hvorvidt åmregnskapet representerer de underliggentle
h'ansaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisentle bilile,

(z)

-Þopwe
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Revlsors beretning - $. februar sorT - Monobank ASA

i4ititl¡is;*i¡, r¡¡¡ ¡'i,û i.sf r:¡'r.itrç < lt¡ d¡ i&ì¡ ¡t¡¡-¡¡ir¡sjr ;¡¡

Basert på

Vi kommuuiserer med sçret blant anlet onr det planlagte omfang,et av revisjonen og til hr"itken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi uweksler også informãsjon om forhold av beg'dnirig som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herulrder orn eventuelle svakheter av betydningi den interne
kontrrrllen.

Ilttalelse om øurige loumessíge krau

Àjr : i ¡ 
j' I tt"< ¡r ; ¡ ¡ r I ¡ ¡ ¡ r 

j ¡'s¿'rl I ï, f I i ii i r¡,., i i

Basert pô r'år rerisjon av ârsregnskâpet som beslrevet ol'enfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen og i redegjørelçen <xn samfunnsansvar om årsregnskapet, foririsãtnin[en om ûortsatt
drift og forslaget til dekning av tap er konsistente me-d årsregnslãpet ög isams'ar meã lov og
forskrifter.

ordentlig og oversiktlig
samsvar med lov og godoE,

t5. febnrar t7
AS

Jon Haugervåg
Statsautorisert

(¡)
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ÅnsnncNsKApET FoR REGNST¡.psÄ,nnr 2015 - GENERELL INFoRMASJoN

Enheten

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Regnskapsår

Ärsregnskapets periode:

Konsèrn

Morselskap i konsem:

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

913 460 715

Allmennaksjeselskap

MONOBANKASA

Starvhusgaten 4

5OI4 BERGEN

01.01.2015 - 3r.t2.201s

Nei

Nei

Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

Bent Hilding Gjendem

19.02.2016

Grunnlag for avgivelse

,A.r 2015: Årsregnskapet er elçktronisk innlevert

Ar 2014 Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. KonÍrollen på at dette er

utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighetfor innsending av

årsregnskapet via Altinn, og ved at det belcreftes at årsregnskapet erfastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.02.2019

Brønnøysundreglstrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@bneg.no Intemett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 97 4 7 6O 673
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Resultatregnskap

Beløp i: NOK Note 20r5 2014

RESULTATREGNSKAP

Renteinntekter og lignende inntekter

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

kredittinstitusjoner

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder

Sum renteinntekter og lignende inntekter

14

t4

Rentekostnader og lignende kostnader

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 14

Andre rentekostnader og lignende kostnader 14

Sum rentekostnader og lignende kostnader

Netto rente- og kreditþrovisjonsinntekter

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel

avkastning

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel

avkastning

256 000

171 000

427 000

16 000

67 000

83 000

344 000

r27 000

127 000

39 000

39 000

57 000

0

s7 000

0

l 000

I 000

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Andre gebyrer og provisjonsinntekter

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer

som er omløpsmidler

Netto verdiendring og gevinsltap på sertifikater, obligasjoner og

andre rentebærende verdipapirer

Sum neffo verdiendring og gevinst/tap på valuta og

verdipapirer som er omløpsmidler

Andre driftsinntekter

Sum andre driftsinntekter

Lønn og generelle administrasjonskostnader

Lønn

t4

00

0

00

56 000

598 000

0

0

00
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Resultatregnskap

i: NOK
Pensjoner

Sosiale kostnader

Lønn m.v.

Administrasj onskostnader

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle

eiendeler

Ordinære avskrivninger

Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og

immaterielle eiendeler

Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader

Tap på utlån, garantier m.v.

Sum tap på utlåno garantier m.v.

Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på

verdipapirer som er anleggsmidler

Nedskrivning/reversering av nedskrivning 2

Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinsltap

på verdipapirer som er anleggsmidler

Resultat av ordinær drift

Skatt på ordinært resultat

Resultat av ordinær drift etter skatt

Resultat av ekstraordinære poster

Resultat for regnskapsåret

Overføringer og disponeringer

Overført fra annen egenkapital

Sum disponeringer og overføringer

oteN 20ls

627 000

I 654 000

11 088 000

10 333 000

2t 421 000

910 000

910 000

-700 000

-700 000

-22 s2t 000

-5 996 000

-16 s2s 000

-16 525 000

l6 s25 000

-16 525 000

2014

22 000

100 000

720 000

719 000

r 439 000

-1 383 000

-1 383 000

-1 383 000

I 384 000

-l 384 000

9

9

l0

8 0

0

00

00

0

00

4
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201s 2014Note

Balanse

Beløp i: NOK

BALANSE. EIENDELER

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid

eller oppsigelsesfrist

Nedskrivninger på grupper utlån

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer på kunder

Factoring

Nedbetalingslån

Nedskrivninger på grupper utlån

Sum netto utlån og fordringer på kunder

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende

verdipapirer med fast avkastning

Utstedt av det offentlige

Sertifikater og obligasjoner

Utstedt av andre

Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende

verdipapirer med fast avkastning

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel

avkastning

Eierinteresser i tilknyttede selskaper

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper

Eierinteresser i konsernselskaper

Sum eierinteresser i konsernselskaper

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

6,7,12

2,6,7

2

3,6,7

ll

t7 204 000

t7 204 000

0

37 850 000

700 000

37 150 000

0

l 14 583 000

114 s83 000

114 s83 000

7 7t7 000

7 t23 000

14 840 000

t7 721 000

0

t7 721 000

0

0

00

00

00

0

0

0

0

0
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Balanse

Beløo i: NOK Note 2015 2014

Varige driftsmidler

Maskiner, inventar og transportmidler

Sum varige driftsmidler

Andre eiendeler

Sum andre eiendeler

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke

mottaffe inntekter

Opptjente ikke mottatte inntekter

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente

ikke mottatte inntekter

SUM EIENDELER

BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL

GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum gield til kredittinstitusjoner

Innskudd fra og gield til kunder

Innskudd fra og gield til kunder uten avtalt løpetid

Sum innskudd fra og gield til kunder

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Sum gield stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Annen gield

Sum annen gield

Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

8 157 000

157 000

2 353 000

2 353 000

186 287 000

l3 579 000

13 s79 000

7 570 000

21 000

21 000

t7 742 000

926 000

l3

6,7

0

00

00

0

00

00

00
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Balanse

Beløn i: NOK Note 2015 2014

Ansvarlig lånekapital

Sum ansvarlig lånekapital

Sum gield

EGENKÄPITAL

Innskutt egenkapital

Aksj ekapital/grunnfondsbeviskapital

Selskapskapital

Overkursfond

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

00

415

4,5

21149 000

155 000 000

lss 000 000

l0 138 000

165 138 000

16s 138 000

186 287 000

926 000

l8 s00 000

l8 s00 000

18 500 000

-l 684 000

-1 684 000

16 816 000

t7 742 000

415 0

0
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Om Monobonk
MONOBANK er en ren nettbank med kontor i Bergen, kunder innen vår bransje. Vi tror-at den beste banken
vi tilbyr lån uten sikkerhet oghøyrentekonto. 

:k"pu:.:r*Ten 
med kundene. Gi oss gjerne en tilba-

Banken åpnet 19. november 2015 og vi er foreløpig1,s 
kemelding på ris og ros' slik at vi kan bli enda bedre'

ansatte med stor erfaring innen f,nansbransjen. MONOBANK er en selvstendig bank og hadde 206 ak-

sjonærer per 3LL2.20I5. Bankkonsesjon ñkk vi i juni
Vårt mål er å levere den beste opplevelsen til vå¡e 2075.

Arsroppo* 2Ol5

Monobank ASA -.fssrapport 20L5 - 2
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Ârsropporr 2015

MONOBANK ASA
STYRETS BERETNING 2OI5

Om MonobcnkA5A
Monobank ASA ñkk konsesjon til å drive bankvirksomhet
01.06.2015. Etter at Finanstilsynets vilkå¡ var tilfreds-
stilt ble det gitt tillatelse til å starte bankvirksomheten
11.11.2015. Kort tid etter foretok Monobank sine første
utlån. Banken tiþr usikret frnansiering ti1 privatpersoner
som kvali6seres etter en automâtisert kredittvurdering. Lå-
neprodukt er fleksibelt hvor kunden innenfor visse grenser

selv bestemmer tilbakebetalingsproñl hvor at det skal være

best muligtilpasset den enkelte kundes behov. Banken til-
byr attraktive innskuddsbetingelser på høyrentekonto, og
som medlem av Bankenes sikringsfond er alle innskudd
inntil 2 millioner kroner sikret.

Største eier i Monobank er Prioritet Group AB i Gøteborg
med 107o. For øvrig er banken i all hovedsak eid av norske
investorer. Banken har forretningskontor på Torgalmen-
ningen 10 i Bergen.

Utvikling i 2Ol5
Frem til november 2015 var selskapet i en prosjektfase
under navnet Zammut Prosjekt AS. Systemer for drift ble
utviklet og staben gradvis bygget opp. Selskapets ledelse

arbeidet âktivt mot investormarkedet sammen med sin
finansielle rådgiver Pareto Securities, Den 28.10 gjennom-
førte selskapet en vellykket emisjon på 165 millioner kro-
ner som sikret selskap nødvendig egenkapital forutsatt i
konsesjonsvilkårene.

Etter åpning bar bankens drifts -og markedsapparat fun-
gert som forutsatt. UtviHing i låne- og innskuddsvolum har
ligget noe over de planer som ble lagt før oppstart. Banken
har ved utgangen av året 162 lanekunder og 36 innskudds-
kunder. Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av

året 1-86,3 millioner kroner. Netto utlån til kunder, før ned-
skrivninger, utgjorde 37,9 millioner kroner, mens innskudd
fra kunder utgjorde 13,6 millioner kroner. Sum egenkapi-
tal utgjorde 165,1 millioner lçoner. For opplysninger om
kapitâldekning henvises det til note 5. Bankens likvider;
bankinnskudd og likvide verdipapirer utgjorde til sammen
l-3L,8 millioner kroner og tilsvarte 71 7o av bankens forvalt-
ningskapital. Bankens resultat etter skatt for 2015 var på
-16,5 millioner k¡oner. Netto renteinntekter utgjorde 0,3
millioner kroner. Det var ingen misligholdte engasjementer
ved utgangen av 2015. Nedskrivninger for tap på utlån ut-
gjorde 0,7 milLoner kroner for 201^5.

Fremtidig utvikling
Banken forventer vekst i utlånsvolum og kundeinnskudd i
tråd med de prognosene som ble lagt frem for investorene i

forbindelse med emisjonen i oktober i !or. Videre forventes
det at tap på utlån i fremtidige perioder vil øke i nominelle
kroner som følge av forventet uffiHing i utlånsporteføljen,
men prosentvis å være forholdsvis stabil. Fortsatt utlån-
svekst gir banken forventninger om forbedrede finansiel-
le resultater i 2016. Disse vil i stor grad være avhengig av

fremtidig utlånsvolum, rentemarginer og nivå på tap på
utlan. Likviditet- og kapitalsltuasjonen fowentes fortsatt å

være på tilfredsstillende nivå fremover. Det presiseres at
det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger
av fremtidige forhold.

Banken vú for øvrig fortløpende vurdere andre produkter
som kan supplere primærproduktet.

Arbeidsmiliø, likesrilling og diskriminaring
Banken har i 2015 gått fra prosjekt til driftsfase og antall
ansatte har uwiklet seg i tråd med vekst og behov i løpet
av 2015. Banken hadde ved årsskiftet 16 ansatte. Dette vil
øke noe gjennom 2015 i tråd med de vekstplaner som fore-
ligger. Ansatte ved utgangen av året fordeler seg med 10
menn og 6 kvinner. I styret var fordelingen 5 menn og 3
kvin¡rer.

Ved utgangen av året var det totalt 4 innleide personer.

Banken vurderer et aksjeopsjonsprogram for alle ansatte.

Dette vil bli fremlagt for beslutning på selskapets ordinære
generalforsamling. Programmet vil være en viktig motive-
rende faktor for ansatte og anses som et godt verktøy for
å fremme gjensidige interesser for de ansatte, selskapet og
aþonærene.

Sykefraværet har i 2015 vært på 0,6 7o. Banken trar i 2015
hatt ulike aktiviteter og velferdstiltak for å fremme et godt
og fysisk aktivt sosialt miljø, trivsel på arbeidsplassen samt
foreby gge sykefravær. Banken har fastsatt retningslinjer
som skal sikre at det ikke skal forekomme diskriminering
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språk, religion eller livssyn. Tilsvarende gjelder

for kjønn, alder, seksuell orientering, politisk syn eller
funksjonshemming. Det har ikke vært rapportert om ska-

der eller ulykker på arbeidsplassen.

Redegiørelse om somfunnsqnsvor
Banken har ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for sam-

funnsansvar. For sosiale forhold og arbeidsforhold henvi-
ses det til avsnittet om arbeidsmiljø, likestilling og diskri-
minering.

Konlqntstrøm
Kontantstrømmer fra utlån til kunder og innskudd fra
kunder utgjorde -23,6 mill. kroner. Kontanfsftømfra øwig
drift var i 2015 -15,3 millioner kroner. Kontantstrøm fra
investeringer var -10,2 millioner kroner. Kontantstrøm fra
ûnansieringsaktiviteter var 163 millioner kroner og knyt-
ter seg til gjennomførte emisjoner og konvertering av teg-

Monobank ASA -.Âusrapport 2015 - 3
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ningsretter netto etter fradrag for meglerhonorar.

Finqnsiell risiko
Risikostyring:
Styret har vedtatt polcy for virksomhet- og risikostyring
som beskriver bankens retningslinjer virksomhetsstyrin-
gen, internkontroll og risikostyring. Videre har styret ved-
tatt separate policydokumenter som dekker kredittrisiko,
markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Hver
av policydokumentene beskriver retningslinjer, regler og ri-
sikorammer for den den enkelte risikotype. Styret mottar
regelmessig rapportering fra administrasjonen om bankens

risikoeksponering på de ulike risikotypene. Hver av policy-
dokumentene gjennomgås minst årlig av styret. Styret har
etablert et revisjons- og risikoutvalg som forbereder og gir
råd til styret knyttet til risikostyring og intern kontroll.

Kredittrisiko:
Kredittrisiko er bankens viktigste risiko og er hovedkilde
til bankens inntjening. Bankens k¡edinrisiko skal være mo-
derat. Det er etablert risikorammer knyttet til utlånsporte-
føljens fordeling over risikoklasser og til forventet tap på

utlån. Lånesøknader innvilges og avslås basert på de opp-
lysninger kunde oppgir i den nettbaserte låneveíviseren
om økonomisk status, bo- og famileforhold, samt eksternt
innhentet kredittinformasjon. Denne informasjonen be-

handles i bankens kredittmodell som bestå¡ av policyregler,
kalkulert betjeningsevne og et eksternt scorekort. I ban-
kens tidlige fase suppleres den automatiserte håndteringen
med manuelle kredittr¡urderinger, Banken benytter indivi-
duelt fastsatt, risikobasert prising.

Operasjonell risiko:
Banken har moderat til lav toleranse for operasjonell risiko.
Banken tilbyr enkle og standardiserte produkter til person-

markedet. Kritiske prosesser er automâtisert slik at innslag
av menneskelige feil reduseres. Bankens driftskonsept er i

stor grad basert på kjøp av tjenester f¡a eksterne leverandø-
rer, som for eksempel innenfor systemdrift, telekommuni-
kasjon, distribusjon, scorekort og inkasso. Awaler innenfor
IKT-området følges løpende opp i henhold ti1 policy for ut-
kontraktering. Det er etablert risikoramme for hvor stort
økonomisk tap banken aksepterer fra hendelser. Tiltak for å

redusere operasjonell risiko treffes dersom det er lønnsomt
i en kost-nyttevurdering, Banken benytter operasjonelle
hendelser aktivt i forbedringsarbeid. For 2015 foreligger
ingen kjente vesentlige driftsforstyrrelser eller identifiserte
svakheter i bankens driftsprosesser.

Likviditetsrisiko:
Banken har som mål å ha lav likviditetsrisiko. Banken sty-
rer den daglige likviditetsposisjonen ved hjelp av oversfüter
som viser forventet kontantstrøm på kort sikt samt forfall
på plasseringer i sertifikat og obligasjonsmarkedet.
Bankens eiendeler er frnansiert av egenkapital og innskudd
fra personmarkedet. Innskudd i finansinstitusjoner og in-
vestering i sertifikater og oblþsjoner av høy laedittkvali-

tet og med god likviditet utgjøre en stor andel av samlede

aktiva. Det er satt en øvre grense for innskudd på to milli-
oner siden høyere innskudd vurderes som mindre stabile.

Det er etablert rarruner for innskuddsdekning, LCR, NSFR

og minímum likviditet som andel av totale eiendeler. Gjen-

nom 2015 har likviditetsrisikoen vært vurdert som lav.

Markedsrisiko:
Med markedsrisiko menes risikoen for et fall i markedsver-
dien av bankens beholdning av finansielle instrumenter,
herunder renterisiko og motpartsrisiko i likviditetsforvalt-
ningen. Ba¡rken ha¡ som mål å ha lav markedsrisiko.
Bankens likviditetsportefølje består av innskudd i andre
finansinstitusjoner eller i serti6kater og obiigasjoner med
kort rentebinding og god likviditet.
Ba¡ken tilbyr utelukkende produkter med administrativt
fastsatte rentebetíngelser og tilbyr ikke fastrenteprodukter.
Rentebindingen i bankens produkter er dermed begrenset
til varslingsfristen for Tenteendringer som er ufordelaktig
for kunden, Det er etablert risfüorammer for maksimal ren-
terisiko basert på stresstesting for endring i renten. Ban-

kens renterisiko har i 2015 vært lav.

Banken styrer motpartsrisiko (kredittrisiko) i likviditets-
forvaltningen gjennom risikorammer. Det er etablert regler
for hvor mye av likviditeten som kan investeres i ulike risi-
koldasser. Det er også etablert regler for maksimal ekspo-

nering mot en enkelt motpart basert på moþartens rating.
Banken har i 2015 ikke hatt valutarisiko. Beholdningen av

finansielle instrumenter er ikke sikret gjennom derivatav-
taler.

Forctoksstyring
Monobank sin foretaksstyring er innrettet for å oppnå sel-

skapets strategiske mål. Det foreligger styrevedtatte ram-
mer for styring av ulik operasjonell og ûnansiell risiko.
Vaþt av styremedlemmer forberedes av en valgkomité
som består av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen.

Dísponering ov ôrsresultaf ot
.4rsresultatet for 2015 etter skatt foreslås i sin helhet dek-

ket av annen egenkapital. Disponeringen reduserer annen
egenkapital med -16,5 millioner kroner.

Øvrige opplysninger
Kontrollkomiteen har ikke hatt møter siden denble etablert
gjennom generalforsamlingsvedtak 06.11.2015. I henhold
ny forskrift for frnansforetak som gjelder fra 01.01.2016
er det ikke lenger påltrevet at Monobank har en slik kon-
trollkomite. Styret har oppnevnt et eget Revisjon og Risi-

koutvalg som vil utøve nødvendige kontrollfunksjoner som
beskrevet i instruksen for Kontrollkomitéen. Styret foreslår
derfor for Generalforsamlingen at komiteen oppløses.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt d¡ift er til
stede. Sryret er ikke kjent med hendelser etter balanse-

dagens slutt som har vesentlig betydning for årsregnska-

pet. Banken har i 2015 hatt et betydelig omfang av egne

uwiklingsaktiviteter. Dette knytter seg til utvikling av
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immaterieile.eiendeler sonr banketrs ¡askontro, lånesaks'

behandler og neitbank. Selskapet er tildelt 2,34 millioner
under Skattelînnordningen i forbjndelse med dette.

Banken vurderer at drifien ikke forurenser det ¡rtre rniljø.

,Ian Greve-Isdahl
'Sryreieder

Bergen, 19.02.2016

'lbre Malme
Nestleclt¡¡

.!¿ i¡ I
"re þf¡¡lw' -"*ori:K*--.

Tore liopen

Vl*lr* i1¿*,,"t..1¿u* >rti ¿lll-,*--.-
Mette Ëtenrikseu 9øh'i Nyroll Tãn/eS

fuM^

1Á*

Ì.{s¡oba¡k.\5Â - À¡srapporr 21}i3 - 5

¡

12.02.2019 kl 14:26 Brønnøysundregistrene Side 10 av 27



Arsregnskap regnskapsåret 2015 for 913460715===
== Brønnøysu nd reg istrene

Arsropport 2Ol5

Resultotregnskop

i tusøt krcner

Renteinntekter og lignende inntekter

Rentekostnader og lignende kostnader

Note 2015 2074

14 427

-83

57

-1

Netto rente- og kredittprovisjonsinntelder 345 56

Provisjonsinntekter og inntekter fra bank$enester

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Netto verdiend¡ing og gevinsVap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler

Lønn m.v.

Administrâsjonskostnader

74

9, 1"0

-11 088

-10 333 -719

r27

39

-720

Tap på utlån, grantier m,v 2 -700

Resultat før skattekosblåd -22520 -13&t
Skatt på ordinært resultat 11 5 996

Rest¡ltat av ordinær drift etter skatt -L6524 -1384

Overføringer og dþoneringer:

Overført fra overkurs

Ov er fwinger al / f r a(-) annen egenkapital

4 t6 524

-7384

på aksier

Sum dþonerûrger -L6524 -1384
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Bolonsc

,\eløp i tusen krcner Notê 20x5 2014

Ei¡udelcr

Utiån rii og icxirinf;,er på kredittinsr¡tû-(joner

Lldån ríl og fordri::ger på kuncier

NedskrivninÉer på grupger av utlårr

6,7,ì2 ¿¡2(ì4

?, û,7
1

3? 85il
-?00

Sum netto utlå¡ogfurd¡Aup¡ påhnds

5er¡ifikater, o['iigasjcner og an<irc rentebærende verdipauirer

Utsatt skattefordel

A;¡dre imnnte¡ieilt eie ndeier

Varige driftsmidler

ForskurÌdsbe¿alte rkke kostnadcr

Sum aieadcler

I
I

ikke ¡r:ottatte in¡tekter S,13

3. S. 7 114 58:l

Gidd

ln¡skud<l fra og gjei<i ¡il ku¡¡"'ler

påÌøpte Lostnâder cÍ, nöttålI ikke op¡)ljênte ¡nrllÈkter

iL

ô,?

-; ?<?

186 287 742

i3 5??

_ ,. -.t¡)/u :?'Õ

Sumgicld 21 149 926

Eg€ntepitei

Àkr,iek;çitaï

Ove¡kurs

4,5
'1r,1 138

18 5cri

Sun: ir:rxi\',itt egenkapita! 16s 138 18 5û0

.\r¡ren ¿q ì 5Õ{

I 6840Þptient egenkapiì¡ì

SucregÉÐlqpiul 165 138 16 816

Sum tæ287 t7?42

#,* {*}".,ú.t'r^
Jan C¡eue-lsi¡hì 'lorr årnundsr¡¡

/'!: ' / !¿-F\.\:i,t. I / I
i,ì.þ4 j.'v',, ..í'i1-\ _,
5õlv¡ l\)v(xr :ângen

¡

itW f{..¿rr"'4Ç4,.t,

{n Mo},,

i\4ette Èleil¡iksc¡r

llorc \'l¡i ¡u¿

l'4or,rb¡nh Á$Â i:sr¡¡'¡orr ?C15 7
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Kontqnlslrømoppsti I ling

Beløp i tusen kroner Note 2015 2074

Kon ten ts trøn n er fn operasj o¡elle ektiviteter

Resultat før skattekostnad

Ëndring i gruppenedskrivninger utlån

Ordinære avskrivninger

Endring i brutto utlån tii kunder

F.ndring i i¡nskudd fra kunder

Endring i verdipapirer

Endring i andre tidsavgrensningsposter

3

-22520

700

9L0

-37 850

13 579

-114 583

6 304

-1.384

905

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktþiteter -153460 -479

Kon tan ts trøn ner fra inves terin¿¡saktiui te ter

Investeringer i varþ driftsmidler

lnvesteringer i immaterielle eiendeler

8

I
-224

-9 958

Netto kontåntstrømmer fra investeringsaktiviteter -10 182

Kon taJT ts tønuner fn frnans ieringê ak tiu¡ teter

lnnbetalinger fra utstedelse av egenkapitalinstrumenter 4 163 125 18 200

Netto koatartstrømmer f¡a ûnånsieringsaktiviteter 163 1.25 18 200

Netto kontantstrøm for perioden -517 L772L

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 12 17 721.

Kontenter og kontartelûivalenter ved periodens slutt 77 204 77 727

Kontanter og kontantekvivalenter består av:

Utlån og fordringer på kredittinstitLrsjoner 77 204 77 727

MonobankASA - Ä¡srapport 2015 - 8
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Note I Regnrkopsprinrippor

Monobank ASA (tidligere Zammut Prosjekt AS) ble omdannet
til allmennaksjeselskal C. november 2015 og åpnet bankvirk-
somheten 19, november 2015,

,Ârsregnskapet er satt opp i samsvar med Lov om årsregnskap

m.v., Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansierings-
foretak og morselskap for slike, Forskrift om regnskapsmessíg

behandling av utlån og garantier i ûnansinstitusjoner og Go<l

regnskapsskikk i Norge. Omdanningen fra Zammut Prosjekt AS

til Monobank,4.SA er gjennomført med full kontinuitet i regn-
skapsmessige verdier, finansiell histo¡ikk, klassiûsering av egen-

kapital og skattemessig kontinuitet.

l. Finan¡iolle instrumenlcr
Finansielle instrumenter omfatter hovedsakelig utlån og verdi-
papirer med fast og variabel avkastning som sertifikater, obliga-

sjoner og andre kortsiktige lenteinstrumenter,

l.l Urlån
Utlån beregnes ved første gangs balanseføring til virkelig verdi,
Vecl senere måling vurderes utlån tíI amortise¡t kost ved bruk av

efektiv rentes metode. I âmo¡tisert kost inngår utlånets hoved-
stol, gebyrer (med unntak av etableringsgebyrer som dekker acl-

ministrative kostnader) og transaksjonsutgifter som provisjoner

til Iåneagenter. Pmvisjonskostnader til låneagenter kostnadsfø-
res ove¡ lånenes forventede gjennomsnittlige løpeticl.

Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Ðen
effekive rentesâtsen er den renten som necldiskonterer lånets

kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte
kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metocle ínnebærer
også at det foretas ínnteksføring av renter av engasjement som
er nedskrevet. For slike lån inntektsføres intemrenten på eta-

bleringsticlspunktet korrigert for renteenclringe¡ frem til tids-
punktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lå-
nets nedsk¡evne verdi

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis

for at en gruppe av utlån ha¡ verdifall. Nedskrivningen beregnes

som forskjellen mellom balanseført verdí og nåverdien av esti-

merte fremtidige kontântstrømmer necldiskontett med effektiv
rente. Banken foretar ikke nedskrivningswrderinger på indirl!
cluelle utlån, men kun på grupper av utlån base¡t på gruppens
risikoklassifisering.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån av konstaterte tâp

og endringer í neclskrivninger på lån.

Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlånspor-
tefølje. Banken foretar fortløpende en vurdering av tâp på utlån
og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges

opp med løpende vurderinger.

Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 180

dager etter forfall. Tapsutsatte engasjementer hvor clet er þnet
konkurs- eller gjeldsforhancllinger, iverksatt rettslig inkasso, ut-
panting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som

svik i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige lånebe-

tingelsen defineres også som misligholdte,

Ved konkurs, akkord som er stadfestet, udeggsforretning ikke

har fø¡t frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken enga-

sjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap.

Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt
inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer.

Konstaterte tap fraregnes balansen.

1.2 Sertiftkoler og obligorioner
Sertifikater og obligasjoner er deñnert som omløpsmicller og

vurdert til virkelig verdi. Sertifikatene og obligasjonene inngår i
bankens likvi<litetsportefølje. Hensikten mecl likviditetsporteføl-
jen er plasserlng av ove¡skuddslikviditet, verdipapirene inngår i
et aktivt og likvid marked.

2. Vorigc drihomidler og immotcricllc cicndeler
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost mecl fradrag for
akkumulerte avskrivninger og eventuelle neclskrivninger. Av-
skrivningene for året belaste¡ årets driftskostnacler og fremkom-
mer på egen línje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger
er basert på anskaffelseskost f¡atrukket forventet restverdi ogbe-
regnes lineært over d¡iftsmlcldelets antâtte økonomiske levetid.

Vecl hver regnskapsavleggelse tas det stilling til om det foreligger
indikasjoner pâ verdifall på driftsmidler. Ved verdifall som antas

å ikke være forbigående, foretas det måling av dríftsmiddelets
gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av net-
to salgsverdi og bruksvercii. De¡som det påvises at gjenvinnbart

beløp er lavere enn balanseført vercli, blir det gjennomført ned-
skrivring slík at clriftsmicldelet vu¡de¡es til gjenvinnbart beløp.

Slik nedsk¡ivning reveLseres når grunnlaget for neclskrivning
ikke lenger er til stede.

Immaterielle eiendeler balanseføres i den gracl det er sannsl'nlig
at økonomiske fordeler vil tilfalle banken fremover. Immaterielle
eiendeler balansef¡ìrres til anskaffelseskost fratrukket akkumuler-
te avskrivninger og tap vecl verdifall. Utgifter vedrørende vedli-

kehold av programvare, systemer o.l. kostnadsføres fortløpende.
Eiencleler med begrenset leveticl avsla'ives over forventet økono-
misk levetid.

Utgifter til egen utvikling balanseføres i den gra<l det kan iden-
tifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utviklingen av

en identifiserba¡ immateriell eiendelog utgiftene kan måles påli-
telig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.

3. Periodi¡ering ov innteklcr og koshoder
Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnska-
pet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper
som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og pâløpte ikke be-

talte kostnader periodiseres og føres som gjeld i baiansen. Opp-
tjente ikke betalte inntekter innteksføres og føres som forclríng
i balansen,

4. Skon

4.1 Ut¡olt sk<¡tt og ¡rt3clt sksttefordel
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet mecl 25 prosent
(2015) på grunnlag av de midlerticlige forskjeller som eksiste-

rer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved

utgangen av regnskapsåret, Skatteøken<le og skattereduserende

midlertidige forsk¡eller som reverserer eller kan ¡everseres i sam-

me periode er utlignet og nettoført i balansen, Utsatt skattefordel
belsneoføres i don grad det er cannsynlig ¡t fordelen vil kunne
realiseres på et fi.emtidig tidspunkt.
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4.2 Skottekostnod
I resultatregnskapet omfatter skattekost¡aden både endring.i
netto utsatt skatt sâmt periodens betalbare skatt som bestå¡ av

skatt på periodens skatteplíktige resultat.

5. Pcnsioner
Selskapet er underlagt lov om obligatorisk tienestepension og

har en ordning som tilfredsstiller lovkravene. Selskapet har en

innskuddsbasert ordníng som gjelder for samtliç ansatte som

lnnebærer at selskapet betaler et årlig innskudd til de ansattes

kollektive pensJonssparing. Selskapet har derfor ingen ytterligere
forpliktelser, og det er derfor ingen avsetníng til fremtidige pen-
sJonsforplikelser i balansen.

ó. Gield og ondrc forpliklel¡er
Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføtes til kost.

7. Vol¡¡tr¡
Banken har norske kroner som funksjonell valuta. Kostnader og
inntekter i annen valuta bllr ómregnet til norske k¡oner i regn-
skapet basert på faktisk oppnådcl vekslingskurs på transaksjons-
tídspunktet. Balanseposter i annen valuta omregnes til norske
kroner etter valutakurs på balansedagen.

8. Konlqnlclr¡mopprtil lin g
Kontântstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indireke me-
tode. Kontanter og kontantekvivalenter besfår av bankinnskucld,

MonobankASA -.Årsrapport 2015 - lO
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2015 20t4

Nôle 2 Utlðn til og fordringer på kunder

kløp i ttrcn kroner

Arsropport 2Ol5

Brutto nedbetalingsÌån

Periodiserte provisjoner til låneformidlere

Faktu{te reutq og âvdrag

Nedskúvninger på grupper av nelbetalingslån

36 155

r525
169

-700

Netto utJåa ül og fo¡d¡¡.ger pá kucler 37t50

Nedskrfimi¡rgspå guÞps av ud¿¡n 2015 2014

Nedskivninger på ¡¡upper av utlån ved in¡ìgânge¡r til periode¡r

Perioderr endring i neclskrivninger på gmpper âv utlårì

Konstate¡te tâp i peiiodeD

Inngått på tidligere kotìstàterte tâp i perioden

700

Nedslciminga på gnrpper av utlån -700

3L.12.2015 9L-'.2.2014

Bruttoutlån Andelav ¡lsikoklær av året Bruttoutlån Andel

lav risiko 11 195

Msliunì risiko 1B 802

Høyrisiko 6 158

3L%

52%

17%

Sm 36155 100% L00 %

Nole 3 Sertífikorer og obligosioner

3t.72.2015 31.12.2014

Virkelig

kløp ¡ tßen kroàer KosÞris Yerdi

Resultadørt
verdiendring

Virkelig
verdi

Resultatført
verdíendring(ostpris

Risikovekt0%

Ris¡kovekt 10%

Risikovekt20%

Risikovekt L00%

7 986

4113

76 636

21902

7 990

I 110

76 6]'5

21,868

4

-2L

-34

Su obligæjoner 114638 114583 -55

lkke børsnoterte obligasioner

Obligasjoner notert på Nordic

Børsnoterte obligâsjons

622r9

1,6 457

35962

62232

16 422

35 929

12

Su obligasjoner u.4æa 114583 -55

Ba¡rk

Aldre foretak

Stat

76 41,4

90 237

7 946

16379

90 214

7 990

-36

-23

4

Sm obligæjoner 114638 114583 -55

Effektiv rente oppnådd i 2015 har vært ,.,52% (aruualisert). Deure er beregnet basert på faktiske anskaffelseskost og faktiske

rentehmtekter i herìhold til antall dagerverdipapiret er holdt i perioden.

Virkelig verdi er fastsatt bâsert pà obsenerbare markeclskurser pà henholdsvis Oslo Børs og Nordic ABM.

Verdien pã ikke-bønnoterte sertifikâterog obligasioner er baært på oppgitte nìårkedskurser fra Nordea Markets

per31.12.2015.
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Note 4 Egenkopitol

Beløp i ntæn krcne¡ Aksjekapital Ovskuis

Annñ
i¡cNkutt
egeukapital

Opptient
egm&apital Sum egøkapital

Bgenlapital 01.01.2015

Ðispone¡iÞB årets resultÂt

Avsatl, utbytte

IGpitalforhøyelse netto ôv emisjonsutgift

18 500

-18 208

136 500 28346

-1_ 684

1 684

L6 816

-L6524

L64 846

Egqrkâpital 31.12.2015 155 000 10 138 165 138

Aksjekapitalen består av 155 000 000 aksjer à kr. l.

BaÐkens 20 Étørste aksjonærer pr 31.12.2015

I Prioriter Cåpirâl Akriebolag

2 JOOdfjellAs

3 Bara Eie¡dom As

4 Sandsolo HoldingAs

5 Spoftgmagasinet As

6 Zico As

7 Iadegaard As

8 Skue Sparebank

9 Hava Financials As

10 l¿slnvestAs

11 EkremAs

12 Andreæ Bakke Iwest As

13 Høysæter T-Bane CompaSnie As

14 LindbankAs

15 Dahle, Bjørn

16 Crevelsdahl, Finn

17 Dragesund Invest As

18 Pt Eiendom As

19 Greve-Isdahl,,lan

20 Etime Ventures As

Øwige aksjonærer

Antellaksjer Ëierandel

15,140 000

12 000 000

6 855 000

5 666 000

5 666 000

4 250 000

4 000 000

4 000 000

3 868 000

3 r00 000

2 800 000

2 600 000

2 500 000

2.100 000

2 000 000

2 000 000

L 898 000

I 800 000

r 800 000

r 750 000

68 607 000

Styremedlem

Styreleder

9,960Â

7,7+%

4,42%

3,66%

2,740Â

2,54o/o

2,5804

2,5004

2,00%

1,81 %

t,6aoÂ

t,67olõ

L,55 o/o

1,2904

1,2904

1,2204

1,1604

1,1604

1,:13 0Â

Srm

lrde.lse, styre og nærstående aksjonærer pr. 3L.t2.L5

I Hilding Invest AS

2 Tom Rimestad

3 M¡¡tinValland

4 lcne Sjøbakk

5 Hans Ljøen

6 MG Equi¡y PaftnersAs

cEo

coo
cTo

c¡o
cRo

'r 650 000

'1 408 000

I 350 000

320 000

120 000

I 000 000

2',t50000

2 200 000

1 800 000

1 800 000

't 000 000

800 000

500 000

500 000

155 000 0{]0

Styremedlem

Opplysninger oD te&ni¡gsEtter

Det er totalt 22 000 000 frittstående tegniogsretter à NOK 1,50.

lædelse, styre og nærstående aksjonærer pr. 31.12.15

J. Hildin8lnvestAS CEO

2 laslnvestAS Stltemedlem

3 Tom Rimestad COO

4 MartinValland CTO

5 McEquityPannersAS Styremedlem

6 "Tan 
G¡evelsdahl Styreleder

7 Hans Liøen CRO

8 lrne S)øbakk CFO

1,06 %

0,91 "¿

0,87 "A

O,27"/o

0,08"4

0,6s q,6

\2,50%

10,00 %

B,l8 %

8,18 %

4,55%

3,6404

2,27 0/a

2,27 %

Sum 22 000 000
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Nole 5 Kopitcldekning

Beløp i tttætt kroner 31.12.2015

Aksiekapital

Overkure

Af, nen innskutt egenkapital

Annen opptjent egenkapital

- Utsatt skattefo¡del og andre iurnraterielle eiendele¡

155 000

10 138

14 955

Rm kjemekapital

Annen godkjent kjernekapital

150 183

IÇenekapital

Tilleggskapital

150 183

Anvarligkapital 150 193

l(redittrisilto:

Institwione¡

Massernarkedsengasjemter

Engasjementer med pantsikkerhet i boligeiendom

Misligholdte engasiernenter

Obligasjoner nred fortrimsrett

Andeler i verdipapirfond

Øvrige engasjernenter

Foretak

Stater og sentralbanker

Lokale og regioæle rryndigheter

Markedsrisiko

Opæjmdlrisiko

29570

41 989

4 000

21 865

7 990

64249

8 110

99 651

Baepingsgrunlag 277 424

Ren kiemekepitåldekning

Kiernekapitaldekning

Ansve¡lig kâpiteldekning

54,1%

54,L70

54,17o

Monobmk ASA -Årsrapport 201.5 - l3

12.02.2019 kl 14:26 Brønnøysundreg¡strene Side 18 av 27



Arsregnskap regnskapsåret 2015 for 913460715

==- 
Brønnøysundregistrene

Arsropporl 2Ol5

Nole ó Likviditetsrisiko

Ovæik ovq forfall eiædeler oggielcl

Inntil 1

md
Fralmil Fn3mnd Fn1ãr Utm
til3md tillår dlsår Oversår rstløpetid Totelti tuæn kroner

Kontanter og fordringer på sentralbanker

Udån til og fordringer på kredittinstitmjoner

Utlån til og fordringer på kunder

Sertifikater og oblþsioner

Øvrige eiendelsposter med restløpetid

Eiendeler uten restløpetid

61 135 26 808 3 007

17 204

23 633

2353

37 150

17 204

37 150

114 58i:l

I 633

77L7

7 2AO

7 717

Smeiædeler !l¡1190 61135 26808 30OZ 37150 74997 t86287

Gjeld til laedittinstitusjoner

Inrokudd fra og geld til kunde¡

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapiler

Annen $eld med restløpetid

Ansvarlig lånekapital

Annen gjeJd uten resdøpetid

3426 2586 1 158

L3579 73579

7 570

Srmgield 3826 2586 1158 13579 2t!49

Likviditetsrisiko trtgiør risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likividitetsrisiko

oppstår sorn følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeJd. Likviditets¡ísikoen vurderes sorn lav da en stor mdel av bankens

aktiva er forvaltet i en likviditetsportefølie so:n er [ett omsette.lig.

Monobank ASA - Â¡orapport 20!5 - 14
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Note 7 Renterisiko

Renterisiko oppstår som føþ av at rentebærende eiendeler og gjeld har ulik gjenstående rentebindingstid

Sonr følge av den ulike rentebindinçtiden vil ikke banken kunne gjennomføre renteendringer parallelt for

alle ba.laroeposter på samme tidspunkt. Tabellen rnder viser tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser:

Beløp i tuæü kr.rner

Inntil l
mnd

Fnlmd Fra3md Fralår
til3md tillår Ë15år

Uten r4te-
Ovq5 å¡ eksponering Totalt

Arsropport 2Ol5

Kontanter og fordringer på sentralbanker

Utlån til og fordringer på kredittinstitwioner

Udån til og fordringer på kunder

Sertifikater og oblþasjoner

Øvrige eiendeJsposter rned restløpetid

lkke rentebæ¡ende eiendeler

77 204

23 633

37 150

61 135 26808 3007

17 204

37 T5g

114 583

17351 17351

Smeieadeler 40437 98285 26808 3007 17351 186287

Gjeld til kredittinstitusfoner

Inrokudd fra og gield til kt¡nde¡

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Ansvarlig lånekapital

Ikke rentebærende gjeld

L3 579 13579

7s70 7570

Sugeld 13 579 7570 2Lt49

Smsitivitetsæalyse

Sensitivitetsmâlysen måler effekten av L prosentpoe¡g ¡€nteøk¡ing i rentebæ¡ende eiende.ler og gjeld per 31.12.15

En rentereduþon på 1 prosenþoeng vil ln tilwa¡ende effekt rned nrotsatt fortegn.

Effekt au 7 % øknùtg i rea teniuå:

Udån til og fordringer på kredittinstitusioner

Udån til og fordringer på kunder

Sertifikater og obligasjoner

22

46

316

Slm ¡oærisiko eimdeler 3U

Innskudd fra tl kunde¡

Sm rmterisiko gjeld -23

TotalrmtqÈiko 361

Monobmk ASA -.4.rsrapport 201.5 - l5
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Note I lmmsterielle eiendeler og vorige drift¡midler

Beløp i ttætt lqonet
Progrowe/

rryBtem
'Inventar 

Totalt

Ansleffelseskost 01.01.2015

Tilgang

.Aoskaffelsækost 37.12.2015

Akkumulerte av- o6 nedskrivninger 01.01.2015

Ärets avskrivninger

Ä.rets nedskrivninger

7 966

7 966

-843

224 8190

224 8190

-67 -910

Akkumulerte åv- og nedskrivninger 31.12.2015 -843 -6'7 -910

Bala¡sefø¡t verdi 3 1.72.2OI5 7 723 t57 72AO

Økononrisk levetid 5år

5år

3å¡

3årAvskivningsplan

PÍogrânvare/system er reJatert til utvikling ev lT-system og plattfonl for bankens udånsvirksomhet, fornridling av

lån på nett og integrasjon med bankens lårefonuidlere. Banken har fått godkient et skattefum prosfekt i forbindelse

rned urviklingen av IT-plattformen. Totalt tilskudd fra Skattefunn ordningeo i 2015 vr NOK 2 328 n¡sen, hvorav

NOK 1 992 tusen er ført som reduksjon av anskaffelseskost progranvüe/system.

Arsropport 2Ol5
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Àrsropport 2Ol5

Note 9 lønnskostnoder og ytelser

Bânken lrar per 3i .12.2015/î2OI5 e¡ (de¡nonìsnittlig årwerD på 10,9, sarnmenlignet nred 0,14 årsverk i 201.4.

Beløp i ntsen kroner 2015

Lm
Arbeidsgiveravgift

Pensjorokostnader

Sosiale kostnader

Andre persomlkostnader

Tilskudd Skattefum -336

Sm 11 08¡l 720

Godtgiørelsesordning

Godtgiørelsesordning er pr 31.12.L5 under utarbeidelse og vil bli vedtatt på generalforsamling den 19. februar 2016.
Bonus utbetalt i 2015 er lmyttet til innfrielse av konsæjonsvilkårene, he¡under giennomføringen av ernisjonen 28.10.2015,

men før konsesjonen ble formelt tildelt.

2Aa4

I 807

'1794

627

598

88

aa

12

196

Beløp i h¿sen kroner Lønn Bontæ

Annen Perojons-

godtgjøreJse prenrie

Samlet

godÇjørelse

Lån og

sikke¡hets-

stillelse¡

Adn¡inist¡erende di¡ektø¡/CEO

cFo"

coo 
:

cTo

CRO'

873

416

891

487

477

400

125

400

400

320

57

2a

57

>t

ót

L334

572

7352

13!l8

832

4

3

4

4

ó

Sm 3544 1,645 18 237 54t8

'Ansatt siden jtrni 20L5

Honoruer til stymcle orgm*

Beløp i atøt kroner

2015

Sa¡¡let
Eomrs Honorar godtgiørelse

Jan G¡evelsdahl

Mette Hen¡iksen

Sølvi Nyvoll Tangen

Lars Ame Skår

To¡e Amtrndsen

To¡e Maì¡ne

Guro Heuiksen Røberg

Tore Hopen

400

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4L2

Sm hmoræ og godtgiørel* til styret 40 MO

Honoruer til rwisor

Det er i regnskapet kostnadsført føþnde l¡onora¡er til elatern revisor (inkludert mva.)

Beløp i tusen kroner 2015 20].4

Lovpålagt revisjon

Skatterådgivning

Andre âtt€stâsions t¡enes ter

183

6

Sm

Monobmk ASA -.trssrapport 2015 - l7
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20t5 2014

Note I O Administrosionskoslnc¡der

Beløp i tuæn kroner

Arsropporr 2Ol5

IT driftskostnader

Salg og nrarkedsføring

Leie lokaler og kontorkostnader

Andre administrasjomkos tnader

752

77\8

1 530

6332 7L9

Sum adminisrasjækostrads 10 333 719

Nole I I Skofi

Beløp i twa kroner 20L5 2014

Midlertidige fusþellu
Sertifikater og ob.lþsioner -55

Netto midlertidige forsk¡eller

Underskudd til frernføriog

_55

-30 814 -1 681

Grunnlag for utsatt skatt,/(utsått skattefordel) -30869 -1 681

Utsatt ska ttlskâttefordel

Ikke bal¡nseført ntsâtt skåttefordel

7 717 454

454

Utsatt skatt/skattÉfordel i balansen 7 7L7

Resultet før skâttekos tnâd

Pernranente forskjeJler

Emisjonskostmder ført direkte ilìot egenkapitalen

Endring mderskudd til fremføring

Endring i forskleìler sorn inng,år i grumlåg for utsatt skâtt/skattefordel

-22 524

-293

-6 375

29 r33

55

-1 384

-300

1 681

Grunnlag for betalbar skatt

Betalbs skatt i balanso

Betalbar skatt

Endring i utsatt skâtt/skattefordel

Endring i utsâtt skâtVskattefordel sonr føþ av endret skattesats

-6 613

617

Slottekosbcad i resultâtregnskap€t -5 996

Awteming av årets skatt€kostrn¿

Regnskapsrnessig resultat før skattekostnad

Beregnet skatt

277o av pernranente forskjeller

Utsatt skattefordel ikke bokført tidligere perioder

Endring i utsatt skatdskettefordel som føþ av endret skattesats

-22520

-6 080

-79

-454

617

Skattekostnad i resiltatrepskâp€t -5 996

Monobank ASA - ir¡rapport 2015 - l8
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Note l2 Bundne midler, gorcntier og ikke-bolqnseføde forplilrtelser

B"løp i tusen ktoner 2015 2014

Arsropporr 2Ol5

Sk¡ttetrekk t72l 797

Smbund¡emidler 7721 197

Innviþt og tilbudte lån, ikke utbetalt per 31.12.

Husleiegaranti

32 668

431

Sm posts utmombal¡Em 33 099

Note l3 Spesifikcsion ov qndre fordringer og onnen gield

Beløp i tuseLt kroner 2015 2014

Forskqddsbetalte kos tnade¡

Til gode Skattefunn tilskudd

25

2328 2'J.

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og cpptjmte ikke mottatte imtekts 2353 2L

Lærandørgield

Skyldige feriepenger

Sþldige offendige avgif ter

Påløpte provisjonskos tnader

Andre påløpte kostnader

2229

97L

2723

L245

401

459

280

186

PåIøpte kosEradc og mottatt ikke opptiente inntekts 7 570 926

Nole l4 Spesifikosion ov renler og prov¡sioner

Beløp i tuæa krcner 20t5 2014

Renteimtekter udån og fordringer på kunder

Renteimtekter udån og fordringerpå laedittinstitusjoner

Renter og lignende kostmder på inrokudd fra og gleld til kunder

Andre rentekostnader og lignende kostnader

171

256

-lb

-67

57

-L

Netto rat* og lcedittprovisionsiDntekter 345 56

Etableringsgebyr 727

Præisjoñsinntekter og inntektc fra bmkgaester L27

Note l5 Hendelser eller bclonsedogen

Det er ik&e avdekket noen vesentlige hendelser etter balansedagen.

Monobank A,5A - irsrapport 2015 - 19
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Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

vi ha¡ reridert årsregnskapet for Monol¡ank AsA, som r.iser et underskudd på kr 16 5e4 ooo.
Alsregnskapet hestår-av balanse per gr. de.sember ror5, resultatre.gnskap o[ kontani.strornoppstilling
for rçgnskapsåred a1'sluttet per dcnne datoen, og en beskrivelse at' vesenligä anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplvsninger.

Sgret og deglig leders ansuar/<¡r drcregnskapet

Stl'ret og tlaglig leder er irnsvarlig for å utarbeide ñrsregnskapet og for at <ìet gir et rethisenrle bilde i
sarls\¡ar me<ì teg,nskapslnvens rcgls¡ og god regnskapsskik} i Norge, og for slik irrtern kontroll som
styret o_g dag¡ig leder filue¡ nødvendig for å rnuliçiiøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
innehc¡lder vesentlig feilinformasjon, r.'erken sonr følg,e av rnisligheter eller feil. '-

Rnutsors o¡rpgc uer og plikter

Vår oppgave er â gì uttq'kk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
giennomført-revisjonen i samstar mecl lov, forskrift og. god rer"isjonsskiklii Norye, herunder
International Standards on Auditing, Revisjonsstandardene k¡ever at ri etterlever etiske krav og
planleçier og gjennomforer twisjont:n for å oppnä betryg¡¡ende sikkerhet for at ärsrcgnskapet ikke
inneholder vr¡sentlig feilinfrrrrnasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente rerisjonsbevis for.beløpene og
oppll'sningene i år'sregnskapet, De valgte handling,ene avhenger av rev'isors -skjfrn¡, helunder
vu¡deringen av risikoene for a-t-ärsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det sþldes
misligheter eller feil. \¡ed en slik risikovurdedng, tar revisor hensyn til den interne kontrolle¡r soin er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Fområlet er å
utforme revisjonshardlitrger som er he¡rsiltüsnressige etter òmstendifùetene, rnen ikl<e for li gi uttq'kk
for en tnening om effef,tiviteten av selskapets interne kont¡'oll. En rev'isjon omfatter også en ìurdering
av om de an'r'enclte-regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om legnskapsestimatine utarbeidet 

-
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering as den sanrlede presentasjonen ariårsregnskapet.

Etter-\'år oppfatning er iunhentet re!ìsjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vâr
konklusjon.

Konfrlu.gon

Ette¡'.r'år tnening er årsttgnskapet avgitt i sanrsvar med lov og forskrifter og gir et retþisencie bilde av
den finansielle stillingen til Monobank ASA per gr. desenrberzor5, r,g a.'rusirltate. og
ko¡rta¡rtstrørnmer for rcgnskapsåret som ble avsluttet per denne datoên i sams'ar nreã
regnskapslovens regiel og god reglskapsskikk i Norge.

Til generalforsamlingen i Monobank ASA

I'¡'icer¿'¿te¡'/rtruseCrru¡rer s á.9'. $<rrrdui,ts¿rcxlene lá , Pastboks 3984 - .$onrjufken, Nl) -SASS Berg.r\
T: 0.2316, org. rro..' qSToog Z¡3 MVu{, rr:rr,w.}¡wc.txr
Sfotst¡t¡tonlelfe re¿rrsorer, lmedlenûner ar: I)en norsfte Reudsodrre.níng r41 autorisert rr.gnskopsforrrsels/cop
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-epwe Rrni*rs lrcretning - zor5 - Monobank ASA, siile¿

Uttslelse om ør'rige forhold

Konklusjonom drsbeiçtn¡n gen <rg ont red.egjørelse onr sam.¡trnns<rnsuar

Basert på'ràr rrr"isjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, nrener vi at opplysningene i
årsåeretningerr og i redegjørelsen om samfunnsansvår om årsregrrskapet, forüisàtninfen om ûortsatt
drift og-forslaget til dekning av tap er kon$istente med årsregnskipet ôg ór i satnstar ãred lou og
forskifter.

Konk/rrsjon orn rtgr.sf retúrg og dokumentaSjon

Basert på vår revisjon ar' årsregnskapet som besklevet ovenfor, og kontrollhandlinger ví har ftrnnet
nødvendig i henhold til irrternasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3ooo
"Attestasjonsoppdrag sonr ikke er revisjon eller fo¡enklet rerisoikontroll av historisk finansiell
informasjon", melrer vi at le.delsen har oppfolt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
rcgigtrering ogdokumentasjon ai selskapets regnskapsop¡rþsninger i sa¡nsvar rned lov og gid
boldørin g*skikk i Norge.

Bergen, 19. februar

Jon Haugervåg
Statsautorisert

AS
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MONOBAN K

Nøkkeltâll (ureviden)

Netto utlân og fordringer pâ kunder Resultat etter skatt

BelØp i tusen Q4 2018 Q4 2017 2018 2017 20L6

Netto renteinntekter 95 057 55 910 331 646 167 469 54 406

Sum inntekter 81 438 s3 220 297 161 t57 343 52 559

Operasj onelle kostnader 31912 29 227 133 640 94 168 50 415

Resultat fØr skattekostnad -12973 9 702 39 223 23743 -10 993

Utlån til og fordringer på
kunder

3 705 736 2352188 840 038
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Om Monobank

Monobank ASA er en heldigital bank som tilbyr tjenester innen kreditt og sparing, basert på fremtidsrettede digitale løsninger,

Monobank sitt mål er å redefinere tjenester innen kreditt, sparing og forbruk for privatmarkedet, Banken skal differenslere på

tilgjengelighet og dominere på kundeopplevelse i sitt marked. Monobank skal:

. Forbette å utvikle ¡nnovative løsninger og ha de mest fornøyde kundene i bransjen.
r Sikre kostnadseffektiv drift ved automatiserte prosesser og optimale risikowrderinger basert på internt uwiklede

scoring- og prismodeller.
. Kommersialisere og kapitalisere på egen teknologi giennom samarbeid med eksisterende og nye sbategiske partnere

4Ânsnnpponr zora



MONOBAN K

Monobank startet sln vifksomhet ¡ november 2015, og drtues fta Bergen der alle selskapets rundt 50 ansåtte holder tll.

Monobank er sertifisert til <<Great place to Work>> to ganger, et tegn på at Monobank er en attraKiv arbeidsplass'

I 2017 ble banken kåret til topp 10 av Norges beste Arbeidsplasser'

Veksten har vaert sterk siden oppstart og Monobank leverte posit¡ve resultater allerede etter tre kvaftalers drift.

Huft¡ge og nettbaserte kredittpiosesser kombinert med enkle og brukeruennlige produRer har bidraË til at
plãnà¡un[ har vokst til å ta en klar posisjon blant norske banker som er spesialisert på forbruksfinansiering. Ved

utgangen av 2018 hadde banken en lånepoftefølje pâ 3,7 milliarder kroner.

Monobank ekspanderte i Norden gjennom etablering i Finland i 20L7, og vil vokse ytterligere gjennom etablering i

Sverige i 2019.

Banken leverer tjenester til privatmarkedet. De viKigste produKene som tilbys er lån, høyrentekonto og

kredittko¡t. I 20ig lanserte banken sin kedittkortplattform i Norge, inkludert appen Mono Pay med kredittko¡tene

uõñocar¿ og Widerøe-kortet. Monobank vil fortsette å uwikle nye tjenester basert på egenuwiklet bankteknologi,

og vil fremoier også kommersialisere bankens ledende løsninger sammen med eksisterende og nye paftnere.

Monobank er en uavhengig bank med rundt 1000 aksjonærer. Aksjen ble notert ved Odo Børs markedsplass

Merkur Market i februar 2017 med tickersymbolet MONO-ME.

5
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Styrets beretning

Om Monobank

Monobank er en heldigital bank som dekker
privatpersoners behov innen kreditt, sparing og

forbruk.

Selskapet har et mål om å skape de beste

kundeopplevelsene i sitt markedssegment for å sikre

kundetilvekst og kundelojalitet.

Ved hjelp av nettbaserte og hurtige låneprosesser og

enkle og brukervennlige produkter har Monobank

vokst til å ta en klar posisjon blant norske banker
som er spesialisert på forbruksfinansiering. Banken

utvidet virksomheten med å åpne for finske kunder i

mai 20L7, og vil utvide ytterligere sitt nordiske

fotavtrykk med å åpne for wenske kunder i 2019.

Banken tilbyr usikret finansiering til privatpersoner

som kvalifiserer etter en automatiseft
kreditWurdering. Prod u Kene d istri bueres digitalt,
både gjennom direKekanal og låneagenter.

Monobank tar sikte på å være ledende innen digitale
løsni nger, ku ndetilfredshet, kostnadseffeKiv d rift og

effeKiv risikovurdering baseft på internt utviklede
scoring og prisings modeller. Størrelse på utlån
varierer normalt mellom.NOK 10 000- 500 000

basert på fleksible og konkurransedyKige vilkår.
Bankens kedittkort har en ramme mellom NOK

10 000 - 100 000.

Banken sikrer innlån ved å tilby høyrentekonto til
kunder i de respeKive valutamarkedene selskapet

opererer i. Monobank får tilgang til innlån i Euro ved

hjelp av sin europeiske paftner Raisin. Raisin er en

tysk fintech poftal som tilrettelegger for at Monobank

kan ta imot innskudd fra europeiske privatpersoner i

Tyskland, Spania, Østerrike og Frankrike.

Fremover vil Monobank søke vekst gjennom
geografisk ekspansjon, vekst i kredittkortporteføljen
gjennom innovative løsninger og strategiske

þartneravtaler og ved å uWikle Monobanks

hnansieringwirksomhet sammen med kommersielle
partnere.

Monobank vil fortsette å uWikle nye banktjenester
basert på egenuwiklet teknologi, som vil

kommersialiseres sammen med eksisterende og nye

paÊnere for å etablere nye inntektsstrømmer'

MONOBAN K

Selskapsinformasjon

Monobank ASA fikk konsesjon til å drive
bankvirksomhet i juni 2015. Etter at Finanstilsynets
vilkår var tilfredsstilt ble det gitt tillatelæ t¡l å starte
bankvirkomhet i november 2015.

Per 31.12. 2018 var stØrste eier Prioritet Group AB i

Gøteborg med en 10,7 o/o eierandel. Banken har
omlag 1 000 aksjonærer.

Monobank er medlem av Bankenes Sikringsfond. Alle

innskudd inntil 2 millioner kroner er sikret gjennom
fondet. Innskudd i EUR via Raisin er dekket med
inntil EUR 100 000.

Banken har forretningskontor i Starvhusgaten 4 i

Bergen.

Året 2018

Vekst drcvet av geografisk ekspansjon:

. Vekst i netto utlån på 58 o/o til NOK 3,7
milliarder inkludert overføring av lån i

forward flow-aWale. Overføringen reduserte
lånebalansen med NOK 179 millioner.

¡ Solid vekst i Finland gjennom året
tilwarende NOK 849 millioner i nye lån.

. God vekst i Norge i første halvår,
konservativ vekst siste halvår grunnet den
regulatoriske usikkerheten.

¡ Netto renteinnteKer på NOK 332 millioner.
. Egenkapitalavkastning 5,4 o/o'

Økt lønnsomhet dr€Yet av stordriftsfordeler

o Resultat etter skatt NOK 30,6 millioner,
70o/o Økning fra tilwarende periode i fior.

. Kostnadsandel ned 15 prosentpoeng drevet
av skalerbar distribusjonsmodell.

6
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Monobanks egenuhriklede kredittplattform
muliggjør rask geografisk ekspansjon og
diversifisering:

Geografisk uWidelse ved å åpne for tilbud
av forbrukslån i Sverige i løpet av Q1 2019.
Lansering av innskudd i Euro fra europeiske
privatpersoner gjennom den tyske
innskuddsportalen Raisin.
Bankens kredittplattform ble uWidet med
kredittkoft i mai 2018 da banken lanserte
sitt eget kedittkofi. Mono Pay er en
kombinasjon av ffsisk og digitalt kredittkort
i en app som gir unike kundeopplevelser
gjennom innovativ funksjonalitet.
Introduksjon av Widerøe-kortet i september
2018, med full lansering av ffsisk o9 digitalt
kredittkoû og egen app i oktober 2018.
Kampanjer i samarbeid med Widerøe er
planlagt gjennom 2019.
Lansering av Google Pay og Apple Pay samt
klokkebetaling fra sportsklokkene til Fitbit
og Garmin i november 2018.

Monobank oppnådde god vekst og lønnsomhet i

20f8. I bankens tredje operative år fokuserte
selskapet på ferdigstillelse av uWiklingsløp og
løpende drift som førte til en rekke lanseringer mot
slutten av året.

Netto utlån økte med 58 o/o i 2018, tilwarende NOK

1,353 millioner kroner (2,352 millioner).

Monobanks forward flow-avtale ble effeKueft mot
slutten av andre kvartal. Avtalen øker
forutsigbarheten av Monobanks fremtidige tap på

utlån i Norge. Det har også en positiv innvirkning på

kapitaldekningen. Monobank oveførte NOK 179
millioner kroner i utlån i forward ffow-avtalen i 2018.

Ved årets slutt hadde Monobank 20,099|ånekunder
og 6,658 innskuddskunder.

Brutto utlån i Norge øKe med NOK 592 millioner i

2018. Veksten var påvirket av reduseft
markedsføring. I møte med ujevn praksis med nye
retn ingsl i njer blant markedsa ktører og foft satt
usikkerhet om endelig forskrift for forbrukslån og
kredittko¡t fra Finanstilsynet valgte Monobank en
mer konservativ markedstilnærming i påvente av
klarhet.

Monoba n k hadde t2,22L norske forbru kslå nsku nder
per 31.12,2018. Gjennomsnittskunden i Norge var 43
år, hadde innteK over NOK 600,000, e¡de sin egen

MO NOBAN K

bolig, bodde i urbane strøk og hadde høyere
utdannelse. Snittlånet var ca. NOK 246,000.

Monobank åpnet opp for finske kunder i mai 20L7,
og etterspørselen etter lån har gjennomgående vært
god. Etter en forsiKig oppstan fikk Monobank tilgang
til det finske gjeldsregisteret i september 2017,
hvilket tittrettela for en større kundetilflyt. I 2018 ble
nye agenter lagt til og raffinerte æorings- og
prismodeller ble introdusert. Som resultat har
veksten gjennom 2018 har vært høy og ved årets
slutt hadde Monobank NOK 1,256 millioner i finske
utlån, tilsvarende 33 o/o av den totale
läneporteføljen.

Monobank hadde 7,878 finske forbrukslånskunder
per 31.12.2018. Gjennomsnittskunden i Finland var
43 år, hadde innteK over NOK 400,000, eide sin
egen bolig, bodde i urbane strøk og hadde høyere
utdannelse. Snittlånet var ca. NOK 167,000.

Banken håndterer lån og innskudd fra en internt
uWiklet plattform som håndterer flere lands lokale
valuta og regelverk for å lette effekiv og
hensiktsmessig geografisk utvidelse av
kjernevirksomheten. Monoban k a n nonserte i å rets
andre l(/artal lansering i Sverige i 1, kvartal 2019.

En voksende database gir mulighet for finjustering
av den internt uWiklede kredittmodellen.
Kundesupport håndterer låneforespørsler med en
integrert prismodell som måler avkastning på
egenkapitalen på individuelle lån. Dette gjør det
mulig for Monobank å optimalisere kredittkvaliteten
samlet og å utøve seleKiv prising blant ulike
kundegrupper for ytterligere å forbedre
rentemarginene i et wæft konkurranseutsatt
marked.

Monobank staftet samarbeidet med
innskuddsleverandøren Raisin i første kvartal 2018
og har tilbudt konkurransedyKige
innskuddsproduKer i Euro til kunder i Tyskland,
Østerrike, Frankrike og Spania. Løsningen med Raisin
sikrer tilgang til lave finansieringskosürader for
forbruklån i Euro. Per 31.12.2018 hadde Monobank
NOK 4,125 milliarder i innskudd, hvorav NOK 909
millioner var i Euro, Banken aksepterer ikke
Euroinnskudd over €100.000.

Banken lanserte en egen uNi klet kred ittkortplattform
i mai 2018. Plattformen er en kombinasjon av et
ffsisk o9 digitalt kredittkoft i en app som gir en gode

kundeopplevelser gjennom revolusjonerende
funk$onalitel Kredittkortplattformen har støtte for
betaling med Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay og
Fitbit slik at det ble mullg å bruke Monobanks
kredittkort til mobiþ og klokkebetaling i fjerde kvatal
2018.

a

a

a

a

a
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Banken introduserte Widerøe-kedittkoÊet 27.
september 2018. Et Wideøe-kredittkort ble gjort
tilgjengel¡g ikombinasjon med Mono Payappen. Det
første trinnet i den gradvise lanseringen ble tilbudt til
alle Widerøes ansatte. Det ble også gjort tilgjengelig
en egen Widerøe-App mot slutten av året.

Koftene har blitt godt mottatt av brukerne med en
kundetilfredshetscore over 80. I en innkjøringperiode
har markedsføring vært begrenset og avslagsandelen
høy. Ved utgangen av året hadde Monobank 1,000
utstedte kredittkort.

Resultat for 2018

Netto renteinnteKer i 2018 var NOK 331 millioner,
nær en dobling sammenlignet med20L7 (167).

Totale inntekter var NOK 297 millioner.
Driftskostnadene utgjorde 134 millioner kroner.
Kostnadsandelen var ned 15 prosentpoeng
sammenlignet med 2017 , drevet av Monobanks
skalerbare driftsmodell. Driftsresultatet før
tapsavsetninger øKe md L72o/o sammenlignet med
20L7, og viste et overskudd på NOK 167 millioner
(62). Tap i perioden utgjorde NOK 128 millioner
sammenlignet med NOK 38 millioner i 2017. Av dette
var NOK 40 millioner realisefte tap hovedsakelig
gjennom forward flow-avtalen, resterende var
knyttet til urealiserte tapavsetninger. De økte
avsetningene er hovedsakelig et resultat av upresist
historisk datagrunnlag samt økt po¡tefølje- og
datainnsikt på den historiske norske porteføljen 90
dager+. Disse lånene var allerede 90 dager forfalt
når forward flow-avtalen ble inngått, og de
kvalifiserer følgelig ikke for salg. Tap på utlån fra den
norske poÊeføljen vil bli moderert av forward flow-
avtalen fremover. Reservene er styrket også i

Finland, da Monobank justerte foruentede tap i tråd
med resten av forbru ksfi na nsieringsseg mentet. Ta p
på utlån utgjorde 4,! o/o ãv brutto utlån.

Resultat før skatt endte på NoK 39 millioner, en
økning på 70 o/o sammenlignet med 2017.

For hele året 2018 målte Monobank et nettoresultat
etter skatt på NOK 31 millioner.

Balanse for 2O18
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Monobank justerte målet for netto utlån for 2018 i

tredje kvaftal 2018, fra NOK 4,1 milliarder kroner til
mellom NOK 3.7-3,8 milliarder, på bakgrunn av blant
annet usikkerhet rundt regulatorisk rammeverk samt
en forsiKig lansering av Widerøeavtalen. Ved
utgangen av året var netto utlån til kunder NOK 3.7
milliarder sammenlignet med 2,35 milliarder i år
2017.

Kontantstrøm

KontanHrøm fra drift utgjorde netto NOK 35,5
millioner. Hovedpostene var utlån til kunder med
NOK 1,441 millioner og innskudd fra kunder som
utgjorde NOK 1,474 millioner. Kontantstrøm fra
i nvesteri n gs- og fi na nsierin gsaKiviteter v ar L7,3
millioner kroner, hvilket ga en netto kontantstrøm for
perioden på ruOf 52,8 millioner.

Finansiell risiko

Styret har vedtatt policy for virksomhet- og
risikostyring som beskriver bankens retningslinjer for
vi rksomhetsstyri ngen, intern kontroll og risikostyri n g.
Videre har styret vedtatt separate policydokumenter
som dekker kredittrisiko, markedsrisiko,
likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Hver av
policydokumentene beskriver retningslinjer, regler og
risikorammer for den den enkelte risikotype. Styret
mottar regelmessig ra ppofteri ng fra admi n istrasjonen
om bankens risikoeksponering på de ulike
risikotypene. Hver av polirydokumentene
gjennomgås minst årlig av styret. Styret har etablert
et revisjons- og risikouWalg som forbereder og gir
råd t¡l styret knyttet til risikostyring og intern
kontroll.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er bankens viKigste risiko og er
hovedkilde til bankens inn$ening. Forholdet mellom
risiko og avkastning i det norske og finske markedet
for usikrede lån er gunstig. Det er etablert en
risikoramme knyttet til veKet sannsynlighet for
mislighold i porteføljen for å sikre at bankens
moderate toleranse for kredittrisiko overholdes.
Beslutningen om å innvilge eller avslå en lånesøknad
er baseft på informasjon i lånesøknaden knyttettil
innteK, gjeld, boligforhold, antall barn og sivilstatus i

tillegg til data fra kredittbyrå, Banken beregner
søkerens forventede betjeni ngsevne og estimerer
sannsynligheten for at kunden vil misligholde lånet. I
tillegg er det etablert regler knyttet til inntekt,
gjeldsgnd, alder og minste be$eningsevne for å
kvalifisere for et lån.

Samlet egenkapital beløp seg til NOK 609 millioner.
Ren kjernekapitaldekning var 16.1 o/o ved årets
utgang. For ytterligere informasjon om
kjernekapitaldekningen se note 5 i regnskapet.

Samlet forva ltningska pita I utgjorde NOK 4,876
millioner. Netto innskudd fra kunder utgjorde NOK

4,125 millioner.
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Operacjonell riciko
Styret har etablert retningslinjer og rammer for
operasjonell risiko. Disse blir gjenstand for
gjennomgang og eventuelle oppdateringer minst en
gang i året.

Banken har moderat til lav toleranse for operasjonell
risiko. Banken tilbyr enkle og standard¡serte
produkter til personmarkedet. Kritiske prosesser er
automatisert slik at innslag av menneskelige feil
reduseres. Bankens driftskonsept er i stor grad

baseft på ldøp av $enester fra eksterne
leverandører, som for eksempel innenfor systemdrift'
telekom m unikasjon, distri busjon, scorekort og

inkasæ. Avtaler innenfor lKT-området følges løpende
opp i henhold til policy for utkontraktering. Det er
etablert risikoramme for hvor stort økonomisk tap
banken aksepterer fra hendelser. Tiltak for å

redusere operasjonell risiko treffes dersom det er
lønnsomt i en kost-nyttevurdering. Banken benytter
operasjonelle hendelser aktivt i forbedringsarbeid.
For 2018 foreligger ingen $ente vesentlige
driftsforstyrrelser eller identifisefte svakheter i

bankens driftsprosesser.

Likviditetsrisko
Styret har etablert retningslinjer og rammer for
styring av likviditetsrisiko. Disse blir gjenstand for
gjennomgang og eventuell oppdatering minst en
gang i året.

Banken har som mål å ha lav likviditetsrisiko. Banken
styrer den daglige likrriditetsposisjonen ved hjelp av
oversikter som viser foruentet kontantstrøm på kort
sikt samt folfall på plasseringer i senifikat- og

obligaqjonsmarkedet. Det utføres rutinemessige

stresstester.

En betydelig del av bankens eiendeler består av lett
omsettel ige obligasjoner.

Bankens eiendeler er finansieft av egenkapital og

innskudd fra personmarkedet. Innskudd i

finansinstitusjoner og investering i sertifikater og

obligasjoner av høy kredittlaralitet og med god

lil$iditet utgjør en stor andel av samlede aKiva. Det
er satt en øvre grense for innskudd på to millioner
siden høyere innskudd vurderes som mindre stabile.

Det er etablert rammer for innskuddsdekning, LCR,

NSFR og minimum likviditet som andel av totale
eiendeler. Gjennom 2018 har lil<viditetsrisikoen vært
vurdert som lav.

Markedsrisiko
Med markedsrisiko menes risikoen for et fall i

markedwerdien av bankens beholdning av finansielle
¡nstrurnênter, herunder renterisiko, llìotpartsrisiko og

valutarisiko i likviditetsforvaltningen. Banken har som
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mål å ha lav markedsrisiko. Styret har etableÉ
retningslinjer og rammer for plassering av likviditet i

ulike finansielle instrumenter. Bankens
likviditetsportefølje består av innskudd i andre
finansi nstitusjoner eller i sertifikater og obligasjoner
med kort rentebinding oS Sod likviditet.

Ba n ken styrer motpa rtsrisiko (kredittrisi ko) i

li kvid itetsforualtningen gjen nom ri sikoram mer. Det er
etablert regler for hvor mye av likviditeten som kan
investeres i ulike risikoklasser. Det er også etablert
regler for maksimal eksponering mot en enkelt
motpart basert på motpartens rating.

Banken tilbyr utelukkende produkter med
admin istrativt fastsatte rentebetingelser og t¡lbyr i kke
fastrenteproduKer. Rentebindingen i bankens
produKer er dermed begrenset til varslingsfristen for
renteendringer som er ufordelaKig for kunden. Det
er etable¡t risikorammer for maksimal renterisiko
baseft på stresstesting for endring i renten. Bankens
renterisiko har i 2018 vært lav.

Banken sikrer sin valutaeksponering slik at
valutarisikoen holdes lav. Beholdningen av finansielle
instrumenter er sikret gjennom derivatavtaler.

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminer¡ng

Monobank hadde ved årsskiftet 54 ansatte, 32 menn
og 22 kvinner. Monobank er en ung bedrift hvor
storparten av de ansatte er mellom 26 og 44 âr.

Styret i Monobank består av 6 medlemmer, hvorav 3

er kvinner. Av styrets medlemmer er en representant
for de ansatte.

Sykefraværet har i 2018 vært på 2,0 o/o. Banken har
i løpet av året hatt ulike aktiviteter og velferdstiltak
for å fremme et godt og ffsisk akt¡vt sosialt miljø,
trivsel på arbeidsplassen samt forebygge sykefravær.
Banken har fastsatt retningslinjer som skal sikre at
det ikke skalforekomme diskriminering på grunn av
etnisitet, nasjona I oppri n nel se, avstamni ng,
hudfarge, språk, religion eller livssyn, Tilsvarende
gjelder for ldønn, alder, seksuell orientering, politisk
syn eller funksjonshemming. Det har ikke vært
rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Monobank har et meget godt arbeidsmiljø som er
dokumentert gjennom sertifisering hos Great Place

to Work.
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R.edegjørelse om samfunnsansvar

Monobank tilbyr usikret finansiering til privaþersoner
som kvalifiserer etter en automatisert
kredittvurdering.

Bankens samfunnsansvar er tuftet på rollen som en
raskt voksende aktør innenfor usikret kreditt og er
integreft i fonetningsdriften. Det handler om
hvordan Monobanks vi rksomhet påvirker men nesker,
miljø os samfunn.

Samfunnsrollen er reflekteft i Monobanks etiske
regelverk som gjelder for alle ansatte og for styret.
Den skal sikre at Monobank har en etisk
forretningsdrift . Dette doku mentet beskriver hvorda n

man skal opptre som bedrift og hvordan man skal
forholde seg til ansatte, kunder, leverandører og
samfunnet for øvrig.

Banken skal følge lover og regler, kommunisere
åpent, ærlig og tydelig, ikke ha støtende eller på

annen måte ha markedsføring som str¡der mot
samfunnsnormer.

For å oppnå dette er selskapet avhengig av gode
arbeidsrammer og medarbeidere som tar dette ut i

praksis enten i dialog med kunder, behandling av
lånesøknader, uWikling av nye produkter eller
forhandlinger med leverandører.

Det er utarbeidet styrende dokumenter og
retningslinjer for håndtering av personvern,
hviWasking og korrupsjon. Det daglige anwaret for
håndheving og rapportering er underlagt selskapets
cRo.

for å styrke fokus på samfunnsanwar har banken
ansatt Nina Dyrøy som CSR anwarlig. Hun startet i
slutten av 2018.

Anwarlig utlån - Forbrukslån
Monobanks hovedprodukt er forbruksfinansiering,
kreditt uten sikkerhet til privat personer. Monobank
er opptatt av å ha en anwarlig utlånspolitikk. Den

skal både begrense konsekvensene for forbruker ved
mislighold og begrense utlånstapene til banken. Ved
vurdering av gknader innhentes informasjon fra
både kunden og fra eksterne kilder for å avdekke om
kunden har økonomisk evne og vilje til å betjene
lånet. Dette er innarbeidet i kundescoren, og
søknader som går utenfor vilkårene vil umiddelbaft
bli avslått.

Monobank skal følge lover og regler for
kedittgivning og markedsføring av kreditter.
Monobank er medlem av Flnans Norge og følger

MONOBANK

deres retningslinjer. Håndhevelse av dette er
implementert gjennom arbeidsinstrukser.

M¡ljøavtrykk
Monobanks virksomhet har ikke direKe
miljøskadelige effekter. Selskapet har ingen
parkeringsplasser tilgjengelig, verken for ansatte
eller besøkende. Det er tilrettelagt for å kunne
sykle/løpe tiljobb, med garderober/dug og
sykkelparkering. Hvert år deltar selskapet på <Sykle
tiljobben> akjonen.

Tilgjengelig utstyr for videokonferanser og
telefonmøter er tatt i bruk for å erstatte flyreiser

Arbeidsintegrering
Monobank ønsker å være en inkluderende bedrift for
alle arbeidstakere. Selskapet har et internasjonalt
miljø med ansatte fra 12 ulike nasjoner og har
etablertet samarbeid med Hero og NAV for å ta imot
flyktninger med relevant arbeidsefaring. Gjennom
dette samarbeidetjobbet en person i banken i store
deler av 2018.

Redegjørelse om foreta ksstyri n g

Styret i Monobank skal sikre at selskapet har god
bedriftsstyring for å drive verdiskaping for
interessenter og fremme anwarlig forretningsadferd.
Monobank sin foretaksstyring er innrettet for å
oppnå selskapets strategiske må|.

Monobank ASA er notert på Oslo Børs Merkur market
er underlagt norsk verdipapirlovgivning og
børsforskift. Monobank søker å etterleve, der det er
relevant, Norsk anbefaling for eierstyr¡ng og
selskapsledelse, sist revideft 17. oKober 2018
("a nbefa li n gskodeksen").

Anvendelse av anbefalingen er basert på "overholde
eller forklare" prinsippet, og eventuelle awik fra
anbefalingen er forklaft under hvert enkelt emne.
Monobank ASA's sÇringsrammer er underlagt årlig
gjennomgang av sÇret (eller "styret"), og
redegjørelæn fremkommer under.

Virksomheten
Formålet med Monobank ASA er definert i

vedteKeneSl(2)som:

<<Banken kan innenfor rammen av den lovgivning
som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og
$enester som det er vanlig eller naturlig at banker
utfører.>

Styret har uW¡klet klare må|, strategier og risikoprofil
for virKomheten innenfor rammen av definisjonen

Ånsnnpponr zota 10



av virksomheten, for å skape verdier for sine
aksjonærer. Det foreligger styrevedtatte rammer for
styring av ulik operasjonell og finansiell risiko.
Selskapets mål, strategier og risikoprofil er underlagt
årlig gjennomgang av styret.

Awik fn anbefaling: Ingen.

Selskapskapital og utbytte
Styret har til hensiK å opprettholde en
tilfredsstillende egenkapitalandel i selskapet i tråd
med gjetdende regelverk for krav til egenkapital.

Selskapet er fokuæft på å øke sin
forbrukslåns¿irksomhet og uWikle og
kommersialisere sin teknologi. Monobank har derfor
til hensiK inntil videre å beholde sin inntjening for å
støtte vekst. Eventuell fremtidig avgjørelse om
utbytte vil avhenge av selskapets finansielle stilling,
driftsresultat og kapitalkrav.

Styret har fullmakt til å forhøye selskapets
aksjekapital med inntil NOK 905 097 aksjer, ved
utstedelse av NOK 905 097 aksjer, hver pålydende

NOK 1 i forbindelse med utstedelse av aksjer i

bankens bonus- og aksjeopsjonsprogram.

Styret benyttet sin fullmalG fra ekstraordinær
generalforsamling 8 november 2017, og utstedte
24,826,567 aksjer i en rettet emisjon mot TBI Bank
EAD. Etter emisjonen eier TBI EAD 9.1 % av
Monobank.

Awik fra anbefalingen: Selskapet har ikke en uttalt
utbyttepolitikk

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner
med næ¡stående
Selskapet har kun én aksjeklasse, og alle akjene har
de samme rettighetene i selskapet.

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme,
med mindre annet følger av lov eller offentlig vedtak.

Styret skal påse at selskapet overholder
allmennaksjeloven $$ 3-8 og 3-9 i avtaler mellom
selskapet og pafter som er nevnt der. Ved inngåelse
av ikke uvesentlige avtaler mellom selskapet og
a ksjeeiere, nærstående pa fter, styremed lemmer el ler
medlemmer av ledelsen eller nærstående av disse,
vil styret innhente en uavhengig tredjeparts
vurdering.

Ethvert styremedlem og medlem av ledelsen skal
umiddelbart varsle styret dersom vedkommende
direkte eller indireKe har en interesse i en
transaksjon eller avtale som er eller vurderes ínngått
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av selskapet. Dette gjelder selv om styremedlemmet
anses habil i behandling av saken.

Selskapets transaksjoner i egne aksjer skal s$e på

børs eller på annen måte til børskurs

Awik fra anbefalingen: Ingen

Aksjer og omsettelighet
Aksjene i selskapet er i henhold til vedteKene fritt
omsettelige. Monobank er en norsk finansinstitusjon.
Norsk rammelovgivning har generelle konsesjons-
regler som gjelder alle norske finansinstitusjoner ved
store erverv av akjer (ti prosent eller mer).

Awik fra anbefalingen: Ingen

Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets høyeste
myndighet. Styret arbeider for å sike at
generalforsamlingen er et effektivt forum for
kommunikasjon mellom aksjonærene og styret, og
oppfordrer aksjonærene til å delta i møtene.

Generalforsamlingen holdes normalt innen utgangen
av mai hvert år, og senest innen utgangen av juni,
som er den siste dato som er tillatt i lov om
aksjeselskaper. Styret kan når som helst innkalle til
ekstraordinær genera lforsamlin g.

Generalforsamlingen er åpen og tilgjengelig for alle
aksjeeiere. Ordinær generalforsamling skal holdes
hvert år innen utgangen av mai. Selskapet har ikke
vedtektsbestemmelser som uWider eller fraviker
reglene i allmennaksjelovens kapittel 5.

Styret vil legge til rette for at sakdokumentene skal
være utførlige nok til at de gir grunnlag for å kunne
ta stilling til de saker som reises.

Det er vedtektsfestet en innkallingsfrist på to uker.
Innkalling og saksdokumenter blir gjort tilgjengelig
på selskapets hjemmeside www.monobank.no.
Aksjeeiere kan likevel kreve å få tilsendt
saksdokumentene vederlagsfritt. Protokollen vil bli
publiseft på selskapets nettsider så snart den
foreligger.

Aksjeeiere kan møte ved fullmeKig. Innkallingen vil
inneholde nærmere informasjon om fremgangsmåte
for å møte med fullmeKig, herunder
fullmaktsskjema. I tillegg vil det bli oppnevnt en eller
flere personer som kan stemme på vegne av
aksjeeiere som fullmektig.

Banksjefen og styrets leder har pliK til å være til
stede med mindre dette er åpenbart unødvendig
eller det foreligger gyldig forfall.
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Selskapets revisor vil være tilstede under møtet'

Awik fra anbefalingen: Anbefalingen er at hele styret

og leder av valgkomiteen er til stede i

gãneralforsamlingen. Banksjefen og styrets leder har

vært tilstede, men ikke styrets øvrige representanter.

Valgkomité

Selskapets vedteKer fastsetter at valgkom¡teen skal

ha minst tre medlemmer som skal være aksjonærer
eller aksjonærrepresentanter. Valgkomiteens
medlemmer velges av generalforsamlingen for en

periode på to år og kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal anbefale kandidater til valg av

styremedlemmer og styreformann, og gi anbefalinger

til godtgjørelse til styremedlemmene, herunder
stylets underkom¡ter, samt å anbefale medlemmer til
valgkomiteen.

Valgkomitén bestod per 31.12'2018 av:

¡ Petter Falck
o Mike Ljungberg-Tvedt
. Trond Erik Birkeland

2 av 5 medlemmer av styret har egne aksjer i

selskapet, se note 4. Styremedlemmene følger de

alminnelige regler for primærinnsidere'

Awik fra anbefaling: Styrets leder er innleid i

selskapet som konsulent.

Styr€b arbeid
Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og styres i

samsvar med fastsatt styreinstruks.

Styret har jevnlig ffsiske styremøter og har 12 faste

møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon
avholdes det ytterligere møter' Disse kan være på

telefon eller på sirkulasjon, I 2018 ble det avholdt til
sammen 18 styremøter, hvorav 5 var ekstraordinære
styremøter. Ett av de ordinære møtene var et

stmtegimøte.
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SÇret har etableft et revisjons- og risikouWalg som

forbereder og gir råd til styret knyttet til risikostyring

og intern kontroll.

Awik fra anbefalingen: Styrets leder er ansatt i

selskapet som konsulent og vil i mange tilfeller være
engasjert i saker som skal styrebehandles. Dette

løses ved å så fremt det er mulig å la noen andre

enn styreleder lede styreß diskusjon av saken.

RisikosÇring og internkontroll
Styret skal sørge for at Monobank har forwarlig
internkontroll og systemer for risikoslryring som er
hensiktsmessig i forhold til omfanget og aften av

selskapets virksomhet. Internkontrollen og

systemene skal også omfatte verdier og etiske
retningslinjer.

Styret har vedtatt policy for virksomhet- og
ris¡kostyr¡ng som beskiver bankens retningslinjer for
vi rksomhetsstyri n gen, internkontroll og risikostyring.
Videre har styret vedtatt separate policydokumenter
som dekker kredittrisiko, markedsrisiko,
likviditetsrisiko og opera$onell risiko.

Hver av policydokumentene beskriver retningslinjer,
regler og risikorammer for den den enkelte
risikotype. Styret mottar regelmessig rapportering fra
administrasjonen om bankens risikoeksponering på

de ulike risikotypene. Hver av policydokumentene
gjennomgås minst årlig av styret. SÇret har etableft
et revisjons- og risikouWalg som forbereder og gir
råd til slyret knyttet til risikostyring og intern
kontroll.

Det daglige ansvaret for risikostyring og
internkontroll er delegeft til en uavhengig funksjon,
cRo.

Awik fra anbefaling: Styret har ikke vedtatt en

samlet policy for foretaksstyring.

Godtgjørelse til styrct
Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til styreÇ som

fastsettes av generalforsamli n gen. Godtgjørelæn er
ikke resultatavhengig.

Godtgjørelse for det enkelte styremedlem fremgår i

note 9 i årsrapporten. Honorarenes størrelse
refleKerer slyrets anwar, kompetanse, tidsbruk og
virksomhetens komPleksitet.

Awik fra anbefalingen: Styrets leder har
alajeopsjoner utstedt av selskapet. Styrets leder er
ogsâ engasjert på fast basis som konsulent. Honorar
fremgår i note 9 i årsraPPoften.

Styret, sammensetning og uavhengighet

Styret består av 5 medlemmer, 2 kvinner og 3 menn,

hvbrav en ansatterepresentant. Det er lagt veK på at
styret har nødvendig erfaring, kompeÞ-nse og

kapasitet til å utføre de aktuelle veru på en

tifredsstillende måte, samt at de fungerer godt som

kollegialt organ.

Ingen av selskapets ledende ansatte er
styremedlemmer, Styrets leder er innleid i selskapet

som konsulent,
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Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret bestemmer lønn og annen godtgjørelse til
banksjefen i Monobank. Monobanks lønn og bonus
bestemmes på grunnlag av en evaluering med vekt
på konkrete faktorer fastsatt av styret. Styret foretar
årlig en vurdering av lønn og annen godtgjørelse til
konsernsjefen.

Banksjefen avgjør lønn til ledende ansatte. Styret har
utstedt retningslinjer for godtgjørelse til ledende
ansatte. Retningslinjene fastsetter hovedprinsippene
for selskapets lederlønnspolitikk.

Monobank opererer i en bransje hvor humankapital
er en svæft viktig driver for suksess. Monobank ASA
har opprettet en godtgjørelsesordning for ansatte i

banken som omfatter bâde variabel lønn, lønn i form
av aksjer og gunstig ansattelån innenfor gitte
kriterier. Ordningen omfatter også ledende ansatte.
Godtgjørelsen ble vedtatt på generalforsamlingen 17
mars 2016.

Ordningen skal sikre at Monobank tiltrekker seg og
beholder de flinkeste medarbeiderne som presterer,
utvikler seg, lærer og deler kunnskap. For mer
informasjon, se note 9 i årsrapporten.

Awik fra anbefalingen: Ingen

Informasjon og kommunikasjon
Monobank er notert på Merkur Market på oslo Børs,
og er dermed underlagt løpende forpliktelser for
selskaper notert på dette markedet. Selskapets
kontaK med investorer er basert på åpenhet og
likebehandling. Styret har vedtatt finansiell
rapportering utover kravet og selskapet publiserer
kvaftalvise finansielle rapporter. Styret har delegert
anwaret for dialog med investorer og aksjeeiere til
CEO i Monobank. Selskapet holder webcasts for å nå
ut til hele investorbasen samtidig.

Awik fra anbefalingen: Ingen

Selsl€psoYertakelse
Dersom et overtakelsestilbud s$er, v¡l styret følge
det overordnede prinsippet om likebehandling for
alle aksjonærer, og vil øke å sikre at
forretni n gwirksomheten ikke forstyrres unødvendi g.
Styret vil forsøke å sikre at akjonærene får
tilstrekkelig informasjon og tid til å danne et syn på

tilbudet.

Styret vil ikke søke å forhindre overtakelsesbud, med
mindre den anser at Monobanks interesser og
aksjonærene berettiger slike tiltak. SÇret vil ikke
hindre eventuelle overtakelsestilbud, med mindre
dette er godkjent av generalforsamlingen. Dersom et
overtakelsestilbud forestår, vil styret utstede en

MO NOBAN K

erklæring i samwar med lovkravene. Ved
oveftakelsestilbud vil styret vurdere å anskaffe en
verdsettelse fra en uavhengig ekspert. Enhver
transaksjon som faktisk er en avhendelse av
konsernets virksomheÇ vil bli forelagt
generalforsamlingen for god$enning.

Awik fra anbefalingen: Ingen

Revisor
PWC er Monobank revisor. Styret har sikret at
revisor har utarbeidet en årlig plan for revisjonen, og
reviderer Monobanks kvarta lsvise reg nska per.
Revisor deltar i styremøter etter behov. Styret har et
møte med revisor minst en gang i året hvor ledelsen
ikke er til stede. Revisor presenterer en
gjennomgang av interne kontrollprosedyrer,
herunder identifisefte wakheter og forslag til
forbedring, til styret minst en gang i året. Det er
retningslinjer for bruk av revisor av daglig leder og
finansdireKør for andre tjenester enn revisjonen. I
henhold til retningslinjene skal revisor g¡ styret årlig
oversiK over alle tjenester, i tillegg til revisjonsarbeid
som er gjennomført. Revisor gir en årlig skriftlig
bekeftelse på at den fortsatt tilfredsstiller kravene til
uavhengighet. Opplysninger om godtgjørelse til
revisor, inkludeft opplysninger om honomr betalt for
revisjonsarbeid og eventuelle gebyrer betalt for
andre spesifikke oppdrag, er inkludert i regnskapets
noter. Styret skal på enhver ordinær
generalforsamling opplyse generalforsamlingen om
alle tjenester som tilbys av revisor og deres
godtgjørelse.

Awik fra anbefalingen: Ingen

Fremtidsutsikter 2019

Monobank har tilpasset seg norske
reguleringsretningslinjer om forsvarlig utlånspraksis
for forbrukslån som trådte i kaft 1. oktober 2017.
Finanstilsynet har signalisert at ytterligere forskifter
vil bli innført i samsvar med retningslinjene for
ansvarllg utlânspraksis for usikret lcedltt. Det er
ventet at det lenge annonserte gjeldsregisteret vil bli
implementert i 2019. Det er fortsatt ikke klart
hvordan disse tiltakene vil påvirke den samlede
etterspørselen etter forbrukslån i Norge, men
anÞgelig vil veksten i etterspørselen avta. I møte
med økt konkurranse fra både norske og
utenlandske aKører vil Monobanks kundevennlige
skybaserte forretningsmodell og plattform for flere
land ha øK viKighet fremover, og vekstmulighetene
vurderes som gode.

Styret besluttet i august 2018 å lansere
forbrukslånsvirksomhet i Sverige i 1. Kvartal 2019
som v¡l uWide bankens vekstmuligheter og bidra til å
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utnytte ska lafordelene i forretnin gemodel len.
Monobanks operasjoner og løsninger er r¡gget for
vekst, og satsingen vil kunne utføres innenfor
eksisterende kostnadsbase og OPEX nivå. Uwidelsen
vil diversifisere Monobank forretningsrisiko og
regulatoriske risikoeksponering.

Selskapet vil i første rekke fokusere på

kjemevirksomheten og effektivisere driften med
eksisterende kostnadsbase. Monobank vil også i

fortsettelsen utnytte sin etablerte posisjon som en
ledende digital forbrukerbank og vil øke nye
inntektsstrømmer gjennom å tilby
kredittkortplattformen og Mono Pay-appen til andre
aKører innen fÌnans og retail (Banking-as-a-Servíce).

Partnerskapet med Widerøe startet ¡ andre halvår
2018, med innføring av det kombinefte kredittkortet
og Mono Pay-appen til Widerøes ansatte, Utover i

2019 vil det gradvis innføres kampanjer,
hovedsakelig ved hjelp av Widerøes eide
markedsføringskanaler,

Monobank vil vurdere å gå over t¡l IFRS i løpet av
2019.

Fi na nstilsynet fu llførte stedlig ti lsyn (SREP-
prosessen) hos Monobank i oKober 2018, og
selskapet mottok før jul et foreløpig Pilar II påslag på

6,3 o/o. Monobank deler ikke alle Finanstilsynets
vurderinger og vil gi tilsvar innen pålagt frist
21.02.20t9.

For ordens skyld må det presiseres at det normalt
knyttes betydelig usikkerhet til vurderinger av
fremtidige forhold.

Hendelser etter balansedato
Den 8. februar 2019 inngikk Monobank og BRAbank
ASA (BRAbank) avtale om fusjon. Fusjonsplan skal

etter planen vedtas av styrene i Monobank og
BRAbank 14. februar 2019 09 behandles på ordínær
generalforsamling i slutten av mars 2019.

Fusjonen innebærer at BRAbanks aksjonærer mottar
9,25 aksjer i Monobank per BRAbank-aksje, som
medfører utstedelse av L42,9 millioner nye aksjer i

Monobank, EK¡sterende aksjonærer i BRAbank vil
etter fusjonen holde 34,3 o/o av totalt utestående
Monobank-aksjer. I tillegg vil det som del av
fusjonen gjennomføres fire rettede emisjoner i

Monobank på totalt mellom NOK 100 millioner og

NOK 130 millioner til NOK 1,90 ær aksje:

(D en rettet emisjon på rundt NOK 58 millioner
forhåndstegnet av BRAbanks største eier
Braganza AB,

MONOBAN K

(ii) en rettet emisjon på rundt NOK 37 millioner
til BRAbanks største eiere etter Braganza
AB,

(iii) en rettet emisjon på rundt NOK 5 millioner
til øvrige BRAbank-aksjonærer, og

(iv) en rettet emisjon mot Monobanks
aksjonærer på opp til NOK 30 millioner.

Braganza har forhåndstegnet og garantert for
emisjon (i), (ii) o9 (iii).

Fu$onen er betinget av godkjennelse fra
Finanstilsynet, og foruentes, gitt oppffllelse av alle
betingelser og gjennomføring av
kreditoruarselsperiode, å tre i kraft innen utløpet av
første halvår 2019. Det sammenslåtte selskapet vil
hete BRAbank.

Styreleder i det nye selskapet blir Geír Stormorken.
Monobanks nåværende styreleder Jan Greve-Isdahl
blir nestleder. Det nye selskapet vil ledes av Bent
Hilding Gjendem, og hovedkontoret blir i Bergen. For
ytterligere informasjon rundt fusjonen, se
børsmelding av L februar 2019.

Monobank og BMbank har komplementære styrker,
og Monobanks etablerte plattform kombinert med
BRAbanks sterke partnernettverk g i r betydel ige
synergier. Det nye selskapet vil også være
kapitalisert tilstrekkelig til å kunne nå NOK 10
milliarder i utlån neste fem år. Målet er at dette skal
oppnås gjennom foftsatt vekst i forbrukslån i Norge
og Finland, satsning på forbrukslån i Sverige, og
vekst fra både Monobanks og BRAbanks
kredittkoftløsninger.

Monobank kommunisefte i forbindelse med rettet
emisjon 23. oKober 2017 planer om å søke om
notering på hovedmarkedet på Odo Børs innen de
neste 12 månedene, hensyntatt rådende
markedsforhold. På grunn av den annonserte
fusjonen med BRAbank vil banken utsette sine planer
om notering, og ta opp igjen vurderingen ved en
passende anledning hensyntatt integreringen mellom
BMbank og Monobank, det regulatoriske og
markedsmessige klimaet for forbrukslån og
kredittkort i Norge, og det generelle
kapital ma rkedsklimaet.
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Disponering av årsresultatet for
2018

Ârsresultatet etter skatt for 2018 foreslås i sln helhet
å legges til annen egenkapital. Disponeringen øker
annen egenkapital med NOK 31 millioner.

Hopen

Styreleder

MO NOBAN K

Andre opplysn¡nger

Styret bekrefter at forutsetn¡ngen om fortsatt drift er
til stede, Monobank virksomhet forurenser ikke det
ytre miljØ.

ü{dK

4"fuþ

Mette

Røberg

Varamedlem

Torhild

Bent

Banksjef
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Resultat for Q4 2018 (urevidert)

Monobanks hadde et underskudd etter skatt på NOK
-8,8 millioner, hovedsakelig som et resultat av øKe
tapsavsetninger.

Netto renteinnteKer utgjorde NOK 95,1 millioner, en
økning på NOK 8,9 millioner for kvartalet. Netto
rentemargin ble 7 ,7o/o. Netto prov¡sjoner og gebyrer
var minus NOK 13,6 millioner. De økte
provisjonskostnadene skyldes i hovedsak forward
flow-avtalen. Totalt innteKer beløp seg til 81,4
millioner, sammenlignet med NOK 76,4 millioner i

tredje kvartal.

Rentepåslag i kombinasjon med det øKe
swapvolumet i kvartalet føfte til en gevinst på NOK
3,5 millioner på valuta og verdipapirer.

Totale driftskostnader utgjorde NOK 31,9 millioner i

Q4, en svak økning fra forrige kvartal. Reduserte
markedsføringskostnader veide delvis opp for økte
lønnskostnader og avskrivninger. De økte
avskivningene er aktivering av utviklingskostnadene
relatert til Mono Pay-appen og Widerøesatsingen.

MONOBAN K

Dette ga et driftsresultat før tapsavsetninger for
kvaftalet på NOK 53,1 millioner.

I forbindelse med årlig vurdering og verdifallstesting
av lånepofteføljen, ble tap på utlån lyrket
betraktelig og endte på NOK 66 millioner. Av tapene
var NOK 20 millioner realiserte tap og 46 millioner
urealiserte tapsavsetninger. De øKe
tapsavsetningene er hovedsakelig et resultat av økt
data og porteføljeinnsiK på den historiske norske
porteføljen 90 dager +, hvilket ga en styrket
avsetning på NOK 27 millioner. Justeringen av et
tidligere upresist datagrunnlag føfte til en
engangseffeK på NOK 11 millioner. Disse lånene var
allerede 90 dager forfalt når forward flow-avtalen
med Axactor ble inngått, og de kvalifiserer følgelig
ikke for salg. Tap på utlån fra den norske porteføljen
vil bli moderert av forward flow-avtalen fremover.
Tapsavsetn¡ngene ble også styrket i Finland, da
Monobank har justeft foruentede tap i tråd med
resten av forbruksfi nansieringssegmentet.

Resultatet før skatt endte på minus 13 millioner for
Q4, hovedsakelig drevet av økte tapsavsetn¡nger.

Erklæring fra styret og daglig leder av Monobank ASA

Vi erklærer at etter vår beste overbevisning er årsregneskapet for 2018 for Monobank ASA utarbeidet i samwar
med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets

eiendeler, forpliKelser, finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2018. Vi erklærer også at
årsberetrringen gir en rettvisende oversikt over uWiklingen, resultatet og stillingen til selskapet samt beskriver de

mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaKorer selskapet står ovedor.

,20L9

Æ^M^Torhild
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Resultatregnskap

Beløp i tusen kroner
RenteinnteKer
Rentekostnader

Note
L4

14

2018
403 642

2lJt7
20r202
(33 733)OL 996)

Netto renteinntekter 33r 646 t67 469

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Provisjonskostnader og kostnader ved banKjenester

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer

Lønn m.v.

Administra sjonskostnader

Avskrivninger

t4
L4

25 970
(60 4s6)

(42 423)
(80 361)
(10 8ss)

t4 857

(24 983)

(26 s03)
(61 708)

(s es7)

16 4 136 (1 4s6)

9

9r10

8

Resultat lørt¡,p på utlån 167 658 6t7t9

Tap på utlån, garantier m.v. 2 (128 43s) (37 97s)
Resultat før skattekostnad 39 223 23743
Skatt på ordinæft resultat 11 (8 05s) (s 784)
Resultat av ordinær drift etter skatt 30 567 17960
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Balanse

tuløp ituæn kroner Note 31.12.2018 3f..L2.20'.7

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån tjl og fordringer på kunder

Nedskrivninger av utlån

6,7,t2

2,6,7,16

2

108 790

3844 229

138 493

56 000

2402869
50 681

Sum netto utlån og fordringer på kunder 3705736 2352 188

Seftifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

utsatt skattefordel

Andre immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Finansielle derivater
Forskuddsbetaling, opp$ente ikke mottatte inntekter og andre
eiendeler

3,6,7

11

618

6,8

6,L6

6,13

8s1 879

2791
67 0g

2 681

6 644

130 341

756 536

I s92

39 349

1 755

t 374

8s 095

Sum eiendeler 4875927 3 300888

Gjeld

Innskudd fra og gjeld til kunder

Påløpte kostnader, mottatt ikke opptjente innteKer og andre
forpliktelser
Anwarlige lån

Betalbar skatt

617

6,13

6,7,t7
11

4 t25245
40 668

98 739

2 105

2 651 861

28797

98 399

0

Sum gjeld 4266756 27790,57

Egenkapital

Aksjekapital

Annen innskutt egenkapital

oppq,ent egenlGpltal

Annen egenkapital (opsjoner)

4,5

4'5
115

4,15

274 023

28662L
4A 527

0

248 318

255 169

L7 960

384

Sum egenkapital 609 171 521 832

Sum

Banksjef

og gield

t{¿k [k¡,r¡.ttø--
Mette Henriksen

4875927 3 300 888

Hopen
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Ko nta ntstrømoppsti I I i ng

Beløp i tusen kroner Note 2018 20L7

Kontanßtrømmer fra aktiuiteter

Resu ltat før skattekostnad

Endring i nedskrivninger utlån

Justering for urealisert endring i virkelig verdi av finansielle instrumenter
Endring opsjonsprogram

Ordinære avskrivninger

Endring i brutto utlån til kunder

Endring i innskudd fra kunder
Endring i finansielle derivater
Endring iverdipapirer
Endring i andre tidsavgrensningsposter

39 222
87 872

4 158

0

11 196

(1 441 360)

t 473 384

(s 270)
(100 2s3)
(33 37s)

743

8

z

37 1s0

7 3TT

0

5 957

(1 s4s 300)

t 748 4ss
(t 374)

(462 s82)

(3e 6s8)

3

Netto kontantstrøm mer fra operasjonel le a Kiviteter 3s s13 (230 2eB)

Ko n ta n E trøm m e r fra in ves te rin gsa k h vite te r
Investeringer i varige driftsmidler
Investeringer i immaterielle eiendeler

B

B

(2 008)
(37 4Be)

(1 810)
(32 008)

Netto ko nta ntstrømmer f ra investeringsaktiviteter (3s 4e7) (33 B1B)

Ko n ta n ts trøm m er fra fr n a n s bri n g sa ktivite ter
Innbetalinger fra utstedelse av egenkapitalinstrumenter 4 56 773 170 498

98 399Innbetalinqer fra utstedelse av ansvarlige lån

Netto konta ntstrømmer fra fi na nsíeri ngsa ktiviteter 56773 268 897

Netto kontantstrøm for perioden 52790 478t

Kontanter og kontantekvivalenter ved períodens begynnelse L2 s6 000 51 219

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 108 790 56 000

Kontanter og kontantekvÍvalenter består av:

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 108 790 56 000
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Monobank ASA (fldllgere kJent som zammut ProsjeK AS) ble omdannet fra et aksjeselskap til allmennaksjeselskap 6.
november 2015. Bankvirksomheten åpnet 19. novemer 2015.

Regnskapene er utarbeidet i samwar med Lov om årsregnskap ffi.v., Forskrift om årsregnskap m.m for banker,

finansieringsforetak og morselskap for slike, Forskrifr om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i

finansinstitusjoner og God regnskapsskikk i Norge. Omdannelsen fra Zammut ProsjeK AS til Monobank ASA er gjort ved at
alle boKørte verdier, f¡nansiell historÍe, klassifisering av egenkapital og skatt er videreført i det nye selskapet.

1. Finansielle instrumenter

Finansielle insffumenter omfatter utlån til og fordringer på kunder, valutaderivater og gjeldsinstrumenter med fast og variabel

avkastning som sertifikater, obligasjoner og andre koÊsiKige renteinstrumenter.

1.1 Utlån til og fordringer på kunder

Utlån og fordringer på kunder beregnes ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes utlån til
amortiseft kost ved bruk av effeKiv rentes metode. I amortiseft kost inngår utlånes hovedstol, gebyrer (med unntak av
etableringsgebyrer som dekker administrative kostnader) og transak$onskostnader som provisjoner til låneagenter.
Provigonskostnader til låneagenter kostnadsføres over lånenes forventede gjennomsnittlige løpetid.

Renteinntekter inntektsføres etter effeKiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets
kontanHrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost pä etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode
innebærer også at det foretas inntektsføring av renter på engasjement som er nedskrevet. For slike lån korrigeres renten
basert på virkelig verdi av det nedskevne lånet.

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objelGive bevis for at lånet har verdifall. Nedskrivningen beregnes som
forskjellen mellom amortisert kost før nedskrivning og nåverdien av estimefte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med
effeKiv rente.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån, garantier m.v. av konstatefte tap og endring i nedskrivninger på lån

BoKørte nedskrivninger er basert på en gjennomgang av bankens utlånsportefølje.

Et lån anses å være misligholdt når det er 90 dager over forfall, i tillegg til lån hvor konkurs- eller gjeldsforhandlinger er
åpnet.

1.2 Valutaderivater

Finansielle derivater balanseføres som eiendeler dersom virkelig verdi er positiv og som forpliktelser dersom virkelig verdi er
negativ. Finansielle derivater blir rapportert netto dersom negative og positive posisjoner kan utlignes juridisk sett. Endringer i

verdien av finansielle derivater føres i resultatregnskapet under Netto verdiendring og gevinsVtap på valuta og verdipapirer.

1.3 Gjeldsinstrumenter

SeÉifikater og obligasjoner er definert som omløpsmidler og vurdeÊ til virkelig verdi. Señifikatene og obligasjonene inngår i

bankens l¡loiditetsportefølje. Gjeldsinstrumentene handles i et aKivt og lil$/id marked.

2. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskr¡vninger

Avskrivninger er føfti egen linje i resultatregnslopet og er basert på forventet økonomisk levetid og resteverdi for hveft
driftsmiddel.

Ved hver regnskapsavleggelse tas det stilling til om det foreligger indikasjoner på verdifall på driftsmidler. Ved verdifall som
antas å ikke være forbigående, blir driftsmiddelet målt til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbaft beløp er definert som det høyeste

av netto salgsverdi og bruksverdi.

Immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det er sannsynlig at økonomiske fordeler vil tilfalle banken fremover.
Immaterielle eiendeler balanseføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulete avskrivninger og tap ved verdifall. l.Jtgifter
vedrørende vedlikehold av programvare, systemer o.l. kostnadsføres løpende. Immaterielle eiendeler med begrenset levetid

avskrives over foruentet økonomisk levetid.
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tjroifrer til eqen uwikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel og utgiftene kan måles

pàñË 9. i täsutt fall kõstnadsføres slike utgifter løpende'

3. Periodisering av innteKer og kostnader

provisjoner, renteinnteper og gebyrer føres iresultatregnskapet etter hvert som disse opp$enes som innteKer eller påløper

äin Ëortnu¿"r. Forskuddsbelaingä, og påløpte kostnader føres i balansen.

4. Skatt

4.1 Utsatt skatt og utsatt skattefordel

utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 25 prosent på grunnlag av de midleftidige forskjeller som eksisterer

mellom de regnslopsmessige og skattemessige verdiene ved utgañgen av regnskapsårer skalt9øt<Înde og skattereduserende

midlertidige forskjeller *r"r.uã,'*i"i eiler kãn reverseres i samme æriode er utlignet og nettoført i balansen' utsatt

skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlij at fordelen vil kunne realiseres på et fremtidig tidspunkt'

4.2 Skattekostnad

I resultatregnskapet omfatter skattekostnaden både endring i netto utsatt skatt samt periodens betalbare skatt som består av

skatt på peiiodens skattepliKige resultat'

5. Pensjoner

Selskapet er underlagt lov om obligatorisk genestepensjon og har en ordning som tilfredsstiller lovkravene' selskapet har en

innskuddsbasert ordning som gjelder for samtligeänsaúe soñl innebærer at selskapet betaler et årlig innskudd til de ansattes

kolle*ive pensjonssparing. selskapet har derfor ¡néán vtterrigere forplilGelser, og det er derfor ingen avsetning til fremt¡dige

pensjonsforpliKelser i balansen.

6. Gjeld og andre forPliKelser

Leverandørgjeld og andre forpliKelser regnskapsføres til kost'

7. Valuta

Banken har norske koner som funksjonell valuta. Kostnader og innteKer i annen valuta blir omregnet til norske kroner i

regnskapet basert på rrr,tirr. ónn¡!ã9 vekstingskurs pà äãñr"r.ä"nstidspunlcet. Balanseposter i annen valuta omregnes til

no-rske koner etter valutakurs på balansedagen'

L Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indireKe metode. Kontanter og kontanteluivalenter består av utlån og

fordringer på kredittinstitusjoner'

Ånsupponr zorg
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9. Opsjonsprogram for ansatte

Monobank ASA har opprettet et opsjonsprogram for ansatte i banken. Se note 15 for mer informasjon.

Virkelig verdi av opsjoner som tildeles gjennom opsjonsprogrammet for ansatte er føft som en koshad knyttet til
ansattgodtgjørelse med en tilsvarende økning i egenkapital. Det totale beløpet som skal kostnadsføres er bestemt ut lfra
virkelig verdi av opsjonene som tildeles:

inkludert ma rkedsutvikling (for eksem pel selskapets a ksjekurs)
ekskludert påvirkning av innvilgelsesbetingelser som ikke er relateft til markedsutvikling og tjenestebetingelser (for
eksempel lønnsomhet, salgwekst, og å beholde en ansatt i selskapet i en bestemt periode), og
inkludert tidsaspeKet av forhold som ikke gjelcler innvilgelsesbetlinger (for eksempel behovet for å spare for de
ansatte)

Den totale kostnaden er kostnadsføft over opptjeningsperioden, som er perioden hvor alle innvilgelsesbetingelser må
oppfflles. Ved slutten av hver regnskapsperiode bearbeider selskapet sitt estimat på antall opsjoner som forventes å bli
innvilget basert på innvilgelsesbetlingelser som ikke er relateft til markedsuWikling og tjenestebetingelser. Selskapet fører
eventuelle endringer fra bearbeidingen av estimatene sammenlignet med de originale estimatene over resultatregnskapet,
med en korresponderende endring i egenkapitalen.

Arbeidsgiveravgift knyttet til opsjonstildeling er ansett som en integrert del av tildelingen, og kostnader behandles som
kontantavregnede tra nsaksjoner.

a

a
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Note 2 Utlån

Utlån til og fordringer På kunder

FaKurerte renter og avdrag

Nedskrivninger på grupper av nedbetalingslån

3738L12
106 117

(1s s14)
(L22s7s)

2 353 96.1

48 905

(9 08e)

(41 s92)
oå individuelle

3705736 2 352 188
på kunderNetto utlån til os

2 018 2017
av utlånt{edskrivninser På

Nedskrivninger på grupper av utlån ved inngangen til perioden 9 089

6 425

13 530

(4 441)
nqer på av utlånPeriodens endrinq i

15 514 9 089
nå oruooer utlån ved av oerioden

2 018 20L7
le nedbetalingslånNedskrivn inqer oå individuel

4t 592

81 388 4L 592

0
Nedskrivninger på grupper av utlån ved inngangen til perioden

oå qrupper avPeriodens endrino i nedskrivni

individuelle ned av perioden t22979 41592
N på

2018 20t7taD
40 623 0

Endrinq i konstatefte tao På utlån

Netto udån for Norge reflekterer at lån MNOK 179 er solgt gjennom forward flow-avtale'

Fordeling av risikoklasser ved
31.12.2018 3 t.12.2l¡L7av året

Brutto Brutto
624 300

1 207 98s

332626

Andel

27o/o

5Lo/o

L4olo

I

Lav risiko (50+)

Medium risiko (30 - 49)

Høy risiko (1 -29)

864 089

L 672 667

76s 246

23o/o

45o/o

2Ùolo

436

373at,'',2 1O0o/o 2 964 lOOo/o
Sum

Rlslkonivå er definert ut ifra eksterne scorekategorier. Tabellen over inneholder íkke kundefordringer
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Geografisk fordeling av utlån
&eløo i tusen kroner 31.12.2018 3L.r2,2017
l{orge
Brutto utlån til og fordringer på kunder inkl. fakturerte renter og avdrag
Nedskrlvnf noer av ned betalinoslån

2 5BB 493
108 671

I 996 0s9
47 603

Noroe - Netto utlân til oo på kunder 2 479 822 1 948 4ss

Finland
Brutto utlån til og fordringer på kunder inkl. fakturerte renter og avdrag
Nedskivninoer av nedbetalinoslån

L 255 737
29 822

406 810
3 078

Finland - Netto utlån til og fordringer på kunder t 225 403733

Aldercfordeling av !ån til kunder
Beløp i tusen kroner 31.1 3L.L2.20t7
Ikke fofült
Forfalt 1-30 dager
Forfalt 31-60 dager
Forfalt 61-90 dager
FoÉalt 90+ daqer

2607 203
516 420

t78298
76 199

436 110

r 658 472
401 648
Itt 676
42020

189 053
Sum 3844229 2402A69

Resultatføfte r€nter på lån som er nedsklevet

Beløn i fu-cen kroner 2018 20L7

Resultatførte renter på lån som er nedskevet 22664 11 401
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Note 3 Gjeldsinstrumenter

?tlt2l20ta 3tlt2t 20t7
Beløp i tusen kroner Kostpris Virkelig

ve¡di
ResultatføÉ

verdiendring
Kostpris Virkelig

verdi
Resultatført

verdiendring

Risikovekt 0olo

Risikovekt 10o/o

Risikovek 20olo

Risikovekt 50o/o

RisikoveK 100o/o

724 543

87 614

32 106

0

0

73L 872
87 430

32577

0

0

7 329
(184)

47t
0

0

96 0s1

38 233

432346
68 289

ttg 794

9s 638

38 208

434 393

68 405

119 892

(414)
(2s)

2 047

tL7
98

Sum
oieldsinstrumenter 84É264 851879 7 615 7547L? 756 536 ta22

Ikke børsnoterte
obligasjoner
Børsnoterte obliqasioner

47 138

797 r27

47 601

8M278

461

7 t'l
300 234

454 479

299 7r2

456 6s1

(s21)

1828)
Sum

qieldsinstrumenter 844264 851879 7 6t5 7547L3 7s3 363 I 350

Bank

Andre foretak

Stat

132 511

9 125

702 629

L32926
8743

710 210

415
(382)

7 582

222695
98 802

433 2t7

224 L04

98 463

433 968

1 409

(33e)

752
Sum
qieldsinstrumenter 8.44264 851879 76t5 7547L3 756536 ta22

Effektiv rente på porteføljen av gjeldsinstrumenter oppnådd i 2018 har vært0/4 o/o annualiseft (2017: 0,85o/o annualisert).
Effektiv rente er beregnet basert på kjøpspris og renteinnteKer i perioden selskapet har holdt gjeldsinstrumentene.

Virkelig verdi er fastsatt basert på obseruerbare markedskurser på henholdwis Odo Børs. Verdien på ikke-børsnoterte
se¡tifikater og obligasjoner er basert på oppgitte markedskurser fra DNB per 31.12.2018.
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Note 4 EgenkaPital

Annen
innskutt Opptjent Sum

áeøn /f¿lse, krorer Aksiekap¡tat Overkul€ egenkaÞ¡tâl egenkaDital egenkaDital

Egenkapital per01.01.2018 248 318 255 169 384 17 960 521832

Disponering årets resultat 30 567 30 567

Opsjonsprogram 778 1 400 (384) 1794

Avsatt utbytte 0

Kapitalforhøyelse netto av

31.1 o23 44s27 1

Aksjekapitalen består av 274 022 540 aksjer à kr. 1'

største aksionærer Pr 31.12.2018 Veru Antall aksier Eierandel
Bankens

1 Prioritet GrouP AB

2 Jo Capital AS

3 TBI BANK EAD

4 Songa Trading Inc

5 Hjellegjerde Invest AS

6 Bara Eiendom AS

7 TFjell Ventures AS

I Sandsolo Holding AS

9 Mike AS

10 Citibanlç N.A.

11 Sportsmagasinet AS

t2 Ekrem AS

13 Mj Capital AS

L4 SwedbankAB

15 Finn Greve-Isdahl

16 Hava Financials AS

17 Stian Mikkelsen AS

18 Bjørn Dahle

19 Las Invest AS

20 Høysæter T-BanecomPagnie AS

Styremedlem

29 365 749

27 544935
24 826567
19 86s 063

Lt 692 677

11 663 104

6 400 000

s 900 000

5 400 451

5 300 000

5 175 883

4 646 854

4 283 500

4 000 000

3 953 782

3 535 494

3 454 347

3 t03 672

3 100 000

284L 464

87 968 998

10.720/o

10.05%

9.060/o

7.25o/o

4.27o/o

4.26o/o

2.34o/o

2.tïo/o

I.97o/o

1.93o/o

1.89%

L.70o/o

1.560/o

t.460/o

L.44o/o

L.29o/o

L.260/o

1.13olo

t.L3o/o

1.04o/o

Andre aksionærer
274022s40

Totalt

ÂRsR¡pponr zora
26



Ledelse, stvre os nærstående aksionærer pr. 31. 12.18: I aksier Eierandel

1 Bent H. Gjendem

2 Tom Rimestad

3 Martin Valland
¿l Lene sjøbakk

5 Hans Ljøen

6 Henriette Vartdal

7 )an Greve-Isdahl

8 Tore Amundsen

9 Sigve Heldal

10 Andre nærstående parter

cEo
coo
cro
cFo
cRo
cPo

Styreleder

Styremedlem

Varamedlem av styret

2290266
t 788 567

1 600 519

467 L08

314 894

334 898

2 400 500

1 507 891

512 150

28 000

0.84olo

0.650lo

0.58o/o

0.t7%
0.11olo

0.t2o/o

0.88o/o

0.55o/o

0.19o/o

0.010/o

Lt244793Totalt

Opplysninger om tegningsretter:

Det ertotalt 19 900 000 fritbtående tegningsretter à NOK 1,50.

Teoninosrctter for stvre oo nærctående or. 31.12.18: Teoninosrcliler

1 Bent H. Gjendem

2 Tom Rimestad

3 Maftin Valland

4 Jan Greve-Isdahl

5 Hans Ljøen

6 Lene Sjøbakk

7 Henriette Vartdal

8 Tore Amundsen

9 Siove Heldal

cEo

coo
cro

Styreleder

cRo

cFo

cPo

Styremedlem

2 875 000

1 800 000

1 800 000

800 000

500 000

500 000

100 000

100 000

100 000Varamedlem av stvret
I s75 000

Totalt
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Note 5 Kapitaldekning

Beløo i tusen kroner 31.12.2018 3'-.L2.2lJL7

Aksjekapital

Overkurs

Ãrets resultat (revidert)

Immaterielle eiendeter inkl. v.v. iusterinq

274 023

28662t
48 527

(67 e16)

248 318

255 169

17 960

(38 862)

Ren lqiernekapital

Annen qodkient kiernekapital

541 255

50 000

482 585

50 000

Kjernekapital

Tillesoskaoital

591 255

50 000

532 586

50 000

641 255 582 586Ansvarlio kaoital

Kredittrisiko:

Institusjoner

Massemarkedsengasjementer

Misligholdte engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Øvrige engasjementer

Foretak

23 939

2552æ6
313 130

8743
135 813

0

4 506

58 014

L 658723

t47 462

3 821

86 850

119 892

63 380
Lokale og

Markedsrisiko

Operasjonell risiko
CVA-Risiko

0

316 914

239

0

196 783

4L4

3 355 931 2 33s 339Bereoninqsqrunnlaq

Ren kjernekapitaldekning

Kjernekapitaldekning

Anwarlig kapitaldekning

LCR (Liquidity Coverage Ratio)

NSFR (Net stable tunding ratio)

16.1olo

t7.60/o

L9.Lo/o

7t7o/o

172o/o

20.60/o

22.8o/o

25.0o/o
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Note 6 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko utgjør risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri forplíktelser etter hvert som de forfaller.
Likividitetsrisiko oppstår som følge av ul¡k restløpetid på fordringer og gjeld. Likviditetsrisikoen vurderes som lav da en
stor andel av bankens aktiva er forualtet i en likviditetsportefølje som er lett omsettelig.

Fofallsovercild 31.12.2018 Beløp med folfall innen
Mindre enn
l mnd

Mer enn 5 Uten

til og fordringer
108 790
31 519

6 644
27 97t

t-2

45 73L

240 808

2L5 177

514 161

L 577 66L

60 197

200 087

1 83s 648

8743

279r

Totalt

108 790

3 705 736
6ffi

8s1 879

200 087
2791

kreditt¡nstitusjoner
Utlån Ul og fordrlnger på kunder

Finansielle derivater
Gjeldsinstrumenter
Øvrige eiendelsposter med
restløpetid
Eiendeler uten restløoetid

Sum eiendeler 174924 286539 729334 1837944 11 534 4A75927

Innskudd fra og gjeld til kunder

Annen qield med restløoetid s 9s9 15 220 98 7392r sqt
4 125 245 4 125 24s

t4L 5t2
Sum oield 215¡94 5 959 15 220 98739 4A2S24S 426,67516

Forfallsoversikt 31.12.2017 B€løp med forfall innen
Mindre enn Mer enn 5 Uten

Betøp itusen kroner f mnd 1:2 mnd 3-12 mnd 1-5 år år restløpet¡d Totalt
utlån til og fordringer på

kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Finansielle derivater
Gjeldsinstrumenter
Øvrige eiendelsposter med
restløpetid
Eiendeler uten restløoetid

s6 000

L 374
75 396

118 509

312329

129 602

357 074

835 330

3 036

126 199

L268747

8 700

I 592

56 000
2 352 188

L374
756 536

126 199
8 592

Sum eiendeler 132770 43o 838 ¡186 676 964 565 1277 47 8 592 3 300 888

Innskudd fra og gjeld til kunder 2 651 861
2651 861

2 651 861

med 2t 571 4 462 2765 98 399
2t 4ß2 2765 98 2651861 2779057

For u¡ån til og fordringer på kunder viser fofallsoversikten samlet gjenstående engasjement fordelt på avtalt
gjenværende løpetid..
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Note 7 Renterisiko

Banken har ingen eiendeler eller forpliktelser med fastrente. Renterisiko oppstår som følge av at rentebærende eiendeler og

gjeld har ulik gjenstående rentebindingstid. Som følge av den ulike rentebindingstiden vil ikke banken kunne gjennomføre

ienteendringer parallelt for alle balanseposter på samme tidspunkt. Tabellen under viser tidspunkt frem til avtalt endring av

rentebetingelser:

31.12,2018 Mer Uten
Inntil 1 3-12 enn 5 rente

Beløp i tusen kroner mnd 1-3 mnd mnd 1-5 år år eksponering Totalt
Utlån til og fordringer på 108 108 790
kredittinstltusjoner 79O

3 70s 736
Utlån til og fordringer på kunder
Finansielle derivater
Gjeldsinstrumenter
Ikke rentebærende eiendeler

374265 369 667
6 644

r07 947
202 878

3 705
736

6 644
851 879
202 A78

Sum eiendeler 223 381 4 080 001 369 667 0 0 202878 4 875927

Innskudd fra og gjeld til kunder
Anwarlige lån
Ikke rentebærende oield

909 474 3 2r5 77L

98 739
42772

4 L25
245

98739
42772

Sum gjeld 909474 3 42772 4266756

3L.L2.20L7
Uten

Inntil I 3-12 Mer rente
Beløp i tusen kroner mnd t-3 mnd mnd L-5 â¡ enn 5 â¡ eksponering Totalt
Utlån til og fordringer på 56 000 56 000
kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder 2 352 188 2 352 188

Finansielle derivater t 374 1374
Gjeldsinstrumenter 75396 3t2329 357 074 3 036 I 700 756 535
Ikke rentebærende eiendeler r3479t t3479L
Sum eiendeler 132770 26645t7 357 074 3 036 I 700 L3479t 3 300 888

Innskudd fra og gjeld til kunder
Anwarlige lån
Ikke rentebærende qield

2 651 861
98 399

28797

2 651 861
98 399
28797

Sum sield 027so260000 28797 2779 0s7
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Sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalyæn under måler effeKen av 1 prosenþoeng renteøkning på rentebærende eiendeler og gjeld per 31.12.18,

En rentereduksjon på 1 prosentpoeng vil ha tilwarende effeK med motsatt fortegn.

Effekt av I o/o i rentenivâ: 31.12.2018 3t.12,20L7

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån tilog fordringer på kunder

Derivater 1

10

3 903

1 069

2524

70

2940
0

2 43r

Sum renterisiko eiendeler 7 507 5 44t

Innskudd fra og gjeld til kunder

Derivater 2

Ansvarlioe lån

(s 26e)

(1 10e)

(117)

(4 420)

0

(246)

Sum renterisiko oield (6 4ss) (4 666)

Total renterisiko 1 012 775

Dersom finansieringskostnaden vil øke har banken en mulighet til å øke utlånsrenten. Dette kan imidleftid slå ut på

utlånsrolum som følge av konkurranses¡tuasjonen, og banken vil derfor vurdere å etablere rentesikring.
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Note I Immaterielle eiendeler og varige driftsmldler

kløo i tusen kroner
Prcgramvare/

svstem InYentar Totalt

Anskaffelseskost 01,01.2018

Tilgang

Avoano

47 697

37 489

2 407

2 008

50 103

39 497

Anskaffelseskost 31.1 2.2018
Akkumuleñe av- og nedskivninger 01.01.2018

Ãrets avskrivninger

85 186

(8 347)

(9 774)

4 4L4

(6s2)

(1 082)

89 600

(8 ess)
(10 8ss)

Ârets nedskrivninger

Akkumulerte av- 31.12.2018 (18 121) (1 733) (le 8s4)

67 064 2 681 69 745Balanseført verdi 31. 12.2018

Økonomisk levetid

Avskivningsplan

5år
Line¿er

3-5 år

Lineær

Programvare/system er relateft til utvikling av lT-system og plattform for bankens utlånsvirksomhet, formidling av lån på nett og

integrasjon med bankens låneformidlere i Norge samt Finland og Sverige. Der er og uWiklet en kedittkortplattform samt

tilhørende app. Banken har fått godkjent et skattefunn-prosjeK i forbindelse med uWikling av lT-plattformer. For regnskapsåret

2018 er immaterielle eiendeler redusert med NOK 2 980 tusen tilhørende Skattefunn 2018.
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Note 9 Lønnskostnader og Ytelser

Banken hadde i gjennomsnitt 49 årwerk i 2018, sammenlignet med 29,4 årsverk i 2oL7 '

2018 20L7
BeløD i tusen

Lønn

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Sosiale kostnader

Andre persona lkostnader

43 073

I 150

2802
68

461

26 101

5 395

1 490

416

563

42

Godtgiørelsesoldning
Godgjørelseordningen ble godkjent på generalforsamlingen den 17' mars 2016' Ordningen består av to deler:

e Individuell del: Bonus i henhold til individuell vurdering hvor 50 o/o utbetales kontant og 50 o/o utbetales i form av at

den ansatte får tegne seg for aksjer i MonobankASA'

. Generell del: 1,5 månedslønn

Makimal bonus for alle ansatte for programmet 2018/2019 er 9,5 MNOK totalt, mens makimal bonus per ansatt er

begrenset til 50 o/o av årlig lønn.

Per 31.12.2018 er det avsatt MNOK 4,4 i resultatregnskapet'

AksjeoPsioner
For å tilrettelegge for både bonus- og aksjeopsjonsprogrammet hadde styret fullmaK til å utstede 2,2 millioner nye aþer i

selskaoet innen 17 mars 201g. g05 0g7 aksier var itke"rtttu¿t ved utløpétidspunKet og selskapets generalforssamling utvidet

styrets fullmakt med 2 år til 05.03.2020'

Det ble i 2016 titdett 999 990 opsjoner, se note 15 for mer informasjon. I løpet av 2017 
-ble 

det tildelt ytterligere 284 953

aksjer til de ansatte i forbindelse med bonusprogrammet for 2016. óet er i løpet av 2018 enda ikke tildelt aksjer til ansatte i

forúindelse med bonusprogrammet for 2017'

Ansattelån
Ansattlån ble vedtatt på styremøtet ijanuar 2018. Kriteriene er som følger:

. l,ånebeløP er oPP til TNOK 450'
o Renten er fastsatt ut i fra normrenten +10/o p.a. N^ormrenten kan justeres inntil seks ganger i året uten 6 ukers

varslingsfrist. Det er ingen gebyr tilknyttet ansattlån'

pr 31.12.18 var ansattlån i Monobank AsA på totalt TNOK 4 411 med en rente pâ 3,Lo/o'

26 503

ÅnsnRppont 2ota
33



Godtgjørelse til ledelsen

Beløp i tusen kroner Verdi av
innløste

Grunnlønn Bonus
Samlet

Annet Pensjon godtgjørelse Lån
cEo
cFo
Interim CFO

cPo
coo
CTO

cRo

1 354

I 111

772

90s
1 258

1 258

L273

156

119

100

t4
13

L2

13

13

13

13

39

39

39

39

39

200106

r02
73
75

105

105

105

1 669

1 384

957

993

1 559

1 559

t 574

442

251

377

L44

I44
L44

Sum 7 93t 807 193 91 67r 9 693 t270

Godtgjørelse til styret

2l¡17

Honora
Samlet

godtgjØrels
e

Samlet
godtgjørels

Beløo i tusen kmner Annet r Annet Honorar
Jan Greve-Isdahl*
Mette Henriksenx*
Sølvi NyvollTangen**
Tore Amundsen
Tore Malme
Anders Silkesberg
Tore Hopen

Lars Arne Skår

70L 100

40
40

35

20
35
35

70r901
75

75

70

5
15

70
40

200
75
75

70
5

15

70

40

801

40
40

35
20
35
35

Totalt honorar 70r 5s0 L25L 70I 305 1 006

*Jan Greve-Isdahl er ínnleid som konsulent og fakturerer Monobank ASA med et månedlig konsulenthonorar på TNOK 58,4
inkl. mva.

**Inkludeft kompensasJon for medlem av revisjons- og ris¡koutvalget i banken

Honorar til revisor
Det er i regnskapet kostnadsført følgende honorarer til ekstern revisor (inkl. mva.)

Beløp i tusen kroner 2018 2017
Lovpålagt rev¡sjon
Skatterådgivning
Annen bistand

1 537
19

310

826
0

553

ÅnsR¡pponr zor8

1 1379
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Note 10 Administrasjonskostnader

4eløD ¡ tusen kroner 2018 2l¡17

IT driftskostnader

Salg og markedsføring

Leie lokaler og kontorkostnader

Reiæ, kompetanseutvikling og sosiale kost¡ader

Midlertidig bemanning

14 139

41 393

3 553

4 113

3202

9 372
35 141

2459
275L
3 849

I 13513 963Andre

Sum 80 61 708

Ânsnnpponr zors
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Note L 1 Skatt

Beløp i tusen kroner 2018 20L7

Mid lerti d ig e fots klèl le r
Anleggsmidler

Gieldsinstrumenter

2 690
(13 8s5)

-2

(9 726\

Netto midlertidige forskjeller

Underskudd til fremførinq

(11 16s) (e 728)
(24 640\

Gru nnlao for utsatt skatUl utsatt skattefordel) 111 165ì 134 3681

UBatt skattefordel i balansen 279L 8 592

Resu ltat før skattekostnad

Permanente forskjeller

Emisjonshonorar ført direKe mot egenkapital

Endring underskudd til fremføring

39 222

(2 1e3)

(2 ss8)
(24 640)

t973)

23743

35

(7 e82)

(22 426)

Endrino i forskieller som innqår i orunnlao for utsatt skatVskattefordel 6 629

Grunnlao for betalbar skatt 8 418 0

Betalbar skatt i balansen 2 10s o

Betalbar skatt

Endrino i utsatt

2 105

6 550

0

s7M
pet I 655 5784

Avstemming av årets skattekostnad

Regnskapsmessig resultat før skattekostnad

Beregnet skatt

25o/o av permanente fors$eller

39 222

9 805

(s48)

(602)

23743
s 936

9

t161)Virkninq av som ikke innqår som

Skattekostnad i I 655 5784

Ånsnlpponr zore
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Note 12 Bundne midler, garantier og ikke-balanseførte

forpliktelser

kroner 2018 2l¡t7Beløo i

Skattetrekk

Husleiedepositum

2 L74

1 920

401

t 323

L269
290forsikrinoKlientkonto

Sum bu midler 4495, 2842

Innvilqet tilbudte lån, kommittert ikke utbetalt per 31.12. 54 610 34 519

Sum utenom balansen 54 610 34 519

Ânsnnpponr zore
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Note 13 Spesifikasjon av andre fordringer og annen gjeld

2018 20L7
aeløp ¡ tusen kroner

Påløpt agenthonorar

Forskuddsbetalte kostnader

L2L249 80 817

2 038 1 133

eiendeler
inntekter

7 054

341 85ikke

Leverandørgjeld

Skyldige feriePenger

Skyldige offentlige avgifter

Tilbakeholdt skattetrekk

På løpte provisjonskostnader

Påløpt forsikringspremie - klientmidler

Påløpte renter anwarlige lån

7 s70

12 108

3 542

2 t64
6 161

159

365

I 599

10 365

2 330

3 620

1 319

5 692

119

342

5 010
Andre kostnader

kostnader og ikke opptiente inntekter 40668 28797Påløpte

ÂRsRnpponr zota
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Note 14 Spesifikasjon av renter og provisioner

Beløp i tusen kroner 20!7

Renteinntekter utlån og fordringer på kunder

Rentei n nteKer utlå n og ford ringer på kred ittinstitusjone r

Andre renteinnteKer
Renter og lignende kostnader på ínnskudd fra og gjeld til kunder

Rentekostnad ansvarlige lå n

392 516
160

10 966
(64 s14)
(7 443)

195 301
106

5 795
(31 s61)
(2 16s)

(7\Andre oo lionende kostnader (

Netto rente- og kred ittorovisionsi n ntekter 331 646 t.67 469

Provisjonsi n ntekt forsi kri n g

Etableringsgebyr
Andre qebyrer

3 104
12570
10 296

L 522
9 4L2
3 924

Provisionsi oo inntekter fra banktjenester 25 t4457

Agentprovisjon
Andre kostnader ved

(se Be6)
(s60)

(24 e83)

oq kostnader ved banktienester (60 456I t24 9831

Inntelc fordelt på geografi

Norge Finland
2017

Noroe Finland
20r8

Beløp i tusen

Renteinntek
Provisjonsi n ntekter og in ntekter f ra ba n ktjenester

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer

3t27LL
16 028
124t2

90 931
9 942

(8 276)

189 360
11 BB7

(2372)

11 842
2974

916

ÃnsRnpponr zora 39



Note 15 Opsjonsprogram for ansatte

styrer har fultmalc til å utstede 2,2 mill6ner aþ_er tilknyttett bonus- og.aksjeopsjonsprogrammet for ansatte. I 2016 ble 999

õéôãrcià. alloiert for dette formãlet. Se note 9 for mer informasjon vedrørende kriterier og betingelser relateft til bonus- og

aksjeopsjonsprogrammet for ansatte.

Virkelig verdi av aksjeopsjonsprogrammet for ansatte er beregnet ved hjelp av opsjonsprisingsmodellen Black-

Scholes. Kostnaden er føft under lønnskostnader. Virkelig verdi er regnet ut basert på følgende forutsetninger:

. Opsjonene blir kun innløst dersom visse kriterier blir oppfylt innen 28. mars 2018

r Opsjonene er ikke overførbare
¡ Volatilitet: 32,30 o/o

¡ Risikofri rente: 2,00 o/o

. Innløsningspris: NOK 2,80 per aksje

. Aksjekurs på tildelingstidspunkt: NOK 2,80

Es¡meft virkelig verdi er NOK 0,38 per opsjon. Totale kostnader tilknyttet er beregnet t¡¡TNOK 384.

En oversikt over innvilgede opsjoner er vist under:

Pris per
aksje Antall

Per 1. januar 2018
Innvilget i løpet av året
Innløst i løpet av året
Utløpt i løpet av året
Kansellert i løPet av året

NOK 2,80 777 770

777 774

Per 31. desember 2018 NOK 2r8O o

Ånsuppont zotg
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Note 16 Markedsrisiko, valutarisiko og finansielle derivater

Styret har etablert rehingslinjer for bankens investeringer i obligasjoner og verdipapirer, i tillegg til retningslinjer for
håndtering av valutarisiko relatert til bankens v¡rksomhet I Flnland.

Låneporteføljen i Finland er eksponert for wingninger i EUR ettersom alle lån i Finland er utstedt i EUR. Banken ønsker å

dempe denne risikoen ved bruk av NOVEUR terminkontrakter.

kløo i tuæn kroner 2014 2l¡17

ün i EUR per 31.12: L 255 737 406 810

Bokført verdi av finansielle deriYater
Beløp ¡ AJsen kroner 31.12.2l¡18 3L.12.2OL7

NOVEUR terminkontrakter (11 086) (8 376)
L7 730 9 750

Netto f¡nans¡elle derivater 6644 1374

Ãnsn¡pponr zorg 4L



Note 17 Ansvarlig lån

i hsen kroner
ansvarllge

ISTN Rente FoÉallsdato Onkosùrlnoer 20ra 2ar7bastår av:

Ansvarli g obligasjonslån
Evigvarende fondsobligasjon
med innløsningrett for utsteder

NO0010804792

NO0010804784

3 mnd Nibor + 5olo

3 mnd Niþor + 7olo

1310912027

Evigvarende

851

851

50 000

s0 000

50 000

s0 000

Ânsmpponr zorg
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Note 1B Hendelser etter balansedagen

Den g. februar 201g inngikk Monobank og BRAbank ASA (BRAbank) avtale om fusjon' Fusjonsplan skal etter

planen vedtas ,u ,tyr"n"-i t'tonábant< og ÉRAbanf 14. febiuar 2019 og behandles på ordinær generalforsamling i

slutten av mars 2019.

Fusjonen innebærer at BRAbanks aksjonærer mottar 9,25 aksier ¡ Monobank per BMbank-aksje, som medfører

;ü;õr" ilicz,g r¡lionåi niã urcí.r i Monobank. riaisterénde aksjonærer i BRAbank v¡l etter fusjonen holde

34.3 olaav totalt uteståen¿à uónouañt-arsjer. I tillegg vil det som del av fusjonen gjennomføres fne rettede

ã#¡r:á""i ¡-r,lã"à¡å"1 pg toÞlt mellom Nok 100 millioner og NoK 130 millioner til NOK 1,90 per aksje:

(i) en rettet emisjon på rundt NOK 58 millioner forhåndstegnet av BMbanks største eier Braganza AB,

(ii) en rettet emisjon på rundt NoK 37 millioner til BRAbanks største eiere etter Braganza AB'

(iii) en rettet emisjon på rundt NOK 5 millioner til øvrige BRAbank-aksjonaerer, og

(¡v) en rettet emisjon mot Monobanks aksjonærer på opp til NoK 30 millioner'

Braganza har forhåndstegnet og garantert for emisjon (i), (ii) og (iii)'

Fusjonen er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet, og fo¡ventes, gitt oppfyllelse av alle betingelser og

gÈ;nó,.''røring av kre¿¡tõrvãilàtiperiooe, å tre i kraft inneñ utløpet av første halvår 2019. Det sammenslåtte

selskapet vil hete BRAbank.

Styreleder i det nye selskapet blir Geir Stormorken. Monobanks nåværende styreleder lan Greve-Isdahl blir

ñehá;;. Det nyå setskapät vil tedes av Bent Hilding Gjendem, og hovedkontoret blir i Bergen' For ytterligere

informasjon rundt fus¡onen, se børsmelding av 8. februar 2019'

Monobank og BRAbank har komplementære styrker, og Monobanks etabl^erte plattform kombineft med BRAbanks

il;È;;ádãrnetwerk gir ody¿älig. synergier. Det-nyé setskapet vil også være kapitalisert tilstrekkelig til å

lunne nå NOK 10 milliarder i utlån neste fem år. Målet er at dette skal oppnås gjennom foÊsatt vekst i

foi¡rufgen i Norge og Finland, satsning på forbrukslån i Sverige, og vekst fra både Monobanks og BRAbanks

kredittkortløsn inger.

Monobank kommuniserte i forbindelse med rettet emisjon 23. oktober 2017 planer om å søke orn notering på

r,""Lãrärráã"i pg orro Børs innen de neste 12 månedene, hensyntatt rådende markedsforhold. På grunn av den

annonsette fusjonen med BRAbankvil banken utsette sine planer om notering, og ta opp igjen vurderingen ved

ãn pássen¿e 
"ntudning 

hensyntatt integreringen mellom BRAbank og Monobank, det regulatoriske og

m"ik"dsressige kfmãet for îorbrukslån og kredittkort i Norge, og det generelle kapitalmarkedsklimaet.

ÂnsR¡ppont zore
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Revisors beretning

Ânsnnppont zota 44



pwc

Vi har revidert Monobank ASAs årsregnskap s_om består av balanse per 31. desember 2org,
resultatregnskap og kontantstrømoppitilling for regnskapsårétãtrr,itt"t p". ¿"""ãä"ì"*äg
noteopplysninger til ärsregnskapet, herundei et sañmenàrag;;küg"."snrk"p.pril.ipp"rl

Etter vår mening er det medfølgendeårsregr_$kapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir etrettvisende bilde av selskapets finansielle siilting p-er 3i. desember zoig, og a.räet, ñ;it"t"?åg
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet peiäenñe ¿atoen i ramrnar med regnskapslovens regler
og god regnskapsshkk i Norge.

Tll generalforsamlingen i Monobank ASA

Uauheng ig r euísor s b eretning

Uttalelse om reuisjonen qu årsregnskapet

Konkhsion

Grunnl ag for kanklusj onen

Øuríg btrformasjon

Ledelsen eransvarlig for øwig_ informasjon. Øwig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revis]onsberetñingen.

vår.uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øwig informasjon, og vi attesterer iliJce den
øwige informasjonen.

r forbìndelse-me{ revisjgnen av ârsregnskapet_er det våroppgave å lese øwig informasjon med detformål â vurdere hvorvidt det foreligger vesintlig inkonsisión-s mellom øwig-informasiän os- 
-

årsregns-kapet, kunnska-p vi har oppãibeidet oss-under revisjonen, 
"ll"r 

rt"ã'*iãt a"riiíi.lrriu"lut"rra"
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med atden øwige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
påtagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapporteie i så henseende.

Styrets og daglíg leders ansu ar fot. år sr e g ns ka p et

vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov,fomkrift qg god revisjonsski}k i Norge, herunder deinternasjonale revisjonsstandardene Internationat standardã ãn auditing (ISA-ene). väí"ìpplurru, ogplikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppg"utãË iriLi;;;å ;"t"iåJå"
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i t*;î d;Ëift,ìg ir"iã""rñ,jfat 

"ar"øwige eti_ske forpliktelser i samwar med disse kravene. Etter vår oipfatninget"inrrt 
"ntei----- 

'
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for våi konHusþn.

Styret og daglig leder Qedelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov osforskrifter, herunder for at det gir et retwisènde bilde i samsvar rñea reg"sUfsñ;;;;gË; o-fgo¿
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsâ ansvarlig for slik inrernkonüoï s;ni ã;; nn-n"ñîail"aig

PrícewaterhousecoopersAs, sandvíksbodene zA, postboks ggg4 - sanduiken,No-5g3g Bergen
T: ozgt6, org. no.: 987 oog 7tg MVA, www.pwc.no
Statsautorkerte reuísorer, medlemmer au Den norske Revísorforeníng og autorísert regnskapsførerselskap
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Uavhengig revisors beretning - Monobank ASA

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge

av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betyãning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ilùce er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Reursors oppgauer og plikter ued reuísjollen au ârsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinfo.mãs;on, verlien som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning ðom inneholdàr vår konHusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herundèr ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimeligþet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskilik i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt sþønn og utviser profesjonell skepsis giennom hele revisjonen. I tillegg:

. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det sþldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som sþldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av internkontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessþ etter omstendighetene, men ikùe for å gi
uttrylik for en mening om effe}tiviteten av selskapets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensilctsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

. konHuderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape wil avbetydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konHuderer med at det eksisterer vesentlig
usililkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konHusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Vâre
konHusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter
driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strulcturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

(z)
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Uavhengig revisors beretning - MonobankASA

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler ogsä informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter avbetydning i den interne
kontrollen,

Uttalelse om andre loumessig e krau

Konklusj otz atn är sber etnhlg etl

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen og i redegjørelsen om samfunnsansvar om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt
drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusj ott o ttz r eg istrering o g d"oktmrcnto.sj on

Basert på vår revisjon av ärsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAX) 3ooo
<<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfilt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i

Bergen,7, februar

Jon Haugervåg
Statsautorisert

(s)











 

 

 UNOFFICIAL OFFICE  TRANSLATION – IN CASE OF 

DISCREPANCIES, THE NORWEGIAN VERSION SHALL 

PREVAIL: 

FUSJONSRAPPORT 
 

fra styret 
i 

BRAbank ASA 
 

MERGER REPORT 
 

from the Board of Directors 
in 

BRAbank ASA 
 

1. FUSJONEN 1. THE MERGER 

 Innledning  Introduction 

I forbindelse med forslag om fusjon av 

Monobank ASA ("Monobank") og BRAbank ASA 

("BRAbank"), har styret i BRAbank utarbeidet 

denne rapporten i henhold allmennaksjeloven § 

13-9.   

 

 

Monobank og BRAbank er i det følgende i 

fellesskap kalt "Selskapene".  

In connection with a proposed merger of 

Monobank ASA ("Monobank") and BRAbank 

ASA ("BRAbank"), the Board of Directors in 

BRAbank has prepared this report in 

accordance with the Norwegian Public Limited 

Liability Companies Act section 13-9. 

 

Monobank and BRAbank are in the following 

collectively referred to as the "Companies".  

 Formål med fusjonen og dens 

betydning for Selskapene 

 Reason for the mergers and its 

implications for the Companies 

Styrene i Selskapene har inngått en avtale som 

regulerer en planlagt fusjon av Selskapene, 
samt kapitalisering av Monobank. Styrets 
oppfatning er at en sammenslåing av 

Selskapene, og kapitalisering av Monobank, vil 
skape en merverdi for aksjonærene 
sammenlignet med at Selskapene opererer som 

separate selskaper.  
 
 

Fusjonen krever godkjennelse av 
generalforsamlingene i begge Selskapene. 
Fusjonen vil bli behandlet på ordinære 

generalforsamlinger i både Monobank og 
BRAbank, forventet gjennomført 20. mars 2019. 
For at fusjonsplanen skal godkjennes må den 

vedtas med minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmer på hver av generalforsamlingene. 
 

Ved fusjonen overfører BRAbank alle eiendeler, 

The Companies' Board of Directors have 

entered into an agreement regarding a 
contemplated merger of the Companies, and a 
capitalization of Monobank. The Board of 

Directors' opinion is that a merger of the 
Companies, and a capitalization of Monobank, 
lead to greater value creation for the 

shareholders compared to the Companies 
operating as separate entities.  
 

The merger requires approval of the general 
meetings in both Companies. The merger will 
be considered on the ordinary general 

meetings of both Monobank and BRAbank, 
expected to be held on 20 March 2019. In 
order for the merger plan to be approved more 

than two thirds of the votes passed on each of 
the general meetings bust be in favour. 
 

By the merger, BRAbank will transfer all 



 

2 

 

rettigheter og forpliktelser til Monobank. Etter 

gjennomføring av fusjonen vil BRAbank 
oppløses og ikke lenger eksistere som selskap 
notert på Merkur Market. Monobank viderefører 

sin notering på Merkur Market etter fusjonen. 
 
 

Fusjonen vil bli registrert og tre i kraft utenfor 
åpningstiden for handel på Merkur Market. 
 

assets, rights and obligations to Monobank. 

Following completion of the merger, BRAbank 
will be dissolved and cease to exist as a 
company listed on Merkur Market. Monobank 

will continue to be listed on Merkur Market 
after the merger. 
 

The merger will be registered and enter into 
force outside the trade hours of Merkur Market. 

Fusjonen er betinget av relaterte separate 
transaksjoner som listet opp nedenfor og som 

videre regulert av en fusjonsavtale inngått 
mellom styrene i Selskapene.  
 

Generalforsamlingen i Monobank som vedtar 
fusjonen skal også fatte følgende 
selskapsrettslige beslutninger: 

 
I. En rettet emisjon mot Braganza AB hvor 

tegningskursen skal være NOK 1,90 per 

aksje og totalt tegningsbeløp på NOK 57 
845 000,30, likevel slik at det antallet 

aksjer Braganza skal tegne ikke skal 
utgjøre mer enn 9,99 % av 
aksjekapitalen i Monobank etter 

gjennomføring av den rettede emisjonen 
("Kapitalforhøyelse I"). 

 

 
II. En rettet emisjon mot enkelte store 

aksjonær i BRAbank hvor tegningskursen 

skal være NOK 1,90 per aksje og totalt 
tegningsbeløp på NOK 37 154 999,70 
("Kapitalforhøyelse II"). 

Kapitalforhøyelse II skal rettes mot de av 
de 11 største aksjonærene i BRAbank 
etterfølgende Braganza AB som i en 

periode umiddelbart i forkant av 
annonsering av fusjonen har forpliktet 
seg til å tegne aksjer og skal 

gjennomføres umiddelbart etter 
gjennomføring av fusjonen. 
 

 
III. En rettet emisjon mot samtlige 

aksjonærer i BRAbank ved 

annonseringstidspunktet for fusjonen, 
med unntak av aksjonærer tilbudt å 
tegne aksjer i Kapitalforhøyelse I eller 

Kapitalforhøyelse II, hvor tegningskursen 

The merger is conditional on related separate 
transactions as listed below and as further 

regulated by a merger agreement entered into 
by the Companies' Boards of Directors.  
 

The general meeting in Monobank that resolves 
the merger shall also adopt the following 
corporate resolutions: 

 
I. A private placement directed at 

Braganza AB with a subscription price of 

NOK 1.90 per share and a total 
subscription amount of NOK 

57,845,000.30, however so that the 
number of shares to be subscribed by 
Braganza shall not exceed 9.99% of the 

share capital in Monobank following 
completion of this private placement 
("Private Placement I")  

 
II. A private placement towards certain 

large shareholders in BRAbank with a 

subscription price of NOK 1.90 per share 
and a total subscription amount of NOK 
37,154,999.70 ("Private Placement 

II"). Private Placement II shall be 
directed at those of the 11 largest 
shareholders in BRAbank following 

Braganza AB which during a period 
immediately prior to announcement of 
the Merger have committed to subscribe 

shares and shall be completed 
immediately after completion of the 
Merger. 

 
III. A private placement towards all 

shareholders in BRAbank at the time of 

announcement of the merger, excluding 
shareholders offered to subscribe shares 
in Private Placement I or Private 

Placement II, with a subscription price 
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skal være NOK 1,90 per aksje og totalt 

tegningsbeløp på NOK 5 000 000 
("Kapitalforhøyelse III"). 
Kapitalforhøyelse III skal tilbys slike 

aksjonærer så snart som mulig etter 
gjennomføring av fusjonen og 
utarbeidelse av tilbudsprospekt. Ved 

overtegning skal aksjer fordeles mellom 
slike aksjonærer basert på deres 
forholdsmessige andel av aksjer i 

BRAbank på annonseringstidspunktet for 
fusjonen. 

 
 
IV. En rettet emisjon mot samtlige 

aksjonærer i Monobank ved 
annonseringstidspunktet for fusjonen 
hvor tegningskursen skal være NOK 1,90 

per aksje og totalt tegningsbeløp på NOK  
30 000 000 ("Kapitalforhøyelse IV"). 
Kapitalforhøyelse IV skal tilbys slike 

aksjonærer så snart som mulig etter 
gjennomføring av fusjonen og 
utarbeidelse av tilbudsprospekt. Ved 

overtegning skal aksjer fordeles mellom 
aksjonærene i Monobank basert på deres 
forholdsmessige andel av aksjer i 

Monobank på annonseringstidspunktet 
for fusjonen. 

 

Braganza skal forhåndstegne alle aksjer i 
Kapitalforhøyelse I, og garantere for tegning av 
alle aksjer i Kapitalforhøyelse II og 

Kapitalforhøyelse III, betinget blant annet av 
nødvendige regulatoriske godkjennelser. 
 

 
Kapitalforhøyelse I skal gjennomføres 
umiddelbart etter at fusjonen er vedtatt av 

Selskapenes generalforsamlinger. Vedtakene 
om Kapitalforhøyelse II, Kapitalforhøyelse III og 
Kapitalforhøyelse IV vil være betinget av 

fusjonens ikrafttredelse.  
 
 

Det er utstedt 20 000 000 tegningsretter i 
Monobank som skal videreføres etter fusjonen. 
8 875 000 av disse tegningsrettene skal 

erstattes av et tilsvarende antall nye 
tegningsretter  med en utøvelsespris på NOK 
1,50 med 5 % årlig økning fra fusjonens 

gjennomføring med første økning i september 

of NOK 1.90 per share and a total 

subscription amount of NOK 5,000,000 
("Private Placement III"). Private 
Placement III shall be offered to such 

shareholders as soon as possible after 
completion of the merger and 
preparation of an offering prospectus. In 

case of oversubscription, shares shall be 
allocated between such shareholders 
based on their relative ownership in 

BRAbank at the time of announcement 
of the merger. 

 
IV. A private placement towards all 

shareholders in Monobank at the time of 

announcement of the merger with a 
subscription price of NOK 1.90 per share 
and a total subscription amount of NOK 

30,000,000 ("Private Placement IV"). 
Private Placement IV shall be offered to 
such shareholders as soon as possible 

after completion of the merger and 
preparation of an offering prospectus. In 
case of oversubscription, shares shall be 

allocated between such shareholders in 
Monobank based on their relative 
ownership in Monobank at the time of 

announcement of the merger. 
 
 

Braganza shall pre-subscribe all shares in 
Private Placement I and shall underwrite all 
shares in Private Placement II and Private 

Placement III, conditional inter alia upon 
required regulatory approvals. 
 

 
Private Placement I shall be completed 
immediately after the merger have been 

resolved by the Companies' general meetings. 
The resolutions concerning the Private 
Placement II, Private Placement III and Private 

Placement IV will be conditional upon 
completion of the merger.   
 

It is issued 20,000,000 warrants in Monobank 
which shall be continued following the merger. 
8,875,000 of these warrants shall be replaced 

by corresponding number of new warrants with 
an exercise price of NOK 1.50 plus an 5 % 
annual increase from the completion of the 

merger with the first increase in September 
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2019, og med siste utøvelsesfrist i februar 2023 

("Tegningsrettsutstedelse 1").  
 
Det er utstedt 1 500 000 tegningsretter i 

BRAbank som faller bort som en følge av 
fusjonen. De frittstående tegningsrettene som 
faller bort skal erstattes med 13 875 000 nye 

tegningsretter i Monobank 
("Tegningsrettsutstedelse 2"), noe som 
innebærer at tegningsretthaverne vil motta 9,25 

nye tegningsretter i Monobank for hver bortfalt 
tegningsrett i BRAbank, dvs. i tråd med 

bytteforholdet som er lagt til grunn i fusjonen.  
De nye tegningsrettene kan utøves i perioden 
fra 1. mars 2021 til 23. februar 2023, med en 

utøvelsespris på NOK 2.94 hvis utøvd 1. mars 
2021, en utøvelsespris på NOK 3,09 hvis utøvd 
mellom 2. mars 2021 og 1. mars 2022, og en 

utøvelsespris på NOK 3,24 hvis utøvd mellom 2. 
mars 2022 og 23. februar 2023.  
 

Vedtakene om Tegningsrettsutstedelse 1 og 
Tegningsrettsutstedelse 2 vil være betinget av 
fusjonens ikrafttredelse. 

 
150 000 ansatteopsjoner i BRAbank som er 
utestående på tidspunktet for gjennomføring av 

fusjonen skal konverteres til 1 387 500 opsjoner 
i Monobank, med utøvelseskurs NOK 2,67 hvis 
utøvd 30 dager etter gjennomføring av fusjonen 

(første mulige utøvelse), NOK 2,80 hvis utøvd 
innen 3 dager etter ordinær generalforsamling i 
2020 og NOK 2,94 hvis utøvd innen 3 dager 

etter ordinær generalforsamling i 2021. 
Utøvelsesrettigheter og andre vilkår for slike 
opsjoner skal ellers videreføres slik de er i de 

individuelle opsjonsavtalene. 
Generalforsamlingen i Monobank skal tildele 
styret fullmakt med 2 års varighet til å utstede 

aksjer i henhold til slike opsjoner. 

2019, and expiration date in February 2023 

("Warrant Issue 1").  
 
BRAbank has issued 1,500,000 warrants, 

which will be cancelled as part of the merger. 
The cancelled warrants  shall be replaced with 
13,875,000 new warrants in Monobank 

("Warrant Issue 2"), which imply that the 
warrant holders will receive 9.25 new warrants 
in Monobank per deleted warrant in BRAbank, 

i.e. in accordance with the exchange ratio used 
in the merger. The new warrants can be 

exercised in the period from 1 March 2021 to 
23 February 2023, with an exercise price of 
NOK 2.94 if exercised on 1 March 2021, an 

exercise price of NOK 3.09 if exercised 
between 2 March 2021 and 1 March 2022 and 
an exercise price of NOK 3.24 if exercised 

between 2 March 2022 and 23 February 2023. 
 
 

The resolutions concerning Warrant Issue 1 
and Warrant Issue 2 shall be conditional upon 
completion of the merger. 

 
150,000 employee options in BRAbank which 
are outstanding at the time of completion of 

the Merger shall be converted to 1,387,500 
options in Monobank, with strike price of NOK 
2.67 if exercised 30 days after the completion 

of the Merger (first possible exercise), NOK 
2.80 if exercised within 3 days after the 
ordinary general meeting in 2020 and NOK 

2.94 if exercised within 3 days after the 
ordinary general meeting in 2021. The exercise 
period and other terms for such options shall 

otherwise continue as set out in the individual 
option agreements. The general meeting of 
Monobank shall grant the board of directors an 

authorization valid for 2 years to issue shares 
in accordance with such options. 

 Lovregulering mv.  Legal regulations etc.  

Fusjonen foreslås gjennomført etter 
bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 13 

hvoretter BRAbank fusjoneres med Monobank 
mot at aksjonærene i BRAbank mottar vederlag 
i form av aksjer i Monobank.   

 
 

The merger shall be carried out in accordance 
with the Norwegian Public Limited Liability 

Companies Act (the "Companies Act"), Chapter 
13 whereby BRAbank is merged with 
Monobank against consideration to the 

shareholders in BRAbank in the form of shares 
in Monobank. 
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Fusjonen gjennomføres regnskapsmessig som 
en transaksjon i tråd med regnskapslovens 
regler. Fusjonen skal gjennomføres med 

skattemessig kontinuitet for norske skatteformål 
etter reglene i skatteloven kapittel 11.   
 

 
 
Fusjonen gjennomføres med full skattemessig 

kontinuitet for norske skatteformål i samsvar 
med bestemmelsene i skatteloven kapittel 11. 

Dette gjelder både Selskapene og aksjonærene.  
 
 

At fusjonen gjennomføres med skattemessig 
kontinuitet innebærer at alle skatteposisjoner i 
BRAbank knyttet til eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser som overføres, overføres uendret 
og uten at det utløses skatt i BRAbank eller gir 
oppskrivningsrett for Monobank. 

 
Fusjonen vil ikke anses som en skattemessig 
realisasjon for norske aksjonærer. For 

utenlandske aksjonærer reguleres den 
skattemessige behandlingen av de respektive 
lands skatteregler. I enkelte land kan det være 

at fusjonen anses som en skattemessig 
transaksjon. Alle utenlandske aksjonærer 
oppfordres til å konsultere med skatteeksperter 

i sine respektive jurisdiksjoner. 
 
 

 

 

The merger is carried out as a transaction for 
accounting purposes in accordance with the 
rules set out in the Norwegian Accounting Act. 

The merger shall be carried out with tax 
continuity for Norwegian tax purposes pursuant 
to the provisions of the Norwegian Tax Act, 

Chapter 11.  
 
The merger will be completed with full tax 

continuity for Norwegian tax purposes in 
accordance with chapter 11 in the Norwegian 

Tax Act. This applies both to the Companies 
and the shareholders.  
 

The merger being completed with tax 
continuity imply that all tax positions in 
BRAbank related to the transferred assets, 

rights and obligations, are transferred 
unchanged, and without triggering any tax in 
BRAbank or write up rights for Monobank. 

 
The merger will not be regarded as a tax 
realization for Norwegian shareholders. For 

foreign shareholders, the tax treatment is 
regulated by their respective countries' tax 
legislation. In some countries the merger may 

be regarded as tax transaction. All foreign 
shareholders are encouraged to consult tax 
advisors in their respective jurisdictions 

 
 

2. FASTSETTELSE AV 

FUSJONSVEDERLAGET 

2. DETERMINATION OF THE MERGER 

CONSIDERATION 

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i BRAbank 

består av vederlagsaksjer i Monobank som 
utstedes ved kapitalforhøyelsen som 

gjennomføres i forbindelse med fusjonen. 
 
Bytteforholdet ved fusjonen er fastsatt til at én 

aksje i BRAbank gir rett til 9,25 aksjer i 
Monobank. Bytteforholdet er fremforhandlet av 
Selskapenes styrer i samråd med Selskapenes 

respektive finansielle rådgivere, dvs. mellom 
uavhengige parter, og er således fastsatt på 
markedsmessig vilkår. Det har ikke vært 

særlige vanskeligheter ved fastsettelsen av 

The merger consideration to the shareholders 

of BRAbank consists of consideration shares in 
Monobank issued in the capital increase 

implemented in connection with the merger.  
 
The merger exchange ratio is determined to be 

that one share in BRAbank gives the right to 
9.25 shares in Monobank. The exchange rate is 
determined through negotiations between the 

Companies Board of Directors with the advice 
from the Companies' respective financial 
advisors, i.e. between unrelated parties, and is 

thereby in accordance with market terms. It 
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fusjonsvederlaget.  

 
 
 

Det skal ikke utdeles tilleggsvederlag i 
forbindelse med fusjonen. 
 

Ved fusjonen økes aksjekapitalen i Monobank 
med NOK 142 925 746 ved utstedelse av 142 
925 746 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.  

 
 

Da fusjonen gjennomføres regnskapsmessig 

som transaksjon settes tegningskursen til 

virkelig verdi av eiendelene, rettighetene og 

forpliktelsene i BRAbank. På denne bakgrunnen 

er tegningskursen fastsatt til NOK 1,90 per 

aksje, dvs. totalt tegningsbeløp på NOK 271 558 

917. Verdsettelsen og tegningskursen er 

fastsatt per 12. februar 2019 av Selskapenes 

styrer i samråd med finansiell rådgiver. 

Differansen mellom nominell 

aksjekapitalforhøyelse og samlet tegningsbeløp 

tilføres overkurs. 

 

For å få riktig bytteforhold uten at aksjer må 

eies i sameie av aksjonærene, vil antall 
vederlagsaksjer til den enkelte aksjonær 
avrundes nedover til nærmeste antall hele 

aksjer.  
 
Vederlagsaksjene gir rettigheter i Monobank fra 

tidspunktet for selskapsrettslig ikrafttredelse av 
fusjonen.  
 

Det vises for øvrig til vedlagte sakkyndig 
redegjørelse for fusjonsplanen utarbeidet av 
PWC i anledning fusjonen. 

has not been any particular difficulties in 

connection with the determination of the 
merger consideration.  
 

Additional consideration shall not be distributed 
in connection with the merger. 
 

In the merger the share capital of Monobank 
shall increase by NOK 142,925,746 by the 
issuance of 142,925,746 new shares, each with 

a nominal value of NOK 1.  
 

As the merger is carried out as a transaction 
for accounting purposes, the subscription price 
shall reflect the fair value of the assets, rights 

and obligations in BRAbank. On this basis the 
subscription price is set to NOK 1.90 per share, 
i.e. a total subscription amount of NOK 

271,558,917. The valuation and the 
subscription price is set per 12 February 2019 
by the Companies' Board of Directors with the 

advice from financial advisor. The difference 
between nominal capital increase and the total 
subscription amount is allocated as share 

premium. 
 
To ensure the correct exchange ratio without 

the need for joint ownership to shares, the 
number of consideration shares to each 
shareholder will be round down to the nearest 

number of whole shares.  
 
The consideration shares give rights in 

Monobank from the time of the entry into force 
from a corporate perspective.  
 

Further reference is made to the enclosed 
expert statements prepared by PWC in 
connection with the merger. 

3. FORHOLDET TIL DE ANSATTE 3. CIRCUMSTANCES RELATING TO 

THE EMPLOYEES 

Før den foreslåtte fusjonen har BRAbank 12 
ansatte og Monobank har 53 ansatte.  

 
Den foreslåtte fusjonen vil ikke ha noen 
betydning for de ansatte i Monobank, som vil 

fortsette sine ansettelsesforhold uendret. Det er 
ikke planer om nedbemanning i forbindelse 
med fusjonen.  

Prior to the proposed merger, BRAbank has 12 
employees and Monobank has 53 employees. 

 
The proposed merger will not have any 
implications for the Monobank employees who 

will continue their employments unchanged. It 
is not planned reductions to the workforce in 
connection with the merger. 
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For de ansatte i BRAbank vil den foreslåtte 
fusjonen innebære at ansettelsesforholdene 
overføres til Monobank.  

 
I etterkant av den foreslåtte fusjonen er det 
planlagt å flytte kontoret og virksomheten til 

det tidligere BRAbank til Bergen. En slik endring 
vil i tilfelle være å anse som såkalte 
"endringsoppsigelser" overfor de berørte 

ansatte, og må gjennomføres i tråd gjeldende 
regler for oppsigelser. BRAbank har én ansatt i 

Sverige, som i tilfelle vil fortsette å ha sitt 
arbeidssted der. 
 

 
De ansatte vil for øvrig beholde de lønns- og 
arbeidsvilkår de har på tidspunktet for den 

foreslåtte overføringen i tråd med reglene i 
arbeidsmiljølovens kapittel 16. Gjeldende 
pensjonsordning vil i tilfelle overføres til ny 

arbeidsgiver, slik at det ikke blir noen endring 
for de ansatte. Ansienniteten til de overførte 
ansatte videreføres. Den foreslåtte overføringen 

forventes ikke å forårsake noen øvrige 
endringer for de ansatte utover endringen av 
arbeidssted. 

 
Dersom det er ansatte i BRAbank som ikke 
ønsker at arbeidsforholdet blir overført til 

Monobank, kan de i henhold til 
arbeidsmiljøloven reservere seg mot dette. De 
ansatte vil få en frist på minimum 14 dager til å 

vurdere hvorvidt reservasjonsretten skal 
benyttes. 
 

Da en eventuell virksomhetsoverdragelse etter 
planen vil medføre en betydelig endring av 
arbeidssted, medfører dette etter all 

sannsynlighet at de ansatte i utgangspunktet 
vil ha en såkalt "valgrett", dvs. at de ansatte 
kan kreve å fastholde sine arbeidsforhold hos 

tidligere arbeidsgiver (BRAbank). Ettersom 
BRAbank etter planen vil fusjoneres inn i 
Monobank, og dermed opphører å eksistere 

som egen juridisk enhet, blir dette imidlertid 
ikke praktisk mulig.  
 

En reservasjon vil medføre at arbeidsforholdet 
ikke overføres til Monobank, men opphører 
uten ytterligere oppsigelse eller varsel. 

Arbeidsforholdet vil da opphøre på tidspunktet 

 

For the BRAbank employees, the proposed 
merger will imply that their employment 
relationships will be transferred to Monobank.  

 
Subsequent to the proposed merger, it is 
planned to relocate the office and business of 

the former BRAbank to Bergen. Such a change 
will in such case be considered to be a so-
called "variation termination" with respect to 

the affected employees, and must be 
implemented in accordance with applicable 

rules for termination of employment. BRAbank 
has one employee in Sweden, who will in such 
case continue to have his workplace there.  

 
The employees will keep their salary and other 
working conditions they are entitled to on the 

date of the proposed transfer in accordance 
with the Working Environment Act Chapter 16. 
The existing pension scheme will in such case 

be transferred to the new employer, and thus 
there will be no change for the employees. The 
transferred employees' seniority will be 

continued. The proposed transfer is not 
expected to imply any further changes for the 
employees, besides the change of workplace. 

 
If any BRAbank employees do not want their 
employment transferred to Monobank, they 

may reserve themselves from such transfer in 
accordance with the Working Environment Act. 
The employees will be given a time limit of at 

least 14 days or more to decide whether to use 
this right of reservation. 
 

As the proposed transfer is proposed to entail a 
material change of workplace, this implies that 
the employees probably will have a so-called 

"right of choice", i.e. the employees may 
demand to remain employed with their former 
employer (BRAbank). However, as BRAbank 

according to the plan will be merged into 
Monobank, and thus will cease to exist as a 
separate legal entity, this is not practicable.  

 
 
 

Making use of the right of reservation entails 
that the employment will not be transferred to 
Monobank, but ceases at the date of transfer / 

completion of the merger, without any further 
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for overføringen / gjennomføringen av 

fusjonen, uavhengig av hvilken oppsigelsestid 
den ansatte har i henhold til ansettelsesavtale. 
 

De ansatte i begge de fusjonerende selskaper 
er blitt informert om fusjonen i samsvar med 
kravene som følger av allmennaksjeloven og 

arbeidsmiljøloven. Fusjonsrapporten og 
fusjonsplanen vil bli gjort tilgjengelig for de 
ansatte i overensstemmelse med 

allmennaksjeloven § 13-11, jf. 
arbeidsmiljøloven § 16-5. Det er videre 

gjennomført kollektive informasjons- og 
drøftelsesmøter med de ansatte eller der 
relevant, deres ansattrepresentanter, i begge 

selskap i samsvar med arbeidsmiljøloven. 
 
 

 
Eventuelle innkomne skriftlige uttalelser fra de 
ansatte vil inngå ved den videre behandling av 

fusjonen, jf. allmennaksjeloven § 13-11 (4). 
 

 

notice being given from either party, 

regardless of their notice period according to 
their employment agreements. 
 

The employees of both merging companies 
have been informed about the merger in 
accordance with the requirements if the Public 

Limited Liability Companies Act and the 
Working Environment Act. The merger report 
and the merger plan will be made available to 

all employees in accordance with the Working 
Environment Act Section 16-5, cf. the Public 

Limited Liability Companies Act 13-11 (1). 
Further, collective information and consultation 
meetings with the employees or where 

relevant, the employee representatives, in 
both companies in accordance with the 
Working Environment Act. 

 
Any written statements from the employees 
will be included in the further merger process, 

cf. the Public Limited Liability Companies Act 
section 13-11(4). 
 

 

*** *** 

 

 

 

 

[signaturside følger/signature page follows] 
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Styret i BRAbank ASA / The board of directors of BRAbank ASA 

14. februar 2019 / 14 February 2019 

 

 

 

 

 

________________________ 

Geir Stormorken 

(styreleder) 

 

 

________________________ 

Kristin Krohn Devold 

 

 

________________________ 

Tom Høiberg 

 

 

________________________ 

Cecilie Amdahl 

 

 

________________________ 

Trond Johannessen 

 

 

 

 



UNOFFICIAL OFFICE  TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCIES, 

THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

FUSJONSRAPPORT

fra styret
i

Monobank ASA

MERGER REPORT

from the Board of Directors
in

Monobank ASA

1. FUSJONEN 1. THE MERGER

Innledning Introduction

I forbindelse med forslag om fusjon av Monobank ASA 

("Monobank") og BRAbank ASA ("BRAbank"), har 

styret i Monobank utarbeidet denne rapporten i 

henhold allmennaksjeloven § 13-9.  

Monobank og BRAbank er i det følgende i fellesskap kalt 

"Selskapene". 

In connection with a proposed merger of Monobank 

ASA ("Monobank") and BRAbank ASA ("BRAbank"), 

the Board of Directors in Monobank has prepared this 

report in accordance with the Norwegian Public

Limited Liability Companies Act section 13-9.

Monobank and BRAbank are in the following 

collectively referred to as the "Companies". 

Formål med fusjonen og dens betydning for 

Selskapene

Reason for the mergers and its 

implications for the Companies

Styrene i Selskapene har inngått en avtale som regulerer 
en planlagt fusjon av Selskapene, samt kapitalisering av 
Monobank. Styrets oppfatning er at en sammenslåing av 
Selskapene, og kapitalisering av Monobank, vil skape en 
merverdi for aksjonærene sammenlignet med at 
Selskapene opererer som separate selskaper. 

Fusjonen krever godkjennelse av generalforsamlingene i 
begge Selskapene. Fusjonen vil bli behandlet på 
ordinære generalforsamlinger i både Monobank og 
BRAbank, forventet gjennomført 20. mars 2019. For at 
fusjonsplanen skal godkjennes må den vedtas med 
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer på hver av 
generalforsamlingene.

Ved fusjonen overfører BRAbank alle eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser til Monobank. Etter 
gjennomføring av fusjonen vil BRAbank oppløses og 
ikke lenger eksistere som selskap notert på Merkur 
Market. Monobank viderefører sin notering på Merkur 
Market etter fusjonen.

The Companies' Board of Directors have entered into 
an agreement regarding a contemplated merger of the 
Companies, and a capitalization of Monobank. The 
Board of Directors' opinion is that a merger of the 
Companies, and a capitalization of Monobank, lead to 
greater value creation for the shareholders compared 
to the Companies operating as separate entities. 

The merger requires approval of the general meetings 
in both Companies. The merger will be considered on 
the ordinary general meetings of both Monobank and 
BRAbank, expected to be held on 20 March 2019. In 
order for the merger plan to be approved more than 
two thirds of the votes passed on each of the general 
meetings bust be in favour.

By the merger, BRAbank will transfer all assets, rights 
and obligations to Monobank. Following completion of 
the merger, BRAbank will be dissolved and cease to 
exist as a company listed on Merkur Market. 
Monobank will continue to be listed on Merkur Market 
after the merger.
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Fusjonen vil bli registrert og tre i kraft utenfor 
åpningstiden for handel på Merkur Market.

The merger will be registered and enter into force 
outside the trade hours of Merkur Market.

Fusjonen er betinget av relaterte separate transaksjoner 
som listet opp nedenfor og som videre regulert av en 
fusjonsavtale inngått mellom styrene i Selskapene. 

Generalforsamlingen i Monobank som vedtar fusjonen 
skal også fatte følgende selskapsrettslige beslutninger:

I. En rettet emisjon mot Braganza AB hvor
tegningskursen skal være NOK 1,90 per aksje og 
totalt tegningsbeløp på NOK 57 845 000,30 ,
likevel slik at det antallet aksjer Braganza skal 
tegne ikke skal utgjøre mer enn 9,99 % av 
aksjekapitalen i Monobank etter gjennomføring 
av den rettede emisjonen ("Kapitalforhøyelse 
I").

II. En rettet emisjon mot de enkelte store aksjonær 
i BRAbank hvor tegningskursen skal være NOK 
1,90 per aksje og totalt tegningsbeløp på NOK 37 
154 999,70 ("Kapitalforhøyelse II"). 
Kapitalforhøyelse II skal rettes mot de av de 11 
største aksjonærene i BRAbank etterfølgende 
Braganza AB som i en periode umiddelbart i
forkant av annonsering av fusjonen har 
forpliktet seg til å tegne aksjer og skal 
gjennomføres umiddelbart etter gjennomføring 
av fusjonen.   

III. En rettet emisjon mot samtlige aksjonærer i 
BRAbank ved annonseringstidspunktet for 
fusjonen, med unntak av aksjonærer tilbudt å 
tegne aksjer i Kapitalforhøyelse I eller 
Kapitalforhøyelse II, hvor tegningskursen skal 
være NOK 1,90 per aksje og totalt tegningsbeløp 
på NOK 5 000 000 ("Kapitalforhøyelse III").
Kapitalforhøyelse III skal tilbys slike aksjonærer 
så snart som mulig etter gjennomføring av 
fusjonen og utarbeidelse av tilbudsprospekt. Ved 
overtegning skal aksjer fordeles mellom slike 
aksjonærer basert på deres forholdsmessige 
andel av aksjer i BRAbank på 
annonseringstidspunktet for fusjonen.

IV. En rettet emisjon mot samtlige aksjonærer i
Monobank ved annonseringstidspunktet for 

The merger is conditional on related separate 
transactions as listed below and as further regulated by 
a merger agreement entered into by the Companies'
Boards of Directors. 

The general meeting of Monobank that resolves the 
merger shall also adopt the following corporate 
resolutions:

I. A private placement directed at Braganza AB 
with a subscription price of NOK 1.90 per share 
and a total subscription amount of NOK 
57,845,000.30 , however so that the number of 
shares to be subscribed by Braganza shall not 
exceed 9.99% of the share capital in Monobank 
following completion of this private placement
("Private Placement I") 

II. A private placement towards certain large 
shareholders in BRAbank with a subscription 
price of NOK 1.90 per share and a total 
subscription amount of NOK 37,154,999.70 
("Private Placement II"). Private Placement II 
shall be directed at those of the 11 largest 
shareholders in BRAbank following Braganza 
AB which during a period immediately prior to
announcement of the Merger have committed 
to subscribe shares and shall be completed 
immediately after completion of the Merger.

III. A private placement towards all shareholders 
in BRAbank at the time of announcement of 
the merger, excluding shareholders offered to 
subscribe shares in Private Placement I or 
Private Placement II, with a subscription price 
of NOK 1.90 per share and a total subscription 
amount of NOK 5,000,000 ("Private 
Placement III"). Private Placement III shall be 
offered to such shareholders as soon as 
possible after completion of the merger and 
preparation of an offering prospectus. In case 
of oversubscription, shares shall be allocated 
between such shareholders based on their 
relative ownership in BRAbank at the time of 
announcement of the merger.

IV. A private placement towards all shareholders 
in Monobank at the time of announcement of 
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fusjonen hvor tegningskursen skal være NOK 
1,90 per aksje og totalt tegningsbeløp på NOK 
30 000 000 ("Kapitalforhøyelse IV").
Kapitalforhøyelse IV skal tilbys slike aksjonærer 
så snart som mulig etter gjennomføring av 
fusjonen og utarbeidelse av tilbudsprospekt. Ved 
overtegning skal aksjer fordeles mellom 
aksjonærene i Monobank basert på deres 
forholdsmessige andel av aksjer i Monobank på 
annonseringstidspunktet for fusjonen.

Braganza skal forhåndstegne alle aksjer i 
Kapitalforhøyelse I, og garantere for tegning av alle 
aksjer i Kapitalforhøyelse II og Kapitalforhøyelse III, 
betinget blant annet av nødvendige regulatoriske 
godkjennelser.

Kapitalforhøyelse I skal gjennomføres umiddelbart etter 
at fusjonen er vedtatt av Selskapenes 
generalforsamlinger. Vedtakene om Kapitalforhøyelse II, 
Kapitalforhøyelse III og Kapitalforhøyelse IV vil være 
betinget av fusjonens ikrafttredelse. 

Det er utstedt 20 000 000 tegningsretter i Monobank
som skal videreføres etter fusjonen. 8 875 000 av disse 
tegningsrettene skal erstattes av et tilsvarende antall nye 
tegningsretter med en utøvelsespris på NOK 1,50 med 
5 % årlig økning fra fusjonens gjennomføring med første 
økning i september 2019, og med siste utøvelsesfrist i 
februar 2023 ("Tegningsrettsutstedelse 1"). 

Det er utstedt 1 500 000 tegningsretter i BRAbank som 
faller bort som en følge av fusjonen. De frittstående 
tegningsrettene som faller bort skal erstattes med 13 875 
000 nye tegningsretter i Monobank
("Tegningsrettsutstedelse 2"), noe som innebærer at 
tegningsretthaverne vil motta 9,25 nye tegningsretter i 
Monobank for hver bortfalt tegningsrett i BRAbank, dvs. 
i tråd med bytteforholdet som er lagt til grunn i 
fusjonen.  De nye tegningsrettene kan utøves i perioden 
fra 1. mars 2021 til 23. februar 2023, med en utøvelsespris 
på NOK 2,94 hvis utøvd 1. mars 2021, en utøvelsespris på
NOK 3,09 hvis utøvd mellom 2. mars 2021 og 1. mars 
2022, og en utøvelsespris på NOK 3.24 hvis utøvd 
mellom 2. mars 2022 og 23. februar 2023.

Vedtakene om Tegningsrettsutstedelse 1 og 
Tegningsrettsutstedelse 2 vil være betinget av fusjonens 
ikrafttredelse .

the merger with a subscription price of NOK 
1.90 per share and a total subscription amount 
of NOK 30,000,000 ("Private Placement IV").
Private Placement IV shall be offered to such 
shareholders as soon as possible after 
completion of the merger and preparation of 
an offering prospectus. In case of 
oversubscription, shares shall be allocated 
between such shareholders in Monobank based 
on their relative ownership in Monobank at the 
time of announcement of the merger.

Braganza shall pre-subscribe all shares in Private 
Placement I and shall underwrite all shares in Private 
Placement II and Private Placement III, conditional 
inter alia upon required regulatory approvals.

Private Placement I shall be completed immediately 
after the merger have been resolved by the Companies' 
general meetings. The resolutions concerning the 
Private Placement II, Private Placement III and Private 
Placement IV will be conditional upon completion of 
the merger. 

It is issued 20,000,000 warrants in Monobank which 
shall be continued following the merger. 8,875,000 of 
these warrants shall be replaced by corresponding 
number of new warrants with an exercise price of NOK 
1.50 plus an 5 % annual increase from the completion 
of the merger with the first increase in September 2019, 
and expiration date in February 2023 ("Warrant Issue 
2"). 

BRAbank has issued 1,500,000 warrants, which will be 
cancelled as part of the merger. The cancelled warrants  
shall be replaced with 13,875,000 new warrants in 
Monobank ("Warrant Issue 2"), which imply that the 
warrant holders will receive 9.25 new warrants in 
Monobank per deleted warrant in BRAbank, i.e. in 
accordance with the exchange ratio used in the merger. 
The new warrants can be exercised in the period from 1 
March 2021 to 23 February 2023, with an exercise price 
of NOK 2.94 if exercised on 1 March 2021, an exercise 
price of NOK 3.09 if exercised between 2 March 2021 
and 1 March 2022 and an exercise price of NOK 3.24 if 
exercised between 2 March 2022 and 23 February 2023.

The resolutions concerning Warrant Issue 1 and 
Warrant Issue 2 shall be conditional upon completion 
of the merger.
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150 000 ansatteopsjoner i BRAbank som er utestående  
på tidspunktet for gjennomføring av fusjonen skal 
konverteres til 1 387 500 opsjoner i Monobank, med 
utøvelseskurs NOK 2,67 hvis utøvd 30 dager etter 
gjennomføring av fusjonen (første mulige utøvelse), 
NOK 2,80 hvis utøvd innen 3 dager etter ordinær 
generalforsamling i 2020 og NOK 2,94 hvis utøvd innen 
3 dager etter ordinær generalforsamling i 2021.
Utøvelsesrettigheter og andre vilkår for slike opsjoner 
skal ellers videreføres slik de er i de individuelle 
opsjonsavtalene. Generalforsamlingen i Monobank skal 
tildele styret fullmakt med 2 års varighet til å utstede 
aksjer i henhold til slike opsjoner.

150,000 employee options in BRAbank which are 
outstanding at the time of completion of the merger 
shall be converted to 1,387,500 options in Monobank, 
with strike price of NOK 2.67 if exercised 30 days after 
the completion of the Merger (first possible exercise), 
NOK 2.80 if exercised within 3 days after the ordinary 
general meeting in 2020 and NOK 2.94 if exercised 
within 3 days after the ordinary general meeting in 
2021. The exercise period and other terms for such 
options shall otherwise continue as set out in the 
individual option agreements. The general meeting of 
Monobank shall grant the board of directors an 
authorization valid for 2 years to issue shares in 
accordance with such options.

Lovregulering mv. Legal regulations etc. 

Fusjonen foreslås gjennomført etter bestemmelsene i 
allmennaksjeloven kapittel 13 hvoretter BRAbank
fusjoneres med Monobank mot at aksjonærene i 
BRAbank mottar vederlag i form av aksjer i Monobank.  

Fusjonen gjennomføres regnskapsmessig som en 
transaksjon i tråd med regnskapslovens regler.  
Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig 
kontinuitet for norske skatteformål etter reglene i 
skatteloven kapittel 11.  

Fusjonen gjennomføres med full skattemessig 
kontinuitet for norske skatteformål i samsvar med 
bestemmelsene i skatteloven kapittel 11. Dette gjelder 
både Selskapene og aksjonærene. 

At fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet 
innebærer at alle skatteposisjoner i BRAbank knyttet til 
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres,
overføres uendret og uten at det utløses skatt i BRAbank
eller gir oppskrivningsrett for Monobank.

Fusjonen vil ikke anses som en skattemessig realisasjon 
for norske aksjonærer. For utenlandske aksjonærer 
reguleres den skattemessige behandlingen av de 
respektive lands skatteregler. I enkelte land kan det 
være at fusjonen anses som en skattemessig transaksjon. 
Alle utenlandske aksjonærer oppfordres til å konsultere 
med skatteeksperter i sine respektive jurisdiksjoner.

The merger shall be carried out in accordance with the 
Norwegian Public Limited Liability Companies Act 
(the "Companies Act"), Chapter 13 whereby BRAbank is 
merged with Monobank against consideration to the 
shareholders in BRAbank in the form of shares in 
Monobank.

The merger is carried out as a transaction for 
accounting purposes in accordance with the rules set 
out in the Norwegian Accounting Act. The merger
shall be carried out with tax continuity for Norwegian 
tax purposes pursuant to the provisions of the 
Norwegian Tax Act, Chapter 11. 

The merger will be completed with full tax continuity 
for Norwegian tax purposes in accordance with chapter 
11 in the Norwegian Tax Act. This applies both to the 
Companies and the shareholders. 

The merger being completed with tax continuity imply
that all tax positions in BRAbank related to the
transferred assets, rights and obligations, are 
transferred unchanged, and without triggering any tax 
in BRAbank or write up rights for Monobank.

The merger will not be regarded as a tax realization for 
Norwegian shareholders. For foreign shareholders, the 
tax treatment is regulated by their respective countries' 
tax legislation. In some countries the merger may be 
regarded as tax transaction. All foreign shareholders 
are encouraged to consult tax advisors in their 
respective jurisdictions.
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2. FASTSETTELSE AV FUSJONSVEDERLAGET 2. DETERMINATION OF THE MERGER 

CONSIDERATION

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i BRAbank består av 
vederlagsaksjer i Monobank som utstedes ved 
kapitalforhøyelsen som gjennomføres i forbindelse med
fusjonen.

Bytteforholdet ved fusjonen er fastsatt til at én aksje i 
BRAbank gir rett til 9,25 aksjer i Monobank. 
Bytteforholdet er fremforhandlet av Selskapenes styrer i 
samråd med Selskapenes respektive finansielle 
rådgivere, dvs. mellom uavhengige parter, og er således 
fastsatt på markedsmessig vilkår. Det har ikke vært 
særlige vanskeligheter ved fastsettelsen av 
fusjonsvederlaget. 

Det skal ikke utdeles tilleggsvederlag i forbindelse med 
fusjonen.

Ved fusjonen økes aksjekapitalen i Monobank med NOK 
142 925 746 ved utstedelse av 142 925 746 nye aksjer, 
hver pålydende NOK 1. 

Da fusjonen gjennomføres regnskapsmessig som 

transaksjon settes tegningskursen til virkelig verdi av 

eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i BRAbank. På 

denne bakgrunnen er tegningskursen fastsatt til NOK 

1,90 per aksje, dvs. totalt tegningsbeløp på NOK 271 558 

917. Verdsettelsen og tegningskursen er fastsatt per 12. 

februar 2019 av Selskapenes styrer i samråd med 

finansiell rådgiver. Differansen mellom nominell 

aksjekapitalforhøyelse og samlet tegningsbeløp tilføres 

overkurs.

For å få riktig bytteforhold uten at aksjer må eies i 
sameie av aksjonærene, vil antall vederlagsaksjer til den 
enkelte aksjonær avrundes nedover til nærmeste antall 
hele aksjer. 

Vederlagsaksjene gir rettigheter i Monobank fra 
tidspunktet for selskapsrettslig ikrafttredelse av 
fusjonen.

Det vises for øvrig til vedlagte sakkyndig redegjørelse for 
fusjonsplanen utarbeidet av PWC i anledning fusjonen.

The merger consideration to the shareholders of 
BRAbank consists of consideration shares in 
Monobank issued in the capital increase implemented 
in connection with the merger. 

The merger exchange ratio is determined to be that 
one share in BRAbank gives the right to 9.25 shares in 
Monobank. The exchange rate is determined through 
negotiations between the Companies Board of 
Directors with the advice from the Companies' 
respective financial advisors, i.e. between unrelated 
parties, and is thereby in accordance with market 
terms. It has not been any particular difficulties in 
connection with the determination of the merger 
consideration. 

Additional consideration shall not be distributed in 
connection with the merger.

In the merger the share capital of Monobank shall 
increase by NOK 142,925,746 by the issuance of 
142,925,746 new shares, each with a nominal value of 
NOK 1. 

As the merger is carried out as a transaction for 
accounting purposes, the subscription price shall 
reflect the fair value of the assets, rights and 
obligations in BRAbank. On this basis the subscription 
price is set to NOK1.90 per share, i.e. a total 
subscription amount of NOK 271,558,917. The 
valuation and the subscription price is set per 12 
February 2019 by the Companies' Board of Directors 
with the advice from financial advisor. The difference 
between nominal capital increase and the total 
subscription amount is allocated as share premium.

To ensure the correct exchange ratio without the need 
for joint ownership to shares, the number of 
consideration shares to each shareholder will be round 
down to the nearest number of whole shares. 

The consideration shares give rights in Monobank 
from the time of the entry into force from a corporate 
perspective. 

Further reference is made to the enclosed expert 
statements prepared by PWC in connection with the 
merger.
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3. FORHOLDET TIL DE ANSATTE 3. CIRCUMSTANCES RELATING TO THE 

EMPLOYEES

Før den foreslåtte fusjonen har BRAbank 12 ansatte  og 
Monobank har 53 ansatte. 

Den foreslåtte fusjonen vil ikke ha noen betydning for 
de ansatte i Monobank, som vil fortsette sine 
ansettelsesforhold uendret. Det er ikke planer om 
nedbemanning i forbindelse med fusjonen. 

For de ansatte i BRAbank vil den foreslåtte fusjonen 
innebære at ansettelsesforholdene overføres til 
Monobank. 

I etterkant av den foreslåtte fusjonen er det planlagt å 
flytte kontoret og virksomheten til det tidligere 
BRAbank til Bergen. En slik endring vil i tilfelle være å 
anse som såkalte "endringsoppsigelser" overfor de 
berørte ansatte, og må gjennomføres i tråd gjeldende 
regler for oppsigelser. BRAbank har én ansatt i Sverige, 
som i tilfelle vil fortsette å ha sitt arbeidssted der.

De ansatte vil for øvrig beholde de lønns- og 
arbeidsvilkår de har på tidspunktet for den foreslåtte 
overføringen i tråd med reglene i arbeidsmiljølovens 
kapittel 16. Gjeldende pensjonsordning vil i tilfelle 
overføres til ny arbeidsgiver, slik at det ikke blir noen 
endring for de ansatte. Ansienniteten til de overførte
ansatte videreføres. Den foreslåtte overføringen 
forventes ikke å forårsake noen øvrige endringer for de 
ansatte utover endringen av arbeidssted.

Dersom det er ansatte i BRAbank som ikke ønsker at
arbeidsforholdet blir overført til Monobank, kan de i 
henhold til arbeidsmiljøloven reservere seg mot dette. 
De ansatte vil få en frist på minimum 14 dager til å 
vurdere hvorvidt reservasjonsretten skal benyttes.

Da en eventuell virksomhetsoverdragelse etter planen 
vil medføre en betydelig endring av arbeidssted, 
medfører dette etter all sannsynlighet at de ansatte i 
utgangspunktet vil ha en såkalt "valgrett", dvs. at de 
ansatte kan kreve å fastholde sine arbeidsforhold hos 
tidligere arbeidsgiver (BRAbank). Ettersom BRAbank 
etter planen vil fusjoneres inn i Monobank, og dermed 
opphører å eksistere som egen juridisk enhet, blir dette 

Prior to the proposed merger, BRAbank has 12
employees and Monobank has 53 employees.

The proposed merger will not have any implications 
for the Monobank employees who will continue their 
employments unchanged. It is not planned reductions 
to the workforce in connection with the merger.

For the BRAbank employees, the proposed merger will 
imply that their employment relationships will be 
transferred to Monobank. 

Subsequent to the proposed merger, it is planned to 
relocate the office and business of the former BRAbank 
to Bergen. Such a change will in such case be 
considered to be a so-called "variation termination" 
with respect to the affected employees, and must be 
implemented in accordance with applicable rules for 
termination of employment. BRAbank has one 
employee in Sweden, who will in such case continue to 
have his workplace there. 

The employees will keep their salary and other working 
conditions they are entitled to on the date of the 
proposed transfer in accordance with the Working 
Environment Act Chapter 16. The existing pension 
scheme will in such case be transferred to the new 
employer, and thus there will be no change for the 
employees. The transferred employees' seniority will be 
continued. The proposed transfer is not expected to 
imply any further changes for the employees, besides 
the change of workplace.

If any BRAbank employees do not want their 
employment transferred to Monobank, they may 
reserve themselves from such transfer in accordance 
with the Working Environment Act. The employees 
will be given a time limit of at least 14 days or more to 
decide whether to use this right of reservation.

As the proposed transfer is proposed to entail a 
material change of workplace, this implies that the 
employees probably will have a so-called "right of 
choice", i.e. the employees may demand to remain 
employed with their former employer (BRAbank). 
However, as BRAbank according to the plan will be 
merged into Monobank, and thus will cease to exist as 
a separate legal entity, this is not practicable. 



Page 7 of 8

imidlertid ikke praktisk mulig. 

En reservasjon vil medføre at arbeidsforholdet ikke 
overføres til Monobank, men opphører uten ytterligere 
oppsigelse eller varsel. Arbeidsforholdet vil da opphøre 
på tidspunktet for overføringen / gjennomføringen av 
fusjonen, uavhengig av hvilken oppsigelsestid den 
ansatte har i henhold til ansettelsesavtale.

De ansatte i begge de fusjonerende selskaper er blitt 
informert om fusjonen i samsvar med kravene som 
følger av allmennaksjeloven og arbeidsmiljøloven. 
Fusjonsrapporten og fusjonsplanen vil bli gjort 
tilgjengelig for de ansatte i overensstemmelse med 
allmennaksjeloven § 13-11, jf. arbeidsmiljøloven § 16-5. 
Det er videre gjennomført kollektive informasjons- og 
drøftelsesmøter med de ansatte eller der relevant, deres 
ansattrepresentanter, i begge selskap i samsvar med 
arbeidsmiljøloven.

Eventuelle innkomne skriftlige uttalelser fra de ansatte 
vil inngå ved den videre behandling av fusjonen, jf. 
allmennaksjeloven § 13-11 (4).

Making use of the right of reservation entails that the 
employment will not be transferred to Monobank, but 
ceases at the date of transfer / completion of the 
merger, without any further notice being given from 
either party, regardless of their notice period according 
to their employment agreements.

The employees of both merging companies have been 
informed about the merger in accordance with the 
requirements if the Public Limited Liability Companies 
Act and the Working Environment Act. The merger 
report and the merger plan will be made available to all 
employees in accordance with the Working 
Environment Act Section 16-5, cf. the Public Limited 
Liability Companies Act 13-11 (1). Further, collective 
information and consultation meetings with the 
employees or where relevant, the employee 
representatives, in both companies in accordance with 
the Working Environment Act.

Any written statements from the employees will be 
included in the further merger process, cf. the Public 
Limited Liability Companies Act section 13-11(4).

*** ***

[signaturside følger/signature page follows]
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SIGNATURER/SIGNATURES

Styret i Monobank ASA / The board of Monobank ASA

14. februar 2019 / 14 February 2019

Signatur/

Signature: ................................................

Signatur/

Signature: ................................................

Navn / Name: Jan Greve-Isdahl

(styrets leder / chairman)

Navn / Name: Mette Henriksen

Signatur/

Signature: ................................................

Signatur/

Signature: ................................................

Navn / Name: Tore Hopen Navn / Name: Tore Amundsen

Signatur/

Signature: ................................................

Navn / Name: Thorhild Eide Torgersen
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