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Virksomhetens art 

Selskapet skal drive virksomhet som finansieringsforetak, herunder kjøp og salg av 

forfalte pengekrav, og alt hva dermed står i forbindelse, innenfor de rammer som følger 

av lov, forskrift og konsesjonsvilkår, samt virksomhet som har naturlig tilknytning til 

dette. Selskapet har forretningslokale i Tønsberg.  

 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, iht. regnskapsloven § 

3-3a. Til grunn for dette ligger selskapets mellomlange og langsiktige prognoser, i 

kombinasjon med en økende etterspørsel. 

 

Eiere 

Selskapet er 100 % eid av Alektum Group AB.   

 

Fremtidig utvikling 

Alektum Finans AS fikk i 2017 konsesjon fra Finanstilsynet til å drive 

finansieringsvirksomhet og kjøp av fordringer fra banker og finansforetak. Dette er en 

tjeneste etterspurt av flere kunder i Alektum-konsernet, i tillegg til en ekstern 

etterspørsel som de siste årene har økt betydelig. Selskapet forventer således en fortsatt 

positiv utvikling av ervervede porteføljer.  

 

Med bedrede interne rutiner og effektiviserende innfordringsprosesser i kombinasjon 

med eksterne faktorer som god økonomisk utvikling, minskende arbeidsledighet og 

moderate rentenivåer, forventer selskapet en høyere inntjening og forbedret resultatgrad 

på kort sikt.  

 

Konsekvensene av innvilget konsesjon 

Selskapet ble i 2017 gitt tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak. 

Aksjekapitalen ble i den forbindelse opphøyd til 10 MNOK. Det ble også innbetalt 

overkurs, til en endelig verdi av 10 MNOK. Videre endret selskapet 

regnskapsprinsipper under regnskapsåret 2017, jf. Forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 

for banker mv. 



 
 

 

 

Som en følge av konsesjonsinnvilgelsen, har selskapet endret inntektsføringsprinsipp 

under regnskapsåret 2017. Dette innebærer at selskapets inntekter tilknyttet porteføljene 

per 31.12.17 baserer seg på en beregning etter effektiv rente på porteføljen. Selskapet 

har også omarbeidet regnskapstallene pr 31.12.16. 

 

Øvrige effekter er tatt over endring i utsatt skattefordel, samt endret verdsettelse av 

ervervede porteføljer per 31.12.17. Den endrede verdsettelsen av ervervede porteføljer 

av utestående fordringer er nå beregnet ved nåverdi av estimert netto kontantstrøm over 

forventet løpetid på den enkelte porteføljen, neddiskontert med risikojustert 

avkastningskrav. Selskapet har også omarbeidet balansetallene pr. 31.12.16.  

 

Risikoforhold 

Risikoene i selskapets virksomhet er først og fremst knyttet til forretningsrisikoen i de 

kjøpte porteføljene. Risikoen for tap i porteføljene vurderes allikevel som relativt liten. 

Dette skyldes god spredning på porteføljene og en høy andel av rettslige tiltak.  

 

Selskapets markedsrisiko er begrenset til den risikoen som i enkelte tilfeller kan 

forekomme som følge av rentenedgang på de fordringer selskapet kjøper, noe som 

minsker kapitalflyten og dermed avkastningen på fordringsporteføljen. Risikoen er 

medregnet som en kredittrisiko når en portefølje vurderes for et mulig kjøp. 

 

Da Selskapets primære virksomhet er kjøp av fordringer (porteføljer) som består av 

kreditter som har forfalt til betaling, men samtidig er ubetalte, er kredittrisikoen et 

resultat av og en viktig del av den løpende virksomheten. På grunn av usikkerheten 

tilknyttet  låntagernes evne til å betjene sine forpliktelser, vil det være en betydelig 

risiko knyttet til inndrivelsen av kontantstrømmen fra selskapets utlån og fordringer. 

Det er selskapets oppfatning at kredittrisikoer er redusert gjennom god spredning på 

fordringene samt rabatter som oppnås ved kjøp av porteføljer. Selskapet ervervet i 2017 

totalt 63 individuelle porteføljer, og hadde ved årsslutt en samlet porteføljemasse på 

1736 porteføljer. For å redusere risikoen har selskapet implementert ulike 

beslutningsmodeller basert på investeringenes størrelse. 

 

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å dekke løpende forpliktelser 

eller ikke får refinansiering etter hvert som finansiering forfaller. Selskapet skal ikke 

aktivt ta likviditetsrisiko for å tjene penger og har en lav toleranse for likviditetsrisikoer. 

Selskapet bedriver ingen form for likviditetstransformering og er dermed ikke eksponert 

mot strukturell likviditetsrisiko. Selskapet skal kun være eksponert mot den 

likviditetsrisikoen som er nødvendig og som er et resultat av den løpende virksomheten. 



 
 

 

Virksomheten finansieres av egenkapital og konserninterne lån, samt ved 

konsernkontoordning. Selskapets beregnede kapitalbehov for 2018 anses således 

innenfor konsernets totale finansieringsramme. Likviditetsrisikoen anses som begrenset.  

 

Renterisiko vurderes som normal. Eksponeringen er mot eventuelle konserninterne lån, 

og anses ikke å utgjøre stor risiko for selskapet. 

 

Den operasjonelle risikoen vurderes å være lav. Selskapet har innarbeidede prosesser 

for kjøp av porteføljer, og benytter et veletablert inkassobyrå for inndrivelse av 

porteføljer. Videre arbeider selskapet kontinuerlig med forbedringer og 

kompetanseutvikling i selskapet og dets underleverandører.  

 

Det er i 2017 innført kontrollrutiner for å minimalisere selskapets risikoer. Gjennom 

løpende oppfølging av rutiner og driften i selskapet er det ikke forekommet indikasjoner 

på at det er forekommet vesentlige endringer i risikobildet.  

 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

 

Arbeidsmiljø 

Det er ingen ansatte i selskapet, utover daglig leder. 

 

Ytre miljø 

Selskapet påvirker det ytre miljøet gjennom forbruk av papir, energi og reiseaktivitet, 

men ikke utover det som er normalt for denne type virksomhet.  

 

Resultatregnskapet 

Selskapets totale inntekter i 2017 var 2,9 MNOK. Året før var inntektene 1,6 MNOK. 

Driftsresultatet før skatt for 2017 ble -4,3 MNOK (5,1 MNOK i 2016), og selskapet fikk 

et årsresultat på -3,1 MNOK (3,7 MNOK i 2016). Underskuddet i regnskapet skyldes i 

hovedsak endrede regnskapsprinsipper under regnskapsåret 2017, og lavere 

tilbakebetalingsgrad enn forventet.  

 

Balanse og likviditet 

Det ble i 2017 investert i kjøpte porteføljer for 52,1 MNOK, en økning fra 4,7 MNOK i 

2016. Utover dette er det ikke foretatt investeringer i selskapet. Samlet kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter var på 26,9 MNOK.  

 

Selskapets porteføljekjøp er finansiert av egenkapital, konserninterne lån, og gjennom 

konsernkontoordning med morselskapet i Sverige (Alektum Group AB). Et 



 
 

 

konserninternt lån på 6,1 MNOK til tidligere morselskap Alektum AS ble innvilget før 

selskapet ble solgt til Alektum Group AB i 2017. Rentebetingelsen var på 2 % og lånet 

ble oppgjort ved årsslutt. Totalkapitalen var ved utgangen av året 53,3 MNOK, mens 

den i 2016 var på 31,7 MNOK. 

 

Egenkapitalen pr. 31.12.17 var på 22,4 MNOK. Selskapets kapitaldekning utgjorde ved 

årsslutt 39,21 %, som er godt innenfor gjeldende regelverk. Både hva gjelder 

minstekrav til kapitaldekningskrav og tilhørende bufferkrav.  

 

Årsresultat og disponering  

Årsresultatet etter skatt endte med et underskudd på 3,1 MNOK. Styret foreslår 

følgende dekning av underskudd for Alektum Finans AS:  

 

Resultat etter skatt    NOK -3 107 391 

 

Overført fra annen egenkapital   NOK  3 107 391 

Totalt disponert    NOK  3 107 391 
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Resultatregnskap

Alektum Finans AS

Renteinntekter Note 2017 2016

Renteinntekter på innkjøpte porteføljer 7 2 941 373 1 612 974

Renter o.l. inntekter 4 110 4 209

Sum renteinntekter og lignende inntekter 2 945 483 1 617 182

Rentekostnader

Rentekostnad til foretak i samme konsern 6 208 064 151 731

Andre rentekostnader 206 845 10 349

Sum rentekostnader og lignende kostnader 414 909 162 080

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 530 574 1 455 102

Netto verdiendring av selskapets porteføljer 7 -2 785 107 5 124 691

Lønnskostnad 4, 6 132 779 120 000

Annen driftskostnad 4, 6 3 929 469 1 324 020

Sum driftskostnader 4 062 249 1 444 020

Driftsresultat -4 316 782 5 135 773

Ordinært resultat før skattekostnad -4 316 782 5 135 773

Skattekostnad på ordinært resultat 3 -1 209 391 1 438 196

Ordinært resultat -3 107 391 3 697 577

Årsresultat -3 107 391 3 697 577

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 3 697 577

Overført fra annen egenkapital 3 107 391 0

Sum overføringer -3 107 391 3 697 577
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Balanse pr. 31.12

Alektum Finans AS

Eiendeler Note 2017 2016

Fordringer
Innkjøpt portefølje av utestående fordringer 7 48 697 570 14 080 077

Andre fordringer 7 0 14 485 781

Andre kortsiktige fordringer 256 485 0

Sum netto utlån og fordringer på kunder 48 954 055 28 565 858

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 3 4 338 443 3 129 052

Sum immaterielle eiendeler 4 338 443 3 129 052

Sum eiendeler 53 292 498 31 694 910

Gjeld og egenkapital

Kortsiktig gjeld
Gjeld
Gjeld til konsernselskap (konsernkontoordning) 6 30 116 188 13 685 182

Gjeld til konsernselskap 6 0 6 100 000

Leverandørgjeld 13 500 2 767

Annen gjeld 720 194 819 884

Sum annen gjeld 30 849 882 20 607 834

Sum gjeld 30 849 882 20 607 834

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 2, 5 10 000 000 500 000

Overkurs 10 000 000 5 037 069

Sum innskutt egenkapital 20 000 000 5 537 069

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 442 615 5 550 006

Sum opptjent egenkapital 2 442 615 5 550 006
Sum egenkapital 22 442 616 11 087 076

Sum egenkapital og gjeld 53 292 498 31 694 910
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Alektum Finans AS 

Kontantstrømanalyse - Indirekte metode

 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -4 316 782 5 135 772

- Periodens betalte skatter -584 975 -323 954
+/- Revaluering av kjøpte porteføljer per 31.12. 2 785 108 -5 124 691
- Kjøp av porteføljer -52 145 221 -4 707 479
+ Innbetaling på kjøpte porteføljer 14 742 620 8 268 798

+/- Endring i leverandørgjeld 10 733 -5 511
+/- Poster klassifisert som invest.-/finans. aktiviteter 0 449 869
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 14 229 296 -14 485 021

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -25 279 221 -10 792 218

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0
+ Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 485 285 7 034
- Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -6 100 000 -2 900 000

+/- Netto endring i konsernkontoordning 16 431 006 13 685 182
+ Innbetaling av egenkapital 14 462 931 0

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 25 279 222 10 792 218

+/- Effekt av valutakursendringer på kontanter og
kontantekvivalenter 0 0

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 0 0

+ Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
periodens begynnelse 0 0

= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
periodens slutt 0 0

Selskapet har konsernkontoordning med morselskapet i Sverige - Alektum Group AB. 



Noter 2017
Alektum Finans AS

Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m for banker, finanseringsforetak og
morselskap for slike, av 16.12.1998 nr 1240, samt bestemmelsene i regnskapsloven for øvrig.

Endring i inntektsføringsprinsipp
Selskapet fikk i juli 2017 innvilget konsesjon som finansieringsforetak. Dette medfører at selskapet fra dette
tidspunktet er underlagt årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak.

Som en følge av dette har selskapet endret inntektsføringsprinsipp for kjøpte porteføljer. Selskapet vurderer
nå kjøpte porteføljer til amoritsert kost med bruk av effektiv rente metode.

Prinsippendringen er innarbeidet i regnskapet pr 1. januar 2016 og resultat og balanse for 2016 er
omarbeidet.
Den samlede effekten på selskapets egenkapital pr 1. januar 2016 fremkommer av note 2.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse
av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike
skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er
vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i noter.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen blir
medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere
enn et år etter regnskapsperiodens utløp blir oppført som langsiktig gjeld.

Gjeld
Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Innkjøpt portefølje av utestående fordringer
Innkjøpt portefølje av utestående fordringer består av kjøpte misligholdte usikrede fordringer. En portefølje er
definert til å være det laveste pålitelige nivå for en samling av fordringer med liknende egenskaper. Hver
portefølje vil typisk bestå av et individuelt kjøp av fordringer. Hver portefølje regnskapsføres ved anskaffelse
til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. Etterfølgende måling skjer til amortisert kost med
anvendelse av effektiv rentemetoden. Inntekter på innkjøpt portefølje av utestående fordringer resultatføres
ved anvendelse av effektiv rentemetoden. Porteføljen regnskapsføres som en egen enhet for inntektsføring.

Ledelsen utarbeider estimater for fremtidige kontantstrømmer for hver enkelt portefølje basert på porteføljens
karakteristika, herunder historiske kontantstrømmer, løsningsgrader, type fordring, alder, størrelse på
kravene, hovedstol og erfaringsmateriale fra andre porteføljer. Estimatavvik innregnes hvert kvartal i
resultatregnskapet ved å sammenligne amortisert kost mot nåverdien av fremtidige estimerte
kontantstrømmer diskontert med opprinnelig internrente.

Skattekostnad og utsatt skatt
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto
utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige
og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet,
bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i
balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen iht god
regnskapsskikk.
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Noter 2017
Alektum Finans AS

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

Konsernregnskap
Konsernspiss og den som utarbeider konsernregnskap er Alektum Holding AB, Eriksbergstorget 11, 417 64
Gøteborg. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.
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Noter 2017
Alektum Finans AS

Note 2 Endringer egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.16 500 000 5 037 069 0 5 537 069

Effekt av prinsippendring 1 852 429 1 852 429

Egenkapital 01.01.16
justert

500 000 5 037 069 1 852 429 7 389 498

Årets resultat 3 697 577 3 697 577

Egenkapital 31.12.16 500 000 5 037 069 5 550 006 11 087 075

Kapitalinnskudd 9 500 000 4 962 931 14 462 931

Årets resultat -3 107 391 -3 107 391

Egenkapital 31.12.17 10 000 000 10 000 000 2 442 615 22 442 616

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad 2017 2016
Resultatført skatt på ordinært resultat: -1 209 391 1 438 196

Betalbar skatt 0 584 975

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel -1 209 391 853 221

Skattekostnad ordinært resultat -1 209 391 1 438 196

Skattepliktig inntekt:

Ordinært resultat før skatt -4 316 782 5 135 773

Permanente forskjeller 726 -1 955

Endring i midlertidige forskjeller 1 935 841 -2 793 879

Skattepliktig inntekt -2 380 215 2 339 939

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat 0 584 975

Sum betalbar skatt i balansen 0 584 975

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte

skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2017 2016 Endring
Fordringer -14 973 556 -13 037 714 -1 935 842

Sum -14 973 556 -13 037 714 -1 935 842

Utsatt skattefordel (25 % / 24 %) 4 338 443 3 129 052 1 209 391

Selskapet har valgt å balanseføre utsatt skattefordel ettersom selskapet både har anledning til å utnytte skatteposisjonen

gjennom konsernbidrag, samt at selskapet også forventer fremtidig inntjening som gjør selskapet i stand til å utnytte

fordelen.
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Noter 2017
Alektum Finans AS

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det har ikke vært noen ansatte i selskapet i 2017.
Kostnadsførte lønnskostnader på kr 132 779 er fakturerte administrasjonsutgifter fra Alektum AS.

Kostnader til nåværende daglig leder utgjør for 2017 10 000,-.
Daglig leder er formelt ansatt i morselskapet Alektum Group AB.

Det har ikke vært utbetalt ytelser til tidligere daglig leder.

Det foreligger ingen forpliktelser til å gi daglig leder eller styrets leder særskilt vederlag ved opphør eller
endring av ansettelsesforholdet eller vervet.

OTP
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2017 utgjør kr 33 000 eksl MVA.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 137 698 eksl. MVA.
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Noter 2017
Alektum Finans AS

Note 5 Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i Alektum Finans AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

Antall Pålydende Bokført
Ordinære-aksjer 500 20 000,00 10 000 000,00
Sum 500 20 000,00 10 000 000,00

Alle aksjer har like rettigheter.

Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

Eier-
Ordinære andel

Alektum Group AB 500 100%
Totalt antall aksjer 500 100%

Sum 500 100,0
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Noter 2017
Alektum Finans AS

Note 6 Nærstående parter mv.

Selskapet har i løpet av 2017 hatt langsiktig gjeld på totalt kr 6 100 000 til sitt morselskap Alektum AS før det
ble solgt til Alektum AB. Ved årsslutt er låneengasjementet gjort opp.
Dette er i 2017 totalt renteberegnet med kr 208 064.
Renten var på 2 % i 2017.

Selskapet har i tillegg en kortsiktig gjeld til Alektum AS på kr 1 551 537.

Av transaksjoner mellom konsernselskapene nevnes at det er fakturert kr 120 000 i
administrasjonskostnader fra Alektum AS til Alektum Finans AS.

Alektum Finans AS er forøvrig belastet med totalt kr 849 112 i diverse andre konsernkostnader.

Videre har selskapet konsernkontoordning med Alektum Group AB.
Annen kortsiktig gjeld i den forbindelse utgjorde per 31.12.17 kr -28 564 651.
Per 31.12.16 utgjorde annen kortsiktig gjeld i forbindelse med konsernkontoordning kr -13 576 990.

Note 7 Innkjøpt Portefølje av utestående fordringer

2017 2016

Portefølje Utestående fordringer 01.01 14 080 077 12 516 704
Innkjøpt portefølje av utestående fordringer 52 145 221 4 707 479
Inntektsføring etter effektiv rente metode 2 878 591 1 595 807
Innbetalinger på kjøpte porteføljer (17 621 212) (9 864 605)
Revaluering av porteføljene per 31.12. (2 785 108) 5 124 691
Portefølje av utestående fordringer 31.12 48 697 570 14 080 077

Prinsipper for verdsettelse av porteføljene
Verdsettelse av porteføljene skjer til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden.

Fordringsporteføljen består av misligholdte fordringer hvor porteføljen er delt opp i små og store krav med
bakgrunn i hovedstol under og over kr 2.000.

Selskapets fordringsmasse sikres gjennom rettslig pågang, utleggspant, lønnstrekk og nedbetalings-
ordringer.
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Alektum Finans AS

Note 8 - Kapitaldekning

2017 2016
Aksjekapital 20 000 000 5 537 069

Øvrig kapital 2 442 615 5 550 006

Egenkapital 22 442 616 11 087 076

Utsatt Skattefordel 4 338 443 3 129 052

Ren Kjernekapitaldekning 22 442 616 11 087 076

Overskudd av kjernekapital 15 574 925 8 763 930

Ren kjernekapitaldekning i prosent 39,21% 54,88%

Kjernekapitaldekning 22 442 616 11 087 076

Overskudd av kjernekapital 14 716 463 8 460 911

Kjernekapitaldekning i prosent 39,21% 54,88%

Ansvarlig kapital 22 442 616 11 087 076

Overskudd av ansvarlig kapital 13 571 848 8 056 886

Ansvarlig kapitaldekning i prosent 39,21% 54,88%

Operasjonell risiko 53 036 013 17 448 500

Beregningsgrunnlag 53 036 013 17 448 500

Beregningsgrunnlag 2017
0% 20% 100% Sum

Bankinnskudd

Porteføljer 48 697 570 48 697 570

Øvrige eiendeler 4 338 443 4 338 443

Sum eiendeler 53 036 013 53 036 013

Standardmetoden (SA) 53 036 013 53 036 013

Operasjonell risiko (gj.snitt 2

siste år*15%)

4 194 748

Beregningsgrunnlag 57 230 761

Beregningsgrunnlag 2016
0% 20% 100% Sum

Bankinnskudd

Porteføljer 14 080 077 14 080 077

Øvrige eiendeler 3 129 052 3 129 052

Sum eiendeler 17 209 129 17 209 129

Standardmetoden (SA) 17 209 129 17 209 129

Operasjonell risiko (gj.snitt 2

siste år*15%)

2 992 138

Beregningsgrunnlag 20 201 267
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Note 9 - Forfallsanalyse og renterisiko

Forfallsanalyse av eiendeler og forpliktelser 2017

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid /
Forfalt

0-3
måneder

3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Utlån til og fordringer

på kunder

48 697 570 48 697 570

Øvrige eiendeler 4 338 443 256 485 4 594 928

Sum eiendeler 53 036 013 256 485 53 292 498

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid

0-3
måneder

3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Annen gjeld

(konsernkontoordning)

30 116 188 30 116 188

Annen gjeld 733 694 723 694

Sum gjeld 30 116 188 733 694 30 849 882

Renterisiko og rentereguleringsperiode

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid /
Forfalt

0-3 måneder 3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Utlån til og fordringer

på kunder

48 697 570 48 697 570

Øvrige eiendeler 256 485 256 485

Sum eiendeler 48 697 570 256 485 48 954 055

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid

0-3 måneder 3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Annen gjeld

(konsernkontoordning)

30 116 118 30 116 118

Annen gjeld 733 694 733 694

Sum gjeld 30 116 118 733 694 30 849 812
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Forfallsanalyse av eiendeler og forpliktelser 2016

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid /
Forfalt

0-3
måneder

3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Utlån til og fordringer

på kunder

14 080 077 14 080 077

Øvrige eiendeler 3 129 052 14 485 781 17 614 833

Sum eiendeler 17 209 129 14 485 781 31 694 910

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid

0-3
måneder

3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Annen gjeld

(konsernkontoordning)

13 685 182 13 685 182

Annen gjeld 6 922 651 6 922 651

Sum gjeld 13 685 182 6 922 651 20 607 834

Renterisiko og rentereguleringsperiode 2016

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid /
Forfalt

0-3 måneder 3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Utlån til og fordringer

på kunder

14 080 077 14 080 077

Øvrige eiendeler 14 485 781 14 485 781

Sum eiendeler 14 080 077 14 485 7781 28 565 858

Beløp i hele 1000
kroner

Uten avtalt
løpetid

0-3 måneder 3 - 12
måneder

1-5 år Over 5 år Totalt

Annen gjeld

(konsernkontoordning)

13 685 182 13 685 182

Annen gjeld 6 922 651 6 922 651

Sum gjeld 13 685 182 6 922 651 20 607 833
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Note 10 - Kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko

Risikoene i selskapets virksomhet er først og fremst knyttet til forretningsrisikoen i de kjøpte fordringene.

Kredittrisiko:
Da Selskapets primære virksomhet er kjøp av fordringer (porteføljer) som består av kreditter som har forfalt
til betaling, men samtidig er ubetalte, er kredittrisikoen et resultat av og en viktig del av den løpende
virksomheten. På grunn av usikkerheten tilknyttet skyldnernes evne til å betjene sine forpliktelser, vil det
være en betydelig risiko knyttet til inndrivelsen av kontantstrømmen fra selskapets utlån og fordringer. Det er
selskapets oppfatning at kredittrisikoen er redusert gjennom god spredning på fordringene samt rabatter som
oppnås ved kjøp av porteføljer. For å redusere risikoen har selskapet implementert ulike beslutningsmodeller
basert på investeringenes størrelse.

Likviditetsrisiko:
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å dekke løpende utbetalinger eller ikke får
refinansiering etter hvert som finansiering forfaller. Selskapet skal ikke aktivt ta likviditetsrisiko for å tjene
penger og har en lav toleranse for likviditetsrisikoer. Selskapet bedriver ingen form for løpetidstransformering
og er dermed ikke eksponert mot strukturell likviditetsrisiko. Selskapet skal kun være eksponert mot den
likviditetsrisikoen som er nødvendig og som er et resultat av den løpende virksomheten.

Virksomheten finansieres av egenkapital og konserninterne lån, samt ved konsernkontoordning.
Likviditetsrisikoen anses således som begrenset.

Markedsrisiko - Renterisiko:
Selskapets markedsrisiko er begrenset til den risikoen som i enkelte tilfeller kan forekomme som følge av
rentenedgang på de fordringer selskapet kjøper, noe som minsker kapitalflyten og dermed avkastningen på
fordringsporteføljen.
Selskapet innlån har flytende rente og endring i rentenivå vil således påvirke de utgående kontantstrømmene
og selskapets resultat.

Renterisiko vurderes som normal. Eksponeringen er mot eventuelle konserninterne lån, og anses ikke å
utgjøre stor risiko.

Markedsrisiko - Valutarisiko:
Selskapet har ikke valutarisiko, da selskapet låner i norske kroner og fordringer er i norske kroner.

Operasjonell risiko:
Operasjonell risiko forebygges og reguleres gjennom dokumentasjon av interne prosesser samt løpende
risikovurderinger.
Selskapet overvåker kapitaldekningen som en del av risikovurderingene. Ved vurdering av kapitaldekningen
pr. 31.12.17 er i tillegg til minstekravene for kapitaldekningskravene, følgende bufferkrav lagt til grunn: (i)
bevaringsbuffer 2,5 %, (ii) systemrisikobuffer 3 %, samt (iii) motsyklisk kapitalbuffer 2 %.
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Til generalforsamlingen i Alektum Finans AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Alektum Finans AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 3 107 391. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

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 vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

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

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
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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 betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 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, 
herunder 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 rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
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 skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten 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 innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner 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, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er 
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo 30. mars 2018  
KPMG AS  
 
 
 
Svein Arthur Lyngroth  
Statsautorisert revisor 
 

 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

