Delårsrapport 1.kvartal 2017

Delårsrapport for DEBANK ASA 1.kvartal 2017
Om DeBank ASA
DeBank ASA fikk konsesjon til å drive bankvirksomhet i desember
2016, og ble etter oppfyllelse av Finanstilsynets konsesjonsvilkår
gitt tillatelse til å starte bankdrift i februar 2017. Virksomheten
har i Q1 blitt drevet fra Tmv-kaia 1 i Trondheim, men vil 08.mai
flytte til nye lokaler i Dronningens Gate 7 i Trondheim. I tillegg
har banken åpnet et salgskontor i Brynsveien 3 på Helsfyr i Oslo.
DeBank er banken for små og mellomstore bedrifter. Alt vi gjør
og alle våre tjenester er laget for at små og mellomstore
bedrifter skal få bedre likviditet og mindre hodebry. Så enkelt, og
så viktig. Vi skal være en aktør som bidrar til færre forspilte
muligheter, og økt vekst i norsk næringsliv.
Bankens produkter distribueres gjennom egne salgsteam samt
gjennom digitale kanaler. Produktene som vil tilbys er blant
annet fakturakjøp, factoring og rammekreditt. Samtidig vil andre
produkter med samme fokus utvikles og lanseres løpende.
Banken skal også i løpet av 2017 tilby gode innskuddsbetingelser
på høyrentekonto. Som medlem av Bankenes sikringsfond vil
innskudd inntil 2 MNOK være sikret.

Bankens utvikling 1. kvartal 2017
Banken avsluttet emisjon på 140 MNOK i januar. Banken fikk
godkjent alle vilkår for konsesjon 16.02.2017, og gikk i drift med
produktet fakturakjøp samme dato. 01.03.2017 åpnet banken
salgskontor i Oslo hvor det pr. i dag sitter to rådgivere.
De fleste selgerne startet i DeBank 01.03.2017. Februar og Mars
har hovedsakelig blitt brukt til opplæring og
kompetanseutvikling. På bakgrunn av dette har aktivitet på
kundearbeid vært lav i perioden, men med økende aktivitet i
andre halvdel av mars. Generelt har mottakelsen av bankens
konsept vært svært god blant potensielle kunder. Salgsapparatet
er fra 01.04.2017 i full drift med fem selgere som jobber aktivt
mot små og mellomstore bedrifter.
Banken har i tråd med markedsplanen startet med digital
markedsføring i mars, blant annet gjennom Facebook og
programmatiske børser. Kampanjen har vært vellykket og vil
tilpasses videre basert på dataene som innsamles.

eksterne honorarer. Bankens resultat etter skatt for 1.kvartal
2017 var på - 3,6 MNOK. Pr. 31.03.2017 hadde virksomheten en
egenkapitalandel på 97,5%.

Fremtidig utvikling
Banken går inn i et innholdsrikt 2.kvartal. Hovedfokus vil være
på:
•
•
•
•

Distribusjon og markedsarbeid
Utrulling av nye produkter
Videreutvikling og kvalitetssikring av systemer
Strategiske samarbeid

Banken vil i 2.kvartal ha sterkt fokus på distribusjon.
Salgsapparatet er fra 01.04.2017 i full drift med fem selgere,
hvor tre er lokalisert i Trondheim og to er lokalisert i Oslo.
Banken skal i løpet av Q2 rulle ut produktene rammekreditt og
factoring. Et salgsapparat i full drift, intensivert
markedskommunikasjon og utrulling av nye produkter gjør at
banken forventer betydelig inntektsvekst i Q2.
I parallell med distribusjon og utrulling av nye produkter legges
det ned mye arbeid i videreutvikling, testing og kvalitetssikring
av bankens systemportefølje. Ingen produkter eller løsninger
settes i produksjon før de er grundig testet og kvalitetssikret.
Dette er en kontinuerlig jobb, men vil kreve særlig mye i
sammenheng med utrulling av nye produkter i Q2.
Systemporteføljen er fleksibel og gir store muligheter som
banken vil utnytte seg av i framtiden.
I tråd med bankens strategi jobbes det mot strategiske
samarbeidspartnere som kan styrke banken på flere områder,
blant annet innenfor distribusjon, forretnings- og
produktutvikling. Det er flere aktører som ønsker et samarbeid
med DeBank, og konkretisering av strategisk riktige samarbeid
fortsetter gjennom Q2.
For øvrig forventes det at likviditet- og kapitalsituasjon i banken
vil fortsette å være på et tilfredsstillende nivå.
Styret vil presisere at det generelt er knyttet usikkerhet til
vurdering av framtidige forhold. De presenterte tallene er ikke
revidert av selskapets revisor.

Økonomisk utvikling 1. kvartal 2017
På grunn av den korte perioden banken har vært i drift vil
kommentarer knyttet til økonomisk utvikling være begrenset i
Q1 2017.
DeBank ASA har foruten renteinntekt på likviditetsbeholdningen
hatt inntekter på 8237 NOK i 1.kvartal. Kostnadene i regnskapet
for 1.kvartal er i stor grad knyttet til lønn, IT-utvikling samt

Banken vil holde aksjonærer og andre oppdatert gjennom
kvartalsrapporteringen. Neste kvartalsrapport vil være for Q2
2017.

Hendelser etter balansedato
Banken avholdt 28.04.2017 generalforsamling. Se egen protokoll
publisert på www.debank.no for ytterligere informasjon.

Trondheim 05. mai 2017
Styret i DeBank ASA

Resultatregnskap
Beløp i tusen kroner

Renteinntekter og lignende inntekter

31.3.2017

31.12.2016

36

11

0

0

36

11

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

8

0

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

4

0

Netto verdiendring på verdipapirer

71

0

Net t o an d r e d r ift sin n t ek t er

75

0

111

11

4 671

2 601

3

0

1 650

7 930

6 324

10 531

-6 2 1 3

-1 0 5 2 0

2 620

2 811

-3 5 9 3

-7 7 0 9

Rentekostnader og lignende kostnader
Net t o r en t e- o g k r ed it t p r o v isj o n sin n t ek t er

Su m d r ift sin n t ek t er

Lønn og generelle administrasjonskostnader
Avskrivninger m.v av varige driftsmidler
Andre driftskostnader
Su m d r ift sk o st n ad er

R esu lt at fø r sk at t ek o st n ad

Skatt på ordinært resultat

R esu lt at av o r d in ær d r ift et t er sk at t

Balanse
Beløp i tusen kroner

31.3.2017

31.12.2016

122 324

16 719

57

0

20 071

0

Utsatt skattefordel

5 431

2 811

Andre immaterielle eiendeler

3 601

0

Varige driftsmidler

110

42

Andre eiendeler

393

1 094

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

539

EI END EL ER

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid
Utlån til og fordringer på kunder
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

Su m Eien d eler

152 526

20 666

2 754

4 031

981

0

3 735

4 031

4 503

1 143

155 590

23 201

Annen egenkapital

-7 709

-7 709

Årets resultat ikke disponert

-3 593

GJEL D OG EGENK AP I TAL

Gj eld
Annen gjeld
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter
Su m gj eld

Egen k ap it al
Aksjekapital
Overkursfond

Su m egen k ap it al

148 791

16 635

Su m Gj eld o g egen k ap it al

152 526

20 666

NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Delårsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for banker, samt god regnskapsskikk.
Delårsregnskap er ikke revidert av bankens revisor.

NOTE 2 UTLÅN
Utlån til kunder fordelt på næring
1. kvartal
2017
Industri

46

Varehandel

11

Brutto utlån til kunder

57

Individuelle nedskrivninger

0

Gruppenedskrivninger

0

Netto utlån til kunder

57

Misligholdte og tapsutsatte lån

0

Tap på utlån

0

NOTE 3 ENDRING I EGENKAPITAL

Beløp i tusen kroner

Aksj ekap it al

Ov er ku r s

Egen kap it al p r . 1 . 1 .

1 143

23 201

Emisjon 2017

3 360

132 389

Op p t j en t I kke d isp o n er t
egen kap it al r esu lt at 2 0 1 7
-7 709

4 503

155 590

16 635
135 749

Ikke disponert resultat 2017
Egen kap it al p r . 3 1 . 1 2 .

0

Su m

-7 7 0 9

-3 593

-3 593

-3 5 9 3

148 791

NOTE 4 KAPITALDEKNING
DeBank ASA fikk tillatelse til å drive bank i februar 2017, og rapporterte kapitaldekning for første gang 1. kvartal 2017. Det foreligger derfor
ingen sammenligningstall fra tidligere perioder.

Kapitaldekning
1. Kvartal
2017
Aksjekapital
Overkursfond

4 503
155 590

Opptjent egenkapital

-7 709

Negativt kvartalsresultat

-3 593

Sum egenkapital
Fradrag i ren kjernekapital

148 791
-8 132

Ren kjernekapital

140 659

Kjernekapital

140 659

Ansvarlig kapital

140 659

Eksponeringskategori (vektet verdi)
Institusjoner
Foretak
Andeler i verdipapirfond
Øvrige engasjement

24 465
57
0
1 043

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko

25 565

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko

28 125

Beregningsgrunnlag

53 690

Kapitaldekning

261,98 %

Kjernekapitaldekning

261,98 %

Ren kjernekapitaldekning

261,98 %

