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3. KVARTAL 2016
Om Instabank ASA
Instabank ASA mottok tillatelse fra 
Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet 
den 19. september 2016. Allerede den 23. 
september åpnet banken for de første 
kundene. 

Bankprosjektet startet 1. mars 2016 under 
firmanavnet ACE Prosjekt ASA. Det tok kun 6 
måneder og 22 dager fra den første spede 
oppstart til banken var på luften med kunder. 

Evnen til gjennomføring går som en rød tråd 
gjennom bankens plattform og 
bankprosjektet. Instabank har ved utgangen 
av tredje kvartal 20 ansatte. 

Instabank tilbyr gunstige spareprodukter og 
usikret forbruksfinansiering til privatpersoner. 
Alle kunder kvalifiserer etter en kreditt-
vurdering. Låneproduktet er satt opp slik at 
det i stor grad kan tilpasses søkers situasjon.  

Kundene kan velge betalingsplan som 
spenner fra 3 til 15 år. Det er også mulig å 
velge fleksibel tilbakebetaling uten en definert 
betalingsplan. Med fleksibel tilbakebetaling 
velger kunden selv i hvilket tempo lånet skal 
betales tilbake. 

Bankens produkter og tjenester distribueres i 
all hovedsak via bankens direktekanal samt 
via agenter. Ved utgangen av kvartalet hadde 
banken distribusjon via én agent og 
begrenset markedsføring i direktekanalen 
(digitale flater). 

Instabank er medlem av Bankenes 
sikringsfond slik at alle innskudd inntil 2 
millioner kroner er sikret. 

Instabank er i all hovedsak eid av norske 
investorer. Det er ingen enkeltaksjonær som 
eier mer enn 10 % av banken.  



Finansiell utvikling pr. 3. kvartal 
2016
Det foreligger ikke misligholdte utlån per 
30.09.2016, og det er heller ikke endringer i 
perioden knyttet til nedskrivninger. Banken 
hadde på dette tidspunktet bare vært i 
virksomhet åtte dager. 

Fremtidsutsikter
På bakgrunn av den korte perioden det er 
drevet bankvirksomhet kommenteres 
ytterligere finansiell utvikling ikke. Det 
henvises til resultatregnskap og balanse per 
30.09.2016. 

For opplysninger knyttet til kapitaldekning 
henvises det til noter. 

Det regnskapsmessige underskuddet for 3. 
kvartal 2016 er i sin helhet disponert mot 
opptjent egenkapital. 

Ettersom det ikke foreligger 
regnskapsmessige tall fra tidligere perioders 
bankvirksomhet, er det ikke utarbeidet 
sammenligningstall. De presenterte tallene er 
ikke revidert av selskapets eksterne revisor. 

Oslo, 29. oktober 2016 

Styret i Instabank ASA  
 



RESULTATREGNSKAP
Beløp i NOK tusen Note Q3 Akk per Q3

Renteinntekter og lignende inntekter 2 103 128

Rentekostnader og lignende kostnader 11 11

Netto renteinntekter 92 118

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel 
avkastning 

0 0

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 53 53

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 3 3

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og 
verdipapirer som er omløpsmidler

0 0

Andre driftsinntekter 0 0

Netto andre driftsinntekter 50 50

Sum inntekter 142 168

Lønn m.v. 5 528 8 211

Administrasjonskostnader 2 089 3 651

Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler

137 147

Andre driftskostnader 596 763

Sum driftskostnader før nedskrivninger på utlån 8 530 12 772

Tap på utlån, garantier m.v. 2 0 0

Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap 
på verdipapirer som er anleggsmidler 

0 0

Driftsresultat før skatt -8 208 -12 605

Skatt på ordinært resultat  -2 052 -3 151

RESULTAT FOR PERIODEN -6 156 -9 453



BALANSE
Beløp i NOK tusen Note Akk per Q3

Kontanter og fordringer på sentralbanker 0

Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 142 595

Utlån til og fordringer på kunder 2 2 247

Overtatte eiendeler 0

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 0

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 100 000

Eierinteresser i tilknyttede selskaper 0

Eierinteresser i konsernselskaper 0

Immateriell eiendeler 9 545

Varige driftsmidler 1 303

Andre eiendeler 0

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 198

SUM EIENDELER 255 888

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 1 215

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0

Annen gjeld 6 218

Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntek 0

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 3 642

Ansvarlig kapital/lånekapital 0

Sum gjeld 11 076

Innskutt egenkapital 3 254 266

Opptjent egenkapital 3 -9 453

Sum egenkapital 244 813

GJELD OG EGENKAPITAL 255 888



NOTER

Note 1: Generelle regnskapsprinsipper
Delårsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og norsk god 
regnskapsskikk med de unntak og tillegg som følger av bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap 
med mer for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og Forskrift om regnskapsmessig 
behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner.

Note 2: Utlån og garantier

Beløp i NOK tusen Akk per Q3

Kasse-/drifts- og brukskreditter 166

Nedbetalingslån 2 081

Brutto utlån til og fordringer på kunder 2 247

Individuelle nedskrivninger 0

Gruppevise nedskrivninger 0

Netto utlån til og fordringer på kunder 2 247



Note 3: Kapitaldekning

Beløp i NOK tusen Akk per Q3

Aksjekapital 185 000

Overkurs 69 266

Annen egenkapital -9 453

Utsatt skattefordel og øvrige immaterielle eiendeler -9 545

Ren kjernekapital 235 267

Annen godkjent kjernekapital 0

Kjernekapital 235 267

Tilleggskapital 0

Ansvarlig kapital 235 267

Beregningsgrunnlag:

Kredittrisiko:

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 28 519

Utlån til og fordringer på kunder 2 247

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel 0

Øvrige eiendeler 1 501

Beregningsgrunnlag for kredittrisiko 108 696

Operasjonell risiko 76 429

Samlet beregningsgrunnlag 108 696

Ren kjernekapital % 216 %

Kjernekapital % 216 %

Ansvarlig kapital % 216 %




