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Årsberetning 2013
Beskrivelse av virksomheten
Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i
kollektive trafikkselskaper.
Selskapets formål er å drive økonomisk samvirke for interessekontorets medlemmer.

Virksomheten i 2013
PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ.
Som meddelt til årsmøtet i april 2013, har styret vært et arbeidende styre som har iverksatt og
gjennomført de oppgaver som ble signalisert.
Virksomheten flyttet i desember 2013 fra Lille Grensen 3 til Lilletorget 1, begge steder
sentralt i Oslo. Styret vurderte det som fordelaktig for selskapets drift og utvikling å være en
del av et større miljø. Selskapet er nå samlokalisert med Postens Personellservice, Eniba og
Stor-Oslo Personellservice. Leiekontrakten i Lille Grensen 3 utløper i 2015, og styret arbeider
for å etablere en framleieordning for disse lokalene.
KTPS hadde pr. 31. desember 2013 tre fast ansatte. Sykefraværet i 2013 var 0 dager.
Arbeidsmiljøet anses av styret å være tilfredsstillende.
LIKESTILLING
Antall ansatte kvinner/menn er fordelt 2/1. Antall styremedlemmer kvinner/menn er fordelt
2/1.
Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå
har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak og har heller ikke funnet
påkrevet å planlegge å iverksatt slike.
YTRE MILJØ
Virksomheten er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø.
STYRET
Siden generalforsamlingen 22. april 2013 har styret i KTPS bestått av:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Per Arne Engen
Marianne Slinde
Sølvi Gaalaas
Christian Willoch

Det har siden forrige generalforsamling vært avholdt 7 styremøter.
ORGANISASJON
Melvin Teigen fungerte som daglig leder i 2013 og er fast ansatt fra 1. februar 2014. Sammen
med medlemsrådgiver Gro Vollaløkken betjener disse to samtlige medlemmer i KTPS.
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Resultater
KAPITALDEKNING
Kapitaldekningen etter vedtatte dekningsregler var pr. 31. desember 2013 32,16% mot
28,35% i 2012 (Finanstilsynets minimumskrav til norske banker er 8,0%). Dette viser at
KTPS har en solid egenkapitalbase.
KTPS har ikke anledning til å være tilknyttet bankenes sikringsfond. Medlemmenes midler er
sikret som følge av selskapets høye egenkapitaldekning.

Utvikling forvaltningskapital i NOK mill siste 10 år

Utvikling egenkapital i NOK mill siste 10 år

RISIKOSTYRING UTLÅN
Volumet i forbrukslån viser i 2013 en reduksjon på 8,1%. Som følge av tidligere beslutning
om avvikling av boliglån, sank brutto utlån til bolig i 2013 med 21,9% til kr. 11,1 mill mot kr.
14,2 mill i 2012.
Pr. 31. desember 2013 er 15,5% av utlånsmasse sikret innenfor 60% av låneverdi i fast
eiendom, og 6,7% tilsvarende innenfor 90%. 2,1% av utlånsvolumet er sikret med pant i bil.
Resten av utlånsmassen er uten sikkerhet (73,5%). Utlånsvolumet utgjør nå 33,1% av
innskuddsvolumet.

Utvikling utlån i NOK mill siste 10 år

TAP PÅ UTLÅN
Bokførte tap i 2013 er kr. 687.141 mot kr. 715.957 i 2012. Tapene i 2013 reflekterer
gjennomsnittlig nivå fra tidligere år. 73,5% av våre utlån er uten sikkerhet. Dette er lån med
høyere risiko enn pantelån, slik at enkelte tap må påregnes.
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Innbetalt på tidligere avskrevne engasjement i 2013 er kr. 53.845 mot kr. 150.994 i 2012.
Netto tap utgjorde i 2013 1,3% av utlånsvolumet mot 1,0% i 2012.
Det er pr. 31. desember 2013 avsatt kr. 500.000 til uspesifiserte tap.
INNSKUDD
I 2013 økte innskuddene med 8,5% til 151,2 millioner mot 139,3 millioner i 2012.
Innskuddsvolumet er det høyeste i KTPS’s historie.

Utviklingen innskudd i NOK mill siste 10 år

Økningen i innskudd skyldes hovedsakelig selskapets høye innskuddsrente gjennom året, med
3,75% rente på internett sparekonto, og 3,25% på ordinær sparekonto.
DRIFTSRESULTAT
Resultatet av årets drift viser et overskudd på kr. 17,6 millioner og et overskudd på kr. 12,0
millioner i 2012.
Porteføljen viser pr. 31. desember 2013 en urealisert gevinst på NOK 12,1 million. I 2012 ble
markedsverdiprinsippet for verdifastsettelse av verdipapirporteføljen innført.
Vi er agenter for forsikringsselskapene IF og Sparebank1. Forsikringsporteføljen samlet viser
en reduksjon på 20,8% i 2013. Konkurransen er hard, i hovedsak på pris. Forsikringsporteføljen gir et bra bidrag til vår inntjening.
KTPS`s euroShell-kort viser noe nedgang. Omsetningen var på 7,9 millioner kroner i 2013
(mot ca 8,6 millioner i 2012).
Årets resultat foreslås overført til annen egenkapital.
DRIFTSFORUTSETNINGER
Det er lagt til grunn forutsetninger om fortsatt drift.
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Riskobetraktninger
RISIKO OG GARANTIANSVAR
KTPS har ikke avgitt noen garantier for lån. Styret har gjennomgått og vedtatt prinsipper for
risikostyring av de sentrale risikoområdene.
KREDITTRISIKO
KTPS`s kredittrisiko er knyttet til utlån og verdipapirer. Utlånsvirksomheten skjer etter
regelverk for kredittvurdering og innenfor fullmakter vedtatt av styret. Styret har vedtatt at
risikoprofilen på verdipapirplasseringer skal være moderat og prisingen skje etter graden av
kredittrisiko. Kredittrisikoprofilen på verdipapirene har en bred risikospredning.
MARKEDS-OG RENTERISIKO
Andre plasseringer enn utlån består i hovedsak av fond og obligasjoner i norske og europeiske
banker samt aksjer.
KTPS sine obligasjonsinvesteringer i utenlandske banker er i hovedsak med fast rente og har
relativ kort løpetid. Porteføljen har en fornuftig fordeling på gjenstående løpetid og er bokført
i h.t. markedsverdiprinsippet ved årsskiftet. Spredning av porteføljen gjør at markedsrisikoen
anses som liten. KTPS har ingen kassakreditt eller lån. Renterisikoen er således ubetydelig.
LIKVIDITETSRISIKO
KTPS`s utlånsportefølje sikret med pant har etter låneavtalene gjennomsnittlig lang
restløpetid, mens innskudd fra kundene kan disponeres uten oppsigelse. KTPS`s utlån med
pant utgjør 7,3% av innskuddene. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert i bank, lett
omsettelige aksjer, obligasjoner og fond. Styret vurderer derfor likviditetsrisikoen som liten.

Medlemsutvikling
KTPS hadde ved årets inngang registrert 2.592 medlemmer og ved årets slutt 2.725 (netto
økning på ca 130 medlemmer i løpet av året).
Selskap tilknyttet KTPS sitt tilbud til ansatte er:
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Konsentra AS
Nettbuss (flere selskaper i gruppen)
Nobina AS
Norgesbuss (flere selskaper i gruppen)
Omni Service AS
Oslo T-banedrift AS
Oslo-Trikken
Ruter AS
AS Sporveisbussenes Turbil
Sporveien Oslo AS
Tide (flere selskaper i gruppen)
UniBuss (flere selskaper i gruppen)
Veolia Transport (flere selskaper i gruppen)

Fremtidsutsikter
KTPS vil fortsette med å ha gode betingelser på innskudd. På utlånssiden vil styret vurdere
risikoprofil og betingelser.
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