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OBOS Boligkreditt AS
Hovedpunkter i 3. kvartal 2016 og hittil i 2016
OBOS Boligkreditt er et nyoppstartet boligkredittselskap som har som eneste formål å utstede
obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets obligasjoner med fortrinnsrett er ratet Aaa av Moody’s.
Selskapet fikk i 3. kvartal 2016 alle nødvendige tillatelser til oppstart og hadde sitt første kvartal med
drift. OBOS Boligkreditt er heleid av OBOS-banken AS 1, og med det en del av OBOS-konsernet. OBOSbanken AS har i kvartalet kapitalisert opp selskapet med 400,0 mill. kroner og overført boliglån til
selskapet for 4,67 mrd. kroner. Kredittforetaket utstedte sine første obligasjoner med fortrinnsrett
i kvartalet. Utstedelsene ble gjort med oppgjør i 4. kvartal. Utstedelsene vil ha regnskapsmessig
effekt fra og med 4. kvartal.
Hovedpunkter

3. kvartal

(Beløp i TNOK)

2016

Totalresultat før skatt

1 611

Totalresultat etter skatt

1 208

EK-avkastning etter skatt
Tap på utlån i % av brutto utlån
Brutto utlån til kunder på egen balanse (MNOK)
Forvaltningskapital (MNOK)
Ren kjernekapitaldekning

OBOS Boligkreditt fikk et resultat til eier etter skatt
i 3. kvartal på 1,2 mill. kroner. OBOS Boligkreditt har
i 3. kvartal kun hatt verdiskapende virksomhet deler
av kvartalet. Dette påvirker nøkkeltallene i
perioden, som er beregnet som et ordinært kvartal
på tross av kun ca. 11 dager med vesentlig
utlånsvolum på balansen. Kredittforetakets

1

2,4 %
0,00 %
4 668
5 074
20,63 %

egenkapitalavkastning endte på 2,4 %, mens
selskapets forvaltningskapital utgjorde 5,07 mrd.
kroner pr. 30.09.2016 Kredittforetaket har i 3.
kvartal fått tilført 400,0 mill. kroner i egenkapital fra
eier. Kapitaldekningen pr. 30.09.2016 endte på
20,63 %. Kredittforetaket tilfredsstiller alle
regulatoriske krav i perioden.

Konsernet OBOS-banken (bankkonsernet) består fra og med 3. kvartal av OBOS-banken AS (morbank) og
datterselskapet OBOS Boligkreditt AS. Kommentarer vedrørende OBOS-banken relaterer seg til bankkonsernet
dersom ikke annet er eksplisitt beskrevet.
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Resultatregnskapet

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp
seg til 1,9 mill. kroner i 3. kvartal.
Administrasjonskostnader og andre driftskostnader
utgjorde
0,4
mill.
kroner
i
kvartalet.
Kostnadsprosenten utgjorde 18,6 %. Det er ikke
bokført tap på utlån i kvartalet.

Balanse

Soliditet og kapitalkrav

Boligkredittforetaket har i 3. kvartal fått tilført 400,0
mill. kroner i egenkapital fra OBOS-banken AS.
Kapitaldekningen endte på 20,63 % pr. 3. kvartal
2016. Kjernekapitaldekningen og den rene
kjernekapitaldekningen er sammenfallende med
kapitaldekningen ved utgangen av perioden da
selskapet ikke har utstedt øvrig ansvarlig kapital.

Sum utlån til kunder utgjorde 4,67 mrd. kroner pr
30.09.2016. Utlån til privatmarked utgjorde 2,32
mrd. kroner, mens utlån til bedriftsmarked utgjorde
2,35 mrd. kroner. Utviklingen i kredittforetakets
utlån er gjengitt nedenfor.

Kredittforetakets interne minimumsmål som
gjelder alle nøkkeltall knyttet til kapitaldekningen,
ligger 1,5 %-poeng over det til enhver tid gjeldende
myndighetskrav.

Utlån

30.09

(Beløp i MNOK)

2016

Brutto utlån totalt

4 668

Brutto utlån privatmarked

2 316

Brutto utlån bedriftsmarked

2 352

OBOS Boligkreditt har i kvartalet signert tre
vesentlige avtaler med motpart OBOS-banken AS.
Avtalene utgjør en løpende likviditetsfasilitet, en
trekkfasilitet og en TSA-avtale.

Alle utlån pr. 30.09.2016 kvalifiserer inn i selskapets
sikkerhetsmasse.
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner utgjorde
400,1 mill. kroner. Beløpet utgjøres i sin helhet av
fordring mot morselskapet OBOS-banken AS, som
er selskapets oppgjørsbank.
Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde 4,67 mrd.
kroner pr. 30.09.2016. Beløpet er i sin helhet trekk
på bevilget trekkfasilitet i OBOS-banken AS i
forbindelse med overføring av utlånsportefølje fra
banken til boligkredittselskapet. Tilgjengelig
kredittramme er 5,00 mrd. kroner.
Egenkapital utgjorde 401,3 mill. kroner pr.
30.09.2016. Kredittforetaket har i 3. kvartal fått
tilført 400,0 mill. kroner i egenkapital fra eier.

Likviditet

Boligkredittforetaket har en god likviditetssituasjon
sett opp mot selskapet forpliktelser og tilfredsstiller
alle regulatoriske krav knyttet til likviditet.
Likviditetsporteføljen, foreløpig kun bestående av
midler plassert i oppgjørsbank, utgjorde 400,1 mill.
kroner pr. 30.09.2016. LCR-skjema for 3. kvartal er
rapportert til Finanstilsynet. Det har ikke blitt
beregnet nøkkeltall for LCR, da selskapet ikke
forventer utbetalinger i beregningsperioden.
Utover likviditetsporteføljen, har kredittforetaket
inngått avtale med OBOS-banken AS om en
likviditetsfasilitet som til enhver tid dekker ventede
likviditetsforfall 12 måneder fremover i tid.

Vesentlige hendelser i kvartalet

Selskapets obligasjoner med fortrinnsrett ble i
kvartalet tildelt en (P) Aaa-rating av Moody’s. Ifm.
utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, er
utstedte obligasjoner med fortrinnsrett tildelt Aaarating.
Den 26. september utstedte OBOS Boligkreditt 4,00
mrd. kroner i sine første obligasjoner med
fortrinnsrett, fordelt likt på to obligasjoner på 3 og
5 års løpetid. Obligasjonene er tildelt Aaa-rating av
Moody’s. Begge utstedelsene har et volum på 2,00
mrd. kroner, hvilket medfører at obligasjonene
kvalifiserer som 2A-aktiva ifm. bankenes LCRberegning. Betingelsene for utstedelsene ble i tråd
med forventet og ønsket nivå, inkludert en
forventet premie som førstegangsutsteder.
Utstedelsene vurderes som svært vellykket, og
medfører således at OBOS Boligkreditt et fullt
operasjonelt selskap fra og med 3. kvartal 2016.
Obligasjonsutstedelsene forfaller til oppgjør tidlig i
oktober.
Iht.
regnskapsreglene
bokføres
transaksjonene regnskapsmessig ved oppgjør.

Utsikter fremover

Med OBOS Boligkreditt i full drift, er en vesentlig
premiss for OBOS-bankens lønnsomhet og vekst
fremover på plass. Det forventes god vekst i
selskapets balanse i selskapet fremover, med jevnlig
overføring av utlån og påfølgende OMF-utstedelser.
Det er forventet at selskapet i løpet av de nærmeste
kvartalene har en ytterligere diversifisert
gjeldsstruktur sett opp mot løpetid. All finansiering
er ventet å gjøres i det norske markedet den
nærmeste tiden.
Oslo 7.11.2016,
Styret i OBOS Boligkreditt AS
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Resultatregnskap
(Beløp i TNOK)

NOTER
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto renteinntekter

4
4, 6

Sum netto inntekter
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

3. kvartal
2016
4 147
-2 167
1 980
1 980

6

-369
-369

Resultat før tap på utlån, garantier mv.

1 611

Tap på utlån og garantier mv.
Resultat før skattekostnad

1 611

Skattekostnad
Resultat for perioden

-403
1 208

Andre inntekter og kostnader
TOTALRESULTAT

1 208

Hvorav
Andel tilordnet kontrollerende eierinteresse
Sum

9

1 208
1 208

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 — SIDE 4

Balanse

(Beløp i TNOK)
NOTER

30.09.2016

5, 6
5, 8

400 087
4 668 386
5 154
5 073 626

EIENDELER
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Opptjente ikke mottatte inntekter
SUM EIENDELER

30.09.2016
GJELD OG EGENKAPITAL
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner
Utsatt skatt
SUM GJELD

6

4 671 977
403
4 672 379

Aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital
SUM EGENKAPITAL

9
9
9

1 000
399 039
1 208
401 247

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 073 626
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Kontantstrøm
(Beløp i TNOK)

Resultat før skatt
Resultatførte renter på utlån til kunder

NOTER

30.09.2016

4

1 611
-4 099

Innbetaling av renter fra kunder og kredittinstitusjoner
Utlån til kunder overført fra morselskap
Endring i andre periodiserte renter

4
5

4 147
-4 668 386
-5 154

Endring i andre tidsavgrensninger

6

-48

(A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-4 671 929

Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler og andre verdipapirer
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler

-

(B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-

Netto opptak av rammekreditter

6

4 671 977

Brutto innbetaling av egenkapital

9

400 039

(C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

5 072 015

(A) + (B) + (C) Netto kontantstrøm for perioden

400 087

Likviditetsbeholdning periodens start
Likviditetsbeholdning periodens slutt
Netto endringer likvider i perioden

400 087
400 087

Likviditetsbeholdning spesifisert
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1

400 087

Sum Likviditetsbeholdning

400 087

1) Herav 0,0 mill.kroner i bundne midler.
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Nøkkeltall

(Beløp i MNOK)
3. kvartal
2016
Rentabilitet/lønnsomhet
1) Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Kostnadsprosent
3) EK-avkastning etter skatt

Hovedtall balanse
4) Brutto utlån til kunder på egen balanse
5) Tap på utlån i % av brutto utlån
6) Misligholdte engasjement i % av brutto utlån
7) Forvaltningskapital
8) Gjennomsnittlig forvaltningskapital
Soliditet
9) Ren kjernekapitaldekning

0,34 %
18,6 %
2,4 %

4 668
0,00 %
0,00 %
5 074
5 074

20,63 %

10) Kjernekapitaldekning

20,63 %

11) Total kapitaldekning
12) Egenkapital i % av forvaltningskapital

20,63 %
7,9 %

Bemanning
13) Antall fast ansatte
14) Antall årsverk ved utgangen av perioden
Definisjoner
1) Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Sum driftskostnader før tap på utlån i prosent av netto inntekter
3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
6) Brutto misligholdte engasjement over 32 dager i prosent av brutto utlån til kunder på egen balanse
8) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av forvaltningskapital pr. måned inklusive forvaltningskapital
9) Ren kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse
10) Kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse
11) Netto ansvarlig kapital i prosent av beregnet risikovektet balanse
12) Egenkapital i % av total forvaltningskapital
13) Antall fast ansatte inklusive ansatte på fast vikariat eller engasjement
14) Antall årsverk inklusive årsverk for ansatte på fast vikariat eller engasjement

0
0
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Noter
Note 1: Innledning

2.3 FINANSIELLE INSTRUMENTER

OBOS Boligkreditt AS (OBOS Boligkreditt) er et
heleid datterselskap av OBOS-banken AS. Foretaket
ble formelt stiftet 13. mai 2016 med formål om å
overta boliglån og lån til boligselskaper fra OBOSbanken. Selskapet vil finansiere virksomheten
gjennom utstedelse av obligasjoner med
fortrinnsrett. OBOS Boligkreditt fikk i brev datert 15.
august 2016 fra Finanstilsynet endelig tillatelse til
oppstart av kredittforetaksvirksomhet. Det har ved
inngangen til 3. kvartal 2016 ikke vært økonomisk
aktivitet av betydning i selskapet etter stiftelsen 13.
mai 2016. OBOS Boligkreditt er registrert og
hjemmehørende i Norge. Banken har forretningsog besøksadresse på Hammersborg Torg 1, 0129
Oslo.

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres
når Kredittforetaket blir part i instrumentets
kontrakts-messige vilkår. Vanlige kjøp og salg av
investeringer
regnskapsføres
på
oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler fjernes
fra balansen når rettighetene til å motta
kontantstrømmer fra investeringen opphører, eller
når disse rettighetene er blitt overført, og
Kredittforetaket i hovedsak har overført risikoen og
hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle
forpliktelser fraregnes på det tidspunkt
rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene
er oppfylt, kansellert eller utløpt. Ved tilbakekjøp av
egne obligasjoner fraregnes de tilbakekjøpte
obligasjoner med resultatføring av forskjellen
mellom vederlaget og bokført beløp av
obligasjonen.

Note 2: Regnskapsprinsipper
2.1 GENERELT
Delårsrapporten
for
OBOS
Boligkreditt
(Kredittforetaket) er avlagt i henhold til IAS 34.
Delårsregnskapet omfatter perioden 01.07.2016 til
30.09.2016, og er utarbeidet i overensstemmelse
med forenklet IFRS. Regnskapet presenteres i
norske kroner (NOK) som også er kredittforetakets
funksjonelle valuta.
Regnskapene er ikke reviderte.
Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra
innregnings- og vurderingsreglene i IFRS:
•

IAS 10 nr. 12 og 13 og IAS 18 nr. 30 fravikes
slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser (NGAAP).

2.2 VALUTA
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som
også er Kredittforetakets funksjonelle valuta.
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter
kursen ved regnskapsårets slutt. Verdiendringer
som følge av endret kurs mellom transaksjons- og
balansedag
resultatføres.
Transaksjoner
i
utenlandsk valuta omregnes til kursen på
transaksjonstidspunktet. Kredittforetaket har pr.
balansedato ikke hatt transaksjoner i utenlandsk
valuta.

Klassifisering:
Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i
en av følgende kategorier:
•
•
•
•
•

Eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi
over resultatet
Eiendeler tilgjengelig for salg
Utlån og fordringer
Investeringer som holdes til forfall
Forpliktelser til amortisert kost

Klassifisering avhenger av type instrument og
hensikten med eiendelen.
Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig
verdi over resultatet:
Denne klassen har to underkategorier: Finansielle
eiendeler og forpliktelser som er holdt for
handelsformål, eller finansielle eiendeler og
forpliktelser som er bestemt regnskapsført til
virkelig verdi ved første gangs innregning.
Finansielle eiendeler og forpliktelser som føres til
virkelig verdi over resultatet, balanseføres ved
anskaffelse til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres.
Finansielle derivater inngår i den første kategorien.
Den andre kategorien omfatter sertifikater og
obligasjoner,
aksjer,
fastrenteutlån,
pengemarkedsfond og fastrenteinnlån. Finansielle
instrumenter er klassifisert i kategorien bestemt til
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virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,
for i vesentlig grad å redusere inkonsistens i måling
(regnskapsmessig misforhold). Den viktigste årsak
til at et regnskapsmessig misforhold ellers ville
oppstått er at alle finansielle derivater skal måles til
virkelig verdi og at disse i all hovedsak benyttes for
økonomisk sikring av markedsrisiko for
Kredittforetaket har ikke eiendeler og forpliktelser
som måles til virkelig verdi over resultatet pr.
30.09.2016
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg:
I denne kategorien inngår finansielle eiendeler som
ikke er derivater og som man velger å plassere i
denne kategorien, eller som ikke er klassifisert i
noen annen kategori. Finansielle eiendeler
tilgjengelig for salg balanseføres første gang til
virkelig verdi inklusive transaksjonskostnader. I
etterfølgende perioder innregnes gevinst eller tap i
andre inntekter og kostnader, unntatt når det
gjelder et tap ved verdifall. Når eiendeler i denne
kategorien selges eller nedskrives, omklassifiseres
samlet verdiregulering av eiendelene som er ført
over utvidet resultat som ”Netto inntekt på
finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi”.
Kredittforetaket har ikke finansielle eiendeler
tilgjengelig for salg pr. 30.09.2016.
Utlån og fordringer:
Utlån og fordringer er eiendeler som har faste og
bestembare betalinger og som ikke omsettes i et
aktivt marked. Kategorien utelukker derivater,
finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi
over resultat, og finansielle eiendeler tilgjengelig for
salg. Kategorien omfatter kontanter og fordringer
på sentralbanker, utlån til og fordringer på
kredittinstitusjoner, samt utlån til og fordringer på
kunder. Utlån og fordringer balanseføres første
gang til virkelig verdi med tillegg av
etableringsgebyrer. I etterfølgende perioder måles
utlån og fordringer til amortisert kost etter effektiv
rentemetode i samsvar med IAS 39.
Investeringer som holdes til forfall:
Investeringer som holdes til forfall er finansielle
eiendeler
med
faste
eller
bestembare
kontantstrømmer som i tillegg har en fast
forfallsdato. Unntatt er eiendeler som er definert
som ”utlån og fordringer”, og eiendeler som
Kredittforetaket har klassifisert til ”virkelig verdi
over resultatet”. For å klassifisere en finansiell
eiendel i denne kategorien, må Kredittforetaket
også ha et formål, intensjon og evne til å holde på
investeringen til forfall.

Kredittforetaket har ikke eiendeler som holdes til
forfall pr. 30.09.2016.
Finansielle
forpliktelser
regnskapsført
til
amortisert kost:
I denne kategorien inngår finansielle forpliktelser
som ikke er derivater eller bestemt regnskapsført til
virkelig verdi over resultatet. Kategorien omfatter
innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner, samt
forpliktelser som sertifikat- og obligasjonsgjeld og
ansvarlig lånekapital som ikke er sikret med
finansielle derivater. Finansielle forpliktelser til
amortisert kost balanseføres første gang til virkelig
verdi med fradrag for transaksjonskostnader. I
etterfølgende perioder føres forpliktelsene til
amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode.
Der hvor tidshorisonten for den finansielle
forpliktelsens forfallstidspunkt er relativt kort,
benyttes den nominelle renten ved beregning av
amortisert kost. En mer utfyllende beskrivelse av
instrumentene som føres til amortisert kost er gitt i
note 5.

2.4 MÅLING AV VIRKELIG VERDI
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som
omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av
rapporteringsperioden med henvisning til noterte
markedspriser eller kurser fra forhandlere av
finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange
posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten
fradrag for transaksjonskostnader. Markedet er
aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne
observerbare priser, kurser eller renter og disse
prisene representerer faktiske og hyppige
markedstransaksjoner.
For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et
aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved
hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike
verdsettingsmetoder omfatter;
• Bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand
mellom velinformerte og frivillige parter,
dersom slike er tilgjengelige.
• Henvisning til løpende virkelig verdi for et
annet instrument som praktisk talt er
identisk.
• Diskontert kontantstrømsberegning eller
andre verdsettelsesmodeller.
Kredittforetaket benytter følgende nivåinndeling
ved vurdering av virkelig verdi:
Nivå 1:
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Markedspris (ujustert) som er notert i et aktivt
marked for identiske eiendeler eller forpliktelser
(slik som verdipapirer som er tilgjengelig for salg
eller holdt for handelsformål).
Nivå 2:
Markedspris som ikke er notert, men som er
observerbar for eiendeler eller forpliktelser, enten
direkte (for eksempel priser) eller indirekte (for
eksempel utledet fra priser). For beregning av
virkelig verdi på sertifikater og obligasjoner,
innhenter Kredittforetaket markedsverdier fra to
uavhengig meglere fra større finansinstitusjoner.
Virkelig verdi av utstedt verdipapirgjeld beregnes
utfra neddiskonterte kontantstrømmer basert på
aktuelle rentekurver og kredittspread på
balansetidspunktet. Virkelig verdi av finansielle
derivater beregnes ut fra neddiskonterte
kontantstrømmer basert på aktuelle rentekurver på
balansetidspunktet. Virkelig verdi av pengemarkedsfond settes på grunnlag av netto
andelsverdi hentet fra aktuelle tilbydere i markedet.
Nivå 3:
Informasjon hvor en eller flere vesentlige
komponenter ikke er basert på observerbare
markedsdata.
Kredittforetaket
beregner
kontraktsfestede kontantstrømmer på fastrentelån
neddiskontert med markedsrente inklusive en
kredittpremie på balansetidspunktet. Rentekurven
utledes av observerbare markedsrenter.

2.5 MÅLING TIL AMORTISERT KOST
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig
verdi, måles til amortisert kost, og inntektene
beregnes etter instrumentets effektive rente.
Amortisert kost er anskaffelseskost fratrukket
tilbakebetalinger på hovedstolen, tillagt eller
fratrukket kumulativ amortisering som følger av en
effektiv rente metode, og fratrukket eventuelle
beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive
renten er den renten som nøyaktig diskonterer
estimerte fremtidige kontante inn- eller
utbetalinger over det finansielle instrumentets
forventede levetid. Kontantstrømmene inkluderer
etableringsgebyrer
og
direkte,
marginale
transaksjonskostnader som ikke direkte betales av
kunden, samt eventuell restverdi ved utløpet av
forventet løpetid.

2.6 VERDIFALL PÅ FINANSIELLE EIENDELER
Nedskrivninger på utlån:
Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall
for enkelte utlån eller grupper av utlån, foretas
nedskriving på lånene. Betalingsmislighold eller

informasjon om vesentlige finansielle problemer
hos kunden, er eksempler på objektive bevis på at
et individuelt lån skal nedskrives. Objektive bevis for
at en gruppe av utlån har verdifall, kan være
negative endringer i betalingsstatus til kunder i en
gruppe, eller vesentlige endringer i rammebetingelser for en utlånsgruppe som korrelerer med
mislighold i den samme gruppen.
Individuelle og gruppevise nedskrivinger resultatføres om tap på utlån i den perioden de oppstår.
Tilsvarende avsettes nedskrivningsbeløpet i
balansen som en reduksjon av brutto utlån. Et tap
konstateres når boet er oppgjort og kravet ikke kan
forfølges videre rettslig.
Engasjementsvurdering foretas ved utgangen av
hvert kvartal. Alle engasjement hvor det foreligger
manglende termininnbetaling (f.o.m. 1. termin) på
lån gjennomgås og vurderes. Et engasjement
defineres som misligholdt 32 dager etter
manglende
terminbetaling/overtrekk.
Etter
Finanstilsynets retningslinjer rapporteres et
engasjement som misligholdt når kunden ikke har
betalt en termin innen 30 dager etter forfall.
Verdifall på andre finansielle eiendeler:
På hver balansedag vurderer Kredittforetaket om
det finnes objektive indikatorer som tyder på
verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper
av finansielle eiendeler. For eiendeler klassifisert
som tilgjengelig for salg, vil et betydelig eller
langvarig fall i virkelig verdi til under
anskaffelseskost være en indikator på at eiendelen
er verdiforringet. Dersom slike objektive indikatorer
foreligger for finansielle eiendeler tilgjengelig for
salg, tas det samlede tapet, målt som differansen
mellom anskaffelseskost og virkelig verdi, fratrukket
eventuelt tidligere resultatførte nedskrivninger, ut
av
egenkapitalen
og
regnskapsføres
i
resultatregnskapet. Verdi-forringelse på aksjer og
lignende instrumenter ført i resultatregnskapet
reverseres ikke over resultatregnskapet.

2.7 NETTOPRESENTASJON AV FINANSIELLE
EIENDELER OG FORPLIKTELSER
Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres
netto i balansen bare når det er en ubetinget
motregningsrett som kan håndheves juridisk, og en
har til hensikt å gjøre opp netto eller realisere
eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig.

2.8 INNTEKTSFØRING / KOSTNADSFØRING
Renteinntekter og rentekostnader:
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Renteinntekter- og kostnader knyttet til eiendeler
og forpliktelser som måles til amortisert kost
resultatføres løpende basert på en effektiv
rentemetode. Alle gebyrer knyttet til rentebærende
innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv
rente og amortiseres dermed over forventet
løpetid. Den effektive renten er den renten som
diskonterer den forventede fremtidige kontantstrøm over den forventede levetiden til det
finansielle instrumentet. Inntekt og kostnadsføring
av renter etter effektive rentemetode benyttes
både for balanseposter som vurderes til amortisert
kost, og balanseposter som vurderes til virkelig
verdi over resultatet. Renteinntekter på nedskrevne
kredittengasjementer beregnes som effektiv rente
av nedskrevet verdi. Ved tilbakekjøp av utstedte
obligasjonsinnlån som måles til amortisert kost
resultatføres
gevinst/tap
på
transaksjonstidspunktet.
Provisjoner og gebyrer:
Provisjonsinntekter- og kostnader resultatføres
etter som disse opptjenes som inntekter eller
påløper som kostnader. Gebyrer knyttet til
rentebærende instrumenter blir ikke ført som
provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv
rente og resultatføres tilsvarende. Honorar og gebyr
ved omsetning eller formidling av finansielle
instrumenter eller andre investeringsobjekter som
ikke genererer balanseposter i Kredittforetakets
regnskap,
resultatføres
når
transaksjonen
sluttføres.
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter:
For rentebærende finansielle instrumenter som
måles til virkelig verdi, klassifiseres renteinntekter
som «Renteinntekter og lignende inntekter», og
rentekostnader som «Rentekostnader og lignende
kostnader» med unntak av renter på derivater.
Renter som betales og mottas i renteswapper, samt
endringer i påløpt rente, innregnes som «Netto
verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle
instrumenter”. Øvrige verdiendringer på finansielle
instrumenter innregnes også på denne linjen.
Andre driftsinntekter:
Andre driftsinntekter blir generelt innregnet når
transaksjonen er avsluttet.
Driftskostnader:
Driftskostnader blir periodisert og kostnadsført
innen
regnskapsperioden.
Driftskostnader
inkluderer lønn og andre personalkostnader,
administrasjonskostnader,
avskrivninger,
konsernoverhead og andre driftskostnader.

2.9 KONTANTER / KONTANTEKVIVALENTER
Som kontanter og kontantekvivalenter regnes
kontantbeholdning
og
bankinnskudd
som
omgående kan konverteres til kontanter med et
kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3
måneder. Bankinnskudd inngår i balanselinjen;
”Sum netto utlån til og fordringer på
kredittinstitusjoner”.

2.10 UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER
Alle utlån til og fordringer på kunder balanseføres
uavhengig av verdimålingsprinsipp i regnskapet
under ”netto utlån til og fordringer på kunder ”.
Renteinntekter på finansielle instrumenter
klassifisert som utlån inkluderes i ”Renteinntekter
og lignende inntekter”. Verdiendringer som kan
knyttes til nedskrivning av utlån, inngår i ”Tap på
utlån og garantier mv.”. Øvrige verdiendringer på
utlån med rentebinding som vurderes til virkelig
verdi inngår i linjen; ”Netto verdiendring og
gevinst/(tap) på finansielle instrumenter”.
2.11 SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER TIL
VIRKELIG VERDI
I denne kategorien inngår sertifikater og
obligasjoner bestemt regnskapsført til virkelig verdi
over resultatet. Renteinntekter inkluderes i
”Renteinntekter og lignende inntekter”. Øvrige
verdiendringer inngår i linjen; ”Netto verdiendring
og gevinst/(tap) på finansielle instrumenter”.

2.12 IMMATERIELLE EIENDELER
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler
ervervet ved oppkjøp, balanseføres til virkelig verdi
ved
oppkjøpstidspunktet.
Balanse-førte
immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost
redusert for eventuell avskrivning og nedskrivning.
Internt genererte immaterielle eiendeler, med
unntak av balanseførte utviklingskostnader,
balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

IT system, programvare og lisenser:
Programvare/
-lisenser
balanseføres
til
anskaffelseskost med tillegg av utgifter til å gjøre
programvaren klar til bruk. Utgifter pådratt som
følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig
nytte av programvaren, kostnadsføres dersom ikke
endringene i programvaren øker den fremtidige
økonomiske nytten. Balanseførte programvareutgifter avskrives over forventet økonomisk levetid,
som normalt er 3-5 år. Eiendelenes brukstider
vurderes minst årlig og justeres om nødvendig.
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Kunderelaterte immaterielle eiendeler:
Kostnader til kjøpte kundeporteføljer kapitaliseres
og avskrives lineært over den forventede
økonomiske levetiden, vanligvis 5-10 år.
Verdifall:
Immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for
verdifall når det foreligger indikatorer på at
fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens
balanseførte verdi. Immaterielle eiendeler med
ubestemt levetid blir ikke amortisert, men årlig
testet for verdifall.
Kredittforetaket har ikke immaterielle eiendeler pr.
30.09.2016.

2.13 VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til
anskaffelseskost etter fradrag for eventuelt
ordinære akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader
direkte relatert til anskaffelsen av driftsmiddelet.
Påfølgende utgifter legges til driftsmiddelets
balanseførte verdi eller balanseføres separat, når
det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler
tilknyttet utgiften vil tilflyte Kredittforetaket, og
utgiften kan måles pålitelig. Reparasjoner og
vedlikehold kostnadsføres løpende i resultatregnskapet.
Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og
avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid, som normalt er 3-5
år. Driftsmiddelets restverdi og den økonomiske
levetiden, vurderes årlig og justeres om nødvendig.
Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere
enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien
ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved
avgang resultatføres, under ”andre gevinster/-tap
netto” og utgjør forskjellen mellom salgspris og
balanseført verdi.
Kredittforetaket har ikke varige driftsmidler pr.
30.09.2016.

2.14 OVERTAGELSE AV EIENDELER
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging
av misligholdte og nedskrevne engasjementer,
verdsettes ved overtagelsen til virkelig verdi. Slike
eiendeler klassifiseres i balansen etter sin art.
Etterfølgende verdivurdering og klassifisering av

resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle
balanseposten.

2.15 INNSKUDD FRA KREDITTINSTITUSJONER
Gjeld til kredittinstitusjoner er regnskapsført som
innskudd fra kredittinstitusjon uavhengig av
verdimålingsprinsipp.
Rentekostnader inkluderes i ”Rentekostnader og
lignende kostnader”.

2.16 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV
VERDIPAPIRER
I denne kategorien inngår både gjeld stiftet ved
utstedelse av verdipapirer bestemt regnskapsført til
virkelig verdi over resultatet, og sertifikat- og
obligasjonsgjeld som ved første gangs registrering
blir balanseført til virkelig verdi men deretter
regnskapsført til amortisert kost beregnet ved bruk
av effektiv rente. Forskjellen mellom kostpris på
verdipapirgjelden
(fratrukket
transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over
papirets løpetid. Rentekostnader inkluderes i
”Rentekostnader og lignende kostnader”. For gjeld
som er bestemt regnskapsført til virkelig verdi
inngår øvrige verdiendringer i linjen; ”Netto
verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle
instrumenter”.

2.17 DERIVATER
Derivater balanseføres til virkelig verdi på det
tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter
løpende til virkelig verdi. Derivater presenteres som
eiendel dersom verdien er positiv og som
forpliktelse
dersom
verdien
er
negativ.
Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap
avhenger av om derivatet er utpekt som et sikringsinstrument, og hvis dette er tilfelle, typen av sikring.
Kredittforetaket benytter ikke sikringsbokføring
etter IAS 39, men benytter rentebytteavtaler til å
redusere renterisikoen mellom markedsrenten og
fastrenteutlån, innlån, samt investeringer i
sertifikater
og
obligasjoner.
Renter
på
rentebytteavtalene samt verdiendringer, føres over
resultatet under " Netto verdiendring og
gevinst/(tap) på finansielle instrumenter".

2.18 SKATT
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på
årets skattepliktige inntekt) og netto endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet på alle
forskjeller
mellom
regnskapsmessig
og
skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
Skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes
mot skatteøkende midlertidige forskjeller så fremt

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 — SIDE 12

de reverseres innenfor samme tidsperiode. Utsatt
skattefordel blir regnskapsført når det er sannsynlig
at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige
overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre
skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel
presenteres netto i balansen.

2.19 ANNEN GJELD
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet og reguleres ikke for renteendringer.

2.20 ANDRE FORPLIKTELSER
Kredittforetaket vil avsette for eventuelle rettslige
krav, utbedringer eller restruktureringer dersom

det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere
hendelse, og at det er sannsynlighetsovervekt for at
forpliktelsen vil komme til oppgjør. Avsetninger
beregnes som nåverdien av forventede utbetalinger
for å innfri forpliktelsen.

2.21 LEIEAVTALER
Operasjonelle leieavtaler (leasing):
Leieavtaler der det vesentligste av risiko og
avkastning forbundet med eierskap av eiendelen
ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle
leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler
kostnadsføres lineært over kontraktsperioden.

Note 3: Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
OBOS Boligkreditt utarbeider regnskapsestimater og gjør skjønnsmessige vurderinger basert på historisk
erfaring, antagelser om fremtiden og andre faktorer. Regnskapsestimatene evalueres løpende og kan avvike fra
de oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat som foreligger på tidspunktet for
regnskapsavleggelsen. Nedenfor omtales de viktigste områdene hvor det foreligger regnskapsestimater og
skjønnsmessige vurderinger, og som kan være gjenstand for endringer i balanseførte verdier i fremtidige
perioder.
Nedskrivninger av finansielle eiendeler:
OBOS Boligkreditt vurderer utlånsporteføljen for nedskrivningsbehov minimum hvert kvartal. For å vurdere
nedskrivningsbehovet, foretas det en vurdering om det foreligger objektive bevis som indikerer en målbar
reduksjon i de forventede fremtidige kontantstrømmene til en utlånsportefølje, før reduksjonen kan allokeres til
et individuelt utlån. Dette inkluderer observerbare data som indikerer en negativ endring i tilbakebetalingsevnen
til debitorer i en utlånsportefølje som korrelerer med mislighold i en gruppe av utlån.
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Note 4: Netto rente og kredittprovisjonsinntekter
(Beløp i TNOK)

3. kvartal
2016

Renteinnt. og lign. innt. av utlån til kredittinst. amortisert kost
Renteinnt. og lign. innt. av utlån til kunder, amortisert kost
Sum renteinntekter og lignende inntekter

48
4 099
4 147

Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til kredittinst., amortisert kost
Sum rentekostnader og lignende kostnader

2 167
2 167

Sum netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

1 980

Note 5: Eiendeler og forpliktelser målt til amortisert kost
(Beløp i TNOK)

30.09.2016
Virkelig
Balanseført
verdi
verdi
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Sum eiendeler

400 087
4 668 386
5 068 473

400 087
4 668 386
5 068 473

4 671 977
4 671 977

4 671 977
4 671 977

Forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum forpliktelser

Metode:
Amortisert kost tilsier verdsetting av balansepostene på balansetidspunktet etter avtalte kontantstrømmer, justert for
verdiforringelse. Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i eiendelene og forpliktelsene på balansetidspunktet. Verdiene er
beregnet med utgangspunkt i priser notert i aktive markeder hvor tilgjengelig, interne modeller som beregner en teoretisk verdi
når det ikke finnes aktive markeder, eller sammenligning mellom observerbare priser i porteføljen i forhold til siste
tilgjengelige transaksjonspriser.
Utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer. Eventuell endring i kredittrisiko utover endringer i fremtidige
kontantstrømmer for nedskrevne lån er ikke hensyntatt. Selskapet foretar jevnlig reprising av utlån til kunder som reflekterer
endring i kredittrisiko og andre markedsmessige forhold.
Innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner
Virkelig verdi estimeres til balanseført verdi. Selskapet foretar løpende reprising i takt med markedsmessige forhold, herunder
endring i markedsrentene.
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Note 6: Nærstående parter

(Beløp i TNOK)

Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern
Resultatposter
Andre renteinntekter (OBOS-banken AS)
Andre rentekostnader (OBOS-banken AS)
Andre driftskostnader (OBOS-banken AS)
Sum
Balanseposter
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (OBOS-banken AS)
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner (OBOS-banken AS)
Sum

30.09.2016
48
-2 167
-369
-2 488
400 087
-4 671 977
-4 271 890

OBOS Boligkreditt AS har løpende transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære
virksomheten og til markedsmessige vilkår. OBOS Boligkreditt kjøper administrasjonstjenester fra OBOS-banken og blir gjennom
morselskapet belastet en andel av OBOS konsernets felleskostnader som avregnes til selvkost etter faktisk bruk. OBOS Boligkreditt
har etablert en rammekreditt på 5,0 mrd. kroner hos morselskapet OBOS-banken for dekning av mellomværende, herunder ved
oveførsel av utlånsportefølje. Selskapet belastes for trekk på rammekreditten med NIBOR+ 50 bp., samt en kredittprovisjonskostnad
på 0,15% av kredittramme på 5,0 mrd. kroner. Selskapet benytter seg av ansatte i OBOS-banken og OBOS konsernet, samt
lønnssystem, fakturabehandlingsystem og bank/økonomisystem, og har i den forbindelse et mellomværende med OBOS-banken som
skal dekke løpende driftsutbetalinger. 30.09.16 var dette en gjeld på 0,4 mill. kroner, som inngår i trukket kredittfasilitet. Alle
kortsiktige mellomværende blir gjort opp fortløpende.
Kredittforetaket inngått avtale med OBOS-banken AS om en rullerende likviditetsfasilitet som til enhver tid dekker ventede
likviditetsforfall 12 måneder fremover i tid. Denne likviditetsfasiliteten er ubenyttet pr.30.09.16
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Note 7: Kapitaldekning
(Beløp i TNOK)

Netto ansvarlig kapital

30.09.2016

Aksjekapital

1 000

Overkurs

399 039

Sum balanseført egenkapital

400 039

Sum ren kjernekapital

400 039

Sum kjernekapital

400 039

Ansvarlig kapital og annen tilleggskapital

-

Netto ansvarlig kapital

400 039

Minimumskrav ansvarlig kapital Standardmetoden
Institusjoner

6 400

Engasjement med pantesikkerhet i eiendom

132 259

Obligasjoner med fortrinnsrett

-

Øvrige engasjement

-

Sum kredittrisiko

138 659

Operasjonell risiko

16 500

CVA-risiko

-

Minimumskrav ansvarlig kapital

155 159

Beregningsgrunnlag

1 939 486

Kapitaldekning
Ren kjernekapitaldekning

20,63 %

Kjernekapitaldekning

20,63 %

Kapitaldekning

20,63 %

Note 8: Sikkerhetsmasse
(Beløp i TNOK)
Sikkerhetsmasse
Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån)

30.09.2016
1)

4 668 386

Sum sikkerhetsmasse

4 668 386

Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 2)

-

1) Sikkerhetsmassens sammensetning er definert i finansieringsvirksomhetsloven § 2-28.
2) Kredittforetaket har ikke utstedt obligasjonsgjeld pr 30.09.16, og dermed er sikkerhetsmassens fyllingsgrad ikke beregnet. Se note 10

Note 9: Endring i egenkapital
(Beløp i TNOK)

Aksjekapital

Overkurs

Egenkapital pr. 30.06.2016:

30

Kapitalforhøyelse 4. juli 2016
Totalresultat 3. kvartal 2016
Egenkapital pr. 30.09.2016:

970

399 039

1 000

399 039

Annen EK

Sum EK

1 208
1 208

400 009
1 208
401 247

30
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Note 10: Hendelser etter balansedagen
OBOS Boligkreditt AS har pr 30.09.2016 utstedt to obligasjonslån med fortrinnsrett med tre og fem års løpetid
og flytende rente. Hvert av lånene er på NOK 2 milliarder som i sin helhet ble plassert i markedet. Lånene er
notert på Nordic ABM. Oppgjørsdato for lånene er 7. oktober 2016, og vil ha regnskapsmessig effekt pr. 4
kvartal 2016.
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