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1 Innledning
Denne rapporten inneholder informasjon om risikostyring og kapitaldekning i henhold til kravene i
kapitalkravsforskriften om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3). Årets rapport er OBOS-bankens
tredje Pilar 3-rapport. Informasjonen som fremkommer i rapporten er basert på tall per 31.12.2016 hvis ikke
annet fremkommer, og gjelder for hele bankkonsernet. Rapporten blir oppdatert årlig.
OBOS-banken AS er en norsk forretningsbank, stiftet den 22.05.2013. Med virkning fra 20.11.2013 ble spareog utlånsvirksomheten i OBOS BBL overført til OBOS-banken, noe som markerte oppstarten som ordinær
bank. OBOS-banken er 100 % eiet av OBOS Finans Holding AS, og inngår i OBOS-konsernet hvor OBOS
BBL er morselskap. OBOS’ organisasjonsplan og selskapsstruktur er som følger:

Figur 1: OBOS organisasjonsplan
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Figur 2: OBOS selskapsstruktur *Avdelinger i OBOS Morselskap **OBOS Forsikring er solgt til Tryg

Det strategiske grunnlaget for OBOS-banken er å tilby et helhetlig banktilbud til privatmarked og
bedriftsmarked, med vekt på bolig og eiendom. Produktspekteret dekker alle ordinære bankprodukter som lån,
kreditter, betalingsformidling, kort og innskudd. OBOS-banken er registrert og hjemmehørende i Norge, har
forretnings- og besøksadresse på Hammersborg torg 1 i Oslo. Banken hadde 57 (63) fast ansatte per
31.12.2016. I tillegg benyttes konserntjenester fra OBOS BBL.
Banken har i 2016 etablert eget boligkredittselskap som konsolideres slik at OBOS-banken utgjør et
bankkonsern bestående av OBOS-banken AS (morbank) og OBOS Boligkreditt. Banken benytter også Eika
Boligkreditt for tilgang til OMF-markedet, men eierskapet til Eika Boligkreditt ligger i OBOS BBL (11,9 %) og
konsolideres dermed ikke. OBOS-banken har i løpet av året undertegnet en avviklingsavtale med Eika
Boligkreditt AS. Selskapet vil fortsatt benyttes som finansieringskilde for OBOS-banken for allerede overført
portefølje.2.2
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2 Risikostyringsansvarliges vurdering av utviklingstrekk 2016
2016 var OBOS-bankens tredje hele driftsår etter at OBOS’ spare- og utlånsvirksomhet i november 2013 ble
overført til OBOS-banken. De viktigste hendelser og utviklingstrekkene i 2016 for banken var;











Samlet forvaltningskapital har vokst fra 22,66 mrd. kroner ved inngangen til 2016 til 27,81 mrd.
kroner per 31.12.16. Inkluderer man lån formidlet til Eika Boligkreditt har forretningskapital økt fra
30,21 mrd. kroner til 35,03 mrd. kroner.
Bankens underliggende lønnsomhet og vekst har utviklet seg i tråd med forventningene ved inngangen
til året. Utlånsveksten er sterkere enn gjennomsnittet i bankmarkedet.
Innskudd har vært et satsningsområde gjennom 2016, og innskuddsveksten har vært høy.
Oljeprisfallet med påfølgende norsk konjunkturnedgang har så langt ikke påvirket OBOS-bankens
resultat. Banken ser ikke tegn til forverring i betalingsadferd eller kredittkvalitet i bankens utlån.
Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er god.
Banken etablerte i 2016 OBOS Boligkreditt AS som heleid datterselskap. Både banken og obligasjoner
med fortrinnsrett (OMF) utstedt av OBOS Boligkreditt er ratet av Moodys på hhv. Baa1 og AAA. OBOS
Boligkreditt utstedte 4,59 milliarder kroner i OMF-markedet i 2016, og oppstarten har vært vellykket.
OBOS-banken har undertegnet en avviklingsavtale med Eika Boligkreditt AS.
Kapitaldekningen pr. 31.12.2016 er 17,36 % (16,77 %), kjernekapitaldekningen 16,09 % (15,25 %) og
ren kjernekapitaldekning 15,24 % (14,23 %).
Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig ble først innført 1. juli 2015. Deretter ble den endret 14.
desember 2016. For OBOS-banken er den mest relevante endringen at lån ikke skal innvilges dersom
kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
OBOS-banken jobbet i 2016 med forberedelser for å kunne tilby kredittkort fra egen balanse.
Prosjektet ble fullført i løpet av året, og OBOS-bankens kredittkort ble lansert 1. januar 2017.

Makrobildet ble gjennom 2016 preget av fortsatt lav oljepris, lavt rentenivå og kronekurs, samt sterk økning i
boligpriser;










Ved inngangen til 2016 var det knyttet stor spenning til virkningene av den lave oljeprisen. Norsk
økonomi har vært i en konjunkturnedgang siden oljeprisfallet i 2014, og BNP-veksten for fastlandsNorge var i fjor den laveste siden finanskrisen.
Samtidig ser det ut som ringvirkningene for økonomien for øvrig har vært mindre enn ventet. Lave
renter, svak krone og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til å holde aktiviteten opp i
fastlandsøkonomien. Innskudd har vært et satsningsområde gjennom 2016, og innskuddsveksten har
vært høy.
Norges Banks rentebane indikerer langvarig lav rente. Fortsatt lave renter vil kunne stimulere norsk
økonomi fremover, selv om rentene skulle øke noe de neste årene
Det har vært høy korrelasjon mellom endringer i oljeprisen og endringer i kronekursen siden
oljeprisfallet startet i 2014. Svekkelsen av kronen har bedret konkurranseevnen til norske bedrifter
betydelig de siste årene og moderert virkningene av oljeprisfallet.
Høy boligprisvekst og lav rente har stimulert boliginvesteringene, som økte kraftig gjennom 2015 og
2016. Boligprisveksten var særlig sterk i Oslo og Østlandsområdet.
Markedsuro preget verdipapirmarkedene ved inngangen til 2016 som ga seg utslag i høye risikopåslag
på obligasjonsfinansiering, både for seniorobligasjoner og OMF. Gjennom året har risikopåslagene
igjen blitt redusert.

Den regulatoriske utviklingen er fortsatt preget av innføringen av CRD IV, med virkemidler som øker bankenes
generelle motstandskraft. Dette inkluderer økte krav til ren kjernekapital. Videre har Finanstilsynet innført
virkemidler som øker kapitalkravet på visse typer utlån, herunder pilar 1-virkemidler gjennom tilstramming av
IRB-modeller. OBOS-banken benytter standardmetoden og er således ikke berørt av denne innstrammingen,
men imøteser en mer risikosensitiv standardmetode. Tilsynspraksis gjennom pilar 2-virkemidler ble endret
gjennom Rundskriv 12/2016. Til slutt er det innført virkemidler som direkte begrenser tilbudet av kreditt,
herunder ble boliglånsforskriften strammet inn i desember 2016 med strengere krav til gjeldsbelastning i
forhold til inntekt, sterkere kontroll med belåningsgrad samt gjeldsbetjeningsevne.
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3 Konsolidering
OBOS-banken er et konsern etter opprettelsen av OBOS Boligkreditt, og konsoliderer dette som datterselskap.
Det er ikke andre datterselskaper i bankkonsernet OBOS-banken.

4 Kapitaldekning
4.1
ANSVARLIG KAPITAL
OBOS-bankens ansvarlige kapital består av følgende poster:
Beløp i tusen kroner

31.12.2016

31.12.2015

Aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital
Kvalifiserende del av periodens resultat
Sum balanseført egenkapital
Justeringer i ren kjernekapital knyttet til regulatoriske filtre
Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler
Sum ren kjernekapital
Fondsobligasjon, hybridkapital
Sum kjernekapital
Ansvarlig kapital og annen tilleggskapital (ex. pål. renter)
Sum ansvarlig kapital

897 600
712 500
241 134
30 130
1 881 264
-14 568
-74 216
1 792 480
99 800
1 892 280
149 788
2 042 068

897 500
412 500
94 367
146 766
1 551 133
-74 288
-79 157
1 397 688
99 819
1 497 507
149 730
1 647 237

Tabell 1: Ansvarlig kapital

OBOS Finans Holding eier 100 % av bankens egenkapital.
Banken har utstedt ett ansvarlig obligasjonslån på 150 mill. kroner. Det ansvarlige lånet ble utstedt 17.06.2015
med en løpetid på 10 år og har første ordinære innløsningsrett 5 år etter utstedelsesdato. Lånet løper med en
kupongrente tilsvarende 3 måneders NIBOR + 1,65 prosentpoeng p.a. Utsteder har rett til å innløse lånet
dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at lånet ikke lenger kvalifiserer som kjernekapital
eller tilleggskapital.
OBOS-banken har også utstedt ett evigvarende fondsobligasjonslån på 100,0 mill. kroner. Med fradrag for
transaksjonskostnaden utgjør fondsobligasjonen 99,8 mill. kroner. Fondsobligasjonen ble utstedt 17.06.2015
og har første ordinære innløsningsrett 5 år etter utstedelsesdato. Fondsobligasjonen løper med en
kupongrente tilsvarende 3 måneders NIBOR + 3,15 prosentpoeng p.a. Fondsobligasjonen er klassifisert som
egenkapital i selskapets balanse. OBOS-banken har rett til å innløse fondsobligasjonen dersom offentlige
reguleringer medfører endringer som gjør at den ikke lenger kvalifiserer som kjernekapital eller tilleggskapital.
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4.2
BEREGNINGSGRUNNLAG
Beregningsgrunnlaget er fordelt på engasjementskategorier som følger:
Beløp i tusen kroner

31.12.2016

31.12.2015

Stater og sentralbanker
Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)
Offentlige foretak
Multilaterale utviklingsbanker
Internasjonale organisasjoner
Institusjoner
Foretak
Massemarkedsengasjementer
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer
Høyrisikoengasjementer
Obligasjoner med fortrinnsrett
Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating
Andeler i verdipapirfond
Egenkapitalposisjoner
Øvrige engasjementer
Sum beregningsgrunnlag kredittrisiko etter standardmetode
Markedsrisiko
Sum beregningsgrunnlag markedsrisiko etter standardmetode
Operasjonell risiko
Sum beregningsgrunnlag operasjonell risiko etter basismetode
CVA-risiko
Sum beregningsgrunnlag for CVA-risiko etter standardmetode

31 213
0
0
0
0
158 183
0
0
8 243 932
55 250
0
259 363
0
0
0
2 445 419
11 193 360
0
0
520 262
520 262
48 425
48 425

0
0
0
0
0
131 365
0
0
6 917 207
70 148
0
195 522
0
0
289
1 993 752
9 308 283
0
0
428 079
428 079
86 300
86 300

Samlet beregningsgrunnlag alle risikoer Pilar 1

11 762 047

9 822 662

Tabell 2: Beregningsgrunnlag

4.3
KAPITALDEKNING OG LEVERAGE RATIO
Kapitaldekning
Ren kjernekapitaldekning
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning
Tabell 3: Kapitaldekning

31.12.2016

31.12.2015

15,24 %
16,09 %
17,36 %

14,23 %
15,25 %
16,77 %

OBOS-bankens beregningsgrunnlag for kredittrisiko er basert på standardmetoden og ikke interne
målemetoder. Utlån med pant i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdi, herunder også fellesgjeld til borettslag
har 35 % risikovekt. Majoriteten av bankens utlån har denne risikovekten. Utlån med belåningsgrad utover 80
% samt utlån til sameier har risikovekt 100 %. Bankens innskudd i hovedbankforbindelse har risikovekt 20 %,
mens bankens øvrige likviditet i hovedsak er plassert i obligasjoner med fortrinnsrett med 10 % risikovekt.
Beregning av kapital for operasjonell risiko gjøres etter basismetoden. Beregning av for svekket
kredittverdighet hos motpart beregnes etter standardmetoden for CVA-risiko.

Leverage ratio

31.12.2016

31.12.2015

6,15 %

5,66 %

Tabell 4: Leverage ratio
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Finansdepartementet har fastsatt minstekrav på leverage ratio på 3 % fra 30. juni 2017, og med 2 % buffer for
banker, totalt 5 %. OBOS-banken benytter konverteringsfaktorer fra standardmetoden for poster utenfor
balansen.

5 Risikostyring i OBOS-banken
OBOS-bankens risikostyring inkluderer identifikasjon, måling og vurdering av alle risikoer som kan påvirke
bankens målsettinger. Risikostyringen er en sentral funksjon i organisasjonen og omfatter hele virksomheten
og alle ansatte. Det overordnede formålet med risikostyringen er å sikre at banken oppnår de fastsatte mål,
sikre effektiv drift og håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål. Videre er
det viktig å sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet samt at banken opererer i samsvar med
relevante lover, regler og interne retningslinjer. Risikotaking er fundamentet for all bankdrift, og det er således
viktig at lønnsomhet vurderes i forhold til risiko.
Det er styrets oppgave å fastsette bankens risikoprofil. Risikoprofilen er et uttrykk for hvor mye risiko banken
er villig til å påta seg og skal dermed legge grunnlaget for bankdriften. Med dette som utgangspunkt, settes
grenser for hvor høy inntjeningen i banken kan være. Med lav risiko blir frihetsgradene færre, noe som i neste
instans reduserer inntjeningspotensialet. Bankens risikoprofil knyttes til de mest vesentlige risikokategorier og
skal så langt det er mulig uttrykkes i form av rammer for eksponering eller klare retningslinjer.
Banken har definert at virksomheten skal drives med lav risikoprofil. Det betyr at OBOS-banken kun skal påta
seg risiko som forstås, kan følges opp og som ikke vil skade bankens omdømme. Inntjening skal være et
resultat av bankens kundeaktiviteter.
Figuren nedenfor illustrerer OBOS-bankens styrende organer, samt konsept med tre forsvarslinjer for
risikostyring og internkontroll:

Figur 3: Styrende organer samt risikostyring og internkontroll i OBOS-banken
OBOS-banken
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OBOS-bankens styre skal sikre at virksomhetsstyringen er organisert slik at den sikrer styring av risiko innenfor
vedtatt risikoprofil, og i samsvar med vedtatte strategier og retningslinjer. Styret har det overordnede ansvaret
for å påse at banken har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra dens risikoeksponering, samt sørge for
at banken er kapitalisert med hensyn på regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyring og
internkontroll er tilstrekkelig robust. Dette gjelder både i forhold til egen vurdering, men også at denne er i
samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre
strategier og retningslinjer for risikostyringen innenfor definerte risikoområder. Strategiene revideres jevnlig av
styret (minst årlig).
OBOS-banken har eget revisjons- og risikoutvalg som ble etablert i 2016. Kontrollkomiteen ble avviklet i 2016.
Komiteen førte tilsyn med at styret og ledelsen fulgte lovverket. Kontrollkomiteens oppgaver er nå fordelt
mellom de andre forsvarslinjene, primært complianceansvarlig og internrevisjonen.
Ledelsen og administrasjonens oppgave er å tilpasse bankvirksomheten til den styrevedtatte risikoprofilen og
legge til rette for å oppnå et resultat som svarer til styrets resultatmål. Daglig leder har ansvar for at det er
etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll som er basert på strategier og retningslinjer som er fastsatt
av styret. Daglig leder er ansvarlig for at det etableres et robust kontrollmiljø på alle nivåer i banken, og påser
gjennom en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer at disse er forsvarlig ivaretatt og i samsvar
med styrets retningslinjer. Daglig leder sørger videre for at bankens risikostyring og internkontroll er
dokumentert i henhold til lover, regler, forskrifter og vedtekter. Dette inkluderer en årlig gjennomgang av den
samlede risikosituasjonen som fremlegges til behandling i styret.
Førstelinjeforsvaret utøves av bankens forretningsområder privatmarked og bedriftsmarked, samt av andre
enheter som opptar eksponering mot forskjellige risikotyper. Forretningsområdene er den utøvende
funksjonen som har ansvar for daglig drift og oppfølging av gjeldende rutiner. Ledere for bedriftsmarkedet og
privatmarkedet skal aktivt vurdere hvorvidt risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt innen
sine respektive ansvarsområder. Det samme gjelder risikotakere knyttet til finansiering av bankens virksomhet,
samt plassering av bankens likviditetsportefølje.
Andrelinjeforsvaret utgjøres av risikostyring og compliance. Bankens risikostyringsfunksjon rapporterer til
daglig leder. Bankens risikostyringsfunksjon er uavhengig og skal ikke være involvert i utøvelsen av tjenester
og aktiviteter som kontrolleres. Risikostyringsfunksjonen har ansvaret for å overvåke den totale
risikosituasjonen og rammeverket for risikostyring, herunder internkontroll og aggregering av risiko.
Risikostyring har videre ansvaret for å kontrollere at bankens risikostrategi og andre retningslinjer for
risikostyring følges opp, at metoder og verktøy knyttet til risikostyring videreutvikles samt ansvar for bankens
ICAAP og Pilar 3-rapportering. Risikostyringsfunksjonen har et tett samarbeid med forretningssiden for å
kunne identifisere, måle og kontrollere risiko. Bankens compliancefunksjon er også uavhengig og ikke involvert
i utøvelsen av tjenester og aktiviteter som kontrolleres. Compliancefunksjonen kontrollerer at banken oppfyller
sine forpliktelser etter regelverket og foretar regelmessige kontroller av at interne retningslinjer, prosedyrer og
tiltak er tilstrekkelig effektive. Videre vurderer compliance tiltak som må iverksettes for å avhjelpe manglende
etterlevelse av regelverket samt sikrer at relevante endringer i regelverket fanges opp. Compliance skal også
følge opp at endringene innen rimelig tid før de trer i kraft, gjøres kjent for relevante ansatte og tillitsvalgte i
banken, og at bankens virksomhet tilpasses endringene. Compliancefunksjonen gir råd og veiledning om
bankens forpliktelser etter regelverket til bankens ledelse, ansatte og andre som yter tjenester på vegne av
banken. Ved introduksjon av nye produkter eller vesentlige endringer i organisering, rutiner etc. vurderer
compliancefunksjonen endringene i lys av regelverket.
Risikostyringsfunksjonen og compliancefunksjonen rapporterer kvartalsvis til ledelse og styret med en samlet
oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer, slik at ledelsen, risikoutvalget og styret kan påse at
risikoeksponeringen er innenfor fastsatte rammer.
Tredjelinjeforsvaret utgjøres av internrevisjonen, og er utkontraktert til EY. Internrevisjonen foretar
systematiske risikovurderinger og undersøkelser av internkontrollen for å sikre at den virker på en
hensiktsmessig og betryggende måte, og opererer uavhengig av administrasjonen. Internrevisor har
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møterett i styremøter. Styret fastsetter årsplan basert på egen risikovurdering og EY gjennomfører prosjekter
som løpende blir rapportert til styret.

6 Risikoområder
OBOS-banken har vedtatt en overordnet risikostrategi som gir en beskrivelse av hele bankens risikostyring og
risikoprofil. For de viktigste risikoområdene er det etablert egne strategidokumenter. I tillegg har banken
etablert et eget dokument for overordnet styring og kontroll som omhandler de overordnede prinsipper for de
ulike strategiene. Figuren nedenfor illustrerer denne sammenhengen:

Styring og kontroll

Strategi for
operasjonell risiko

Risikostrategi

Kapitalstrategi

Likviditetsstrategi

Kredittstrategi

Strategi for
markedsrisiko

Figur 4: Oversikt over viktigste risikoområder med strategier og spesiell oppfølging

For hver risiko er det definert risikoappetitt:
Operasjonell
risiko

Likviditetsrisiko

Kredittrisiko

Markedsrisiko

Risikopolicy

Lav

Moderat

Lav

Lav

Lav

I det følgende gis en mer detaljert beskrivelse av bankens strategier innenfor de viktigste risikoområder.
6.1
KREDITTRISIKO
6.1.1 Generelt
OBOS-banken tilbyr lån og garantier til privatmarkedet og bedriftsmarkedet, med hovedfokus på henholdsvis
OBOS-medlemmer og boligselskaper. OBOS-konsernet har høy kompetanse innen eiendom, og OBOSbanken søker å kapitalisere på denne, noe som gjenspeiler seg i bankens utlånsportefølje.
Eiendomsmarkedet, og spesielt boligmarkedet, har tradisjonelt hatt lave tap, og grundig kjennskap til kundene
og deres virksomhet bidrar også til lav kredittrisiko for OBOS-banken.
Bankens geografiske virkeområde er definert som områder hvor OBOS driver sin virksomhet i form av
boligbygging, forvaltning eller næringsvirksomhet. Historisk har utlånsvirksomheten i OBOS-konsernet vært
konsentrert mot kunder i Oslo og Akershus. I de senere år er nedslagsfeltet utvidet, men hovedtyngden av
utlånsvolumet forblir likevel i Oslo og Akershus.
Kredittrisiko defineres som fare for tap som følge av at OBOS-bankens kunder og andre motparters manglende
evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser. Risikoområdet kreditt omfatter motpartsrisiko,
verdiforringelsesrisiko og konsentrasjonsrisiko. Disse risikoene betraktes både på portefølje- og på individnivå.
Kredittrisiko er OBOS-bankens største risikoområde. Bankens samlede engasjementsbeløp var 32,1 mrd.
kroner per 31.12.2016:
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Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og pengemarkedsfond
Finansielle derivater
Sum balanseposter (utlån, bankinnskudd og verdipapirer)
Stilte garantier
Ubenyttede kreditter
Innvilgede lånetilsagn
Sum utenombalanseposter

59 769
259 445
23 860 923
3 451 279
69 223
27 700 640
180 546
872 096
3 316 684
4 369 326

55 168
561 805
19 602 816
2 242 367
93 418
22 559 181
169 081
778 845
3 679 474
4 627 673

Samlet engasjementsbeløp

32 069 966

27 186 854

Tabell 5: Samlet engasjementsbeløp

Banken risikoklassifiserer utlån og garantier basert på engasjementenes belåningsgrad:
Pr. 31.12.2016
ID

Klasse navn

Brutto utlån

1

Boliglån med pant <60%

17 287 736

2

Boliglån med pant 6080%

3
4
5

Næringslån med pant
>80%

6

Boliglån uten pant

7

Næringslån uten pant

Ind nedskr

3 109 796

-1 171

Boliglån med pant >80%

915 098

-570

Næringslån med pant
<80%

237 846

Sum

Ubenyttet

Garantier

Innvilget

Sum

i%

708 176

17 653

2 402 215

20 415 780

72,4%

17 763

432 121

3 558 510

13,0%

689

127 157

1 042 375

3,8%

130 650

33 050

401 546

1,0%
0,0%

2 318 309

-6 122

14 818

9 763

322 140

2 658 909

9,7%
0,0%

23 868 785

-7 862

872 096

27 417

3 316 684

28 077 120

100%

Tabell 6: Risikoklassifisering av utlån og garantier pr 31.12.2016

Pr. 31.12.2015
ID

Klasse navn

Brutto utlån

1

Boliglån med pant <60%

13 361 820

2

Boliglån med pant 60-80%

3

Boliglån med pant >80%

4

Næringslån med pant
<80%

5

Næringslån med pant
>80%

6

Boliglån uten pant

7

Næringslån uten pant

Sum

Ubenyttet

Garantier

Innvilget

Sum

660 073

14 173

2 528 777

16 564 843

68,8
%

14 408

637
- 998

4 022 653

16,7
%

923 958

452

174 863

1 099 272

4,6%

84 020

91 990

75 990

252 000

1,0%

3 371 119

Ind nedskr

-871

i%

0,0%
1 867 647

-4 091

11 923

16 218

262 119

2 153 817

8,9%
0,0%

19 608 564

778 845

30 391

3 679 747

24 092 585

100%

Tabell 7: Risikoklassifisering av utlån og garantier pr. 31.12.2015
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Risikoklasse 6, boliglån uten pant, er i all vesentlighet utlån til eierseksjonssameier med pant i
fordringsmassen.
Banken har også utviklet et forbedret risikorapporterings- og målesystem, for også å kunne risikoklassifisere
utlånene gjennom en vurdering av både sannsynlighet for mislighold og tap gitt mislighold per kunde. Utlån er
klasset etter dette systemet for første gang per 31.12.2016:
Beløp i tusen kroner

1 – Lav risiko
2 – Middels risiko
3 – Høy risiko
4 – Misligholdt
Sum før nedskrivninger
Nedskrivning (individuelle og gruppe
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.2016

Utlån

Garantier

Ubenyttede
kredittrammer

Sum

21 020 174
2 511 460
282 301
55 254
23 868 785
-7 862
23 860 923

27 417
27 417
27 417

814 312
54 332
3 453
872 096
872 096

21 861 499
2 565 791
285 753
55 254
24 768 298
-7 862
24 760 436

Tabell 8: Risikoklassifisering

OBOS-banken har definert lav appetitt for kredittrisiko og har en konservativ utlånspolicy. Tap på utlån skal
over tid maksimalt utgjøre 0,2 % av sum utlån. Bankens kredittstrategi er vedtatt av styret, og denne vurderes
minimum årlig.
OBOS-bankens kredittvirksomhet reguleres gjennom kredittstrategi og er operasjonalisert i bankens
kreditthåndbok. Lån innvilges kun til kunder med dokumentert betjeningsevne og vilje. Kunden skal være i
stand til å betjene sin gjeld med løpende inntekter/inntjening. Spesifikke rammer vedrørende betjeningsevneog vilje er fastlagt i kreditthåndboken. Utlån skal ha tilfredsstillende sikkerhet innenfor et forsvarlig
verdigrunnlag og vedtatte interne rammer.
6.1.2 Bedriftsmarkedet
OBOS-bankens balanseførte bedriftsmarkedsportefølje var 13,24 mrd. kroner per 31.12.2016 (10,26 mrd.
kroner). I tillegg til egen portefølje har OBOS-banken formidlet 7,22 mrd. kroner til Eika Boligkreditt. OBOSbankens utlån til bedriftsmarkedet har generelt lave belåningsgrader.
Utlån til bedriftsmarkedet består i hovedsak av utlån til boligselskapskunder forretnings-/regnskapsført av
selskap i OBOS-konsernet eller boligbyggelag tilknyttet NBBL. Boligselskapskunder som ikke er tilknyttet
forannevnte vurderes etter egne kriterier. Selskapsstrukturer som normalt finansieres inkluderer:





Borettslag
Boligaksjeselskap
Eierseksjonssameie
Andre selskapsformer som relateres til boligformål (ikke ANS, KS, AS og DA)

Per 31.12.2016 bestod utlånsmassen i bedriftsmarkedet stort sett av borettslagslån som er regnskapsført eller
forvaltet av OBOS:
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Forvaltet av OBOS

Forvaltet av andre
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Figur 5: Tilknytningsform. Mnok.
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Figur 6: Selskapsform. Mnok.
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Figur 7: Geografisk fordeling av BM-porteføljen. Mnok.
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Det kan også ytes finansiering til utbyggingsselskaper med annen selskapsstruktur enn boligselskaper i
utbyggingsprosjekter i regi av OBOS (egenregi/samarbeidsprosjekt).
I tillegg kan det også ytes finansiering til selskaper som driver med utleievirksomhet relatert til boligformål.
Finansiering til formål med kombinasjon av bolig og næring og kunder som drifter utleievirksomhet gjennom
et lovpålagt registrert selskap kan også vurderes. Boligselskapenes gjeldsbetjeningsevne og soliditet er
avgjørende elementer i kredittvurderingen. Lån sikres med pant i boligselskapets eiendom. Til boligselskaper
ytes prosjektlån, nedbetalingslån til finansiering av nybygg, vedlikehold og rehabilitering, kassekreditter og
byggherregarantier. Utlån og garantier til borettslag og boligaksjeselskaper gis med full pantesikkerhet. Utlån
og garantier til boligsameier gis uten sikkerhet (blanco) eller mot factoringpant.
6.1.3 Privatmarkedet
OBOS-bankens balanseførte privatmarkedsportefølje var 10,62 mrd. kroner per 31.12.2016 (9,35 mrd.
kroner).
OBOS-bankens typiske kunde i privatmarkedet er OBOS-medlem, bosatt i Oslo eller Akershus og har
nedbetalingslån med pant i bolig. Utlånsmassen gjenspeiler OBOS-bankens strategiske fundament, dvs. å
prioritere det forretningspotensial som ligger i OBOS’ medlemsmasse. Andelen kunder som er OBOSmedlemmer er svært høy:
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Figur 8: PM kundefordeling. Mnok.
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Den geografiske fordelingen er som følger:
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Figur 9: Geografisk fordeling PM-porteføljen. Mnok.

Ved kredittvurderinger er kundenes betjeningsevne den viktigste vurderingsparameteren. Betjeningsevnen
vurderes for å sikre at denne er tilstrekkelig til å betjene gjeldsbelastningen. Som en del av vurderingen
vektlegges også stabiliteten på betalingsevnen. I tillegg vurderes betalingsviljen, som baserer seg på interne
og eksterne data. Hovedregelen er at finansiering kun tilbys mot tilfredsstillende sikkerhet, det vil si pant i
eiendom med belåning godt innenfor eiendommens verdigrunnlag. Sikkerhetsobjektene skal være registrert i
Norge.
Produktporteføljen består av boliglån, boliglån ung, rammelån, finansieringsbevis, mellomfinansiering,
prosjektfinansering, OBOS Nyboliglån samt OBOS LittExtra.
6.1.4 Mislighold og nedskrivninger
Banken foretar vurderinger av individuelle og gruppevise nedskrivninger i henhold til utlånsforskriften.
Nedskrivninger gjennomføres når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet, og kan ha
sammenheng med misligholdets alder. OBOS-banken definerer mislighold når kunden ikke har betalt forfalt
termin innen 32 dager. Misligholdte engasjementer per 31.12.2016 fordeler seg aldersmessig som følger:
Hovedstol, beløp i tusen kroner
1-31 dager
32-60 dager
60-90 dager
> 90 dager
Sum brutto forfalte engasjementer >=32 dager

31.12.2016

31.12.2015

232 855
35 954
7 896
11 669
55 519

261 099
23 267
5 741
46 890
75 897

Tabell 9: Aldersfordelte restanser og mislighold

Basert på restanser og mislighold, samt øvrige objektive kriterier er det foretatt følgende nedskrivninger per
31.12.2015:
Beløp i tusen kroner
Nedskrivninger på individuelle utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån
Sum tapskostnader

31.12.2016

31.12.2015

2 065
48
2 113

4 066
614
4 680

Tabell 10: Tap
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6.2
LIKVIDITETSRISIKO OG BALANSESTYRING
Likviditetsrisiko er risikoen for at OBOS-banken ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall, samt
risikoen for at banken ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk.
Samtidig vurderes risikoen for å ikke tilfredsstille regulatoriske krav. Likviditet er helt avgjørende for finansiell
virksomhet, men denne risikokategorien vil ofte være betinget av at andre hendelser, interne eller eksterne,
skaper bekymring for bankens evne til å gjøre opp for seg.
Etableringen av OBOS Boligkreditt innebærer at banken nå selv utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, som
vurderes å redusere likviditets- og finansieringsrisikoen. OBOS-banken søker å opprettholde en jevn
forfallsprofil for utstedt verdipapirgjeld:
4 000

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2017

2018

2019

Senior obligasjoner

2020
OMF'er

2021

2022

Fondsobligasjoner

2023

2024

>2024

Ansvarlige lån

Tabell 11: Langsiktig finansiering, forfallsprofil

Banken har hatt høyt fokus på innskudd gjennom 2016. Innskuddsdekningen er 59 % i bankkonsernet pr.
31.12.2016 (57 %). Et innskuddsprodukt med binding har særlig bidratt til økte innskudd.
Banken hadde en likviditetsportefølje på 3,77 mrd. kroner per 31.12.2015 (2,86 mrd. kroner).
Likviditetsporteføljen har vært under oppbygging både med bakgrunn i regulatoriske krav og utlånsvekst.
Rammen for likviditetsrisikoen er lagt i OBOS-bankens Likviditets- og finansieringsstrategi, som revideres ved
behov og minst årlig. OBOS-bankens likviditetsrisiko er definert som moderat. Bankens likviditetsrisiko krever
særskilt oppfølging. En forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at
disse innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at man står ovenfor en vesentlig likviditetsrisiko.
En grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyternes tillit, er at banken alltid har tilstrekkelig likviditet
til å dekke løpende forpliktelser. Bankens business controller og avdeling Konsernfinans i OBOS har en
utøvende rolle i likviditetsstyringen. Disse enhetene har derfor et selvstendig ansvar i å utøve sine roller
innenfor fastsatte interne og eksterne rammer. Bankens business controller er også daglig leder i OBOS
Boligkreditt. Risikostyringsansvarlig i OBOS-banken har kontrollerende rolle og ansvar for overvåkning og
rapportering.
OBOS-banken skal ha en samlet likviditet som skal være tilstrekkelig til å dekke opp for likviditetsbehov som
skyldes:




Budsjettert likviditetsbehov neste 12 måneder, herunder refinansiering av eksisterende lån med
gjenstående løpetid på under 1 år
Uventet likviditetsbehov iht. gjeldende rammer (overlevelseshorisonter) og forutsetninger for
stresstester
Regulatoriske minstekrav
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Det uventede likviditetsbehovet er definert gjennom egenutviklede stresstestmodeller som tar for seg fire ulike
scenarioer:





Normalprognose eks. ekstern finansiering
En generell markedskrise.
En bankspesifikk krise
En kombinasjon av generell krise og bankspesifikk krise

Rammene for stresstestene fastsettes i form av overlevelseshorisonter i de ulike scenariene. Stresstesten og
prognoseverktøyene danner sammen grunnlaget for å fastsette krav til likviditetsbufferens størrelse.
De regulatoriske minstekravene inkluderer Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net Stable Funding Ratio
(NSFR). LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen
av likvide eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører
at institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I
den sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten
på innskuddene vil få økt betydning. Regulatorisk minstekrav for LCR for foretak som ikke er ansett som
systemviktige er 80 % fra 31.12.2016 og 100 % fra 31.12.2017.
Et minstekrav til stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio, «NSFR») er foreslått innført i 2018. Inntil det
foreligger konkrete anbefalinger fra EBA, og inntil den endelige definisjonen av NSFR er klar, vil Finanstilsynets
beregning av NSFR være basert på Baselkomitéens endelige anbefalinger fra oktober 2014. Banken hadde
NSFR på 125 % per 31.12.2016.
Det er også utarbeidet beredskapsplan for håndtering av likviditetskriser. Planen omhandler de utfordringer
bankens ledelse kan få i krisesituasjoner og er en del av likviditets- og finansieringsstrategien.
Beredskapsplanen tar utgangspunkt i tre krisesituasjoner (nivåer):
1. Potensiell krise
2. Krise
3. Alvorlig krise
Potensielle eller reelle kriser kan være enten institusjonsspesifikke, dvs. at det kun er OBOS-banken eller
OBOS-konsernet som opplever en likviditetskrise, eller generelle, dvs. at et flertall av markedsaktørene
opplever en krise. Dersom en krise har oppstått eller det oppfattes å være stor fare for at en likviditetskrise vil
oppstå i løpet av kort tid, skal tiltak for å unngå eller redusere effekten av en eventuell krise vurderes.
Beredskapsplanen definerer bankens beredskapsgruppe, samt retningslinjer for hvordan beredskapsgruppen
skal opptre gitt forskjellige kritikaliteter.
6.3
MARKEDSRISIKO
Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte framtidige inntekter som følge av endringer i markedspriser eller
-kurser. Risikoen oppstår hovedsakelig i forbindelse med bankens investeringer i verdipapirer og som følge av
innlånsvirksomhet gjennom utstedelse av verdipapirer.
OBOS-banken har definert lav appetitt for markedsrisiko i virksomheten. OBOS-banken tar ikke valutarisiko
og aksjerisiko. Per 31.12.2016 hadde banken ingen slik eksponering. Markedsrisikostrategien inneholder
definerte posisjonsrammer. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for bankens aktiviteter
i kapitalmarkedet.
Bankens markedsrisiko vil normalt bestå av rente- og kredittspreadrisiko. Bankens renterisiko oppstår som
følge av mulige endringer i de underliggende markedsrentene, og er knyttet til forskjeller i renteforfall på
bankens innlåns- og utlånsvirksomhet, samt fra likviditetsbufferen i banken.
Bankens rentestyringsstrategi tilsier at banken skal søke å redusere renterisikoen så langt det lar seg gjøre
innenfor normal innlåns- og utlånsvirksomhet. Herunder blir renterisikoen ved fastrentelån til kunder redusert
ved å inngå rentesikringsavtaler. Banken har fastsatt konservative rammer for plassering av bankens
likviditetsbuffer og eventuell overskuddslikviditet, noe som begrenser bankens risiko knyttet til forvaltningen av
bankens likviditetsportefølje.
OBOS-banken
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Banken måler renterisiko ved en parallellforskyvning av rentekurven med ett prosentpoeng. Alle rentesensitive
poster på og utenfor balansen, tas med i denne beregningen. Konsekvensen er uttrykt som endring i nåverdier
av fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringen:
Beløp i tusen kroner
Innskudd og fordringer på kredittinstitusjoner
Sertifikater og obligasjoner
Utlån, fastrente pr. konto
Flytende utlån
Derivater
Sum aktiva
Obligasjon, fastrente
Utstedt verdipapirgjeld, flytende rente
Flytende innlån (innskudd)
Derivater
Sum passiva
Totalt

31.12.2016

31.12.2015

-296
-17 643
-306
-46 397
-105 016
-169 659
101 050
5 973
23 217
12 606
142 847

-926
- 7 938
-534
-38 498
-138 842
-187 738
126 038
10 236
18 639
10 563
165 476

-26 812

-22 262

Tabell 12: Sensitivitet av 1 % parallellskift i markedsrenter

Kredittspreadrisiko stresstestes basert på Finanstilsynets metode som beskrevet i rundskriv 12/2016.
6.4
OPERASJONELL RISIKO
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller
systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliancerisiko, som
er risikoen for tap forårsaket av brudd på lover og regler eller tilsvarende forpliktelser, samt juridisk risiko. Dette
er en risiko som ofte følger av problemstillinger omkring dokumentasjon og tolkning av kontrakter og varierende
rettspraksis der OBOS-banken driver virksomhet.
OBOS-banken har definert lav appetitt for operasjonell risiko i virksomheten.
Tiltak som er av forebyggende og risikoreduserende karakter står sentralt. Disse tiltakene bidrar til at risikoen
blir lavere enten ved at antall hendelser med tap i en gitt periode blir lavere, eller ved at tap pr. hendelse blir
lavere. OBOS-banken registrerer løpende data knyttet til operasjonelle risikoer gjennom
hendelsesrapportering. OBOS-bankens kategorisering av operasjonelle risikoer tar utgangspunkt i de ulike
tapshendelseskategoriene som benyttes av Finanstilsynet:








Internt bedrageri
Eksternt bedrageri
Ansettelsesvilkår, sikkerhet på arbeidsplassen
Kunder, produkter og forretningspraksis
Skade på fysiske eiendeler og avbrudd i drift og/eller systemer
Oppgjør, levering og annen transaksjonsbehandling
Nøkkelpersonrisiko

Operasjonell risiko analyseres også som et ledd i bankens ICAAP hvor det beregnes kapitalbehov for
operasjonell risiko. Operasjonell risiko beregnes etter basismetoden med utgangspunkt i bankens
gjennomsnittlige inntekter de tre siste år. OBOS-banken har vært bevisste på at man i oppstartsfasen hadde
noe høyere operasjonell risiko enn i ordinær drift. Denne risikoen er blant annet knyttet til ny selskapsstruktur,
nye banksystemer samt omlegging av rutiner og praksis fra den gamle utlåns- og innskuddsvirksomheten i
OBOS BBL. I tillegg var det mange nyansatte. Banken oppfatter nå at risiko knyttet til oppstart er vesentlig
redusert og anser virksomheten for å være i ordinær drift.
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko var 520 mill. kroner per 31.12.2016 (428 mill. kroner).
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6.5
FORRETNINGSRISIKO/STRATEGISK RISIKO
Forretningsrisiko er risiko knyttet til svingninger i resultatet på grunn av endringer i eksterne forhold som
markedssituasjonen, endrede reguleringer eller bortfall av inntekter som følge av svekket omdømme.
Håndteringen av OBOS-bankens forretningsrisiko skjer i første rekke gjennom strategiprosessen og ved
løpende arbeid for å ta vare på og forbedre bankens omdømme.

OBOS-banken AS
Org.nr. 911 986 884
Hammersborg torg 1
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 OSLO
Telefon 02334
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