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OBOS er et boligbyggelag
som eies av medlemmene.

I 2014 kjøpte OBOS alle aksjene i BWG Homes ASA, som eier merkevarene
Block Watne og Hetlandhus i Norge. Virksomheten i Sverige drives gjennom
Myresjöhus AB, Kärnhem AB og SmålandsVillan AB. Bildet viser boliger fra
Kärnhem i borettslaget Biskopskolonin som ligger i Växjö i Småland.
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Et historisk godt år
– et solid utgangspunkt
for videre vekst

Resultatet for 2014 er OBOS-konsernets beste resultat
noensinne. Resultatet før skatt i 2014 ble 2 202,0 millioner kroner, mot 1 127,9 millioner kroner i 2013. OBOSkonsernets samlede omsetning var 7 744,8 millioner
kroner. Resultatet skyldes et meget solid driftsresultat.
I tillegg har OBOS i løpet av året solgt 617 utleieboliger
til Oslo kommune med en gevinst på 1 041,9 millioner
kroner, samt solgt seg ned i Veidekke ASA og AF
Gruppen ASA med en samlet gevinst på 443,1 millioner kroner. Dette gir oss et solid utgangspunkt for
videre vekst som skal gi økt bolig- og tjenestetilbud
for våre medlemmer i 2015 og framover.
Vår ambisjon er å være en landsdekkende medlemsorganisasjon og en profesjonell boligforvalter. OBOS
har medlemmer i de fleste av Norges kommuner, og
vi er etablert i de største byregionene. Høsten 2014 ble
fusjonen med Stor-Bergen Boligbyggelag gjennomført.
I skrivende stund er en fusjon med Ålesund Boligbyggelag under arbeid. Vi nærmer oss 370 000 betalende
medlemmer. Dette bekrefter at medlemskap i OBOS
fortsatt er attraktivt, og at våre medlemmer har tillit
til OBOS som sentral aktør i boligmarkedet. OBOS er
nå Norges største boligforvalter med neste 190 000
boliger på landsbasis.
Det er et stort behov for nye boliger i de områder OBOS
er til stede. Nærmere 40 prosent av befolkningsveksten
i 2014 var i Oslo og Akershus. Befolkningen i Oslo alene
økte med over 13 000 i fjor. Vi har som mål å være en
sentral pådriver for by- og stedsutvikling og påvirke
rammebetingelsene for økt boligbygging. Mange parter
må spille sammen for å møte etterspørselen i boligmarkedet og for å bremse den voldsomme prisveksten
på boliger og tomteområder. Myndighetene har gode
intensjoner, men vi etterlyser tydeligere prioriteringer
og handlekraft. Kommunene må sørge for å regulere
mer for boligformål, og plan-prosessene må bli mer
effektive og forutsigbare. Sentrale myndigheter må ha
fokus på utbygging av infrastruktur slik at boligbyggingen kan konsentreres om kollektivknutepunkter.

Det må bygges høyere og tettere. Dagens regelverk
med fordyrende tekniske krav til nye boliger må
forenkles. Vi har fått gjennomslag for vårt forslag om
at halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter
unntas fra tilgjengelighetskravet. Det vil gi en billigere inngangsbillett til boligmarkedet for mange unge
i etableringsfasen.
Behovet for å kunne gi et større og mer variert boligtilbud til våre medlemmer var bakgrunnen for kjøpet
av boligprodusenten BWG Homes som i Norge er mest
kjent for Block Watne. Block Watne bygger småhus og
lave leilighetsbygg i randsonen av bysentra. Vi vet at
mange av våre medlemmer gjerne vil bo mer landlig
i småbarnsfasen. OBOS-medlemmer har nå fortrinnsrett på alle nye boliger som Block Watne legger ut for
salg. Gjennom BWG Homes-kjøpet, har OBOS også blitt
en betydelig aktør og boligprodusent i Sverige med
merkevarene Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan. Vi øker vår inntjening i et marked med sterk
vekst, og vi får tilgang til kompetanse og produksjonsressurser som vi også kan ha glede av i Norge.
OBOS har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg til et
solid selskap. Vi har bygget opp en kompetent organisasjon og har egenkapital som gjør oss robuste til å
håndtere svingninger i boligmarkedet. Vår hovedoppgave står fast; å sørge for fornøyde medlemmer gjennom å skaffe flest mulig og best mulig boliger.
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•

369 566 betalende medlemmer ved utgangen 		
av 2014.

•

30 912 flere betalende medlemmer enn
på samme tidspunkt i fjor.

•

Resultatet før skatt i 2014 ble på 2 202,0 			
millioner kroner.
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•

2 931 nye boliger ble solgt av OBOS-konsernet.

•

Forvalter 86 659 boliger i OBOS-tilknyttede 		
borettslag.

•

Forvalter totalt 2 965 boligselskaper
med til sammen 189 747 boliger.

•

Kjøp av BWG Homes-konsernet.

•

Fusjon med StorBergen Boligbyggelag.

•

Salg av 617 utleieboliger til Oslo kommune.
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369,6

9,2 prosent utlånsvekst i OBOS-banken,
inkludert Eika Boligkreditt, 16,8 prosent
utlånsvekst inkludert oppkjøpet av
privatkundeporteføljen til BNP Paribas.

•

Hovedkontoret i Oslo er Miljøfyrtårn-sertifisert.

•

2 207 ansatte i OBOS-konsernet ved
utgangen av 2014
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"

Kværnerbyen i Oslo.

OBOS skal oppfylle
medlemmenes
boligdrøm.
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Medlemsorganisasjonen

OBOS

_

VISJON
OBOS’ visjon er å være Norges ledende boligselskap og
å oppfylle medlemmenes boligdrøm. Organisasjonen
skal være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og har som formål å skaffe medlemmene bolig og
å forvalte boligene, samt å drive annen virksomhet til
fordel for medlemmene.
SAMVIRKEFORETAK
OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer. Samvirkemodellen er en forutsetning for organisasjonens suksess gjennom 85 år. Viktige prinsipper
for samvirkeforetak er ideen om frivillig og åpent
medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.
Som for andre virksomheter er det også for et samvirkeforetak som OBOS avgjørende å drive lønnsomt.
I et samvirkeforetak er virksomheten hovedmålet, mens
det i et aksjeselskap er den økonomiske fortjenesten
som er hovedmålet. I OBOS blir overskuddet beholdt i
virksomheten, slik at formålet kan oppfylles, til beste
for eierne og samfunnet. I et aksjeselskap går hele eller deler av overskuddet ut til eierne i form av utbytte.
EN LANDSDEKKENDE ORGANISASJON
OBOS er nå etablert i store deler av Norge. Organisa-

sjonen er allerede til stede med virksomhet i de største
byene i Norge og i det sentrale Østlands-området.
Ekspansjonen er et resultat av en villet strategi og har
delvis skjedd gjennom fusjoner med andre boligbyggelag og delvis gjennom å etablere egen virksomhet i disse
områdene. OBOS har medlemmer i nesten alle landets
kommuner. Kjøpet av BWG Homes-konsernet er et ledd
i denne strategien. Merkevaren Block Watne står sterkt
og har en bred geografisk distribusjon som supplerer
OBOS’ ordinære byggevirksomhet svært godt også produktmessig. OBOS er nå Norges største boligbygger.
OBOS har pågående boligprosjekter i alle regionene.
Virksomheten i OBOS er delt inn i regioner. OBOS
Rogaland har regionkontor i Stavanger og et avdelingskontor på Bryne, OBOS Vestfold har regionkontor
i Tønsberg, OBOS Østfold har regionkontor i Fredrikstad,
OBOS Innlandet har regionkontor på Hamar og avdelingskontor på Elverum, OBOS Midt-Norge har regionkontor
i Trondheim og OBOS Stor-Bergen har regionkontor
i Bergen. Med kjøpet av Block Watne er tilstedeværelsen i Norge økt ytterligere. Block Watnes boligproduksjon drives gjennom 19 distriktskontorer fra Trøndelag og sørover.
OBOS-konsernet har i 2014 fått en betydelig virksomhet
i Sverige gjennom BWG-selskapene Kärnhem,
Myresjöhus og SmålandsVillan.

Medlemmer i OBOS’ sju regioner
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OBOS’ styrende organer per 31.12.14

HUSSØKENDE MEDLEMMER

BORETTSLAG

1 delegat per 500 medl.,
min. 1 per borettslag med > 31 leiligheter
GENERALFORSAMLING
21 repr. fra hussøkende

20 repr. fra beboere

REPRESENTANTSKAP

............

47 repr.

KONTROLLKOMITÉ
6 repr.
ANSATTE

6 repr. + 1 vararepr.
3 repr.

REVISJONSUTVALGET

............

............

STYRET
9 medlemmer

KOMPENSASJONSUTVALGET

1 vararepr.

OBOS

Ledelsen:
Konsernsjef:		
Visekonsernsjef og konserndirektør boligutvikling:
Konserndirektør konsernstab:
Konserndirektør forvaltning og rådgiving:
Konserndirektør økonomi og finans:
Konserndirektør næringseiendom:
Konserndirektør bank, forsikring og eiendomsmegling:
Kommunikasjonsdirektør:
Konserndirektør styreadministrasjon:

............

BU / AMU

Martin Mæland
Daniel Kjørberg Siraj
Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Morten Aagenæs
Ove B. Haupberg
Arne Baumann
Boddvar Kaale
Åge Pettersen
Elisabet Landsend
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Austrått Panorama i Sandnes.

OBOS-konsernet

KONSERNSJEF
Martin Mæland

VISEKONSERNSJEF
Daniel K. Siraj

ØKONOMI OG FINANS

Anne E. Thurmann-Nielsen

KOMMUNIKASJON OG
MARKED

STYREADMINISTRASJON

Åge Pettersen

BOLIGUTVIKLING
Daniel K. Siraj

KONSERNSTAB

Ove B. Haupberg

FORVALTNING OG
RÅDGIVING
Morten Aagenæs

Elisabet Landsend

NÆRINGSEIENDOM
Arne Baumann

BANK, FORSIKRING
OG EIENDOMSMEGLING
Boddvar Kaale

"

OBOS er et samvirkeforetak
som eies av sine medlemmer.
Samvirkemodellen er en
forutsetning for organisasjonens
suksess gjennom 85 år.

Enerhaugen borettslag i Oslo fylte 50 år.
Det ble feiret av blant annet Immi Kristiansen,
Erna «Lillemor» Simers Augrimsen og Petrine Rygh.
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Årsberetning 2014
_
OBOS kan i 2014 vise til vekst i omsetning og historisk
gode resultater. Etter fusjonen med StorBergen Boligbyggelag og oppkjøpet av BWG Homes-konsernet er
OBOS den største boligutvikleren i Norge og blant de
største i Norden.
OBOS, som er en medlemseid virksomhet, legger vekt
på å følge anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Virksomheten omfatter en rekke områder som
er direkte avhengige av bred tillit i finansmarkedet,
fra offentlige myndigheter og fra alle medlemmene.
Styret har derfor valgt, så langt det er relevant, «Norsk
anbefaling om eierstyring og selskapsledelse» som
prinsipper for utøvelse av styring og ledelse. Styrets
redegjørelse for prinsippene og etterlevelsen av disse,
omtales i eget kapittel på side 68 i årsrapporten.
OBOS har utarbeidet egne rapporter om eierskapsstyring og selskapsledelse og om samfunnsansvar. Begge
disse er å finne i denne årsrapporten.
VIRKSOMHETEN
OBOS er et boligbyggelag som eies av medlemmene.
OBOS eier en rekke datterselskaper som er redskaper
for å gi gode tilbud til medlemmene og for å oppnå
best mulige økonomiske resultater. Betegnelsen OBOSkonsernet brukes for å omtale OBOS og datterselskapene, som i henhold til regnskapsloven avlegger et
konsernregnskap.
I løpet av året fikk OBOS 18 924 nye medlemmer.
I tillegg fikk OBOS 19 864 nye medlemmer ved fusjonen med StorBergen Boligbyggelag. Ved utgangen av
året hadde OBOS 369 566 betalende medlemmer.
OBOS driver utvikling og salg av eiendom, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, bankvirksomhet, forsikring og utleie av eiendom. Virksomheten foregår i
Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Hedmark, Rogaland,
Bergens-området, Trondheims-området og i Sverige.
Hovedkontoret er i Oslo.
HOVEDTREKK I 2014
I Oslo steg prisene på bruktboliger med 14,5 prosent
gjennom 2014. Gjennomsnittsprisene for bruktboliger
i Oslo-området var ved utgangen av året 45 709 kroner

per kvadratmeter. Den sterke økningen i boligprisene
i 2014 skyldes at desember 2013 var slutten på en
periode med prisnedgang. Da hadde prisene sunket
fra august 2013 og til og med desember samme år.
Prisoppgangen startet i januar 2014, og prisene steg
jevnt gjennom hele året. Dette er årsaken til den store
forskjellen mellom desember 2013 og desember 2014.
Tilsvarende utvikling hadde bruktboligprisene også
i de andre byene, med unntak av Stavanger. OBOSkonsernet har solgt 2 931 nye boliger i 2014. Dette inkluderer nye boliger solgt av StorBergen Boligbyggelag
og BWG-selskapene, både i Norge og Sverige.
Salget av nye boliger har vært stigende gjennom hele
året. Spesielt har salget i andre halvår vært godt, med
tanke på både salg og igangsetting av nye boligprosjekter. OBOS har i løpet av 2014 ferdigstilt 1 175 nye
boliger som er tilbudt medlemmene.
OBOS kjøpte i juni alle aksjene i BWG Homes ASA, og
tok selskapet av børs. OBOS var allerede største aksjonær i BWG Homes ASA med en eierandel på 32,99
prosent. BWG Homes-konsernet har virksomhet i
Norge gjennom Block Watne AS og i Sverige gjennom
Kärnhem AB, Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB.
BWG-selskapene har solgt 1 886 boliger og ferdigstilt
1 492 boliger i 2014.
I oktober fusjonerte StorBergen Boligbyggelag med
OBOS. Etter fusjonen med StorBergen økte medlemstallet i OBOS med nesten 20 000 nye medlemmer.
OBOS og Block Watne var allerede en betydelig boligbygger i Bergens-regionen før fusjonen. Etter fusjonen
har OBOS en tomteportefølje på over 4 000 boliger
i regionen og igangsatte byggingen av 378 boliger,
eksklusive Block Watne.
Bystyret i Oslo kommune kjøpte 617 utleieboliger fra
OBOS. I Bergen ferdigstilte OBOS Forretningsbygg
hotellet Ørnen.
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Det har ikke vært noen vesentlige hendelser etter
balansedagen.
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ÅRSREGNSKAPET
Resultatet for 2014 er OBOS-konsernets beste resultat
noensinne. Resultatet før skatt i 2014 var 2 202,0 millioner kroner, mot 1 127,9 millioner kroner i 2013. Resultatet etter skatt utgjorde 1 766,9 millioner kroner,
mot 944,2 millioner kroner i 2013. OBOS-konsernets
samlede omsetning var 7,75 milliarder kroner. Resultatet skyldes et meget solid driftsresultat. I tillegg har
OBOS i løpet av året solgt 617 utleieboliger til Oslo kommune, noe som ga en gevinst på 1,04 milliarder kroner,
samt solgt seg ned i Veidekke ASA og AF Gruppen ASA
med en samlet gevinst på 443,1 millioner kroner.
Konsernets investeringer var i 2014 på 2,83 milliarder
kroner. Av årets investeringer er 0,8 milliarder kroner
investert i eiendommer og tomter for boligutvikling,
og 1,51 milliarder kroner i aksjer, inkludert kjøpet av
BWG Homes ASA. Driften av OBOS-konsernet ga i fjor
en positiv kontantstrøm på 1,047 milliarder kroner.
Utlåns- og investeringsvirksomheten medførte netto
utbetalinger på 4,72 milliarder kroner.
Totalkapitalen var ved utgangen av året 38,47 milliarder
kroner, sammenlignet med 28,48 milliarder kroner
året før. Oppgangen var på 35 prosent. Egenkapitalen
i OBOS-konsernet utgjør 9,27 milliarder kroner. Egenkapitalandelen per 31.12.2014 var 24,1 prosent mot
25,6 prosent ved utgangen av 2013.
OBOS har hatt ubetydelige tap på utlån i 2014. Det
er gjort tapsavsetninger på 0,9 millioner kroner per
31.12.14.
OBOS vil fra og med første kvartal 2015 gå over til å
rapportere etter internasjonale standarder for regnskap og rapportering (forenklet IFRS). Fram til nå har
OBOS rapportert etter Norske regnskapsprinsipper
(NGAAP). Hovedforskjellen mellom de to er at NGAAP
er resultatorientert og baserer seg på historisk kost,
mens forenklet IFRS er balanseorientert og baserer seg
på virkelig verdi. Prinsippendringen vil i større grad
synliggjøre de underliggende balanseverdiene i OBOS,
og det vil således bli enklere både å måle og sammenligne OBOS med andre tilsvarende konsern. Som en
følge av prinsippendringen vil man mest sannsynlig
oppleve større resultatsvingninger fra år til år. Dette
skyldes større grad av resultatføring av verdiendringer,
så som endring i verdien av næringseiendom.
Styret vurderer konsernets egenkapital som tilfredsstillende og årets resultat som meget godt. Dette gir
OBOS-konsernet et solid utgangspunkt for virksomheten i 2015.
DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Morselskapet i OBOS hadde i 2014 et overskudd etter
skatt på 1 699,5 millioner kroner, mot 800,7 millioner
kroner i 2013. Styret foreslår følgende disponering av
årsresultatet i morselskapet:
Annen egenkapital: 1 699,5 millioner kroner
Totalt disponert: 1 699,5 millioner kroner

Egenkapitalen i morselskapet OBOS utgjør 7,13 milliarder kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 60,9
prosent per 31.12.2014.
FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT
OBOS har en solid posisjon i sine markeder, en sterk
finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. I henhold til regnskapslovens § 3-3a er regnskapet
avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Virksomhetsområdene
Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom selskapene OBOS
Nye Hjem, OBOS Fornebulandet og BWG Homes-konsernet.
Virksomheten er samlet i divisjonen for boligutvikling.

Boligutvikling
Omsetningen i 2014 var 4,48 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 2,72 milliarder kroner. Resultat
før skatt var 50,4 millioner kroner mot 186,4 millioner
kroner i 2013. Tallene er eksklusive BWG-selskapene.
OBOS NYE HJEM OG OBOS FORNEBULANDET
I 2014 er det kjøpt tomter som kan gi cirka 3 500 boliger,
hvorav OBOS’ økonomiske andel utgjør cirka 2 500 boliger. Største enkeltkjøp er Frysjaparken i Oslo med et
potensiale for å bygge cirka 1 000 boliger til en brutto
tomteverdi på 980 millioner kroner. Her har OBOS
50 prosent eierandel.
I 2014 la OBOS mange nye boliger ut for salg og startet
også byggingen av flere prosjekter. Det ble igangsatt
bygging av 1 265 boliger og ferdigstilt 1 175. Tilsvarende
tall i 2013 var 1 227 og 1 407. Av de igangsatte boligene
er OBOS’ andel 937 boliger, mens av de ferdigstilte
boligene er OBOS’ andel 937 boliger.
I alt ble det i 2014 solgt 1 045 nye boliger med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, mot 819 i 2013. I 2014 ble
1 164 boliger lagt ut for salg med forkjøpsrett og fortrinnsrett for OBOS-medlemmer.
Ved utgangen av året har OBOS 1 858 boliger (OBOS’
andel 1 408) under produksjon. Antallet usolgte
boliger i prosjekter som er under produksjon eller har
en vedtatt byggestart, er ved årsskiftet 717. Av disse
utgjør OBOS’ andel 556 boliger. OBOS’ andel av ferdigstilte og usolgte boliger er 86 boliger per 31.12.2014.
I 2014 satte OBOS i gang bygging av flere nye prosjekter
og nye salgstrinn i påbegynte prosjekter. I Trondheim
fortsatte salget og byggingen i Ladebyhagen, et prosjekt som totalt skal romme cirka 450 boliger. På Innlandet fortsatte salget av boliger i prosjektene Hamar
Stadion og Martodden.
I Oslo fortsatte salget og byggingen blant annet på Ensjø,
i Kværnerbyen og, sammen med Veidekke, i prosjektet
Gartnerløkka på Løren.
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Block Watne skal totalt bygge 136 boliger på Vardefjellet i Sørum kommune på Romerike. Tredje og siste byggetrinn har nylig startet opp.

På Fornebu ble det solgt 244 boliger i forskjellige
prosjekter i løpet av 2014. Boligprosjektene på Fornebu
markedsføres under betegnelsen Fornebulandet. I dag
er det fem boligområder som er under utvikling: Rolfsbukta, Hundsund, Hagebyen, Koksabukta og Storøya.
I årene framover er det særlig utbyggingen av Storøya
som vil stå sentralt, i tillegg til å planlegge for utbygging av området som omkranser Nansenparken. OBOS
har presentert et forslag for Bærum kommune om å
øke det totale antallet boliger på Fornebu med opptil
2 500 boliger, til totalt cirka 8 500 boliger.
I Stavanger fortsatte salget og byggingen av de 235
boligene i prosjektet Tastarustå. I prosjektet 5° Øst
fortsatte også salget og byggingen startet. I Fredrikstad fortsatte salget og byggingen av prosjektet
Bellevuehagen. I Tønsberg fortsatte salget på Kaldnes
Brygge.
I Bergen ble 50 boliger i prosjektet Arna Urban igangsatt, mens salget og byggingen i Kronstadparken fortsatte. Møllestranden og Sandsliåsen er også to store
prosjekter som er igangsatt i Bergen.
Konsernet eier alene eller sammen med andre, tomter
som til sammen kan gi rundt 30 000 boliger i Norge og
3 000 i Sverige.

BWG HOMES-KONSERNET
OBOS kjøpte i 2014 alle aksjene i BWG Homes ASA.
Før kjøpet var OBOS allerede største aksjonær i BWG
Homes ASA med en eierandel på 32,99 prosent.
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden.
Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan
i Sverige.
Block Watnes kjernevirksomhet er utvikling og bygging av boligprosjekter i egen regi i randsonen av
større byer og sentrumsområder fra Trøndelag og
sørover. Selskapet har en omfattende tomtebank for
framtidige boligprosjekter. Utviklingen av eiendommer, produktutvikling, salg og bygging utføres av egne
ansatte. Boligene bygges på byggeplass etter standardiserte byggemetoder og uten bruk av prefabrikasjon. OBOS har som strategi å etablere seg over store
deler av Norge. Block Watne har et sterkt merkenavn
med en bred geografisk distribusjon som supplerer
OBOS’ ordinære byggevirksomhet svært godt, også
produktmessig. OBOS kan nå tilby en større variasjon i boligtilbudet til medlemmene, spesielt innenfor
småhus og blokkbebyggelse utenfor de mest sentrale
byområdene. Fortrinnsrett for OBOS-medlemmer i
Block Watne-prosjekter ble innført fra 1. oktober, og
i løpet av høsten har flere OBOS-medlemmer benyttet seg av denne. Block Watne igangsatte 501 boliger i
2014 og hadde 823 boliger i produksjon ved årsskiftet.
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BWG Homes AB med de landsdekkende varemerkene
Myresjöhus og SmålandsVillan er en av de største
småhusaktørene i Sverige. Boligene produseres i tre
egne fabrikkanlegg (planelementer og moduler), hovedsaklig for kunder med egen tomt, men også for egenregiprosjekter, borettslag (bostadsrettsforeninger) og
utbyggingspartnere. BWG Homes AB igangsatte 788
boliger i 2014 og hadde 382 boliger i produksjon ved
årsskiftet.
Kärnhem utvikler boligprosjekter, primært for borettslag, med utgangspunkt i egen tomteportefølje og
egenutviklede produkter. Selskapet har også en husfabrikk for produksjon av planelementer. Kärnhem
igangsatte 145 boliger i 2014 og hadde 136 boliger
i produksjon ved årsskiftet.

1

Som følge av oppkjøpet er virksomheten til OBOS
utvidet til også å omfatte boligproduksjon i egen regi,
og dermed kontroll på større deler av verdikjeden i
boligprosjekter. Oppkjøpet innebærer også at OBOSkonsernet får en økt innkjøpskraft. Gjennom virksomheten i Sverige får OBOS del i et boligmarked i sterk
vekst. Man får tilført kunnskap om fabrikkproduksjon
og tilgang på produksjonskapasitet og på boligprodukter
som også kan anvendes i Norge.
I 2014 solgte BWG-selskapene 1 886 boliger, hvorav 651
i Block Watne, 1 048 i BWG Homes AB (Myresjöhus og
SmålandsVillan) og 187 i Kärnhem. Ved utgangen av
året hadde BWG-selskapene 116 usolgte, ferdigstilte
boliger. BWG-selskapene har 1 031 ansatte fordelt på
511 i Norge og 520 i Sverige. Omsetningen for BWG
Homes i 2014 var på 4,05 milliarder kroner, mot 4,05
milliarder kroner i 2013. Resultat før skatt var 122
millioner kroner, mot 421 millioner kroner i 2013.

2

Forvaltning og rådgivning
Forvaltning og rådgivning omsatte for 623,7 millioner
kroner i 2014 og fikk et resultat før skatt på 168,5 millioner kroner, mot 154,9 millioner kroner i 2013. Forvaltningsvirksomheten gir muligheter til å selge inn
tjenester også fra andre forretningsområder i OBOS,
som for eksempel tekniske tjenester fra OBOS Prosjekt
AS og banktjenester fra OBOS-banken.

3

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet
forvaltningsavtaler med 2 965 boligselskaper med til
sammen 189 747 boliger. Dette gir en økning på 15 129
boliger i løpet av 2014, inkludert boligene som kom gjennom fusjonen med StorBergen BBL. Unntatt StorBergen
er veksten på 3 985 boliger. Videre har konsernet regnskaps- og innkrevingsavtaler med ytterligere 1 400
kunder, hovedsakelig mindre borettslag og sameier.
Per 1. januar 2015 forvaltet OBOS 86 659 boliger i
OBOS-tilknyttede borettslag. OBOS oppleves som en
trygg og seriøs forretningsfører og har en god tilstrømming av boligselskaper fra andre forvaltere.

4
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1. 5° Øst: I Østre bydel i Stavanger er boligprosjektet 5° Øst,
		 som totalt skal bestå av 124 leiligheter.
2. Badstuvegen: Badstuvegen i Brumunddal vil bestå av
		 18 leiligheter.
3. Bellevuehagen: Bellevuehagen i Fredrikstad består av
		 65 leiligheter, og innflytting startet høsten 2014.
4. Dockside: Utsikt fra Dockside på Kaldnes Brygge i Tønsberg.
		 Første byggetrinn med 64 leiligheter ble ferdigstilt
		 i mars 2015.
7

5. Gladengen Park: Gladengen Park på Ensjø i Oslo skal bestå
		 av to bygg med totalt 56 leiligheter.
6. Kniveåsen: Block Watne bygger ut et større boligfelt på
		 Kniveåsen sør for Drammen sentrum. Totalt blir det 140
		 eneboliger, 70 leiligheter og åtte tomannsboliger.
7. Kronstadparken: I Bergen skal det totalt bli 220 leiligheter
		 i boligprosjektet Kronstadparken.
8. Kværnerbyen Terrasse: I Kværnerbyen i Oslo blir det 189 nye
		 leiligheter når Kværnerbyen Terrasse står ferdig mot slutten
		 av 2016.
9. Ladebyhagen: Ladebyhagen blir et helt nytt kvartal med
		 450 leiligheter på Lade i Trondheim.

8

10.		 Terne tun 2: De tre Terne-tunene på Fornebu utgjør noen
		 av de 460 boligene som skal bygges i boligområdet Storøya
		 på Fornebu.
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OBOS-banken lå stadig i toppsjiktet blant bankene med den beste boligrenten.

Bank og forsikring
Virksomheten viser et resultat før skatt på 146,4
millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 168,7
millioner kroner.
OBOS-BANKEN
OBOS-banken tilbyr banktjenester med vekt på bolig
og eiendom. Banken eies 100 prosent av OBOS, og virksomheten har 50 ansatte. Banken fokuserer primært
på selvbetjening via digitale kanaler og alle kan bli
kunder, ikke bare OBOS-medlemmer.
I juli 2014 inngikk OBOS-banken en avtale med BNP
Paribas om kjøp av bankens privatkundeportefølje
i Norge. Porteføljen hadde en nominell verdi på cirka
2,0 milliarder kroner på avtaletidspunktet og bestod
i hovedsak av utlån til personkunder. Kjøpet ble gjort
for å gi OBOS-banken en god utlånsvekst i en tidlig
fase, samt sikre bedre kapasitetsutnyttelse.
OBOS-banken er en attraktiv lånekunde i sertifikatog obligasjonsmarkedet, noe som gir god tilgang på
finansiering. Banken har videre tilgang til markedet
for obligasjoner med fortrinnsrett gjennom avtalen
med Eika Boligkreditt AS (EBK). Denne avtalen er med
på å sikre gunstig, langsiktig finansiering av utlånene.
Foreløpig har OBOS-banken kun overført borettslagslån til Eika Boligkreditt.
EBK eies direkte av OBOS og aksjonærbankene i Eikagruppen. OBOS er største aksjonær med en eierandel
på 13,9 prosent.
OBOS tilbyr gunstige låne- og sparerenter via OBOS-

banken. Utlån til personmarkedet var 7,56 milliarder
kroner ved utgangen av 2014, mot 5,9 milliarder
kroner året før. Utlån til bedriftsmarkedet utgjorde
8,09 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 6,89
milliarder kroner året før. Således utgjorde sum utlån
til sammen 15,64 milliarder kroner på egne bøker, en
økning på 32 prosent fra året før. Utlånsveksten fordelte
seg med 21 prosent på bedriftsmarkedet og 49 prosent
på personmarkedet. I tillegg er det formidlet lån til
EBK på 7,54 milliarder kroner. Sum utlån, inkl. EBK,
var ved årsskiftet 23,16 milliarder kroner, mot 19,8
i 2013, som ga en total utlånsvekst på 16,8 prosent.
Sum innskudd var på 11,34 milliarder kroner ved
utgangen av året, mot 9,9 milliarder kroner ved
utgangen av året før.
Forvaltningskapitalen og forretningskapitalen ved
utgangen av 2014 var henholdsvis 16,84 milliarder
kroner og 24,38 milliarder kroner. Resultatet før skatt
var 116,2 millioner kroner for 2014, mot 13,2 i 2013
(etter to måneders drift).
SKADEFORSIKRING
OBOS Skadeforsikring AS selger bygningsforsikring
til OBOS-konsernets forvaltningskunder, og har en
markedsandel på nær 30 prosent av boliger forvaltet
av OBOS-konsernet. Selskapets inntreden på markedet
har skapt en sunn konkurranse til fordel for boligselskapene. Forsikringsselskapet har i tillegg konsesjon
til å tilby forsikring til øvrige boligselskaper i Norge.
Markedet for selskapets forsikringstilbud har i 2014
vært preget av økt konkurranse. Skadefrekvensen
og skadeutbetalingene var stabile og har vist en god
utvikling sammenlignet med 2013. I 2014 hadde virk-
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somheten et resultat før skatt på 12,4 millioner kroner,
mot et resultat på 1,2 millioner kroner i 2013.
OBOS Skadeforsikring har fått innvilget utvidet konsesjon fra Finansdepartementet til også å gjelde salg
av forsikring til privatpersoner. Oppstart for salg av
privatforsikring i regi av OBOS Skadeforsikring er
planlagt høsten 2015.

Igangsatte boliger
(brutto antall)
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Eiendomsmegling
Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere
AS’ 17 avdelingskontorer og avdelingen for avklaring
av forkjøpsrett. OBOS omsatte 4 334 boliger gjennom
disse enhetene i 2014. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 155 millioner kroner i 2014, mot 130,8 millioner
i 2013. Resultatet før skatt utgjorde 19,5 millioner
kroner, mot 19,9 millioner kroner i 2013.
I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 6 801
boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS
Eiendomsmeglere AS og andre meglerforetak. Ved
omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag
benyttet medlemmene forkjøpsretten i 27,9 prosent av
salgene i 2014, mot 29,6 prosent i 2013.
OBOS har i 2014 besluttet å avvikle prosjektmegling
i regi av OBOS Eiendomsmeglere AS. Medarbeiderne
er nå overflyttet til internt prosjektsalg i regi av OBOS
Nye Hjem og samarbeidspartnere.
Eiendomsmegling er i 2014 overført til den nye divisjonen for bank, forsikring og eiendomsmegling. Formålet
er å styrke og å oppnå synergier av samarbeidet mellom eiendomsmeglingen og bank og forsikring.

Næringseiendom
Totalt eier OBOS-konsernet om lag 565 000 kvadratmeter næringseiendom. I tillegg forvalter konsernet
2,6 millioner kvadratmeter næringseiendom for
eksterne kunder gjennom OBOS Basale AS. OBOS
Forretningsbygg AS er investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus
og skolebygg. Virksomhetsområdet omsatte i 2014
for 820,6 millioner kroner mot 1,06 milliarder kroner
i 2013. I 2014 var resultatet før skatt 165,9 millioner
kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 446,1 millioner
kroner.
UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM
OBOS hadde i 2014 en ledighet i eiendomsmassen på
4,8 prosent, mot 6,0 prosent i 2013. Kjøpesentrene
hadde en omsetning på 3,6 milliarder kroner, en økning på 156 millioner fra 2013, tilsvarende 4,5 prosent.
Lambertseter senter hadde en økning på 9 prosent og
nådde en omsetning på 1,1 milliarder kroner i 2014.
Tasta senter i Stavanger hadde sitt andre hele driftsår
og økte omsetningen med 16 prosent til 339 millioner
kroner. Den positive utviklingen forventes å vedvare,
både i Oslo og i Stavanger.
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Scandic Ørnen åpnet 2. mai 2014
og er det største hotellet i Bergen.

"

Totalt eier OBOS-konsernet om lag
565 000 kvadratmeter næringseiendom.
I tillegg forvalter konsernet 2,6 millioner
kvadratmeter næringseiendom for
eksterne kunder gjennom OBOS Basale AS.
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Prosjektet Portalen i Lillestrøm får byggestart i første
kvartal 2015. Prosjektet består av boliger, et hotell,
kontorer, kjøpesenter og parkeringskjeller. Prosjektet
blir et rent OBOS-prosjekt etter at det ble enighet om
å kjøpe Coops resterende 50 prosent eierandel. Det er
inngått leieavtaler for utleie av 50 prosent av næringsarealene allerede ved oppstart.
Hotellet Scandic Ørnen åpnet 2. mai 2014 og er Bergens
største med 368 rom og konferansekapasitet for 700
gjester. Hotellet er godt mottatt i markedet. Belegget
er på 56 prosent etter kun syv måneders drift og forventes å øke framover.
Kabelgata 6 AS, som er Toyotas anlegg på Økern i Oslo,
ble solgt i mai. Selskapet ble solgt med en eiendomsverdi på 277,5 millioner kroner hvor OBOS sin 50 prosent
eierandel ga en aksjegevinst på 14,9 millioner kroner.
Tærudparken på Lillestrøm ble kjøpt i mai. Eiendommen består av fire opprinnelige arbeiderboliger som er
ombygd til kontor og et nytt restaurantbygg.
Chr. Kroghsgate 32 i Oslo ble kjøpt sammen med
Anton B. Nielsen Eiendom AS. Eiendommen er på
11 300 kvm. Det er inngått en leieavtale med
Westerdals Oslo School of Arts, Communication
and Technology fra høsten 2016.

Prosjektet Portalen i Lillestrøm får byggestart i første kvartal 2015.

FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM
OBOS driver ekstern forvaltning av næringseiendom
gjennom det heleide selskapet OBOS Basale AS. Selskapet har kontor og virksomhet i alle tre skandinaviske land, og har lagt bak seg et 2014 med god vekst
både i omsetning og resultat. Selskapet har fortsatt
en vesentlig vekst innenfor eksisterende kundemasse
ved utvidelse av oppdrag. Dette gjelder store porteføljekunder som Oslo Areal, Storebrand Eiendom,
DNB Næringseiendom med flere. Selskapet etablerte
i 2013 virksomhet i Nord-Norge, og har i 2014 hatt en
spennende og positiv utvikling i denne regionen, både
innen rådgivningstjenester og forvaltning. Markedet i
Oslo med omegn representerer cirka 50 prosent av selskapets aktivitet. Virksomheten har over 200 ansatte.
I løpet av 2014 har OBOS Basale etablert nye avdelingskontorer i Ålesund og Alta. OBOS Basale ser positivt
på utviklingen inn i 2015 med ambisjoner om videre
vekst og lønnsom utvikling.

Aksjeinvesteringer
Aksjeinvesteringene til OBOS-konsernet viser et resultat
før skatt på 634,4 millioner kroner, mot 198,8 kroner i
2013. Konsernets strategiske aksjer i entreprenørvirksomhet, samt finansaksjene, er samlet i morselskapet
OBOS.
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Risiko og risikostyring
OBOS er gjennom sin virksomhet utsatt for ulike typer
risiko som operasjonell risiko, markedsrisiko herunder
eiendomsrisiko og aksjerisiko, likviditetsrisiko og omdømmerisiko. Risikoer håndteres ved at styret fastlegger rammene for risikonivå innenfor de ulike områdene,
og ved at administrasjonen regelmessig vurderer og avgir statusrapporter til styret om utvikling i risikofaktorene.

Markering av fusjonen med StorBergen Boligbyggelag i oktober.

Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 4,47 milliarder kroner, mot 3,9 milliarder
kroner i 2013. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA og AF Gruppen ASA. I løpet
av året solgte OBOS fem prosent av aksjene i Veidekke
ASA og eier nå 23 prosent av selskapet. I AF Gruppen
ASA solgte OBOS tre prosent av aksjene i 2014 og eier
nå 22,1 prosent av selskapet. OBOS er fortsatt største
aksjonær i begge selskapene. Salget av disse aksjepostene ga en samlet resultateffekt på 443,1 millioner
kroner. Ved årsskiftet var markedsverdien av disse to
investeringene rundt 3,82 milliarder kroner, cirka 2,68
milliarder mer enn de bokførte verdiene.
I BWG Homes ASA eide OBOS 32,99 prosent av aksjene,
men i juni 2014 kjøpte OBOS alle aksjene i selskapet
og tok det av børs. Fra og med 1. juli 2014 er selskapet
konsolidert som et datterselskap under virksomhetsområdet Boligutvikling.
OBOS-konsernets aksjeinvesteringer i Veidekke og
AF Gruppen bidrar også til å oppfylle konsernets
hovedformål, boligskaffing til medlemmene, gjennom
det betydelige antall boliger som disse selskapene
igangsetter.

Utleieboliger
617 utleieboliger ble solgt til Oslo kommune i 2014.
Boligene er fordelt på 16 eiendommer og ble solgt for
en samlet kjøpesum på 1,35 milliarder kroner. Avtalen
om salg ble inngått med byrådet i Oslo i slutten av
april og endelig godkjent i oktober av Oslo bystyre.

Annen virksomhet
OBOS eier 100 prosent av aksjene i selskapet Tyngdekraft AS, som driver med utvikling og utbygging av
små vannkraftverk. Ved å investere i små vannkraftverk håper OBOS på sikt å kunne tilby egenprodusert,
grønn OBOS-kraft til eget bruk og til medlemmer og
boligselskaper. For øvrig vises det til temaet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» i årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse.

Kjernevirksomheten til OBOS er boligbygging og utvikling av næringseiendom, bank og forsikring, samt
forvaltningstjenester, eiendomsmegling og andre tjenester i tilknytning til eiendomsdrift. Forretningsrisiko
er hovedsakelig knyttet til utviklingen i det norske
eiendomsmarkedet. Risikoen innenfor boligbygging er
betydelig, og selv med høye boligpriser er fortjenestemarginene ved boligbygging relativt nøkterne. For
næringseiendom er risikoen knyttet til utvikling
i leieprisene og kapasitetsutnyttelse i eiendomsporteføljen. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere med ulike løpetider på kontraktene, og risikoen
for lavere inntekter og økt ledighet vurderes som lav.
Ledelsen overvåker at den samlede eiendomsporteføljen og forvaltningsprosessene har en akseptabel
risikoeksponering og gir et godt grunnlag for lønnsomhet. Styringssystemene gir retningslinjer for
risikostyring i tilbuds-/anbudsfasen og for hvordan
prosjektene og prosessene skal gjennomføres med
hensyn til kvalitet, framdrift, kostnadseffektivitet,
helse, miljø og sikkerhet.
Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og
evaluere prosjekter er en kjernekompetanse i OBOS
i tillegg til effektiv utførelse av forvaltningsprosesser.
De viktigste interne kontrolltiltakene når det gjelder den
operasjonelle risikoen er organisering av virksomheten,
intern opplæring, etablerte fullmakter, løpende prosjektoppfølging og utvikling av en organisasjon basert på
høye etiske regler, tydelig ledelseskultur og felles verdigrunnlag. Internt er det et sterkt fokus på opplæring og
kunnskapsdeling. Opplæringen utvikles løpende i tråd
med endringer i regelverk for tjenester og produkter.
En fellesnevner for selskapene i OBOS-konsernet er
tilknytningen til eiendomsmarkedet. Prisfall i eiendomsmarkedet kommer gjerne som følge av en konjunkturnedgang med tilhørende lavere aktivitetsnivå.
Erfaringene viser at en endring i bolig- og eiendomsmarkedet kan inntreffe raskt. Dersom dette skulle inntreffe ville det medføre lavere omsetning i bolig- og
næringssegmentet. Fallende boligpriser og tregere
leiemarked vil påvirke finansieringen og gjennomføringen av igangsatte eller planlagte utbyggingsprosjekter. I alvorlige tilfeller kan også kredittapene
i OBOS-banken øke som en følge av fall i eiendomsprisene, men på grunn av pantesikkerheten i utlånsporteføljen vil dette først inntreffe når fallet nærmer
seg 50 prosent. I tillegg vil aksjerisikoen øke fordi porteføljen i stor grad er bundet opp i strategiske investeringer i selskaper innenfor eiendomssegmentet.
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Evnen til å planlegge, strukturere,
gjennomføre og evaluere prosjekter
er en kjernekompetanse i OBOS.

Fossheim borettslag i Oslo startet
en omfattende fasaderehabilitering
høsten 2014. Her med Øyvind
Bodsberg i OBOS Prosjekt.
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I en situasjon med stabil økonomisk utvikling vil ikke
eiendomsrisikoen spille noen framtredende rolle, og
konsernselskapenes egenkapital vil dekke kapitalbehovene for den samlede risiko med god margin.
Risikoeksponeringen innen eiendom gjennom usolgte
enheter i produksjon og usolgte ferdigstilte enheter
måles løpende. Oppstart av nye eiendomsprosjekter
vil bli utsatt dersom andelen usolgte boliger i porteføljen blir for stor.
OBOS har i hovedsak inntekter og kostnader i norske
kroner, men er etter kjøpet av BWG Homes ASA i 2014
i større grad enn tidligere eksponert for valutarisiko.
BWG står for en stor del av OBOS’ virksomhet i Sverige.
For å redusere effekten av kursendringer har konsernet
inngått valutahandelsavtaler som dekker nærmere en
tredjedel av konsernets netto eksponering i svenske
kroner.
Endringer i rentenivå har betydning for konsernets
innlånskostnader og vil påvirke verdsettelsen av næringseiendommer og andre aktiva. OBOS har finansiering av boligprosjekter knyttet til flytende rente
gjennom obligasjonslån og kredittrammer i ulike banker i tillegg til prosjektfinansiering. OBOS er langsiktig
eier av næringsbygg. Innenfor dette området er andel
lån med fast rente 64 prosent ved årsskiftet.
Kredittrisikoen i OBOS-banken anses som lav da lån
ytes med pant enten i boligselskapets faste eiendom
eller i medlemmers andeler eller faste eiendom. I
enkelte tilfeller gis det lån uten sikkerhet til sameier,
eventuelt med fordringspant. Utlånsporteføljen er
meget godt sikret.

i kortsiktige, likvide rentepapirer med lav risiko, og
den skal være en buffer mot eventuell svikt i finansiering fra pengemarkedet og/eller kraftig reduksjon
i sparemidler.
OBOS-konsernet og datterselskapene er anerkjente
og godt etablerte merkevarer. OBOS har en stor medlemsmasse og kundegruppe, og en bred kontaktflate
både på leverandørsiden og til myndigheter, bransjeorganisasjoner, finansmiljøer og media. Det satses
bevisst på langsiktig merkevarebygging, profesjonell
kundebehandling og kommunikasjon med omverdenen som ledd i å opprettholde tilliten til virksomheten, merkevarene og produktene.
MEDLEMSTILBUD
OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom
flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler. Hovedformålet for OBOS
er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne
seg å være medlem både for dem som har dekket
sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er
medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov.
Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester,
forsikring og kultur.
Fordelsprogrammet har gitt store medlemsbesparelser, estimert til cirka 51 millioner kroner.
Besparelser på forsikringsprodukter eller OBOS-bankens egne bankprodukter er ikke med i dette tallet.

Annen virksomhet i OBOS er i liten grad eksponert for
kredittrisiko.
Likviditetsrisikoen reduseres gjennom klart definerte
rammer for likviditetsstyringen og ved å ha store,
utrukne kredittrammer tilgjengelig. Videre begrenses
likviditetsrisikoen gjennom spredning av innlånene
på ulike innlånskilder, låneinstrumenter og løpetider.
OBOS har gjennom mange år sikret seg store og
langsiktige kredittrammer i banker som sikkerhet
mot perioder med dårlig likviditet i finansmarkedene.
OBOS har kredittrammer på 2,4 milliarder kroner i
tillegg til kassekreditt på 0,3 milliarder kroner. På konsernnivå var kredittrammene 3,6 milliarder kroner og
kassekreditten 0,3 milliarder ved utgangen av 2014.
Utrukne kredittrammer var ved årsslutt 3,4 milliarder
kroner. Kredittrammene tjener også som likviditetssikring for sertifikatlån og ved refinansiering av
obligasjonslån.
Kundeinnskudd er en av OBOS-bankens viktigste
finansieringskilder. Ved utgangen av 2014 var innskuddsdekningen, målt som sum innskudd i prosent
av sum utlån, 72,5 prosent. OBOS-banken har videre
en likviditetsreserve, som ved årets slutt var på 1,0
milliard kroner. Likviditetsreserven skal holdes

Honningbarna bidro under «OBOS på Månen», et
gratisarrangemenet kvelden før Månefestivalen i Fredrikstad.

Julearrangementet på Folkemuseet
hadde rekorddeltakelse.
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"

OBOS er en medlemsorganisasjon og
har gjennom flere år jobbet systematisk
med å framskaffe attraktive medlemsfordeler.
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ORGANISASJON, ARBEIDSFORHOLD OG MILJØ
OBOS og datterselskapene hadde 2 207 ansatte ved utgangen av 2014, hvorav 532 i Sverige. Antallet ansatte
økte med 1 152 i 2014 som følge av fusjonen med
StorBergen Boligbyggelag (52) og oppkjøpet av BWG
Homes-konsernet (1 025). Antall ansatte i BWGselskapene fordeler seg på 449 funksjonærer og 617
tømrere og produksjonsarbeidere. OBOS har som mål
å være en foretrukket arbeidsplass ved rekruttering
av nye medarbeidere og ved å utvikle og beholde
eksisterende medarbeidere.
OBOS har lenge arbeidet for likestilling. Organisasjonen
har en skriftlig nedfelt personalpolitikk der den forplikter seg til dette og til å:
•
•
•

legge forholdene til rette for at alle ansatte skal gis
muligheter til jobbutvikling.
stimulere til å få flere kvinner i ledende stillinger.
sikre like muligheter og rettigheter og å hindre 		
diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, 		
språk, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller
uførhet.

anledning til å søke om stipend fra en egen stipendordning for etter- og videreutdanning. I 2014 ble det
innvilget stipendmidler på i alt 365 000 kroner.
OBOS har i 2014 også gjennomført et sommertraineeprogram for studenter i OBOS-konsernet. Ordningen
med sommertraineer er et viktig initiativ for strategisk
rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. Formålet med sommertrainee-ordningen er å
opprette kontakt inn mot studentmiljøene, og å gjøre
studenter, spesielt innen ingeniørstudiene, kjent med
OBOS som en attraktiv arbeidsgiver. I 2014 har studenter
fra Høyskolen i Oslo og Akershus, NTNU og NMBU
i Ås deltatt i ordningen.
OBOS OG MILJØ
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad.
OBOS legger vekt på å følge de lover og regler for miljø
som gjelder virksomheten, og har som mål å ikke
drive virksomhet som i særlig grad forurenser eller
skader det ytre miljøet.

I OBOS var sykefraværet 3,6 prosent, som er tilsvarende 2013. For kvinner var sykefraværet 4,74 prosent,
mens det var 2,40 prosent for menn (eksklusiv BWG).
Det har ikke vært noen skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2014.

På områdene energieffektivisering og miljøvennlig
energibruk lager OBOS en egen beretning. OBOS utarbeider også et eget CO2-regnskap. Oversikten omfatter
en rekke tiltak som gjelder bygging og forvaltning av
boliger og næringsbygg.

I 2014 var sykefraværet 6,6 prosent i Block Watne, 3,0
prosent i BWG Homes AB og 2,3 prosent i Kärnhem.
Det ble registrert 26 skader og hendelser som førte
til sykemeldt fravær i 2014 mot 30 i 2013. Sikkerhetsopplæring i produksjonen og oppfølging av skader og
hendelser på byggeplasser har kontinuerlig ledelsesmessig fokus.

OBOS Prosjekt AS tilbyr kundene sine rådgivning
innenfor et bredt felt av miljø- og energispørsmål.

I Norge hadde OBOS-konsernet en turnover på 8,4 prosent (eksklusiv Block Watne). OBOS skal være en trygg,
engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn.
Av ansatte i OBOS er 48 prosent kvinner og 52 prosent
menn (eksklusiv BWG-tall). 72 prosent av lederne i
OBOS er menn. 50 prosent av medlemmene i styret er
kvinner, mens andelen kvinner i representantskapet
er 44 prosent. Av ansatte i Block Watne er 13 prosent
kvinner og 87 prosent menn, og 94 prosent av lederne
er menn. I BWG Homes AB er 19 prosent av de ansatte
kvinner og 81 prosent menn. 93 prosent av lederne er
menn. I Kärnhem er fordelingen 23 prosent kvinner og
77 prosent menn, og 71 prosent av lederne er menn.
Ved rekruttering i BWG-selskapene søkes det bevisst å
øke kvinneandelen, selv om det vanskeliggjøres av en
markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget i byggebransjen.
OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig
inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp
gjennom årlige handlingsplaner. Ansatte i OBOS har

OBOS eier Tyngdekraft AS, som er et selskap med eierskap i 13 kraftverkprosjekter. Det første vil produsere
strøm i 2015.
På Mortensrud i Oslo har OBOS bygget 17 passivhus.
I samme nabolag bygges det nå 34 rekkehus med
passivhusstandard. Prosjektet Etterstadtoppen i Oslo
med 36 blokkleiligheter ble ferdigstilt i 2014 og er
bygget som et passivhusprosjekt.
Høsten 2014 ble hovedkontoret til OBOS på Hammersborg torg i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn. For øvrig
vises det til temaet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» på side 74 for nærmere beskrivelse.
Både Block Watne og BWG Homes AB har utviklet og
produsert boliger som tilfredsstiller passivhusstandarden. Passivhuskonsepter vil bli utviklet videre
i 2015. Det arbeides kontinuerlig med å redusere
uønsket miljøpåvirkning, både når det gjelder bruk
av farlige stoffer i produksjonen, avfallshåndtering
og energibruk i fabrikk og på byggeplass. Avfall som
genereres i produksjonsfasen i fabrikkene og på
byggeplasser, håndteres i henhold til spesifiserte
avfallsplaner. Det er etablert måltall for å redusere
avfallsmengden ytterligere.
ETIKK
OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin
virksomhet og hos sine medarbeidere. Arbeidet med
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Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Løren i Oslo i sammenheng med regjeringens ønske om å fjerne
femårsregelen for byggefrister. Samtidig ble han presentert for planene OBOS har for området.

dette føres kontinuerlig blant medarbeidere på alle
nivåer i virksomheten. OBOS har et sett etiske
retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en
integrert del av vår virksomhet.
Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA-arbeid,og
status på dette feltet rapporteres regelmessig til styret.
SAMFUNNSANSVAR
OBOS anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse og forretningsidé forpliktet til å leve opp til
gjeldende internasjonale standarder som ivaretar
allmenne menneskerettigheter, rettigheter og sosiale
forhold for arbeidstakere, vern om det ytre miljø og
bekjempelse av korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til kapittelet «Samfunnsengasjement
og samfunnsansvar» på side 72 for nærmere beskrivelse.
STYRET
På representantskapsmøtet 12. mai 2014 ble Lars Buer
gjenvalgt som styreleder. Styremedlemmene Solfrid
Berntsen, Inge Dolve, Lisbeth Dyrberg og Inger Stray
Lien ble gjenvalgt som styremedlemmer. Torger Reve
ble valgt som nytt, fast styremedlem. Bjørn Frode
Skaar ble valgt som nytt fast møtende varamedlem.
Alle ble valgt for ett år. Tove Bjørnstad, Morten Dick og
Tove Heggelund er de ansattes representanter i styret.
De ble alle valgt for to år i 2013.

Høsten 2014 ble hovedkontoret til OBOS på Hammersborg torg
i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn.

Femåringen
August
dingler i 2014
Holmlia Press Play
24     OBOS
ÅRSRAPPORT
i Lusetjerndalen på Holmlia.

"

OBOS vil fortsette å ha et sterkt fokus
på verdier og etiske retningslinjer.
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UTSIKTER FOR 2015
OBOS har som visjon å være Norges ledende boligselskap gjennom å oppfylle medlemmenes boligdrøm.
Organisasjonen har opparbeidet seg en betydelig
egenkapital og framstår nå som landets mest solide
boligaktør. De gode resultatene har styrket OBOS’
muligheter til å oppfylle sine mål.

boligpolitikken. Konferansen tok også for seg hvordan
prioriteringene i samferdselspolitikken er en nøkkel i
å få til nødvendig boligbygging i pressområdene.

Styret er opptatt av at OBOS hele tiden skal utvikle seg
og fornye seg innenfor alle sine virksomhetsområder,
til beste for medlemmene og kundene. OBOS har et
offensivt boligprogram i 2015 både i Norge og i Sverige.
Bare i Norge har OBOS som mål og legge ut over 2000
boliger for salg i løpet av 2015.

OBOS har i sin planlegging for 2015 lagt til grunn
et optimistisk scenario der det fortsatt vil være god
etterspørsel etter nye boliger, og en moderat vekst i
bruktboligprisene. Styret presiserer at det normalt er
usikkerhet knyttet til vurdering av framtidige forhold.
En stor andel av konsernets gode resultater de siste
årene skyldes avkastning på aksjeinvesteringer og
fortjeneste ved salg av eiendommer. Avkastning på
slike investeringer vil variere fra år til år. Styret finner
det naturlig å fortsette å være i aksjemarkedet fordi
det gir verdifull kunnskap og strategiske muligheter
innenfor OBOS’ hovedformål.

Det er et stort behov for nye boliger i våre markeder
både i Norge og i Sverige. Kombinasjonen av sterk befolkningsvekst, lave renter, god kredittilgang, fortsatt
bra reallønnsvekst og stor grad av jobbtrygghet, samt
altfor lav boligbygging, gjør at veksten i boligprisene
vil vedvare. Dette tross lavere oljepriser og usikkerhet om nivået på oljeinvesteringene framover. Vi tror
ikke de fundamentale forholdene i norsk økonomi vil
endre seg vesentlig i 2016-2017. Boligbyggingen vil ta
seg opp grunnet et godt boligmarked i 2014 og 2015,
og vil bidra til å dempe prisveksten noe i 2016 og 2017.
Årsveksten i 2015 kan anslås til cirka 3 prosent. Det
blir større regionale forskjeller enn i 2014.
OBOS er en aktiv deltager i den boligpolitiske debatten. Blant annet satte OBOS i sin årlige boligkonferanse søkelyset på de manglende overordnete grep i

Styret er opptatt av at OBOS fortsetter å delta aktivt
i arbeidet for at myndighetene tilrettelegger for et
velfungerende boligmarked.

Ved inngangen til 2015 anser styret at OBOS har en
meget god soliditet og kredittverdighet, samt tilstrekkelig med innvilgede trekkrettigheter i bankene til å
sikre den aktivitet og det utlånsvolumet OBOS går inn
i 2015 med.
Styret takker OBOS-medlemmene for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte og ledelsen for
motivert og engasjert innsats gjennom et utfordrende
år med mange arbeidsoppgaver knyttet til fusjoner og
integrering av nye regioner og selskaper.

Oslo, 16. mars 2015
Styret og konsernsjef i OBOS BBL

Lars Buer
Leder

Tove Bjørnstad

Inger Stray Lien
Nestleder

Morten Dick

Solfrid Berntsen

Tove Heggelund

Lisbeth Dyrberg

Inge N. Dolve

Bjørn Frode Skaar

Torger Reve

Martin Mæland
Konsernsjef
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Det skal lønne seg å være
medlem både for dem som har
dekket sitt boligbehov gjennom
OBOS og for dem som er
medlemmer med tanke på et
mulig framtidig behov.
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RESULTATREGNSKAP 2014
(Beløp i TNOK)

OBOS MORSELSKAP
2013

OBOS-KONSERNET

2014

			

Noter

2014

2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			

69 001

76 738

Kontingenter medlemmer 		

76 738

-

-

Tekniske konsulentinntekter 		

100 951

99 731

-

-

Prosjektinntekter

6

4 354 325

2 544 059

335 205

429 537

Forvaltningsinntekter 		

599 947

526 976

-

-

Eiendomsdrift 		

218 21 1

214 254

-

-

Eiendomsmegling 		

161 258

141 062

72 615

76 549

Leieinntekter eiendommer 		

534 862

523 532

2 639

1 039 049

Gevinst salg eiendommer 		

1 089 890

284 852

-

-

Premieinntekt skadeforsikring 		

96 493

93 197

150 1 14

1 16 445

Andre driftsinntekter 		

223 675

210 515

629 575

1 738 318

4 707 179

330 860

401 714

6 750

9 166

995

-

30 201

33 389

Driftsinntekter

69 001

2

7 456 351

3, 4, 5

1 245 430

817 339

Avskrivning på driftsmidler

16

213 451

129 464

Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle driftsmidler

16

-

2 328

Organisasjonsmessige kostnader 		

33 389

30 201
2 243 218

Personalkostnader

-

-

6

3 479 190

54 893

63 664

Prosjektkostnader

Markedsføring 		

88 191

73 122

28 398

28 616

Drifts- og vedlikeholdskostnader eiendommer 		

137 134

207 217

62 937

72 948

-

-

Erstatningskostnader skadeforsikring 		

1 281

-

Tap på utlån

144 338
597 715

7,8

1 068

-44

145 612

Annen driftskostnad 		

543 497

336 340

682 162

Driftskostnader 		

5 804 288

3 912 133

1 652 064

795 046

31 859
1 056 156
Driftsresultat 		
					
			
790 140

143 026

-

259 569

20 723

19 951

-7 261

637 981

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 			
Inntekt av investering i datterselskap
Inntekt av investering i tilknyttet selskap

22

-

-

2, 21

288 788

31 1 050

Inntekt av andre investeringer 		
Verdiendring og gevinst/tap ved salg av verdipapirer

20 163

23 080

475 812

124 724

16 348

22 161

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 		

-

-

455 737

21 108

Andre renteinntekter 		

647 869

541 356

424 310

1 1 1 315

Andre rentekostnader 		

882 719

667 368

22 422

18 483

Rentekostnad til foretak i samme konsern 		

-

-

828 955

973 998

Netto finansposter 		

549 913

332 842

860 815

2 030 154

1 127 888

60 121

330 684

800 694

1 699 470

Resultat før skattekostnad

2

2 201 977

23

435 059

183 671

Resultat etter skatt 		

1 766 918

944 217

Skattekostnad

28     OBOS ÅRSRAPPORT 2014

BALANSE 2014
(Beløp i TNOK)

OBOS MORSELSKAP
31.12.2013

OBOS-KONSERNET

31.12.2014

Noter

31.12.2014

		

ANLEGGSMIDLER			

			

IMMATERIELLE EIENDELER			

31.12.2013

1 225

805

Goodwill 		

808 235

-

-

Varemerker 		

641 959

-

1 214

1 515

Andre immaterielle eiendeler 		

133 137

85 875

2 439

2 320

1 583 331

168 903

Sum immaterielle eiendeler

18, 19

83 027

					
			

VARIGE DRIFTSMIDLER 			

390 341

22 971

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 		

4 812 579

16 295

21 632

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 		

215 023

96 314

406 636

44 602

5 027 602

4 778 871

Sum varige driftsmidler

16

4 682 557

						
			

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 			

5 231 737

7 430 1 19

22

-

431 792

853 435

Lån til foretak i samme konsern 		

-

-

61 1 657

880 470

Investeringer i tilknyttet selskap

21

2 315 063

2 913 339

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		

576 453

570 756

Investering i aksjer og andeler

20

512 074

430 002

Obligasjoner og sertifikater

28

786 304

537 982

5

18 080

34 528

167 760

177 105

429 785

508 565

Investeringer i datterselskap

-

70 000

-

29 191

1 1 340

6 971 923

9 861 034

Sum finansielle anleggsmidler 		

4 207 973

4 486 607

7 380 997

9 907 956

SUM ANLEGGSMIDLER		

10 818 906

9 434 381

Pensjonsmidler

					
			

OMLØPSMIDLER 			

			

BOLIGTOMTER FOR UTVIKLING 			

34 572

49 947

17

5 278 783

3 187 578

-

-

Boligprosjekter under oppføring 		

Boligtomter for utvikling

1 462 462

489 740

-

584

Beholdning leiligheter 		

432 989

36 043

34 572

50 531

7 174 234

3 713 361

Sum boligtomter for utvikling

					
			

FORDRINGER 			

16 763

19 357

Kundefordringer 		

771 480

844 354

262 252

Fordringer mot datterselskaper 		

-

-

25 344

894 671

24

2 800 035

1 938 554

7, 8, 9

15 643 069

1 1 806 820

Sum fordringer 		

19 214 584

13 893 995

-

-

886 462

1 176 280

Andre fordringer
Utlån til kunder

148 621

					
			
-

70 917

-

-

FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 			
Markedsbaserte aksjer

20

70 917

77 870

Obligasjoner og sertifikater

28

95 478

231 826

-

70 917

Sum finansielle omløpsmidler 		

166 395

309 696

124 465

507 426

Bankinnskudd, kontanter og lignende 		

1 091 933

1 127 928

1 045 498

1 805 155

SUM OMLØPSMIDLER		

27 647 146

19 044 980

8 426 495

1 1 713 1 1 1

SUM EIENDELER

13, 14

38 466 052 28 479 362
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BALANSE 2014
(Beløp i TNOK)

OBOS MORSELSKAP
31.12.2013

OBOS-KONSERNET

31.12.2014

Noter

31.12.2014

31.12.2013

			EGENKAPITAL			
			

INNSKUTT EGENKAPITAL			

59 603

69 571

Andelskapital		

69 576

59 603

59 603

69 571

Sum innskutt egenkapital		

69 576

59 603

					
			

OPPTJENT EGENKAPITAL			

4 872 955

7 064 661

Annen egenkapital		

9 204 383

7 224 541

4 872 955

7 064 661

Sum opptjent egenkapital		

9 204 383

7 224 541

4 932 559

7 134 232

SUM EGENKAPITAL

9 273 959

7 284 144

1, 25

					
			GJELD			
			

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			

52 099

55 452

Pensjonsforpliktelser

5

86 094

77 303

1 268

215 874

Utsatt skatt

23

978 601

386 749

Andre avsetninger for forpliktelser

27

106 725

1 14 875

Sum avsetning for forpliktelser		

1 171 421

578 927

-

-

53 367

271 326

					
			
1 646 198

2 145 712

153 415

1 638

LANGSIKTIG GJELD			
Obligasjonslån

12

7 145 603

4 393 822

Gjeld til kredittinstitusjoner

12

2 304 701

2 869 852

-

-

Øvrig langsiktig rentebærende gjeld		

-

604 785

1 799 613

2 147 351

Sum langsiktig gjeld		

9 450 304

7 868 459

					
			
KORTSIKTIG GJELD			
-

-

Sertifikatlån

-

-

Obligasjonslån

12

558 000

-

-

53 050

964 915

Gjeld til kredittinstitusjoner

12

3 745 940

1 797 379

15 984

25 404

Leverandørgjeld		

684 183

309 850

8 458

37 091

Betalbar skatt

23

131 946

14 633

31 815

48 728

Skyldig offentlige avgifter		

199 244

101 219

1 449 614

1 01 1 257

Gjeld til datterselskaper		

82 035

72 808

Annen kortsiktig gjeld

12, 24

Bankinnskudd fra kunder

149 960

-

-

2 086 265

668 123

-

-

12

1 1 164 790

9 706 669

1 640 956

2 160 203

Sum kortsiktig gjeld		

18 570 367

12 747 832

3 493 937

4 578 879

SUM GJELD		

29 192 092

21 195 218

8 426 495

1 1 713 1 1 1
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REGNSKAPSPRINSIPPER 2014
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998,
samt god regnskapsskikk.
INVESTERING I DATTERSELSKAPER OG
KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper vurdert etter kostmetoden.
Konsernregnskapet omfatter OBOS og selskaper hvor eierskapet
betraktes som varig og hvor OBOS alene eller sammen med datterselskaper har bestemmende innflytelse på selskapets drift, se note 22
for investering i datterselskaper og note 21 for investering i tilknyttede
selskaper/felleskontrollert virksomhet.
Datterselskaper konsolideres fra det tidspunkt OBOS oppnår kontroll
over selskapet og har overtatt den økonomiske risikoen. Ved kjøp av
datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot
egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen på
kjøpstidspunktet mellom kostpris og netto bokført verdi av eiendeler
og gjeld i datterselskapene henføres til de balansepostene merverdien knytter seg til, innenfor virkelig verdi av disse balansepostene.
Den del av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke balanseposter, representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt
økonomisk levetid. En eventuell mindreverdi som ikke kan knyttes til
eiendeler eller gjeld, balanseføres som negativ goodwill og resultatføres systematisk over den relevante løpetiden.
Interne mellomværender, interngevinster, interne resultatposter og
utbytter elimineres i konsernregnskapet.
INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER OG
FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER
Tilknyttede selskaper, hvor OBOS har en langsiktig investering med
eierandel mellom 20 og 50 prosent og har betydelig innflytelse,
samt felleskontrollerte virksomheter, er vurdert etter kostmetoden i
selskapsregnskapet og egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
I resultatregnskapet i selskapsregnskapet er utbytte vist under regnskapslinjen for inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper, mens
i konsernregnskapet er netto resultatandel etter fradrag for eventuell
goodwillavskrivninger og elimineringer vist under tilsvarende linje.
Eiendelene i balansen er vist som eierinteresser i tilknyttede selskaper. Negative verdier fra tilknyttede selskaper som er aksjeselskaper
balanseføres ikke.
ANDRE INVESTERINGER
Aksjer og andre verdipapirer klassifisert som omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.
Investeringer i anleggsaksjer, andeler i ansvarlige selskaper, sameier
og lignende, hvor eierselskapet ikke har betydelig innflytelse, vurderes etter kostmetoden. Anleggsaksjer som er børsnotert, nedskrives til
børskurs når denne er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivning kan
unnlates i spesielle tilfeller dersom verdien for OBOS vurderes å være
høyere enn observerbar markedsverdi. Andre investeringer nedskrives dersom verdien av aksjene faller vesentlig under anskaffelseskost
og dersom verdifallet ikke er vurdert å være av forbigående karakter.
Dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede, reverseres nedskrivningen.
Obligasjoner, sertifikater og andre verdipapirer vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.
INNTEKTSFØRING / KOSTNADSFØRING
Inntekter resultatføres når de opptjenes. Forsikringspremier periodiseres over risikoperioden. Utgifter sammenstilles med inntektene slik at
kostnadene resultatføres i samme periode som tilhørende inntekter.
Renteinntekter og rentekostnader tas inn i resultatregnskapet etter
hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.
Etableringsgebyrer på utlån aktiveres og inntektsføres over lånets

forventede løpetid etter effektiv rentemetode. Direkte kostnader i forbindelse med låneopptak kostnadsføres i sin helhet i etableringsåret,
mens over-/underkurs ved låneopptak periodiseres over lånets løpetid som en justering av løpende rentekostnader.
Gevinst/tap ved salg av verdipapirer beregnes ut fra gjennomsnittlig
kostpris på de avhendede papirer.
Meglervederlag og provisjonsinntekter inntektsføres i sin helhet ved
aksept av bud. For å hensynta at oppgjør på enkelte saker ikke er
utført, avsettes forpliktelsene i regnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Salærinntekter på inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode, jfr. Finanstilsynets "Forskrift om
inkassovirksomheters inntektsføring av inkassosaker under utførelse
mv."
Gevinster ved salg av eiendommer bokføres når det har skjedd en
overføring av risiko til kjøper.
FASTSETTELSE TIL VIRKELIG VERDI
For aksjer notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes
virkelig verdi (markedsverdi) til sluttkurs siste handledag frem til og
med balansedagen. For øvrige aksjer fastsettes markedsverdien ut
fra tilgjengelig informasjon (verdivurdering fra selskapet eller siste
transaksjon). Det vil være noe usikkerhet knyttet til verdsettelsen av
ikke-børsnoterte aksjer.
Ved fastsettelse av virkelig verdi (markedsverdi) for obligasjoner og
sertifikater benyttes "antatt omsetningsverdi" for finansielle instrumenter på balansedagen, utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund.
FINANSIELLE DERIVATER
Finansielle derivater er avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter som er avledet av andre underliggende objekter (aksje, obligasjon, valuta, rente o.l.). Et derivat gir innehaveren rett/plikt til kjøp/
salg, og verdien av derivatet er betinget av utviklingen i verdien av
det underliggende objektet. Derivater inngås for å sikre virkelig verdi
av forpliktelser eller tilgodehavender, eller for å sikre fremtidige rentevilkår. I OBOS benyttes ikke andre finansielle derivater enn rentebytteavtaler. Verdien av selve derivatet blir ikke regnskapsført.
BYGGEPROSJEKTER
På byggeprosjekter for salg benyttes prinsippet om løpende avregning med fortjeneste. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets
forventede fortjeneste tas til inntekt i takt med prosjektets ferdigstillingsgrad.
Prosjektkostnader som er påløpt før vedtatt byggestart, kostnadsføres
i sin helhet. I perioden mellom vedtatt byggestart og byggestart blir
prosjektkostnadene aktivert. Fra byggestart vil disse kostnadene bli
kostnadsført sammen med påfølgende prosjektkostnader.
Inntektsføringen skjer i henhold til forventet dekningsbidrag for hvert
enkelt prosjekt. Inntektsføring av dekningsbidrag skjer i henhold til
ferdigstillelsesgrad (salgsgrad x ferdiggrad), men minimum 50 prosent
skal være solgt før noe av dekningsbidraget kan tas til inntekt. Større
prosjekter deles opp i byggetrinn der hvert byggetrinn behandles
som eget prosjekt.
Tomtekjøpet aktiveres ved kjøpstidspunkt. I byggeperioden kostnadsføres tomten i henhold til ferdigstillelsesgraden.
UTLÅN, FORDRINGER OG ANNEN GJELD
Utlån vurderes til virkelig verdi på etableringstidspunktet. Ved etterfølgende måling er utlån vurdert til amortisert kost med anvendelse
av effektiv rentemetode, slik at etableringsgebyrene fordeles utover
lånenes løpetid. Utlån og andre fordringer hvor betalingsbetingelser
misligholdes, klassifiseres som misligholdte dersom kravet ikke er
betalt innen 90 dager etter forfall.
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Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av fordringsmassen.

Dette innebærer at OBOS betaler felleskostnadene til boligselskapene og krever inn felleskostnadene for andelshaverne. Garantert
betaling av felleskostnadene omtales også som Fordring factoring.

Annen gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

PENSJONER
OBOS-konsernet følger Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige
pensjonsytelser som anses opptjent på balansedagen. Den beregnede påløpte forpliktelsen, både for pensjoner som er dekket i forsikringsselskap og pensjoner som dekkes over driften, sammenholdes
med verdien av pensjonsmidlene.

TAP PÅ UTLÅN
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at
individuelle utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen
beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av
estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv
rente. Vurdering av tap på utlån, og eventuell nedskrivning for tap,
foretas ved utgangen av hvert kvartal. For gruppenedskrivninger
vurderes sikkerhetskriterier i utlånsporteføljen i OBOS-banken ut fra
grupperingene førstehjemslån, mellomfinansieringslån, lån til sameier
og øvrige pantelån og kreditter.
GJELD I OBLIGASJONS- OG SERTIFIKATMARKEDET
Både obligasjons- og sertifikatgjeld blir ført i regnskapet til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag
for underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres
lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid på
obligasjonsgjelden. Dette prinsippet gjennomføres ikke på sertifikatgjelden.
VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til gjennomsnittskurser dersom disse ikke avviker vesentlig fra transaksjonsdagens kurs. OBOS har lite volum i utenlandsk valuta.
KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd
uten løpetid samt trekk på kassakreditt. I balansen er kassakreditt
inkludert i gjeld til kredittinstitusjoner.

Midler presenteres som eiendeler og forpliktelser som gjeld i
balansen, avhengig av om ordningen er over- eller underfinansiert.
Overfinansiering balanseføres kun dersom det er sannsynliggjort
at selskapet kan nyttiggjøre seg denne. Endringer i forutsetninger
og estimatavvik resultatføres ikke dersom de er innenfor en korridor på 10 prosent av det høyeste av forpliktelsene eller midlene.
Planendringer regnskapsføres over forventet gjenværende opptjeningstid.
Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk og avtalemessig
basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at
innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad
når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i
den grad innskuddet kan refunderes eller reduserer fremtidige innbetalinger.
Ny ordning vedrørende avtalefestet pensjon (AFP) er en flerforetaksordning og defineres som en ytelsesplan. Foreløpig regnskapsføres
ordningen som en innskuddplan, det vil si løpende resultatføring av
påløpte premier, da det ikke foreligger tall og informasjon for å kunne
beregne en fremtidig forpliktelse.
FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER			

FAST EIENDOM OG ANDRE VARIGE DRIFTSMIDLER
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Påkostninger på eksisterende bygg som øker byggenes verdi, samt
kostnader i forbindelse med nybygg, aktiveres. Finansieringskostnader/byggelånsrenter vedrørende slike prosjekter blir også
aktivert. Ved beregning av finansieringskostnadene som aktiveres, blir
gjennomsnittlig finansieringsrente for OBOS-konsernet lagt til grunn.
Anlegg under oppføring er ført med laveste verdi av anskaffelsespris
og antatt markedsverdi.
FINANSIELLE LEIEAVTALER (LEASING)
Finansielle leieavtaler (leasing) er leieavtaler hvor det vesentligste
av økonomisk risiko og kontroll vedrørende leieobjektet er overført
leietaker. Ved finansielle leieavtaler av driftsmidler balanseføres leieavtalen og avskrives på vanlig måte, mens leieforpliktelsen føres
som gjeld til kredittinstitusjoner.
Årets leiebetaling består av en rentedel som føres som rentekostnader, og en avdragsdel som føres som avdrag på gjelden.
OPERASJONELLE LEIEAVTALER (LEASING)
Leieavtaler der den vesentligste av risiko og avkastning forbundet
med eierskap av eiendelen ligger hos utleier klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden.
GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER
FOR BOLIGSELSKAPER
OBOS garanterer full innbetaling av felleskostnader for alle medlemslag og andre boligselskaper som har valgt å følge ordningen.

GENERELT				
De forsikringstekniske avsetningene er beregnet etter prinsipper
fastsatt i forskrift av 10.05.1991 og utfyllende forskrift av 18.11.1992 om
forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring.
De risikoteoretiske metodene som anvendes er beskrevet i den
utfyllende forskriftens kapittel 2.				
				
PREMIEAVSETNING				
Premieavsetning er en periodisering av forfalt premie. Den skal
dekke den uavløpte risiko i den periode som det er betalt premie for.
Den forfalte premien periodiseres lineært over forsikringsperioden.
			
ERSTATNINGSAVSETNING				
Erstatningsavsetning er avsetning for forventet erstatningskrav på
skader som er meldt, men ikke ferdig oppgjort, samt for skader
som er inntruffet, men ikke er meldt ved regnskapsperiodens utløp.
Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av
skadeoppgjørsapparatet, mens avsetningene for ukjente skader er
basert på erfaringstall og bruk av forsikringsmatematiske metoder.
Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets fremtidige forventede
erstatningsutbetalinger for forretning tegnet frem til balansedato.
				
SIKKERHETSAVSETNING				
Sikkerhetsavsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i
selskapets premie- og erstatningsansvar for egen regning.		
						
NATURSKADEFOND				
Avsetningen representerer driftsoverskudd fra obligatorisk naturskadeforsikring som administreres av Norsk Naturskadepool. Fondet kan
bare benyttes til erstatning etter naturskader som avregnes mot
Norsk Naturskadepool. Avsetningen er klassifisert som egenkapital.
GARANTIAVSETNING				
Avsetning til skadeforsikringsselskapenes garantiordning er en reser-
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ve for at de sikrede mottar oppgjør i henhold til inngåtte kontrakter.
Avsetningen er pliktig. Avsetningen presenteres under egenkapitalen.
SKATTER
OBOS (morselskapet) skattelegges som et andelslag.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige
inntekt) og netto endring i utsatt skatt. I tillegg betales formuesskatt
med 0,3 prosent av skattemessig formue. Datterselskapene skattelegges etter ordinær beskatning for aksjeselskaper.
Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt på
årets inntekt, formuesskatt for OBOS, samt endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt i balansen er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier og underskudd til fremføring. Skattereduserende midlertidige
forskjeller utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller så fremt
de reverseres innenfor samme tidsperiode. Utsatt skatt og utsatt
skattefordel presenteres netto i balansen.
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
FINANSIELL RISIKO
Konsernet blir gjennom sine aktiviteter, eksponert for ulike typer
finansiell risiko, herunder markedsrisiko (inkl. aksjerisiko og eiendomsrisiko), kredittrisiko, likviditetsrisiko og omdømmerisiko.
ICAAP-rapporten summerer kapitalbehovene for de risikoer som
OBOS er utsatt for, og undersøker om denne størrelsen dekkes av
selskapets ansvarlige kapital. Dette gjøres både for inneværende
år og for de etterfølgende tre årene, for å vise kapitalutviklingen i
konsernet mot endring i risikoforholdene over tid.
MARKEDSRISIKO
Markedsrisiko er fare for tap som skyldes endringer i renter, valutakurser, verdipapirer og svingninger i eiendomspriser. OBOS har en
betydelig eiendomsportefølje som medeier i bedrifter tilknyttet boligutvikling. Eierpostene ligger både i OBOS Forretningsbygg AS,
OBOS Nye Hjem AS, OBOS Fornebulandet AS, BWG Homes AS
og i morselskapet OBOS.
RENTERISIKO
Renterisiko er risikoen for tap eller gevinst som følge av renteendringer i det kort- og langsiktige rentemarkedet.
Risikoen styres blant annet gjennom bruk av finansielle derivater som
tilpasses konsernets renteforventninger for renterisiko. Eksempelvis
reduseres kontantstrømeffekten av renteendringer i det kortsiktige
rentemarkedet ved å ha en andel langsiktig rentebinding.
KREDITTRISIKO
Kredittrisiko (motpartsrisiko) er fare for tap som følge av kundens
manglende evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser.
OBOS-banken tilbyr lån og garantier til personmarkedet og bedriftsmarkedet, med hovedfokus på henholdsvis OBOS-medlemmer og
boligselskaper. OBOS som konsern har høy kompetanse innen
eiendom, og OBOS-banken søker å kapitalisere på denne kompetansen, 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 OBOSkonsernet vært konsentrert mot kunder i Oslo og Akershus. I de
senere årene er det geografiske nedslagsfeltet utvidet i takt med
OBOS’ utvikling av sine forretningsaktiviteter. I tråd med sin strategi

satser OBOS-banken i det sentrale østlandsområdet og i Trondheim,
Bergen og Stavanger, noe som reduserer den geografiske konsentrasjonsrisikoen. Vanligvis vil risiko for tap øke med voksende
konsentrasjon i en kredittportefølje, fordi man får økende sårbarhet
ved endringer i faktorer som er felles og som påvirker tilbakebetalingsevnen. Det kan påvirke risikoen enten innenfor en kundegruppe,
et bransjesegment, eller i en geografisk region. Dette er vurdert i
selskapets ICAAP-rapport.
Bedriftsmarkedet
OBOS-banken yter lån til bedriftsmarkedet hvor hovedtyngden av
låntakerne er boligselskaper hvor lånene hovedsakelig er godt sikret
med pant i fast eiendom og hvor OBOS sin divisjon for boligforvaltning
er forretningsfører for flesteparten av låntagerne. Boligselskapenes
gjeldsbetjeningsevne og soliditet er avgjørende elementer i kredittvurderingen. OBOS-banken tilbyr også finansiering til utbyggingsselskaper tilknyttet utbyggingsprosjekter i regi av OBOS (egenregi/samarbeidsprosjekt). OBOS-banken kan også yte finansiering hvor OBOS,
og andre forhåndsgodkjente forretningsførere, har tegnet avtale om
forretningsførsel, og utbyggingen foretas av andre enn OBOS.
Personmarkedet
OBOS-banken yter lån til personmarkedet hvor hovedtyngden av låntakerne er OBOS-medlemmer. Grundig kjennskap til kundene gir lav
kredittrisiko for OBOS-banken. Det siste året har omfanget av utlån til
kunder som ikke er OBOS-medlemmer imidlertid økt betraktelig, i takt
med at markedsføringen ikke lenger begrenser seg til medlemsmassen. Utlånsporteføljen er også i løpet av 2014 blitt tilført privatkundeporteføljen til BNP Paribas Fortis SA/NV (BNP). Porteføljens størrelse
hadde en nominell verdi på ca. 2 milliarder kroner på avtaletidspunktet. Den kjøpte kredittporteføljen passer godt inn i bankens eksisterende portefølje. Ved kredittvurderinger er kundenes betjeningsevne
en særlig viktig vurderingsparameter. 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 til 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.
OBOS plasserer henholdsvis overskuddslikviditet og bufferkapital i
rentemarkedet, og i all hovedsak verdipapirer i pengemarkedet. En
betydelig andel av disse renteporteføljene består av verdipapirer i
utstedere uten offisiell rating fra et ratingselskap. Mange kapitalforvaltningsmiljøer og meglere publiserer imidlertid sine egne vurderinger
av kredittverdigheten på utstedere i det norske markedet og benytter
samme ratingkategorier som ratingselskapene gjør. Dette omtales
som "skyggeratinger". Motpartsrisiko i ovennevnte renteporteføljer
er begrenset ved rammer som kun tillater norske utstedere med høy
kredittverdighet (mimimum ”BBB+”- ratet). Disse rammene gjelder både
offisielle ratinger og skyggeratinger.
LIKVIDITETSRISIKO
Med likviditetsrisiko menes faren for at selskapet ikke kan oppfylle
sine forpliktelser ved forfall eller ikke er i stand til å dekke sitt likviditetsbehov frem i tid. I strategien inngår beredskapsplan for håndtering av likviditetssituasjoner i perioder med urolige finansmarkeder.
Likviditetsrisikoen reduseres gjennom klart definerte rammer for
likviditetsstyringen og ved å ha solide likviditetsreserver tilgjengelig.
Rammene skal også sikre at OBOS har tilstrekkelig likvide eiendeler
sett i forhold til kortsiktig gjeld, medregnet mulige forsinkelser i innbetalinger og utbetalinger. Videre begrenses likviditetsrisikoen gjennom spredning av innlånene på ulike innlånskilder (inklusive trekkrettigheter) og løpetider.
STYRING OG KONTROLL AV RISIKO
EUs kapitaldekningsregler stiller krav til at kredittinstitusjoner skal ha
veldefinerte styrings- og kontrollsystemer, herunder effektive prosesser for å identifisere, måle, styre og rapportere risikoer som institusjonen er utsatt for. Bestemmelsen reflekterer kravene til styring og
kontroll av risiko i Pilar 2 i ICAAP som utarbeides for OBOS-banken.
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Note 1: Fusjon og oppkjøp
Note 1a: Fusjon av OBOS Invest AS
OBOS har i 2014 fusjonert med datterselskapet OBOS Invest AS med regnskaps og skattemessig virkning fra og med 01.01.2014.
Fusjonen er foretatt til skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet.

Effekt på balansen og resultat i OBOS morselskap
BALANSE
Eiendeler
Investering i konsernselskaper
Investering i tilknyttet selskap
Investering i aksjer
Andre eiendeler
Sum eiendeler
Gjeld
Egenkapital
Sum EK og gjeld
RESULTAT
Inntekt fra tilknyttet selskap
Inntekt av andre investeringer
Gevinst/tap salg av verdipapirer
Sum resultat

01.01.2014
-177,9
1 014,5
75,8
16,7
929,2
620,1
309,1
929,2
2 014
259,6
3,7
490,0
753,2

Note 1b: Fusjon av StorBergen BBL
OBOS har i 2014 fusjonert med StorBergen Boligbyggelag. En fusjon mellom boligbyggelag innebærer at økonomien i lagene slås sammen, og
at medlemmene i det laget som overtas blir medlemmer i det overtakende laget. Fusjonene er foretatt til skattemessig kontinuitet og til virkelig
verdi regnskapsmessig. I forbindelse med fusjonene har OBOS overtatt følgende heleide datterselskap med virkning fra 01.01.2014:			
			
Storbergen Boligutleie AS			
Storbergen Eiendomsmegling AS			
Mjølkeråen Aldersboliger AS			
Bjørndalsbakken Utbygging AS, videresolgt til Solplassen Eiendom AS			
StorBergen Eiendom AS, videresolgt til Solplassen Eiendom AS			
Solplassen Eiendom AS, videresolgt til OBOS Nye Hjem AS 			

Effekt på balansen i OBOS-konsernet
MORSELSKAP
Eiendeler
Gjeld
Egenkapital
Sum EK og gjeld

01.01.2014
241 367
54 482
186 885
241 367

KONSERN
Eiendeler
Gjeld
Egenkapital
Sum EK og gjeld

305 601
127 323
178 278
305 601
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Innfusjonerte virksomheter bidro med følgende omsetning i 2014:
MORSELSKAP
KONSERN
Boligutvikling		
83 225
Forvaltning og rådgivning
22 839
23 623
Eiendomsmegling		
17 407
Utleieboliger		17 144
Andre
8 385
17 130
Sum
31 224
158 529

Note 1c: Oppkjøp av BWG Homes AS
BWG Homes AS ble per 27.06.2014 et datterselskap av OBOS. Per 31.12.2013 eide OBOS 32,99 prosent av selskapet til en bokført verdi
516,4 millioner kroner, og de restrende aksjene (67,01 prosent) ble kjøpt for 1,362 milliarder kroner inkludert transaksjonkostnader.

Effekt på balansen og resultat i OBOS-konsernet
BALANSE
Immaterielle eiendeler
Investering i TS
Boligtomter for utvikling
Boligprosjekter under oppføring
Andre eiendeler
Eiendeler
Gjeld til kredittinstitusjoner 1)
Obligasjonsgjeld
Annen gjeld
Egenkapital
Sum EK og gjeld

31.12.2014
1 367,1
-670,0
1 979,2
1 231,0
918,6
4 825,9
2 673,9
800,0
1 312,1
39,9
4 825,9

RESULTAT
Omsetning
Driftskostnader
Sum resultat
1)

2014
2 022,8
2 081,7
-58,9

Inkluderer låneopptak ved finansiering av aksjekjøpet.

Note 2: Hovedtall fra virksomhetsområdene
Omsetning1)
			
2014
Boligutvikling		4 483 537
Forvaltning og rådgivning		
623 737
Næringseiendom		820 587
Bank og forsikring		
183 607
Eiendomsmegling		155 488
Aksjeinvesteringer		206 144
Utleieboliger		1 138 970
Annen virksomhet		
133 068
Sum		
7 745 139
1)

2013
2 719 356
556 549
1 057 589
148 300
130 760
199 316
80 200
126 163
5 018 233

Resultat før skatt
2014
2013
50 416
186 41 1
168 473
154 91 1
165 933
446 072
146 397
168 700
19 467
19 924
634 421
198 812
1 077 505
37 420
-60 635
-84 361
2 201 977
1 127 889

Omsetning defineres som "Driftsinntekter" og "Inntekt fra tilknyttede selskaper". Finansnetto fra bankvirksomheten er ikke med
i omsetningstallene.
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Note 3: Personalkostnader
MORSELSKAP 		
Lønninger		
Arbeidsgiveravgift		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Sum		
		
KONSERN 		
Lønninger			
Arbeidsgiveravgift			
Pensjonskostnader			
Andre ytelser			
Sum			

Antall ansatte

				
Morselskap			
Konsern			

2014
297 502
44 639
31 644
27 929
401 714

2013
245 666
36 491
18 547
30 156
330 860

2014
952 856
157 889
71 752
62 933
1 245 430

2013
633 746
94 566
42 473
46 556
817 399

2014
435
2 207

2013		
375
1 055

Note 4: Ytelse til ledende ansatte / styrende organer / revisor
			
Bonus
Bonus

			 opptjent
			
2013/
LEDELSEN
Tittel
Lønn
20141)
Martin Mæland 3)
Konsernsjef
3 482
Daniel Kjørberg Siraj
Visekonsernsjef, konserndirektør boligutvikling 1 899
Morten Aagenæs
Konserndirektør forvaltning og rådgivning
1 750
Arne Baumann
Konserndirektør næringseiendom
2 022
Ove B. Haupberg
CFO / Konserndirektør økonomi og finans
1 808
Elisabet Landsend
Konserndirektør styreadministrasjon
1 277
Anne E. Thurmann-Nielsen Konserndirektør konsernstab
1 848
Boddvar Kaale
Konserndirektør bank, forsikring og
		
eiendomsmegling
1 316
246
Åge Pettersen
Kommunikasjonsdirektør
1 108
Konsernledelsen		
16 508
246

STYRET
			
Lars Buer 			
Per Aftreth (ut av styret våren 2014)			
Solfrid Berntsen			
Tove Bjørnstad			
Morten Dick 			
Inge Nidar Dolve			
Lisbeth Dyrberg			
Tove Heggelund			
Inger Stray Lien			
Torger Reve			
Bjørn Frode Skaar (nyvalgt vara)			
Styrets honorar 			

Honorar
442
253
262
210
210
232
253
210
252
253
2 577

Bonus 		 Pensjonsutbetalt og
opptjent 		
premie
Usikret
opptjent
tidligere år 		 ordinær pensjons2)
2)
2014 utbetalt 2014
Annet
avtale avtale 4)
1 005
981
232
156
1 999
540
459
158
109
181
510
466
162
174
409
585
570
159
139
673
600
200
82
610
488
126
313
540
481
174
227
526

Lønn
562
689
734
1 985

78
312
4 658

Bonus
19
20
39

47
315
3 319

127
150
1 491

Annet
3
7
3
13

154
174
1 529

Lån
1 537
3 000
4 536

261
4 659
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KONTROLLUTVALGET
Anne Cecilie Andresen
Mette Braathen
Knut Jan Nielsen
Svein Sandnes
Kontrollutvalgets honorar

Honorar
32
32
32
53
149

Representantskapets honorar

1 141

1)

Konsernet har tilpasset seg ny forskrift om godtgjørelsesordninger, se uttalelse fra styret, side 64. Det er kun OBOS-banken AS,
OBOS Factoring AS og OBOS Skadeforsikring AS som er omfattet av reglene i forskriften.

2)

Utbetalt bonusbeløp i 2014. Utbetalt beløp består av årets opptjente bonus, samt oppløsning av tidligere års avsetninger, jfr. forskrift om
godtgjørelsesordninger. Det er kun forretningsområdene bank, forsikring og eiendomsmegling som er underlagt reglene i forskriften jfr. punkt 1.

3)

Martin Mæland opparbeider seg en tilleggsbonus på 0,5 millioner kroner per år i to år fra fylte 64 år, dersom han står i stillingen til fylte 66 år. 		
Utbetalingstidspunkt er etter fylte 67 år.

4)

Konsernledelsen har individuelle pensjonsavtaler som garanterer ytelser ut over ordinær pensjonsordning. For å møte mulige fremtidige
pensjonsutbetalinger i henhold til de individuelle avtalene er det i regnskapet for 2014 belastet 4,7 millioner kroner under posten pensjonskostnader. Se note for pensjon.

Martin Mæland kan nå etter fylte 60 år fratre etter eget ønske, men har også plikt til å fratre med pensjon fra det tidspunkt styret i OBOS
bestemmer. Pensjonsgrunnlaget vil være 80 prosent av årslønn eksklusiv bonus mellom 64 - 67 år og 65 prosent fra fylte 67 år.
Øvrige konserndirektører for forretningsområdene og konsernstab har rett til tilleggspensjon av lønn som overstiger 12 G, og pensjonen vil være
65 prosent av dette ved full opptjening.
Rentesubsidierte lån til ansatte i OBOS-konsernet ytes med inntil 3 millioner kroner. For lån utover 3 millioner kroner gjelder ordinære medlemsbetingelser. Det er ved utgangen av året 473 ansatte som har rentesubsidierte lån til en rente på 2,90 prosent. Totalt rentesubsidiert lånebeløp
utgjør 921,3 millioner kroner per 31.12.2014. Ellers ytes lån til ansatte, styremedlemmer og medlemmer til ordinære medlemsbetingelser.
Se note for pensjon.

Godtgjørelse til revisor
		

Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning 1)
Honorar for andre tjenester 2)
Sum 3)
1)
2)
3)

MORSELSKAP
887
59
142
283
1 372

KONSERN
5 303
150
1 577
701
7 731

Gjelder i hovedsak bistand til dokumentasjon av skattemessige poster og korrespondanse med ligningsmyndighetene.
Gjelder i hovedsak teknisk regnskapsmessig bistand.
Tallene over inkluderer forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.
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Note 5: Pensjonskostnad 2014 / Pensjonsforpliktelse 31.12.2014
OBOS er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. OBOS’ pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.
Frem til og med 2006 hadde de fleste ansatte i konsernet en ytelsesbasert pensjonsordning. Fra og med 01.01.2007 ble det besluttet å lukke den
ytelsesbaserte ordningen og innføre innskuddsbasert ordning for alle nyansatte. Ansatte per 01.01.2007 fikk tilbud om frivillig overgang til innskuddsbasert ordning. For den ytelsesbaserte ordningen gis det en bestemt fremtidig pensjonsytelse (ytelsesplan). Denne er i hovedsak avhengig
av antall opptjeningsår, lønnsnivået ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et
forsikringsselskap. OBOS har også en usikret ordning som gjelder avtalefestet pensjon (AFP) og en forpliktelse knyttet til rett/plikt for enkelte
ledende ansatte til å fratre ved fylte 62 år. I tillegg har øvrige konserndirektører en usikret pensjonsavtale som gir en pensjonsytelse for pensjonsgrunnlag

Antall personer som er med i selskapets kollektive pensjonsordning
					

MORSELSKAP
Per 31.12.2014
Per 31.12.2013

KONSERN
Per 31.12.2014
Per 31.12.2013

YTELSESBASERT
Aktive		 134
125		254
271
Pensjonister		 202
181		264
235
Sum		 336
306		518
506
								
INNSKUDDSBASERT 		
301		250		 1 953
784
Sum		

637 		

556 		

2 471

1 290

Netto pensjonskostnader

					

Ytelsesbasert
Innskuddsbasert
Andre usikrede
Netto

MORSELSKAP
Per 31.12.2014
Per 31.12.2013
17 525
8 601
8 379
7 675
5 740
2 271
31 644
18 547

KONSERN
Per 31.12.2014
Per 31.12.2013
30 899
17 397
33 629
20 948
7 224
4 125
71 752
42 473

Pensjonsmidlene forvaltes av Storebrand Kapitalforvaltning
og har følgende sammensetning per 31.12.2014							
					
Globale aksjer
Norske aksjer
Eiendom
Obligasjoner
Pengemarked
Sum

2014
5,2 %
4,1 %
8,7 %
56,5 %
25,5 %
100,0 %

2013			
5,3 %
5,1 %
13,5 %
55,8 %
20,3 %
100,0 %

Hovedforutsetninger
benyttet i beregningene av netto pensjonsforpliktelse			
					
Forventet avkastning på pensjonsmidler 1) :
Diskonteringsrente:
Årlig lønnsvekst:
Årlig G-vekst:
Årlig regulering av pensjonene:
Gjennomsnittlig arb.g.avg faktor:
Dødelighetstabell:
1)

2014
3,20 %
2,30 %
2,75 %
2,50 %
0,70 %
14,10 %
K2013

Virkelig avkastning på pensjonsmidlene i 2014, utgjorde 6,6 prosent.

2013
4,40 %
4,10 %
3,75 %
3,50 %
0,70 %
14,10 %
K2013
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Ytelsesbasert pensjonsordning:
MORSELSKAP
Sammensetning av periodens pensjonskostnader
		
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
+ Netto rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser
Resultatført virkning av planendring
+ Resultatførte estimatendringer
+ Administrasjonskostnader
= Periodens netto pensjonskostnad, ytelsesbasert

Forsikret
10 369
2 185
4 417
555
17 525

2014			
Uforsikret
Sum
2 525
12 894
2 149
4 334
1 066
5 483
555
5 740
23 265

2013
Totalt
7 360
3 372
-71
21 1
10 872

Balanse
2014
		
Estimerte pensjonsmidler
- Estimert påløpt pensjonsforpliktelse
= Estimert netto pensjonsmidler/-forpliktelse
+ Ikke resultatførte avvik
= Netto balanseførte pensjonsmidler/-forpliktelser
+ Periodisert arbeidsgiveravgift
+ Fellesregning på gammel AFP - tilleggsavsetning 1)
= Balanseførte pensjonsmidler/-forpliktelser inkludert
arbeidsgiveravgift

2013		

Forsikret
270 507
353 217
-82 710
105 712
23 002
-1 1 662
-

Uforsikret
63 000
-63 000
16 564
-46 437
-8 884
-133

Sum
270 507
416 217
-145 710
122 275
-23 435
-20 546
-133

Forsikret
213 065
243 558
-30 493
63 998
33 505
-4 314
-

Uforsikret
46 847
-46 847
1 798
-45 050
-6 606
-445

1 1 340

-55 452

-44 1 12

29 191

-52 099

KONSERN
Sammensetning av periodens pensjonskostnader
		
		
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
+ Netto rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser
Resultatført virkning av planendring
+ Resultatførte estimatendringer
+ Administrasjonskostnader
= Periodens netto pensjonskostnad, ytelsesbasert

Forsikret
18 451
4 364
1
6 819
1 271
30 900

2014			
Uforsikret
Sum
2 901
21 352
3 015
7 379
1
1 308
8 127
1 271
7 223
38 123

2013
Totalt
14 720
5 154
28
1 060
341
21 301

Balanse
		
Estimerte pensjonsmidler
- Estimert påløpt pensjonsforpliktelse
= Estimert netto pensjonsmidler/-forpliktelse
+ Ikke resultatførte avvik
= Netto balanseførte pensjonsmidler/-forpliktelser
+ Periodisert arbeidsgiveravgift
+ Fellesregning på gammel AFP - tilleggsavsetning 1)
= Balanseførte pensjonsmidler inkludert
arbeidsgiveravgift
=

Balanseførte pensjonsforpliktelser inkludert
arbeidsgiveravgift

Forsikret
418 454
572 857
-154 403
185 917
31 515
-21 771
-

2014
Uforsikret
-2 910
81 988
-84 898
18 920
-65 978
-1 1 557
-224

Sum
415 544
654 845
-239 301
204 837
-34 463
-33 329
-224

Forsikret
331 644
393 486
-61 842
105 105
43 263
-8 735
-

2013		
Uforsikret
2 622
68 944
-66 322
-858
-67 180
-9 327
-796

Sum
334 266
462 430
-128 164
104 247
-23 917
-18 062
-796

17 916

164

18 080

34 528

-

34 528

-8 172

-77 922

-86 094

-

-77 303

-77 303

						
1)

Ved overgang til ny AFP-ordning er det avsatt 300 kroner per ansatt, som skal dekke premie for gammel AFP for 2015.

OBOS ÅRSRAPPORT 2014     39

NOTER 2014
(Beløp i TNOK)

Note 6: Langsiktige tilvirkningskontrakter
Utbygging av tomter organiseres gjennom OBOS Nye Hjem konsern, OBOS Fornebulandet konsern og BWG Homes konsern.
Inntektene fra prosjektene inntektsføres etter prinsippet om løpende avregning med fortjeneste.
LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER per 31.12. 				
2014
Inntektsført på igangsatte prosjekter					
4 354 325
Kostnader knyttet til opptjent inntekt/tapsavsetninger 1)				
3 479 190
		
Netto resultatført på igangsatte prosjekter 1)					
875 135
		
Gjenværende produksjon på tapsprosjekter					
Netto resultatført urealisert tap						
Ubebygde tomter 						
5 278 783
Opptjente ikke fakturerte inntekter						
1 822 525

2013
2 544 059
2 243 218
300 841
3 187 578
1 638 045

Kundefordringer er inkludert i linjen for andre eiendeler i konsernets balanse.
Informasjon om prosjektene finner du på www.obos.no
1)
Beløpene er eksklusive forbruk av interne ressurser.

Note 7: Tap på utlån og garantier – konsern
NEDSKRIVNINGER PÅ INDIVIDUELLE UTLÅN
			
2014
Nedskrivninger på individuelle utlån 01.01				
- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden			
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden			
896
- Tilbakeføring av nedskrivninger på individuelle utlån i perioden			
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12				
896
				
NEDSKRIVNINGER PÅ GRUPPER AV UTLÅN		
		
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01				
+/- Periodens nedskrivninger på grupper av utlån				
172
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12				
172

2013
-

2012
-

-

-

TAP PÅ UTLÅN					
Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån			
896
+ Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån			
172
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for			
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for		
- Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap			
= Periodens tapskostnader
				
1 068

44
-44

33
-33

MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER
		
Brutto misligholdte engasjementer uten verdifall
			
103 191
Brutto misligholdte engasjementer med verdifall
			
9 748
Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer 			
- Tilhørende nedskrivninger
				
896
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer 31.12			
1 12 043

872
872

15 314
15 314

NEDSKREVNE INDIVIDUELLE UTLÅN				
Før nedskrivninger på individuelle utlån				
9 748
- Tilhørende nedskrivninger
				
896
Netto nedskrevne individuelle utlån 31.12				
8 851

-

-

RENTEINNTEKTER PÅ NEDSKREVNE UTLÅN				
Inntektsførte renter					
207

-

-
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Note 8: Risikoklassifisering av utlån og garantier – konsern
Per 31.12.2014		
RISIKOKLASSIFISERINGSSYSTEM
Risikogruppe 1
Boliglån med pant <60%
Risikogruppe 2
Boliglån med pant >60%<80%
Risikogruppe 3
Boliglån med pant >80%<100%
Risikogruppe 4
Næringslån med pant <80%
Risikogruppe 5
Næringslån med pant >80%
Risikogruppe 6
Boliglån uten pant
Risikogruppe 7
Næringslån uten pant
Risikogruppe 8
Ansvarlig lån tilknyttede selskap
Sum 1)		

Brutto
utlån
10 419 419
2 790 145
719 046
4 704
1 710 824
15 644 137

Mulig ekspon.					
rammelån
Garantier
Sum
Prosent
407 408
3 457
10 830 284
66,0 %
159 951
2 950 096
18,0 %
159 030
1 1 985
890 061
5,4 %
3
4 707
0,0 %
0,0 %
5 390
10 206
1 726 421
10,5 %
0,0 %
0,0 %
731 783
25 648
16 401 568
100,0 %

Det er i tillegg gitt lånetilsagn for til sammen 4,17 milliarder kroner som forventes utbetalt i løpet av 2015-2017, fordelt på 3,04 milliarder kroner til
bedriftsmarkedet (BM) og 1,13 milliarder kroner til personmarkedet (PM). Lånetilsagnene for BM gjelder i hovedsak finansiering av nystiftede borettslag i OBOS sin regi, som ferdigstilles i perioden.
1)

Per 31.12.2013		
RISIKOKLASSIFISERINGSSYSTEM
Risikogruppe 1
Boliglån med pant <60%
Risikogruppe 2
Boliglån med pant >60%<80%
Risikogruppe 3
Boliglån med pant >80%<100%
Risikogruppe 4
Næringslån med pant <80%
Risikogruppe 5
Næringslån med pant >80%
Risikogruppe 6
Boliglån uten pant
Risikogruppe 7
Næringslån uten pant
Risikogruppe 8
Ansvarlig lån tilknyttede selskap
Sum 1)		

Brutto
utlån
8 123 697
1 945 672
523 093
66 606
1 167 583
147 929
1 1 974 580

Mulig ekspon.					
rammelån
Garantier
Sum
Prosent
410 638
2 819
8 537 153
68,0 %
1 945 672
15,5 %
523 093
4,2 %
35 779
102 386
0,8 %
0,0 %
125 076
1 292 660
10,3 %
0,0 %
147 929
1,2 %
446 417
127 895
12 548 892
100,0 %

Det er i tillegg gitt lånetilsagn for til sammen 2,17 milliarder kroner som forventes utbetalt i løpet av 2014-2015, fordelt på 2,12 milliarder kroner 		
til bedriftsmarkedet (BM) og 571,4 millioner kroner til personmarkedet (PM). Lånetilsagnene for BM gjelder i hovedsak finansiering av nystiftede
borettslag i OBOS sin regi, som ferdigstilles i perioden.						
						
OBOS benytter en risikoklassifisering ut fra sikkerhetsdekning for lånet. Risikogruppene er delt inn i lån med boligpant innenfor 60 prosent,
mellom 60 og 80 prosent, og mellom 80 og 100 prosent, samt lån med næringspant innenfor 80 prosent og utover 80 prosent. Videre er det angitt
risikogrupper for usikrede lån og for ansvarlig lån. Utlånene er i det alt vesentlige begrenset geografisk til området Stor-Oslo.				
		
OBOS-banken yter lån til personmarked og bedriftsmarked hvor lånene hovedsakelig er godt sikret med pant i fast eiendom i sentrale områder.
I personmarked er gjennomsnittlig belåningsgrad om lag 55 prosent. Bedriftsmarkedsporteføljen er i all hovedsak utlån til borettslag, boligaksjeselskap og eierseksjonssameier. Gjennomsnittlig belåningsgrad til borettslag og boligaksjeselskap er om lag 37 prosent. 				
		
Kvaliteten på utlånsporteføljen vurderes til å være høy innen begge hovedsegmenter. Hovedvekten av lånene er gitt innenfor 60 prosent av
godkjent verdigrunnlag. Grundig kjennskap til kundene, bl.a.gjennom boligselskapenes tilknytning til OBOS, gir lav kredittrisiko for OBOS-banken.
1)
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Note 9: Utlån til kunder fordelt på de viktigste kundesegmenter – konsern
		
Brutto
Per 31.12.2014
utlån

Mulig
eksponering
trekkrettigheter

Garantier

Nedskrivninger
individuelle/
gruppe

Sum

Herav
misligholdte
engasjementer

Personmarked (PM)
7 558 324
715 307
-1 068
8 272 563
1 12 939
Bedriftsmarked (BM)
8 085 813
16 476
25 648
8 127 937
Sum hovedsegmenter 1)
15 644 137
731 783
25 648
-1 068
16 400 499
1 12 939
						
Medlemmer i OBOS
5 415 659
526 688
5 942 347
1 204
Ansatte i OBOS konsernet 2)
921 260
56 142
977 402
Øvrig personmarked
1 221 405
132 476
-1 068
1 352 813
1 1 1 735
Sum personmarked
7 558 324
715 307
-1 068
8 272 562
1 12 939
						
Boligselskaper forvaltet av OBOS
7 885 172
16 473
25 648
7 927 293
Boligselskaper for øvrig
195 937
195 937
OBOS tilknyttede selskaper
Andre næringskunder
4 703
3
4 707
Sum bedriftsmarked
8 085 813
16 476
25 648
8 127 937
-

		
Brutto
Per 31.12.2013
utlån

Mulig
eksponering
trekkrettigheter

Garantier

Nedskrivninger
individuelle/
gruppe

Sum

Herav
misligholdte
engasjementer

Personmarked (PM)
5 085 028
379 619
5 464 647
Bedriftsmarked (BM)
6 889 552
66 798
127 895
7 084 245
Sum hovedsegmenter 1)
1 1 974 580
446 417
127 895
12 548 892
						
Medlemmer i OBOS
4 351 319
329 660
4 680 979
Ansatte i OBOS konsernet 2)
708 896
47 193
756 089
Øvrig personmarked
24 812
2 767
27 579
Sum personmarked
5 085 028
379 619
5 464 647
						
Boligselskaper forvaltet av OBOS
6 502 714
30 960
5 041
6 538 715
Boligselskaper for øvrig
168 189
168 189
OBOS tilknyttede selskaper
214 535
35 779
122 554
372 869
Andre næringskunder
4 1 14
58
300
4 472
Sum bedriftsmarked
6 889 552
66 798
127 895
7 084 245

-

Tabellen for 2014 viser lån og garantier i OBOS-banken AS og OBOS Factoring AS som inngår i OBOS Finans Holding konsern. Tabellen for 2013
inkluderer i tillegg lån og garantier i OBOS BBL som per 31.12.2013 var konsesjonsbelagt finansvirksomhet. Alle medlemslag har factoringavtale med
OBOS Factoring AS som sikrer borettslagenes innbetaling av felleskostnader. Ordningen innebærer at OBOS Factoring månedlig overtar borettslagenes fordringer på andelseierne og krever disse inn for egen regning og risiko. Ordningen ble per 01.01.2014 overført fra OBOS BBL. OBOSbanken definerer sine hovedkundesegmenter til å være bedrftsmarked og personmarked. Innenfor segmentet bedriftsmarked er boligselskaper
bankens viktigste kundegruppe. Innen personmarked er OBOS medlemmer den dominerende kundegruppen. Hovedvekten av lånene er gitt i det
alt vesentlige til kunder som geografisk hører til området Stor-Oslo.
1)

Det er i tillegg gitt lånetilsagn for til sammen 4,17 milliarder kroner som forventes utbetalt i løpet av 2015 - 2017, fordelt på 3,04 milliarder kroner til
bedriftsmarkedet (BM) og 1,13 milliarder kroner til personmarkedet (PM). Tilsvarende tall per 31.12.2013 var henholdsvis 2,12 milliarder kroner og
571,4 millioner kroner. Lånetilsagnene for BM gjelder i hovedsak finansiering av nystiftede borettslag i OBOS sin regi, som ferdigstilles i perioden.

2)

Lån til ansatt betingelser.
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FORMIDLING AV LÅN TIL EIKA BOLIGKREDITT AS 				
2014
2013
Gjenstående lånebeløp				
		
7 539 498
8 015 836
Antall løpende lån						
618
610
		
OBOS inngikk i 2008 en distribusjonsavtale med Eika Boligkreditt AS (EBK) vedrørende formidling av boliglån. I tilknytning til denne inngikk
OBOS en aksjonæravtale sammen med Eika Gruppen AS og øvrige eiere i Eika Boligkreditt med ikrafttredelse 10. mai 2012. Aksjonæravtalen
regulerer blant annet forpliktelser vedrørende tilførsel av kapital og/eller likviditet til EBK i nærmere definerte situasjoner. Med virkning fra
12. november 2013 ble distribusjonsavtalen overdratt til OBOS-banken AS. Overføringen av distribusjonsavtalen til OBOS-banken har ikke betydning
for OBOS sine plikter og rettigheter etter aksjonæravtalen.					
					
Distribusjonsavtalen omhandler blant annet fastsettelsen av provisjoner fra EBK og garantier OBOS-banken må stille overfor EBK. Provisjon
beregnes som kundens utlånsrente minus EBKs innlånsrente inkludert en margin. OBOS-banken har inntektsført 58,4 millioner kroner i provisjon fra
EBK i 2014. Til sammenlikning inntektsførte OBOS BBL og OBOS-banken i 2013 tilsammen 52,8 millioner kroner i provisjon fra EBK.			
							
OBOS-banken AS har per 31.12.2014 formidlet lån til EBK for 7,54 milliarder kroner og stilt garanti til EBK på 183,5 millioner kroner. Antall løpende
lån pr. 31.12.2014 er 618. Lån formidlet til EBK er ikke balanseført. Alle lån i EBK ligger innenfor 60 prosent av vurdert verdi og risikoen knyttet til
disse vurderes som begrenset. OBOS-banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra EBK i 2014. OBOS-banken sin andel av totale utlån i
EBK utgjør 12,4 prosent per 31.12.2014. Eierandelen til OBOS i EBK er på 13,9 prosent per 31.12.2014. I henhold til aksjonæravtalen mellom eierne
i EBK er eierne forpliktet til å delta i emisjoner og årlig rebalansering av eierposten i overensstemmelse med utlånsandelen.

GARANTIBELØPET ER TREDELT OVERFOR EBK OG UTGJØR:					
Tapsgaranti – den delen av lånet som overstiger 50 prosent av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 prosent av sikkerhetsstillelsen,
skal garantien være på minimum kroner 25 000 pr lån og garantien gjelder for 6 år fra dato for rettsvern.				
Saksgaranti – gjelder for hele lånebeløpet fra OBOS-banken anmoder om utbetaling, til pantesikkerhetene har oppnådd rettsvern.			
		
Andel av felles garantiramme – en samlet garantiramme på 1 prosent av OBOS-banken sin totale låneportefølje ved utgangen av måneden.		
			
					
EBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap knyttet til overdratte lån fra OBOS-banken, mot fremtidig provisjon i en periode på inntil 3 år.
Denne adgangen gjelder kun dersom forpliktelser ikke er dekket opp etter at garantibeløpet er overskredet og pant er realisert.			
		
OBOS-BANKEN AS HAR FØLGENDE GARANTIER TIL EBK:				
Tapsgaranti						
Saksgaranti						
Andel av felles garantiramme						
Sum						

2014
17 616
90 555
75 395
183 566

2013
17 670
216 576
80 158
314 404
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Note 10: Konsernmellomværende og transaksjoner med datterselskaper
Balanse- og resultatposter mellom morselskapet og datterselskapene er spesifisert				

BALANSEPOSTER
Nedbetalingslån
Fordringer mot datterselskaper
Gjeld til datterselskaper

				
2014
				
853 435
				
262 252
				
1 01 1 257

2013
431 792
844 354
1 449 614

RESULTATPOSTER
				
2014
Renteinntekter					
22 272
Rentekostnader					
18 483
Utbytte/konsernbidrag					
143 026
Provisjonsinntekter					
5 937
Forvaltningsinntekter					
219 521
Gevinst salg eiendommer					
33 871
Andre driftsinntekter					
40 413
Administrasjonskostnader					
16 673
Markedsføring					
1 250
Driftskostnader faste eiendommer 				
5 344
Andre driftskostnader
				
27 343

2013
34 033
16 348
790 140
5 791
159 669
29 324
14 240
1 250
4 692
21 348

Note 11: Transaksjoner med nærstående parter
OBOS og konsernet foretar løpende transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten
og til markedsmessige vilkår.
MORSELSKAP
De vesentligste transaksjonene som er foretatt i 2014 er som følger:
Kjøp av tjenester fra				
Salg av tjenester til 1)				
Leie av eiendom fra				
Renteinntekter fra				
Rentekostnader fra				
1)

Datterselskaper
22 844
235 621
26 516
22 161
12 336

Tilknyttede selskaper
3 220
9 975
-

Salg av administrative tjenester fra konsernstaber herunder økonomi, regnskap, IT, administrasjon, personal og lønn. Salg av administrative
tjenester klassifiseres som forvaltningsinntekter.

KONSERN
Alle datterselskaper, tilknyttede selskaper og medlemmer av styret og konsernledelsen er nærstående parter av OBOS. Transaksjoner med
datterselskaper elimineres i konsernregnskapet og vises ikke i denne note. Se note 22 for oversikt over datterselskaper og note 21 for oversikt
over tilknyttede selskaper. For informasjon om ytelser til ledelsen, se note 4. 		
		
OBOS har en eierandel på henholdsvis 22,1 prosent i AF Gruppen ASA og 23,0 prosent i Veidekke ASA. Konsernet har løpende kontrakter med
AF Gruppen og Veidekke om felles utvikling av prosjekter. Selskaper innen OBOS-konsernet kjøper byggeleveranser fra AF Gruppen og Veidekke
til markedsmessige vilkår i konkurranse med andre leverandører. Konsernsjef i OBOS Martin Mæland er styreleder i Veidekke og har i 2014 mottatt
kroner 556.500,- i styrehonorar for 2013. Visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj er styremedlem i AF Gruppen og har opptjent, men ikke mottatt
styrehonorar for 2014. 		
		
Ved prosjektutvikling i samarbeid med AF Gruppen er det etablert selskaper hvor OBOS og AF Gruppen hver har en lik eierandel. Dette gjelder
følgende selskaper: Sandakerveien 99 B KS, Sandakerveien 99 B AS, Karlstadgata Utbygging ANS, Elvesiden Utvikling AS, Nordliveien utbygging
AS, Nordliveien KS, Lillo Gård AS og Lillo Gård KS.		
		
Ved prosjektutvikling i samarbeid med Veidekke er det etablert selskaper hvor OBOS og Veidekke hver har en eierandel på 50 prosent.
Dette gjelder følgende selskaper: Sjølyststranda Eiendom AS, Ulos AS, Lørenvangen Utvikling AS, Svankevigå AS, Sorgenfri Utbyggingsselskap AS,
Horneberg Utbyggingsselskap AS, Sjetnan Nedre AS, M17 Utvikling AS og Stadionboligene Hamar AS.		
		
De vesentligste transaksjonene som er foretatt i 2014 er som følger:
AF Gruppen
Veidekke
Kjøp av varer og tjenester fra 				
248 137
487 000
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Note 12: Vilkår for gjeld – konsern
		
Volum
Gjeld til kredittinstitusjoner
6 050 641
Innskudd fra og gjeld til kunder
1 1 164 790
Annen langsiktig gjeld med avtalt løpetid
Annen kortsiktig gjeld
640 983
Obligasjonsgjeld
7 703 603
1)

2014
Vektet nominell			
gjennomsnittsrente		
Volum
3,10 %		
4 667 231
2,09 %		
9 706 669
-		
604 785
2,10 %		
3,31 % 1)
4 393 822

2013
Vektet nominell
gjennomsnittsrente
3,56 %
3,01 %
2,00 %
3,62 %

Gjennomsnittlig kupongrente. Av obligasjonsgjelden er 1 281 millioner kroner pantesikret i fast eiendom.				
2014
2 843 761

Gjeld som forfaller mer enn fem år frem i tid

2013
2 907 744

Note 13: Likviditetsrisiko - restløpetid på balanseposter per 31.12.2014 - konsern
KONSERN

Inntil
1 mnd

Fra 1 mnd Fra 3 mnd
til 3 mnd til 12 mnd

Fra 1 år
til 5 år

Over
til 5 år

Uten restløpetid

Totalt

KONTANTER OG BANKINNSKUDD							
Kontanter
54 561
54 561
Bankinnskudd
35 935
5 761
995 675
1 037 372
Sertifikater og obligasjoner
8 005
1 17 634
438 930
306 808
10 405
881 782
							
UTLÅN OG FORDRINGER TIL KUNDER							
Nedbetalingslån til personmarked
56
97
83 763
126 744
5 178 608
862
5 390 129
Personallån
6
80
863
947 200
948 149
Nedbetalingslån til boligselskaper
1 482
187
2 709
76 1 13
7 974 494
8 054 983
Nedbetalingslån til næringskunder
4 703
4 703
Rammelån
5 063
1 218 977
1 224 040
Fordringer factoring
21 064
21 064
Øvrige eiendeler med løpetid
121 985
257 683
891 825
32 185
14 064
16 777
1 334 519
Øvrige eiendeler uten løpetid
19 514 749
19 514 749
Sum eiendeler
131 527 293 908 1 106 835
674 834
15 644 854
20 614 093
38 466 052
					
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner
195
195
Innskudd fra personmarked
5 921 926
5 921 926
Innskudd fra boligselskaper
4 319 690
4 319 690
Innskudd fra næringsselskaper
922 979
922 979
Øvrig gjeld med restløpetid
542 063
826 248 2 535 454
7 501 695
2 843 761
146 007
14 395 227
Øvrig gjeld uten restløpetid
3 632 076
3 632 076
Egenkapital
9 273 959
9 273 959
Sum gjeld og egenkapital
542 063 826 248 2 535 454
7 501 695
2 843 761
24 216 831
38 466 052
Netto likvid.eksp. på balanseposter
-410 535 -532 340 -1 428 619
-6 826 861
12 801 094
-3 602 738
										
For å dekke et mulig likviditetsbehov har OBOS konsern, per 31.12.2014, 300 millioner kroner i innvilget kassekreditt og 3,41 millarder kroner
i ubenyttede kommiterte trekkrettigheter.						
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Note 14: Renterisiko - gjenstående tid til renteregulering per 31.12.2014
KONSERN							
Tid frem til første mulige
Inntil
Fra 1 mnd
Fra 3 mnd
Fra 1 år
Over
Uten renterentereguleringstidspunkt
1 mnd
til 3 mnd
til 1 år
til 5 år
5 år
eksponering
Sum
							
KONTANTER OG BANKINNSKUDD						
Kontanter
54 561
54 561
Bankinnskudd
358 248
1 19 200
32 415
14 419
513 090
1 037 372
Sertifikater og obligasjoner
78 063
789 998
13 721
881 782
							
UTLÅN OG FORDRINGER TIL KUNDER							
Nedbetalingslån til personmarked
5 154 366
5 154 366
Personallån
948 149
948 149
Nedbetalingslån til boligselskaper mv.
7 973 795
15 775
68 757
1 353
8 059 679
Kasse-, drifts- og brukskreditter
5 472
1 454 338
1 459 810
Fordringer factoring
21 064
21 064
Øvrig rentebærende eiendeler
29 453
96
5 428
1 17
15 777
50 871
Ikke rentebærende eiendeler
20 798 397 20 798 397
Sum eiendeler
8 445 031
8 466 147
67 338
83 292
1 353
21 402 890 38 466 052
							
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner
195
195
Innskudd fra personmarked
5 921 926
5 921 926
Innskudd fra boligselskaper
4 319 690
4 319 690
Innskudd fra næringsselskaper
922 979
922 979
Øvrig rentebærende gjeld
2 145 278
8 787 730
1 857 737
979 512
513 636
1 1 1 334
14 395 226
Ikke rentebærende gjeld
3 632 076
3 632 076
Egenkapital
9 273 959
9 273 959
Sum gjeld og egenkapital
7 387 947
14 709 656
1 857 737
979 512 513 636
13 017 564 38 466 052
						
Netto renteeksponering
på balanseposter
1 057 084
-6 243 509
-1 790 399
-896 219 -512 282
8 385 325
Netto renteeksponering
på utenombalanseposter
300 000
1 446 000
-225 000
-1 391 000 -130 000
Netto renteeksponering
1 357 084
-4 797 509
-2 015 399
-2 287 219 -642 282
8 385 325
Netto renteeksponering som
gjennomsnitt av forvaltningskapital
3,53 %
-12,47 %
-5,24 %
-5,95 %
-1,67 %
21,80 %
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Note 15: Finansielle derivater
OBOS-konsernet benytter rentebytteavtaler (renteswapper), som er avtaler om bytte av rentebetingelser for et bestemt nominelt beløp for en
bestemt periode. Hensikten med flertallet av renteswapene er å sikre kontantstrømmen til deler av låneporteføljen (kontantstrømsikring).
En sikring er gjort for å sikre virkelig verdi av objektet. OBOS har valgt ikke å regnskapsføre sikringene, jfr. NRS 18. Det stilles krav til at sikringsobjektet skal kunne identifiseres og at det innebærer renterisiko for selskapet. Videre stilles det krav til at verdiendringer i sikringsobjektet og
sikringsinstrumentet skal motvirke hverandre. Derivatene klassifiseres derfor som sikringsforretninger.
Sikringene har en gjenværende løpetid som spenner fra tre måneder til seks år og ti måneder målt fra balansetidspunktet.
MORSELSKAP
Kontraktsbeløp 1)
Kontraktsbeløp 1)
Virkelig verdi 2)
RENTEBYTTEAVTALER
per 31.12.2014
gj.snitt 2014
per 31.12.2014
Mottar fast rente, betaler flytende rente (3 mndr NIBOR)
200 000
12 222
2 951
Betaler fast rente, mottar flytende rente (3 mndr NIBOR)				
Sum sikringsinstrumenter
200 000
12 222
2 951

RENTEBYTTEAVTALER
Mottar fast rente, betaler flytende rente (3 mndr NIBOR)
Betaler fast rente, mottar flytende rente (3 mndr NIBOR)
Sum sikringsinstrumenter
1)
2)

Kontraktsbeløp 1)
per 31.12.2014
970 000
2 390 767
3 360 767

KONSERN
Kontraktsbeløp 1)
Virkelig verdi 2)
gj.snitt 2014
per 31.12.2014
294 906
32 404
2 61 1 470
-141 677
2 906 376
-109 273

Verdiendring
2014
2 951
2 951

Verdiendring
2014
32 404
-31 310
1 094

Kontraktsbeløp defineres som brutto nominell underliggende verdi.
Virkelig verdi er beregnet som nettosummen av anslått realisasjonsverdi.

Kredittrisikoen for inngåtte avtaler anses som lav, da avtalene er inngått med solide norske og internasjonale finansinstitusjoner.
Det er ikke inngått motregningsavtaler.

Note 16: Varige driftsmidler

MORSELSKAP
Anskaffelseskost per 01.01.2014
Tilgang i år
Avgang til anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2014
Bokført verdi per 31.12.2014
Bokført verdi per 31.12.2013
Årets ordinære avskrivninger
Bokført verdi ved salg

Maskiner,
inventar og
transportmidler
1 12 699
15 819
90 448
16 438
21 632
16 295
7 791
2 691

Bygninger,			
tomter og annen		
fast eiendom
Sum
390 972
503 671
584
16 403
367 844
458 291
742
17 180
22 971
44 602
390 341
406 636
111
7 902
367 844
370 534

KONSERN
Anskaffelseskost per 01.01.2014
Tilgang i år
Balanseførte lånekostnader i år
Avgang til anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2014
Bokført verdi per 31.12.2014
Bokført verdi per 31.12.2013
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Bokført verdi ved salg

Maskiner,
inventar og
transportmidler
283 557
410 148
95 454
383 228
215 023
96 314
49 078
3 414

Bygninger,			
tomter og annen		
fast eiendom
Sum
5 312 357
5 595 914
721 353
1 71 1 376
467 599
1 140 352
753 533
1 136 761
4 812 579
5 027 602
4 682 557
4 778 871
94 992
143 528
1 063 185
1 066 600
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PROSENTSATS OG ØKONOMISK LEVETID FOR ORDINÆRE (LINEÆRE) AVSKRIVNINGER			
Maskiner			
30 %
3,3 år
Inventar og transportmidler			
20 %
5 år
Bygninger eksklusive tekniske installasjoner		
1%
100 år
Tekniske installasjoner i bygg			
5%
20 år
Boligeiendom i Sverige			
1%
100 år
Boligeiendom i Norge og tomter avskrives ikke		

Ordinære avskrivninger
MORSELSKAP
		2014
Maskiner, inventar og transportmidler		
8 333
Bygninger og annen fast eiendom			
111
Goodwill			420
Immaterielle eiendeler			
303
Sum ordinære avskrivninger			
9 166

2013
5 050
111
420
1 169
6 750

KONSERN
		2014
Maskiner, inventar og transportmidler		
49 078
Bygninger og annen fast eiendom			
94 992
Goodwill			
51 135
Immaterielle eiendeler			
12 792
Sum ordinære avskrivninger			
207 996

2013
25 548
90 167
1 1 480
2 270
129 464

Note 17: Boligtomter for utvikling
		
Boligtomter for utvikling		
Sum		

Verdi fordelt på geografi

Stor-Oslo
3 152 100

Bergen
121 300

Bokført verdi
5 278 783
5 278 783
Trondheim
284 100

Sverige
490 000

Stavanger
413 500

Andre
817 783

OBOS har ved utgangen av 2014 en tomtebank på anslagsvis 37 000 boliger brutto hvorav OBOS sin økonomiske andel utgjør rundt 32 000
boliger. Tallene inkludere også BWG Homes konsern (BWG) som OBOS nå eier 100 prosent. Boliger brutto fra BWG er satt lik økonmisk andel
(19 500).

Note 18: Goodwill fordelt på virksomhetskjøp
MORSELSKAP
Forvaltning og rådgivning			
Anskaffelseskost per 01.01.2014
2 100 			
Tilgang i år		
- 			
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2014		
1 295 			
Bokført verdi per 31.12.2014		
805 			
Bokført verdi per 31.12.2013		
1 225 			
Årets ordinære avskrivninger		
420 			
Prosentsats for ordinære (lineære) avskrivninger		
20 %
Økonomisk levetid		
5 år 			

Sum
2 100
1 295
805
1 225
420
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BoligForvaltning
NæringsKONSERN 		
utvikling
og rådgivning
eiendom
Sum
Anskaffelseskost per 01.01.2014		
42 71 1
81 972
124 683
Tilgang i år		
759 693
22 103
781 796
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.2014		
36 881
29 556
31 747
98 183
Bokført verdi per 31.12.2014		
722 815
13 155
72 328
808 235
Bokført verdi per 31.12.2013		
17 327
65 700
83 026
Årets ordinære avskrivninger		
36 881
4 214
10 020
51 1 14
Årets nedskrivning		
5 455
5 455
Prosentsats for ordinære (lineære) avskrivninger		
10 %
20 %
10 %
Økonomisk levetid		
10 år
5 år
10 år
OBOS BBL kjøpte BWG Homes AS per 27. juni 2014, hvorav goodwill utgjør 759,693 millioner kroner. Se note 1 for nærmere opplysninger.
Goodwill knyttet til kjøpet avskrives over 10 år grunnet selskapets størrelse og markedsposisjon.			

Note 19: Andre immaterielle eiendeler
MORSELSKAP
Anskaffelseskost 01.01.2014
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2014
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger 31.12.2014
Balanseført verdi 31.12.2014
Balanseført verdi 31.12.2013
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

IT-system				Sum
7 020 				
7 020
603 				
603
5 596 				
5 596
2 027 				
2 027
512 				
512
1 515 				
1 515
1 214 				
1 214
303 				
303
- 				
-

KONSERN
Anskaffelseskost 01.01.2014
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2014
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger 31.12.2014
Balanseført verdi 31.12.2014
Balanseført verdi 31.12.2013
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

IT-system
Boligbygging 1)
Kraftutbygging 2)
Varemerker 3)
58 615
20 350
15 709
68 427
500
11
641 959
8 210
1 18 832
20 850
15 720
641 959
22 265
96 567
20 850
15 720
641 959
49 817
20 350
15 709
12 792
5 år			
Lineær			

1)

Sum
94 674
710 896
8 210
797 361
22 265
775 095
85 876
12 792
-

OBOS Nye Hjem AS eier en opsjon på å kjøpe 50 prosent av eiendommen Bjørnegårdssvingen 11-13, gnr 82, bnr 7 i Bærum kommune for
kroner 35,0 millioner kroner innen 01.07.2026, dog senest innen det tidspunkt det foreligger endelig, offentlig godkjent reguleringsplan og
utbyggingsavtale med Bærum kommune. For denne opsjonen har OBOS Nye Hjem AS betalt kroner 14,0 millioner kroner.			
OBOS Nye Hjem AS har en opsjon på å kjøpe eiendommen gnr. 112, bnr 5, 8 og 30 i Bergen kommune. For denne opsjonen har
OBOS Nye Hjem AS betalt 6,5 millioner kroner.					
OBOS Nye Hjem AS har en opsjon på å kjøpe en tomt på Hjemseng i Tønsberg. For denne opsjonen har OBOS Nye Hjem AS betalt 0,4 millioner
kroner.					

Tyngdekraft AS (i OBOS Energi konsern) eier 100 prosent av aksjene i Kvitno Kraft AS og Bråberg Kraft AS. Kvitno Kraft AS og Bråberg Kraft AS har
konsesjon til å utvikle og bygge småvannkraftverk.
					
3)
Merverdi på varemerker ble etablert i forbindelse med morselskapets kjøp av alle aksjene i BWG Homes AS i 2014. Verdi av varemerker avskrives
ikke, men testes årlig for verdifall. Er det indikasjoner på verdifall beregnes gjenvinnbart beløp, og dersom dette er lavere enn bokført verdi gjøres
nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
2)

Konsernets norske varemerker Block Watne og Hetlandhus har eksistert i mer enn 80 år. Varemerkene i den svenske virksomheten er Myresjöhus
som har eksistert i mer enn 80 år og SmålandsVillan som har eksistert i mer enn 10 år. Kärnhem har eksistert i det svenske markedet siden 2003.
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Note 20: Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

Eierandel

Anskaffelseskost

ANLEGGSMIDLER
Finn Eiendom AS
3,78 %
Eika BoligKreditt AS
13,90 %
Eika Gruppen AS
6,27 %
Infratek ASA		
Andre		
Sum anleggsmidler i morselskapet		
Aksjer eiet av datterselskaper		
SUM anleggsmidler konsern		

292 845
94 757
259
387 861
3 169
391 030

Selskap

Eierandel

Anskaffelseskost

OMLØPSMIDLER
BSA Berlin AS
9,89 %
BSA Private Equity AS
18,70 %
Eiendomsspar ASA		
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Pareto Bank ASA		
Oslo Børs ASA
0,87 %
Storebrand Int Pr Eq II AS
2,99 %
Storebrand Int Pr Eq V AS
0,47 %
Storebrand Int Pr Eq VI AS
0,36 %
Storebrand Int Pr Eq VII AS
0,47 %
Victoria Eiendom AS
JM AB
0,03 %
NCC AB (B-aksjer)
0,01 %
Skanska AB (B-aksjer)
0,01 %
PEAB AB (B-aksjer)
0,01 %
Andre		
Sum omløpsmidler i morselskapet		
Aksjer i OBOS Invest AS 1)		
Sum omløpsmidler konsern		

26 942
210
53
27 457
374
1 469
1 751
2 942
2
4 375
2 396
2 086
1 861
2 163
74 082
74 082

Selskap

1)
2)

Bokført				
verdi
Tilgang
Avgang
Ned01.01.2014
2014
2014
skrivning

Bokført
verdi
31.12.2014

Markedsverdi
31.12.2014

2 652
2 652
2 652

413 548
94 757
259
508 565
3 509
512 074

41 488
413 548
106 276
259
561 571
3 509
565 080

Bokført				
verdi
Tilgang
Avgang
Ned01.01.2014
2014
2014
skrivning

Bokført
verdi
31.12.2014

Markedsverdi
31.12.2014

26 942
210
53
27 457
374
1 212
1 262
2 686
2
4 375
2 396
2 086
1 861
70 917
70 917

42 164
2 673
364
28 500
333
2 458
3 048
4 344
48
4 779
2 842
2 417
2 109
96 078
96 078

306 786
94 757
27 038
1 204
429 785
217
430 002

77 870
77 870

106 762
50
106 812
3 290
1 10 102

43 852
3 979
20
53
19 380
27 457
374
2 033
2 437
3 624
2
4 375
2 396
2 086
1 861
2 163
1 16 093
1 16 093

-29 690
-995
-30 684
-30 684

-16 910
-3 769
-20
-19 380
-821
-1 175
-938
-2 163
-45 176
-77 870
-123 046

-

OBOS Invest AS ble innfusjonert i OBOS morselskap med regnskapsmessig virkning fra og med 01.01.2014, se note 1.			
Av balanseført verdi er 54 prosent i børsnoterte papirer.			
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Note 21: Investering i tilknyttede selskaper / felleskontrollert virksomhet
MORSELSKAP 		
AnskaffelsesInngående
Firmanavn
Eierandel
kost
balanse

Andre
endringer

Utgående
balanse

Andel av Andel av EK
årsresultat
i selskapet

TILKNYTTET SELSKAP I MORSELSKAP							
Boligenergi AS
50,00 %
45
45
45
69
AF Gruppen ASA
22,10 %
485 585
485 585
485 585
62 446
Veidekke ASA
23,00 %
392 803
392 803
392 803
179 200
Miljøbase Vats ASA
0,00 %
1 226
Eiendomsservice Vest AS
50,00 %
2 038
2 038
2 038
BWG Homes AS 1)		
516 424
-516 424
-36 659
LØBOS AS 2)
0,00 %
95 188
-95 188
-644
Sum morselskap		
880 470
61 1 657
268 813
880 470
205 638

-139
73 213
145 158
1 950
220 181

OBOS økte sin eierandel i selskapet fra 32,99 prosent per 31.12.2013 til 100 prosent per 31.12.2014 ved kjøp av aksjer for 1 362,4 millioner kroner.
Andel av årsresultat er for BWG Homes Konsern.						
2)
OBOS solgte sin eierandel i selskapet LØBOS AS på 50 prosent til datterselskapet OBOS Nye Hjem AS per 30.09.2014 for 96,2 millioner kroner.
			
KONSERN 		
AnskaffelsesInngående
Andre
Andel av
Utgående
Bokført
Firmanavn
Eierandel
kost
balanse
endringer
årsresultat
balanse utover EK 1)
Boligenergi AS
50,00 %
45
45
45
184
BWG Homes ASA 2)		
670 312
-633 653
-36 659
Veidekke ASA 3)
23,00 %
392 803
879 323
-256 222
179 200
802 301
657 143
AF Gruppen ASA 4)
22,10 %
485 585
380 907
-108 489
62 446
334 863
261 651
Eiendomsservice Vest AS
50,00 %
2 038
2 038
2 038
87
Miljøbase Vats AS
0,00 %
49 398
-50 624
1 226
LØBOS AS
50,00 %
96 169
58 344
-2
-859
57 483
-37 828
Frysjaparken Utvikling AS inkl. DS
50,00 %
181 556
181 556
-3 777
177 779
1 636
OBOS Vest-Land Eiendom AS
50,00 %
4 01 1
4 01 1
-1 015
2 996
10
Th. Haugsvei AS
50,00 %
502
502
-163
339
1
Langøya Vest Eiendom AS
50,00 %
1 008
1 008
-715
293
Konowsgate 9 AS
50,00 %
1 250
1 390
100
1 491
Sjølyststranda Eiendom AS
50,00 %
100
49
49
-1 090
Olatunet Askøy AS
50,00 %
600
600
600
583
Utstillingsplassen Bolig AS
50,00 %
200
201
-7
193
-2
Stadionboligene Hamar AS
50,00 %
58
4 800
4 800
8
Blomsterdalen Bolig AS
50,00 %
58
702
Bellevue Utvikling AS
50,00 %
6 720
10 320
9 135
19 455
-45
Haugstenåsen Utvikling AS
50,00 %
63
63
-63
Aslakveien Holding AS inkl. DS
50,00 %
32 500
30 621
-670
29 952
-6 215
Sandsli Boligutvikling AS inkl. DS
50,00 %
510
5 163
Ulos AS
50,00 %
60
48
48
-2
OBOS Ulveseth Krohnstadparken AS 50,00 %
103
5 401
4 044
9 446
3
Nordliveien KS
30,00 %
7 200
-3 078
3 600
-1 769
-1 248
-8 288
Nordliveien Utbygging AS
33,33 %
5 200
4 994
160
72
5 225
5 010
Lørenvangen Utvikling AS inkl. DS
50,00 %
17 829
15 217
3 836
19 053
16 443
Munkerud ANS
50,00 %
400
266
-200
-52
14
14
Gladengveien DA
50,00 %
500
9 410
9 182
18 592
Sandakerveien 99 B KS
30,00 %
1 205
41 605
-44 750
5 646
2 500
Sandakerveien 99 B AS
33,33 %
355
922
-1 350
3 153
2 726
-818
OBOS Ulveseth Utvikling AS
50,00 %
28 053
28 761
726
29 487
26 232
OBOS Ulveseth Straumsfjellet AS
50,00 %
254
7 376
Lillo Gård KS
22,50 %
1 1 253
10 868
-1 121
9 746
3
Lillo Gård AS
25,00 %
6 254
6 259
4
6 264
4
M17 Utvikling AS
50,00 %
1 380
3 662
Grenseveien 69 AS
34,00 %
10 200
9 726
-254
9 472
-2
Kaldnes Boligutvikling AS
50,00 %
15 538
15 180
7 343
22 523
1 519
Martodden Bolig AS
50,00 %
569
58
58
19
Stavsberg Utvikling AS
50,00 %
16 313
16 485
-16 322
-164
Elvesiden Utvikling AS
25,00 %
525
-226
Haugerud Utvikling AS
25,00 %
1
-88
Karlstadgata Utbygging ANS
50,00 %
66
-281
215
Økern Torgvei Boliger ANS
50,00 %
-38
-29
-67
Bjørnegårdssvingen 1 1-13 ANS
50,00 %
1 250
-3 935
-804
-4 739
1)
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KONSERN 		
AnskaffelsesInngående
Andre
Andel av
Firmanavn
Eierandel
kost
balanse
endringer
årsresultat
HEBO AS
0,00 %
Bogafjell Utbygging AS
50,00 %
2 21 1
-1 610
53
Austrått Bolig AS
20,00 %
1
3 941
-5 000
1 565
Svankevigå AS
50,00 %
5 733
2 198
-497
Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
50,00 %
53
Husbyåsen Utbyggingsselskap AS
50,00 %
8 053
6 883
8 000
3 131
Haakon VII gt. 14 AS
25,00 %
1 000
1 000
-61
Horneberg Utbyggingsselskap AS
50,00 %
5 000
18 743
8 944
Sjetnan Nedre AS
50,00 %
1 000
1 287
2 717
Solstrandveien AS
35,00 %
9 000
9 000
-22
Straumehagen Eiendomsutv. AS
33,00 %
334
334
-334
Os Sjøfront AS
50,00 %
4 700
4 700
-446
Møllestranden AS
50,00 %
6 000
6 000
3 170
Øykjeneset Eiendom AS
50,00 %
100
100
-100
Bjånes Fjordboliger AS
22,37 %
7 000
7 000
-1 795
Damsgårdsveien 217 AS
50,00 %
Sartorgården Eiendomsutvikling AS
50,00 %
2 900
6 500
-74
Hansaparken AS
50,00 %
Jåsund Utviklingsselskap AS
17,80 %
890
5 142
926
Eivindsholen Utbygging AS
30,00 %
303
8
180
Sørbø Hove AS
16,00 %
1 105
4 449
-940
Brattebø Gård AS
30,00 %
750
-3 21 1
5 735
Buggeland AS
33,30 %
508
574
33
Eidet AS
40,00 %
1 200
-1 476
1 476
Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS
12,60 %
1 820
2 981
Kolnes Utvikling AS
24,50 %
980
992
Skeiseid Utviklingsselskap AS
24,50 %
123
131
Stavsberg Utvikling AS
50,00 %
16 313
Haugstenåsen Utvikling AS
50,00 %
63
Skåredalen Eiendom AS
50,00 %
63
63
Ulset Utvikling AS
50,00 %
60
15 060
Reiestadmarka Utvikling AS
50,00 %
60
60
Lafteråsen Utbygging AS
66,70 %
3 000
10
Austrått Utvikling AS
58,70 %
5 339
5 339
Orstad Utviklingsselskap AS
50,00 %
60
60
Spannatoppen Utviklingsselskap AS
25,00 %
30
30
Fredvang Eiendom AS
33,30 %
2 510
9 724
96
359
Youngstorget 3 AS
50,00 %
2 844
4 831
-373
Youngstorget Eiendom AS
25,00 %
10 000
7 230
494
Østre Aker vei 33 AS
50,00 %
1 203
1 061
41
Telefonfabrikken AS
50,00 %
8 729
10 269
712
Hotell 33 AS
50,00 %
35 141
28 229
900
Kabelgata 6 AS
0,00 %
27 500
33 414
-34 506
1 092
Yongstorget Parkeringshus AS
21,26 %
1
-365
-5
Etterstadgarasjene AS
33,55 %
5
-3
22
Aasegården Invest AS
50,00 %
15 055
13 593
4 543
Nyhavna Utvikling AS
25,00 %
Utstillingsplassen Eiendom AS
38,34 %
274 474
299 754
-7 486
4 111
Jernbanegata Lillestrøm AS
50,00 %
29 000
29 378
370
Oxenøen Bruk AS
50,00 %
100 065
85 940
-5 105
OCCI AS
27,22 %
49 000
49 000
231
Christian Kroghsgt. 32 AS
50,00 %
2 554
2 554
Veifor AS
50,00 %
60
57 078
6 038
15 051
Fornebustranda Marina AS
50,00 %
800
713
-32
Herefoss Energi AS
24,95 %
100
100
CBRE Basale AB
37,00 %
1 400
1 400
-399
Sum tilknyttede selskaper i datterselskaper 		
810 477
2 906 289
-886 084
288 787
Sum konsern		
2 906 289
2 906 289
-886 084
288 787
Balanseført verdi			
2 913 339			
1)

2)
3)
4)

Utgående
balanse
655
505
1 702
18 015
939
27 687
4 004
8 978
4 254
9 170
5 205
6 426
6 068
188
3 509
2 524
607
2 981
992
131
63
15 060
60
10
5 339
60
30
10 179
4 458
7 724
1 102
10 981
29 129
-370
19
18 137
296 380
29 748
80 835
49 231
2 554
78 167
680
100
1 001
2 308 993
2 308 993
2 315 064

Bokført
utover EK 1)
655
68
2 643
7 209
8 175
3 699
2 412
8 518
1 058
-705
5 820
159
-17 878
5
4 156
-10
-5 797
8 063
-2 931
3 804
-529
3 249
-105
14
-21
-7
-15 225
2 975
-220
4 653
-10 213
-23
14
946 534
946 534

Balanseført egenkapital på oppkjøpstidspunktet er lik kostpris for alle selskaper som ikke har bokført verdi høyere enn andel egenkapital i
selskapet. For selskaper med bokført verdi høyere enn andel egenkapital i selskapet må kostpris justeres med differansen for å få balanseført
egenkapital. Stemmeandelen for alle selskapene tilsvarer eierandelen.					
OBOS økte sin eierandel i selskapet fra 32,99 prosent per 31.12.2013 til 100 prosent per 31.12.2014 ved kjøp av aksjer for 1 362,4 millioner kroner.
Ved beregning av bokført verdi utover EK er egenkapital etter IFRS benyttet for Veidekke ASA.			
Bokført verdi utover EK i AF Gruppen ASA er goodwill som avskrives lineært over 20 år.
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Note 22: Investering i datterselskaper – morselskap
Forretnings-		
Firmanavn
adresse
Eierandel
Aldersboliger for Læger AS
Oslo
90%
BWG Homes AS (underkonsern)
Oslo
100%
EOBBL Byggservice AS
Oslo
100%
Exact Eiendomsmeglere AS
Oslo
100%
FOBBL Servise & Omsorg AS
Fredrikstad
100%
OBOS Fornebulandet AS (underkonsern)
Bærum
100%
Hamar Utleieboliger AS
Hamar
100%
Hammersborg Inkasso AS
Oslo
100%
Hammersborg Regnskaps- og Innbet.serv. AS
Oslo
100%
Megleroppgjør AS
Oslo
100%
Mjølkeråen Aldersboliger AS
Bergen
100%
OBOS Basale AS (underkonsern)
Trondheim
100%
OBOS Eiendomsforvaltning AS (underkonsern)
Oslo
100%
OBOS Eiendomsmeglere AS
Oslo
100%
OBOS Energi AS (underkonsern)
Oslo
100%
OBOS Fellestjenester AS
Oslo
100%
OBOS Finans Holding AS
Oslo
100%
OBOS Forretningsbygg AS (underkonsern)
Oslo
100%
OBOS Håndversenter AS
Tønsberg
100%
OBOS Nye Hjem AS (underkonsern)
Oslo
100%
OBOS Nye Hjem Innlandet AS (underkonsern)
Hamar
100%
OBOS Prosjekt AS (underkonsern)
Oslo
100%
StorBergen Boligutleie AS
Bergen
100%
StorBergen Eiendomsmegling AS
Bergen
100%
Tandem Regnskap AS
Oslo
51%
Varden Eiendomsmegling AS
Oslo
100%
Sum datterselskaper			

Kostpris verdi
i OBOS
9 548
2 487 204
288
569
423
1 906 125
313
2 500
200
2 700
4 095
78 644
2 500
41 673
121 726
500
1 499 000
530 234
3 197
798 592
10 339
1 000
26 628
2 000
15 000
204
7 545 203

Bokført
verdi
9 548
2 372 1 19
288
569
423
1 906 125
313
2 500
200
2 700
4 095
78 644
2 500
41 673
121 726
500
1 499 000
530 234
3 197
798 592
10 339
1 000
26 628
2 000
15 000
204
7 430 1 19

Egenkapital
per 31.12.2014
4 120
1 923 495
230
212
371
1 955 970
456
5 590
2 451
3 183
2 822
18 725
12 363
35 897
89 1 12
1 111
1 567 296
2 251 182
2 320
1 51 1 734
7 787
1 1 307
6 527
2 957
1 001
165
9 418 384

Resultat etter
skatt 2014
1 332
-155 710
-15
2
-146
-24 246
251
8 1 15
5 275
2 252
697
13 051
48 176
8 014
-4 882
431
96 321
123 736
-393
133 413
637
1 1 300
4 144
-1 838
6 848
2
276 767

For de datterselskaper som har egne datterselskap, gjelder tallene for egenkapital og resultat underkonsernet.			
Investeringen i BWG Homes AS er nedskrevet med 1 15,1 millioner kroner.				
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Note 23: Skatt
MORSELSKAP
		
			
2014
2013		
Betalbar skatt				
37 092
8 458
Avsatt for mye/lite tidligere år
			
10 617
7 124
Skatteeffekt av konsernbidrag
			
66 250
44 967
Skatteeffekt av fusjon, kjøp/salg av selskaper			
2 120
0
Endring i utsatt skatt
			
214 605
-427
Årets skattekostnad				
330 684
60 121
							
Oversikt over midlertidige forskjeller:			
2014
2013
Endring
Fordringer
			
-4 300
-4 930
-630
Anleggsmidler				
-7 601
22 997
30 598
Pensjoner				
-50 386
-21 950
28 436
Gevinst- og tapskonto				
872 783
19 706
-853 078
Andre 				
-10 963
-1 1 126
-163
Sum 				
799 533
4 697
-794 836
Andre forskjeller:
Underskudd til fremføring				
Sum 				

799 533

4 697

-794 836

27 % utsatt skatt/skattefordel (-)
			
215 874
1 268
		
Balanseføring av utsatt skattefordel er foretatt begrunnet med forventning om fremtidig inntjening.		

-214 606

Resultat før skatt				
Avgitt konsernbidrag				
Permanente forskjeller				
Endring i midlertidige forskjeller
			
Utbytte, gevinst/tap ved realisasjon andre aksjer og verdipapirer,
motatt konsernbidrag				
Anvendelse av fremførbart underskudd			
Skattegrunnlag				

2 030 155
-245 370
13 635
-797 588

860 815
-160 595
5 227
1 358

-947 247
-5 098
48 488

-706 062

27 % inntektsskatt 				
Faktisk betalbar skatt 				
Formuesskatt				

13 092
37 092
-24 000

208
8 458
-8 250

743

Forklaring til hvorfor skattekostnaden ikke utgjør 27 prosent av resultat før skatt:
				
2014
27 % / 28 % skatt av resultat før skatt			
548 142
Regnskapsmessig skattekostnad 			
330 684
Forskjell				
217 458
		
Forskjellen forklares med:		
Permanente forskjeller				
3 681
Finansielle anleggsmidler
			
-255 757
Formuesskatt				
24 000
Endring av skattesats fra 28 % til 27 %			
For lite/mye avsatt i fjor				
10 617
Sum forklart
			
-217 458

2013		
241 028
60 121
180 907

1 464
-197 697
8 250
-47
7 124
-180 907
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KONSERN
Årets skattekostnad fordeler seg på:
2014
2013
Betalbar skatt
120 720
14 423
Avsatt for mye/lite betalbar skatt tidligere år
13 218
10 273
Skatteeffekt av fusjon, kjøp og salg av konsernselskaper
-290 731
1 313
Endring i utsatt skatt
591 853
157 663
Sum skattekostnad
435 059
183 671 			
			
Oversikt over midlertidige forskjeller:
2014
2013
Fordringer
-5 856
-7 169
Anleggsmidler
2 176 974
1 475 905
Varemerke
546 865
-187
Avsetninger etter god regnskapsskikk
-190 605
-97 131
Pensjoner
-78 419
-40 860
Gevinst- og tapskonto
1 262 235
464 807
Avskåret rentefradrag
-33 984
Andre
-42 265
-1 1 548
Sum
3 634 945
1 783 816
Andre forskjeller:
Finansielle anleggsmidler
Underskudd til fremføring
Sum

87 017
-40 021
3 681 941

83 319
-434 733
1 432 402

Utsatt skatt i balansen etter hensyntatt underskudd 1)
978 601
386 749
		
Forklaring til hvorfor skattekostnaden ikke utgjør 27 prosent av resultat før skatt:
2014
2013
27 % / 28 % inntektsskatt
594 534
315 809
Formuesskatt
24 000
8 250
Permanente forskjeller 2)
-183 475
-140 387
Bokført skattekostnad
435 059
183 672
		
1)
Utsatt skatt i balansen henfører seg til virksomheten i Norge og Sverige, med henholdsvis 885,82 MNOK og 92,78 MNOK. Nominell skattesats
i Norge er på 27 prosent og 22 prosent i Sverige. 		
		
2)
Inkluderer skatteeffekten av ikke fradragsberettigede kostnader, fradag for resultatandel knyttet til datterselskaper / tilknyttede selskaper
(resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattlagt i de enkelte selskaper), gevinstfritak på solgte aksjer/andeler, goodwill,
avskrivninger, utbyttegjodtgjørelse og effekten av å ikke balanseføre utsatt skattefordel.		
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Note 24: Andre fordringer og annen kortsiktig gjeld
Andre fordringer
MORSELSKAP
				
Oppgjør salg utleieboliger Oslo Kommune
			
Andre fordringer					
Sum					

2014
857 909
36 761
894 671

KONSERN 					
2014
Oppgjør salg utleieboliger Oslo Kommune				
857 909
Opptjente, ikke mottatte inntekter 				
1 864 190
Andre fordringer					
77 935
Sum		
			
2 800 035

2013		
25 344
25 344
2013		
1 668 1 18
270 437
1 938 554

Annen kortsiktig gjeld
MORSELSKAP
				
Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld				
Sum					

2014
72 808
72 808

KONSERN 					
2014
Forskuddsbetalt fra kunder					
127 332
Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld				
1 317 950
Tomtelån Oslo Kommune		
			
640 983
Sum
				
2 086 265

2013		
82 035
82 035
2013		
86 913
581 210
668 123

Note 25: Endring i egenkapital
Egenkapital 31.12.2013
Årsresultat
Økning i andelskapital 1)
Effekt av fusjon OBOS Invest AS
Effekt av fusjon StorBergen BBL
Effekt av BWG Homes ASA fra TS til DS
Andre endringer
Egenkapital per 31.12.2014
1)

MORSELSKAP
4 932 559
1 699 470
9 968
309 097
182 021
1 118
7 134 232

KONSERN
7 284 144
1 766 918
9 968
178 278
39 944
-5 292
9 273 959

Per 31.12.2014 er det innbetalt 69,6 millioner kroner i andelskapital fra 385 383 medlemmer, hvorav 369 566 har betalt kontingent siste år.
Økning i andelskapital som følge av fusjon med StorBergen BBL utgjør 4,9 millioner kroner.
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Note 26: Pantstillelser og garantier
PANTSTILLELSER per 31.12.
MORSELSKAP
Bokført verdi av fordringer transportert til kredittinstitusjoner 1)
Pantstillelser overfor kredittinstitusjoner
Sum
KONSERN
Bokført verdi av fordringer transportert til kredittinstitusjoner 1)
Pantstillelser overfor kredittinstitusjoner
Sum
1)

2014

2013

-

1 062
304 001
305 063

8 545 213
8 545 213

1 062
7 083 259
7 084 321

Sikkerhet for innlån. 			

GARANTIER per 31.12.
MORSELSKAP
Lånegarantier
Betalingsgarantier 1)
Kontraktsgarantier 2)
Sum

2014

2013

7 725
20 275
28 000

300
7 725
171 098
179 123

3 040 783
73 813
3 065 535
142 100
6 322 231

4 229 744
81 920
1 285 344
5 597 007

7 325
20 275
27 600

7 325
48 544
55 869

146 108

60 585

				
Premieavsetning, uopptjent premie			
- herav uopptjent premie for Naturskadepoolen			
Premieavsetning ekskl. premie for Naturskadepoolen		
Finanstilsynets minstekrav 				

2014
36 810
3 663
33 147
24 954

2013
37 695
3 649
34 046
25 465

Erstatningsavsetning				
Finanstilsynets minstekrav 				

42 695
26 867

51 080
25 625

Sikkerhetsavsetning				
Finanstilsynets minstekrav 				
Sum forsikringstekniske avsetninger			
			
Forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital		
Naturskadepoolen				
Garantiordningen				
Sum 				

27 220
27 220
106 725

26 100
26 100
1 14 875

2014
20 826
5 252
26 078

2013
23 460
5 252
28 71 1

KONSERN
Lånegarantier
Betalingsgarantier
Kontraktsgarantier
Annet garantiansvar
Sum 3)
Hvorav konserninterne garantier
Hvorav konserninterne garantier
Sum konserninterne garantier
1)

2)

3)

Hvorav selvskyldnerkausjoner på vegne av tilknyttede selskaper

Note 27: Forsikringstekniske avsetninger
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Note 28: Obligasjoner / Sertifikater og andre verdipapirer
MORSELSKAP						
FINANSIELLE EIENDELER TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET
Balanseført verdi 01.01.2014		
Avgang		
Balanseført verdi 31.12.2014		

70 000
-70 000
-

Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning gir 2,33 prosent.				
OBOS morselskap har inngått avtale om etablering av likviditetsfasilitet til Eika Boligkreditt AS (EBK), se note 12. Dette innebærer at OBOS har forpliktet seg til å kjøpe obligasjoner fra EBK dersom foretaket ikke kan refinansiere de neste 12 måneders obligasjonsforfall i markedet. Tidligere kjøp
under denne avtalen trekkes fra framtidige kjøpsforpliktelser. Hver eier er i utgangspunktet forpliktet til å kjøpe obligasjoner lik eierens andel av EBK
sin utlånsportefølje på det aktuelle tidspunkt. Dersom en eller flere av aksjonærene ikke overholder sine forpliktelser, vil de andre eierne maksimalt
være forpliktet til å kjøpe obligasjoner tilsvarende det dobbelte av sin opprinnelige andel. 				
Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for OBOS. EBK holder etter sin interne policy
likviditet for de neste 12 måneders forfall. Denne trekkes fra ved vurderingen av OBOS sitt ansvar. Det er derfor kun dersom EBK ikke lenger har
likviditet for de neste 12 måneders forfall at OBOS vil måtte tilføre midler og således rapportere noe engasjement her med hensyn til kapitaldekning
eller store engasjementer. Det var imidlertid ikke behov for slik likviditetstilførsel per 31.12.2014. OBOS sin andel av en eventuell likviditetstilførsel
ville ha vært 13,90 prosent på det tidspunkt.

KONSERN
		
Lånesektor		
Sertifikater (industri)
Obligasjoner/lån (kommune/stat)
Obligasjoner/lån (bank/finans)
Obligasjoner/lån (bank/finans)
Obligasjoner/lån (industri)
Pengemarkedsfond
Sum		

Risikoklasser
100 %
0%
10 %
20 %
100 %
20 %

Anskaffelseskost
4 002
95 547
604 427
120 942
45 645
10 540
881 104

Bokført
verdi
4 002
95 128
605 413
121 055
45 645
10 540
881 782

Markedsverdi
4 000
95 128
605 441
121 175
45 984
10 405
882 134

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Balanseført verdi 01.01.2014		
769 808
Tilgang			 1 1 1 974
Balanseført verdi 31.12.2014		
881 782
Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning gir 1,96 prosent.			
Av balanseført verdi er 99 prosent i børsnoterte papirer.
Av balanseført verdi på 881,78 millioner kroner er 95,48 millinoer kroner klassifisert som omløpsmidler og 786,31 millioner kroner
klassifisert som anleggsmidler.

Urealisert
verdiendring
-2
-419
1 014
233
339
-135
1 030
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Note 29: Finansielle instrumenter – markedsverdi

KREDITTRISIKO
ANLEGGSMIDLER				
Aksjer og andeler				
Sum finansielle instrumenter, anleggsmidler			
OMLØPSMIDLER				
Aksjer og andeler				
Sertifikater				
Obligasjoner				
Pengemarkedsfond				
Utlån				
Sum finansielle instrumenter, omløpsmidler			
				
IKKE BALANSEFØRTE 				
Derivater (renteswapper)				
Sum finansielle instrumenter				

KONSERN
Bokført verdi
Markedsverdi
31.12.2014
31.12.2014
512 074
512 074

565 080
565 080

70 917
4 002
867 241
10 540
15 643 069
16 595 768

96 078
4 000
867 729
10 405
15 643 069
16 621 281

0
17 107 842

-109 273
17 077 088

				

KREDITTRISIKO
Aksjer og andeler				
Sertifikater				
Obligasjoner				
Pengemarkedsfond				
Utlån				
Sum kredittrisiko - finansielle instrumenter			
					

KONSERN
Bokført verdi
Kredittrisiko
31.12.2014
31.12.2014
582 991
582 991
4 002
4 002
867 241
867 241
10 540
10 540
15 643 069
15 643 069
17 107 842
17 107 842

Tabellen viser maksimal eksponering mot kredittrisiko for finansielle instrumenter i balansen. Eksponering er vist brutto for eventuelle pantstillelser
og tillatte motregninger.			
			
For aksjer notert på børs eller annen regulert markedsplass settes virkelig verdi (markedsverdi) til sluttkurs siste handelsdag frem til og med
balansedagen. For øvrige aksjer fastsettes markedsverdien på grunnlag av tilgjengelig informasjon.			
			
Ved fastsettelse av virkelig verdi (markedsverdi) for obligasjoner og sertifikater benyttes "End-of-Month Bond valuation" utarbeidet av Nordea
Markets.
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OBOS MORSELSKAP
2013
2014
587 542
758 971
Andre innbetalinger 		
-477 023
-755 196
Driftsutbetalinger 		
29 017
256 312
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag 		
494 983
41 936
Renteinnbetalinger 		
-475 633
-128 840
Renteutbetalinger 		
-16 122
-9 371
Betalte skatter 		
142 762
163 81 1
Netto kontantstrøm fra driften 		
				
1 1 136 287
Inn-/utbetalinger på utlån 		
-1 568 890
532 405
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre verdipapirer 		
-1 362 357
Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap 		
808
524 597
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler mv. 		
9 568 205
-305 355
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 		
		
		
-7 688 579
Inn-/utbetalinger innskudd 		
-550 000
744 043
Inn-/utbetalinger gjeld kredittinstitusjoner mv. 		
-1 716 902
499 514
Inn-/utbetalinger obligasjonslån/sertifikater 		
-729 019
Inn-/utbetalinger konsernmellomværende 		
6 340
9 968
Økning andelskapital 		
-9 949 141
524 506
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 		
-238 174
382 962
Netto endring i likvider 		
362 638
124 465
Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse 		
124 465
507 426
Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 		

OBOS KONSERN
2014
6 524 048
-5 485 842
279 732
647 869
-882 719
-35 812
1 047 275

2013
4 862 474
-3 624 897
23 081
522 191
-702 719
-29 682
1 050 447

-3 668 489
293 631
-1 268 299
-80 824
-4 723 981

-642 912
-439 630
615 017
-467 525

1 458 121
-959 904
3 132 526
9 968
3 640 71 1
-35 995
1 127 928
1 091 933

1 397 781
-2 064 975
554 378
6 340
-106 476
476 446
651 482
1 127 928

Bundne skattetrekksmidler utgjør 91,0 millioner kroner av konsernets samlede likviditetsbeholdning på 1,1 milliarder kroner. For å dekke et mulig
likviditetsbehov har OBOS, per 31.12.2014, 300 millioner kroner i innvilget kassekreditt. Per 31.12.2014 var det ikke trukket noe av innvilget kreditt.
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Styret i OBOS

ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/

_

ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/

LARS BUER

ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/

INGER STRAY LIEN

Leder
Født 1945

Nestleder
Født 1948

150202115959_Lars_Buer Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.
150202122311_Inger_Stray_Lien Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.

SOLFRID BERNTSEN
Født 1949
150202121210_Solfrid_Berntsen Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.

Lang erfaring fra arbeid i borettsMangeårig erfaring fra politikk og
Sivilarkitekt
fra NTH. Hun har blant
20
lag, både som styreleder og
36
næringsliv, blant annet som politisk
annet jobbet som konsulent i Asplan
daglig leder i Engsletta borettslag
rådgiver i Kirke- og undervisningsViak AS og i ulike posisjoner i
på Kalbakken. Fra 1987 har hun
departementet, rådgiver for konNorges Naturvitenskapelige
vært ansatt som driftsleder i det
sernsjef og styreformann i Volvo
Forskningsråd. Hun har også vært
samme borettslaget.
AB på 80- og 90-tallet. De senere
adm.dir. ved Arkitekthøgskolen
. HENDEL FOTOGRAF/ årene har han vært partner og rådILJA C. HENDEL FOTOGRAF/i Oslo. I dag er hun spesialrådgiver
ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/
giver i Saga Corporate Advisors AS.
ved universitetsdirektørens kontor
I dag innehar han flere styreverv,
ved Universitetet i Oslo.
blant annet i Anthon B. Nielsen AS.
Han har tidligere vært styreleder
i Hjellegjerde AS.

INGE N. DOLVE
Født 1946

LISBETH DYRBERG

TORGER REVE

Født 1953

Født 1949

Cand.odont. fra UiO, MBA fra NHH,
lederutvikling fra IFL-Nila, organisasjonsutvikling og personalledelse
fra BI. Hun har tidligere jobbet som
3
tannlege i Sverige, på Grønland og
i Oslo, har vært personalkonsulent i
Helikopter Service, personalsjef
i Lufttransport og personaldirektør
i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).
I dag er hun adm. direktør i SiO.

PhD fra Northwestern University
USA. Professor
i strategi og
43
industriell konkurranseevne ved
Handelshøyskolen BI, hvor han
også var rektor i to perioder. Han
har tidligere vært professor ved
Norges Handelshøyskole og administrerende direktør for Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen. Han har
utgitt 13 bøker. Reve arbeider mye
i Kina, er en mye brukt foredragsholder og har bred styreerfaring.

150202125245_Lisbeth_Dyrberg Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.150202120340_Torger_Reve Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.

Sivilingeniør.
Ingebilder
Dolve
har 30
150223141916_Inge_Dolve
Arbeidskopi. Utvalgte
blir individuell
tilpasset og retusjert.
års erfaring i entreprenørbransjen,
hvorav 20 år som en av to eiere av
Moderne Bygg AS. I dag innehar
han flere styreverv og driver egen
eiendomsvirksomhet.

30

24
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ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/

ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/

ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/

MORTEN DICK

TOVE BJØRNSTAD

Født 1977

Født 1958

TOVE HEGGELUND
Født 1963

150202111214_Tove_Bjørnstad-2 Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.
150202111416_Tove_Heggelund Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.
150202112259_Morten_Dick-2 Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen
Bedriftsøkonom fra HandelshøyBI. Han3 har tidligere jobbet innen
skolen BI. Har blant annet jobbet
økonomi i et entreprenørselskap,
19 år i Posten Norge – det meste
og er i dag leder for Bedriftsav tiden i Posten Eiendom. Hun ble
markedet i OBOS-banken. Han har
ansatt i OBOS som forvaltningshatt styreverv i flere boligselskap
konsulent i 1998, og arbeider nå
og i idrettslag.
som regnskapskonsulent i bedriften. Hun har lenge vært engasjert
ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/
i fagforeningsarbeid og er i dag
ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/
klubbleder for Handel og Kontor
i OBOS.

BJØRN FRODE SKAAR
Født 1968

MARTIN MÆLAND
Konsernsjef
Født 1949

150202115522_Martin_Mæland-2 Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.

150202122153-Bjørn_Frode_Skaar Arbeidskopi. Utvalgte bilder blir individuell tilpasset og retusjert.

Cand. jur. ved Universitet i Bergen.
Har bred erfaring fra forvaltning
og drift av fast eiendom, både
tradisjonelle utleiebygg og kjøpesentre. Han har også erfaring som
styreleder i blant annet Bjånes
Fjordboliger, StorBergen Boligbyggelag og Kvam Kraftverk AS.
Skaar er i dag partner og leder
av Wikborg Reins Bergenskontor,
og er tilknyttet firmaets kompetansegruppe for næringseiendom.

Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen9 BI. Hun har vært forvaltningskonsulent og regnskapskonsulent i OBOS og har også vært
tillitsvalgt og klubbleder for
Handel og Kontor i OBOS. I dag
er hun regnskapsleder i bedriften.

Sosialøkonom fra Universitetet
34
i Oslo.
Han har vært ansatt i
OBOS siden 1980 og har vært administrerende direktør og deretter
konsernsjef i OBOS siden 1982.
Mæland er styreleder i Veidekke
ASA og sitter i styret i flere selskaper, blant annet i Entra ASA og
i Eika Boligkreditt AS.

16

6
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Erklæring om retningslinjer for lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte i OBOS
_
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE
TIL LEDENDE ANSATTE
I henhold til anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring
og selskapsledelse og i henhold til kravene i allmennaksjeloven, skal styret i allmennaksjeselskaper utarbeide en erklæring om retningslinjer for lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte. OBOS ønsker så langt
det er praktisk mulig å følge disse retningslinjene, selv
om de ikke gjelder for boligbyggelag.
I tråd med selskapets verdier og strategidokument
legges det vekt på at OBOS skal være en attraktiv
arbeidsplass som kan tiltrekke seg og beholde de best
kvalifiserte medarbeiderne, dvs. mennesker som presterer, utvikler seg og lærer. For å oppnå målene må
selskapet kunne tilby konkurransedyktige betingelser
uten å være lønnsledende, et godt arbeids- og læringsmiljø med gode utviklingsmuligheter for medarbeiderne.
FASTSETTELSE AV LØNN TIL LEDENDE ANSATTE
Det er styrets ansvar å fastsette konsernsjefens betingelser etter innstilling fra styrets kompensasjonsutvalg.
Kompensasjonsutvalget er et rådgivende organ for
konsernsjefen når det gjelder lønnsfastsettelse for
selskapets ledergruppe. Utvalget skal bidra til å sette
sammen kompensasjonspakker som er attraktive
både på kort og lang sikt, og slik at de skaper likevekt
mellom risiko og muligheter. Kompensasjonsutvalget
oppnevnes av styret i OBOS og består av tre av styrets
medlemmer.
I tillegg til den faste årslønnen har konsernledelsen
firmabil eller fast bilgodtgjørelse, samt at selskapet
dekker utgifter til telefoni, internett og avisabonnement. Konsernsjef og øvrige ledere i OBOS innehar en
rekke interne styreverv. Det ytes ingen godtgjørelse
for disse styrevervene.
REDEGJØRELSE FOR RESULTATLØNNSORDNINGEN
Hovedelementet i godtgjørelsesordningen skal være
den faste grunnlønnen. For konsernsjef og de øvrige
deltakerne i konsernets ledergruppe er det etablert en
resultatlønnsordning som er oppad begrenset til 30
prosent av den faste årslønnen.

Det er kun OBOS-banken AS, OBOS Factoring AS og
OBOS Skadeforsikring AS som er omfattet av Forskrift
om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner. For
ledere i disse selskapene skal den variable godtgjørelsen knyttet til foretakets resultater bygge på en
måleperiode på minst to år. Av totalt oppnådd bonus
kan 50 prosent utbetales ved utløp av måleperioden.
De øvrige 50 prosent er bundne midler og kan utbetales jevnt fordelt med 1/3 over en periode på minst tre
år. I løpet av treårsperioden skal de bundne midlene
være gjenstand for en verdijustering.
Den variable godtgjørelsen er basert på en kombinasjon av måloppnåelsen til hele OBOS, vedkommende
leders forretningsenhet og en individuell vurdering av
den enkelte leders bidrag til måloppnåelse. Det er et
hovedprinsipp at resultatavhengig godtgjørelse ikke
skal bidra til kortsiktige disposisjoner som kan være
skadelige for selskapet.
Spesifikasjoner om totalt oppnådd bonus, utbetalt
bonus og bundne midler er gitt i note 5.
REDEGJØRELSE OM PENSJONS- OG
FORSIKRINGSORDNINGER
Konsernsjef og enkelte i ledergruppen har en usikret
pensjonsavtale som gir en pensjonsytelse for pensjonsgrunnlag ut over 12 G. I denne avtalen ligger en rett
for konsernsjefen til å fratre ved fylte 60 år og en plikt
til å fratre fra denne alder dersom styret ønsker det.
For de øvrige lederne med individuelle pensjonsavtaler
inntrer denne rett/plikt fra fylte 62 år. Opptjeningstiden
for tilleggspensjonen er minimum 5 år, med full opptjening etter 30 år.
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Representantskapet 2014–2015
_

BEBOERREPRESENTANTER
Ole Steen-Larsen
Anne Mette Hyrve
Signe K. Nordbø
Knut J. Nielsen
Gaute Holmin
Claes Arctander-Aronsen
Gunnhild Lind
Ole Martin Løkkeberg
Stian Thygesen Graaner
Knut-Helge Strømsnes
Kristin Opaas Haugli
Wenche Andersen
Einar Stormo
Geir Audun Andersen
Carl Aa. Stephanson
Torill Løvlien
Hege Handberg
Jon Elvenes
Terje Haugan
Laila el Aqil

VARAREPRESENTANTER
Anna Beskow
Fredrik Arneberg
Ali Kousha
Sven Arne Nielsen
Bjørn Sandhaug
Anne C. Eriksen
Marit Helene Larsen
Robert Thorn

IKKE-BOENDE REPRESENTANTER
Finn Dyrkorn
Svein Sandnes
Yousef Farid Azar
Eli Selstad
Rune Thuv
Dag Rune Arntsen
Jan Erik Wang
Fritz Huitfeldt
Mette Braathen
Litt-Woon Long
Jan Petter Hagberg
Erik Stormbo
Ottar Karbøl
Stein Botilsrud
Cathrine Mannsåker
Inger Troland
Eva Lindholm
Kristina Aas Fure
Carsten Hilstrøm
Evy Irene Andersen
Anne Cecilie Andresen

VARAREPRESENTANTER
Elisabeth Bache Tengs
Christian Hellevang
Halvor Moen
Khader Azar
Reidunn Jarrett
Ellen Haukås
Eivind Sælid
Maren Vaaland Eriksen
Tine Lillemoen Asklund

ANSATTES REPRESENTANTER
Betty Grønoset
Atle Granum
Frank Bolstad
Johnny Ademaj
Tor Kjetil Dedekam Pederssen
Kari Gro Thorstad

VARAREPRESENTANTER
Sølvi Halvorsen
Carl Fredrik Arntzen
Kristin Knudsen
Asif Sehota
Anita Dahl
Annveig Ghebreselasie

STYRET
Lars Buer
Inger Stray Lien
Solfrid Berntsen
Inge N. Dolve
Lisbeth Dyrberg
Torger Reve
Tove Heggelund
Tove Bjørnstad
Morten Dick
Bjørn Frode Skaar

ADMINISTRASJONEN
Martin Mæland
Daniel Kjørberg Siraj
Ove B. Haupberg
Arne Baumann
Boddvar Kaale
Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Morten Aagenæs
Åge Pettersen
Elisabet Landsend
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Representantskapets innstilling
_
Representantskapet anbefalte i sitt møte 23. mars 2015
at generalforsamlingen i OBOS godkjenner:

2. Årsregnskapet for OBOS med et resultat på ordinær
drift etter skatt på 1 699,470 millioner kroner, som
foreslås overført til annen egenkapital.

1. Årsregnskapet for OBOS-konsernet med et resultat
på ordinær drift etter skatt på 1 766,918 millioner kroner.

Melding fra kontrollkomiteen
til OBOS' representantskap
_
Kontrollkomiteen, som ble valgt på representantskapets møte 12. mai 2014, har hatt følgende
sammensetning:

spørsmål om virksomheten i OBOS’ øvrige datterselskaper. Komiteen har også hatt møter med styrets
leder og administrerende direktør.

Svein Sandnes
Wenche Andersen
Anne Cecilie Andresen
Knut J. Nielsen

Kontrollkomiteen har også kontrollert sikkerhet
i forbindelse med ordningen med ansattelån og
funnet rutiner og sikkerheter betryggende.

leder
medlem
medlem
varamedlem

Komiteen har hatt to møter.

Komiteen finner at lagets virksomhet er utført
i samsvar med lovgivningen, vedtekter og med
vedtak i besluttende organer.

Kontrollkomiteen har fått tilsendt utskrifter av
styreprotokoller med tilhørende saksdokumenter og
gjennom dette er komiteen holdt løpende orientert om
styrets arbeid. Komiteen har også fått kopi av protokollene fra Revisjonsutvalgets møter. Styreprotokollene
og protokollene fra Revisjonsutvalget er gjennomgått med komiteens sekretær og alle spørsmål er
tilfredsstillende besvart.

OBOS-konsernets regnskap og melding fra styret for
2014 er gjennomgått med lagets revisor og OBOS’
administrasjon. Det er gitt supplerende opplysninger
og alle spørsmål er tilfredsstillende besvart. Revisors
melding om regnskapet for OBOS-konsernet i 2014 er
framlagt for komiteen.

Komiteen har fått tilsendt utskrifter av styreprotokoller for OBOS Nye Hjem AS og OBOS Forretningsbygg
AS. I tillegg har komiteen fått anledning til å stille

Kontrollkomiteen vil anbefale at det framlagte regnskap godkjennes som OBOS-konsernets regnskap for
2014, og komiteen tiltrer styrets forslag til disponering
av årsoverskuddet for 2014.

Oslo, 23. mars 2015
Svein Sandnes
Leder
Wenche Andersen
			 		

Anne Cecilie Andresen
Elisabet Landsend
sekretær

Knut J. Nielsen
varamedlem

OBOS ÅRSRAPPORT 2014     67

Representantskapets beretning
_
Representantskapet har i perioden
vært ledet av:
Svein Sandnes, ordfører
Wenche Andersen, varaordfører
Betty Grønoset, sekretær
Kontrollkomité:
Svein Sandnes, leder
Wenche Andersen
Anne Cecilie Andresen
Knut J. Nielsen (varamedlem)
Valgkomité:
Svein Sandnes, leder
Kristina Aas Fure
Stein Botilsrud
Hege Handberg

REPRESENTANTSKAPETS ARBEID
Representantskapet i OBOS skal føre tilsyn med at
lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lover,
vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
Det er representantskapet som vedtar regler for tildeling av boliger i OBOS, som behandler og fremmer
innstillinger i saker som skal behandles på generalforsamlingen og som velger OBOS’ styre.
I løpet av perioden har representantskapet vært samlet
til seks ordinære møter til drøfting av vedtektsfestede
saker. Representantskapet har behandlet regnskapet
til OBOS for 2014 og styrets beretning, samt innkomne
forslag til generalforsamlingen. I tillegg har representantskapet behandlet følgende tema:
KONSTITUERENDE MØTE
Representantskapet gjennomførte valg på styre,
kontrollkomité og valgkomité. Kunsthistoriker
Anne-Kristine Kronborg kåserte fra boka
«100 borettslag 1929 – 2013».
BEFARING TIL NYE BOLIGPROSJEKTER
Representantskapet var på befaring til Stenbråtlia,
Etterstadtoppen, Trasoptunet og Kværnerbyen.

HVORDAN SKAL BEFOLKNINGSVEKSTEN I OSLO
OG AKERSHUS MØTES?
Innledninger ved byråd Bård Folke Fredriksen
og fylkesrådmann Trond Bamrud, Akershus.
OBOS I 2029
På sitt årlige seminar fikk representantskapet en orientering fra sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank 1,
om de økonomiske utsiktene internasjonalt og nasjonalt
og konsekvensene for det norske boligmarkedet.
Regionsdirektørene orienterte om arbeidet i den enkelte
region. Hovedtemaet for seminaret var «OBOS i 2029
– hvor vil våre kunder være da og hvor må OBOS være?».
Styreleder Lars Buer, adm. direktør Jan Grønbech i
Google Norge AS og Harald Norvik, tidligere konsernsjef i Statoil, innledet om temaet. Adm. direktør Stig
Skjøstad i NAF innledet om et mulig samarbeid mellom
NAF og OBOS om å løse trafikk- og infrastrukturutfordringer i storbyregionene i årene framover.
I tillegg var seminardeltakerne på en befaring til
OBOS’ boligprosjekter på Fornebu.
ORIENTERING OM OBOS-BANKEN OG
OM BOLIGBYGGINGEN I OBOS OG BWG HOMES
Banksjef Marit Midttun orienterte om OBOS-banken
og visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, adm. direktør
Jon-Erik Lunøe i OBOS Nye Hjem og adm. direktør
Ole Feet i Block Watne orienterte om boligbyggingen
i OBOS og BWG Homes.
GENERALFORSAMLINGSSAKER
På sitt siste møte behandlet representantskapet faste
saker til generalforsamlingen.
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Eierstyring og selskapsledelse

i OBOS

_

OBOS’ prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse
danner grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen
til beste for andelseierne, ansatte, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. En sunn bedriftskultur er sentral for å sikre tilliten til konsernet.
REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING
OG SELSKAPSLEDELSE
OBOS følger «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» av 30. oktober 2014 (Anbefalingen).
Anbefalingen er primært laget for børsnoterte
selskaper, men OBOS har valgt å legge prinsippene
i Anbefalingen til grunn for sin utøvelse av eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for et
boligbyggelag.
Prinsippene gjennomgås av styret. Som en del av disse
prinsippene har OBOS utarbeidet verdigrunnlag og
etiske retningslinjer. Det er også utarbeidet instrukser
for styret, revisjonsutvalget og konsernsjefen. Styret
gjennomgår årlig de vedtatte instrukser og retningslinjer, og evaluerer etterlevelsen av disse.
I det følgende redegjøres det for tilpasningen til Anbefalingen. For detaljer henvises det til obos.no, der vedtekter og annen selskapsinformasjon er tilgjengelig.
VIRKSOMHET
Boligbyggelaget OBOS eies av rundt 370 000 medlemmer, også kalt andelseiere. Foretaket skal til enhver
tid oppfylle lovkravene som er satt til selskapet. OBOS
har videre konsesjon til å drive finans- og eiendomsmeglingsvirksomhet under tilsyn av Finanstilsynet.
Vedtektenes formålsparagraf lyder: «Lagets hovedformål er å skaffe boliger til andelseierne gjennom
borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for
andelseierne. «Foruten boligskaffing kan OBOS «drive
annen virksomhet til beste for andelseierne.» Formålsparagrafen skal sikre eierne kontroll med virksomheten og dens risikoprofil uten at den begrenser styrets eller ledelsens muligheter til å gjennomføre strategiske og kommersielt riktige beslutninger innenfor
det definerte formålet. Enhver forretningsmessig
transaksjon som foretas internt i konsernet eller mot
eksterne parter foregår etter prinsippet om armlengdes avstand og gjennomføres etter markedsmessige
vilkår. Store transaksjoner forelegges alltid styret for
behandling.

Generalforsamling i borettslaget Tjensvoll Terrasse IV
i Stavanger.

OBOS er organisert i fire forretningsområder; boligutvikling, boligforvaltning og rådgivning, næringseiendom, samt bank, forsikring og eiendomsmegling.
I tillegg kommer støttefunksjoner som økonomi og
finans, kommunikasjon og marked, samt konsernstab.
SELSKAPSKAPITAL OG ANDELSEIERE
Konsernets egenkapital søkes til enhver tid tilpasset
mål, strategi og risikoprofil. Den langsiktige målsetningen er å forvalte konsernets ressurser på en mest
mulig fordelaktig måte for andelseierne. Egenkapitalen
per 31. desember 2014 var 9 724,0 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 24,1 prosent. Styret
vurderer dette som tilfredsstillende.
OBOS er et selvfinansierende foretak, og betaler ikke
utbytte. Styret har ingen fullmakt til å gjennomføre
kapitalutvidelser.
LIKEBEHANDLING AV ANDELSEIERE
OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like retter og plikter i laget, så
framt ikke annet følger av loven. Andelseierne betaler
en årlig kontingent som fastsettes på ordinær generalforsamling. Hver andelseier kan bare eie én andel
i laget, og denne kan ikke eies sammen med andre.
Juridiske personer kan også eie andeler, men OBOS
kan ikke eie andeler i seg selv.
Styrets medlemmer og ledende ansatte skal underrette styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig
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OBOS’ prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse
danner grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen
til beste for andelseierne, ansatte, kunder, leverandører
og andre samarbeidspartnere.

interesse i en transaksjon eller avtale som inngås av
selskapet.
FRI OMSETTELIGHET
OBOS er et boligbyggelag og eies av sine medlemmer
(andelseiere). Andelene er ikke fritt omsettelige. En
andel kan ikke overføres til andre uten samtykke fra
laget. Samtykke kreves likevel ikke når en andel
overføres etter vedtektenes § 4. Vedtektene finnes
på obos.no. Ved eierskifte skal den nye andelseieren
straks sende skriftlig melding til OBOS.

av revisor, leder av representantskapet eller minst en
tjuendedel av andelseierne. Kravet må være skriftlig
og gjelde et klart angitt emne. Styret skal sørge for at
generalforsamlingen holdes innen en måned etter at
kravet er framsatt. Det ble ikke avholdt ekstraordinær
generalforsamling i 2014.

GENERALFORSAMLINGEN
Andelseierne utøver den høyeste myndighet i OBOS
gjennom generalforsamlingen. En andelseier har rett
til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som
blir meldt skriftlig til styret innen 1. april.

VALGKOMITÉ
Ordningen med valgkomité er fastsatt i vedtektenes
§ 11. OBOS har to valgkomiteer. Etter innstilling fra
foregående års valgkomité, velger generalforsamlingen en valgkomité bestående av syv medlemmer og
to varamedlemmer. Et åttende medlem med varamedlem oppnevnes av styret. Tre av komiteens valgte
medlemmer og ett varamedlem må være boende
andelseiere. Fire medlemmer og ett varamedlem må
være boligsøkende andelseiere.

Ordinær generalforsamling gjennomføres innen 1. juli
hvert år. Andelseierne representeres på generalforsamlingen ved delegerte. Delegerte velges etter egne reg-ler.
Disse er beskrevet i selskapets vedtekter. Generalforsamling innkalles av styret. Skriftlig innkalling
med saksdokumenter sendes til de valgte delegater
med minst åtte dagers varsel.

Denne valgkomiteen innstiller til neste års generalforsamling på valg av medlemmer og varamedlemmer
til representantskapet og foretar trekning av delegerte
fra tilknyttede borettslag til generalforsamlingen,
samt innstiller til representantskapet til godtgjørelse
for styremedlemmer, representantskapets medlemmer, kontrollkomité og revisor.

Generalforsamlingen ledes av representantskapets
ordfører, med mindre generalforsamlingen velger en
annen møteleder. Med de unntak som følger av loven
eller vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet
avgjør møtelederen utfallet, også om møteleder ikke
har stemmerett.

Den andre valgkomiteen velges av representantskapet
og innstiller til valg av styremedlemmer. Oversikt
over medlemmer i valgkomitéen finnes på side 67.

Styrets leder og konsernsjef plikter å være til stede på
generalforsamlingen og har tale- og forslagsrett, men
ikke stemmerett med mindre de er valgt som delegerte. Det føres protokoll hvor alle vedtak og stemmetall
føres inn. Selskapet offentliggjør at generalforsamling
er avholdt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Andelseiere kan kontakte OBOS for utskrift av generalforsamlingsprotokollen.
Generalforsamlingen i 2014 ble avholdt 28. april. Alle
vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens
innstillinger.
Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling når det mener det er nødvendig, og skal innkalle
til ekstraordinær generalforsamling når det kreves

REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER OG MYNDIGHET
OBOS skal ha et representantskap som skal føre tilsyn
med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Til
dette velger representantskapet en kontrollkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. Representantskapet velger leder av kontrollkomiteen, mens
komiteen velger nestleder.
Representantskapet skal utarbeide instruks for
kontrollkomiteens virksomhet.
Representantskapet skal bestå av 47 medlemmer og
23 varamedlemmer, hvorav 41 medlemmer og 17 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Representantskapsmedlemmer valgt av generalforsamlingen
velges for to år, varamedlemmer for ett år. Medlemmer
og varamedlemmer kan gjenvelges. De ansatte i OBOS
og i heleide datterselskaper av OBOS, har rett til å
oppnevne inntil seks medlemmer med seks varamed-
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lemmer. Ønsker ikke de ansatte å oppnevne medlemmer og varamedlemmer, velges disse av generalforsamlingen.
Representantskapet skal avgi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt årsregnskapet og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap
bør godkjennes. Styret innhenter representantskapets
uttalelse i saker som behandles på generalforsamling.
Representantskapet velger lagets styre med varamedlemmer, med unntak av de ansattes representanter,
samt innstiller på valg av valgkomité for styrevalg og
godtgjørelse til styremedlemmer, representantskapets
medlemmer, kontrollkomité og revisor. Oversikt over
medlemmer av representantskapet, styret og komiteer
finnes på sidene 65, 66 og 67.
Styret innkaller representantskapet for konstituering
innen 14 dager etter generalforsamlingen. Representantskapet velger selv sin ordfører og øvrige tillitsvalgte. Alle velges for ett år av gangen.
Styrets medlemmer, daglig leder og revisor kan møte
og har tale- og forslagsrett i representantskapet, men
ikke stemmerett.
Representantskapet er vedtaksført når minst 26 medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for beslutningen, må likevel utgjøre minst 17 medlemmer. Ved stemmelikhet
avgjør møtelederen utfallet. Stemmelikhet ved valg
avgjøres likevel ved loddtrekning. Det føres protokoll
over representantskapets forhandlinger. Blir et medlem av representantskapet valgt til styreverv i OBOS,
må medlemmet tre ut av representantskapet.
Representantskapet hadde fem møter og ett seminar
i løpet av 2014.
STYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID
Foretakets uavhengige styre skal bestå av styreleder
og inntil åtte andre medlemmer med ett varamedlem.
Valgperioden for styremedlemmer, herunder styreleder, og varamedlemmer er ett år. Representantskapet
velger styreleder og fem medlemmer med ett varamedlem.
Blant og av de ansatte i OBOS og i heleide datterselskaper av OBOS, kan det samlet velges inntil tre medlemmer, eller opptil en tredjedel av styremedlemmene,
med varamedlemmer. Hvis de ansatte ikke ønsker å
oppnevne medlemmer, velges disse av representantskapet.
Styret velger selv nestleder. Styrets leder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap tegner lagets firma.
Styret kan gi prokura.
For nærmere presentasjon av styret, se side 62-63.
Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov og omfatter
det overordnede ansvaret for forvaltningen av laget

og tilsyn med den daglige ledelse og lagets virksomhet. Lagets virksomhet skal drives i samsvar med
Anbefalingen og gjeldende vedtekter, lover og regler.
Laget evaluerer fortløpende behovet for uavhengig
saksbehandling i henhold til gjeldende lover og regler.
Styrets rolle, ansvar og arbeidsoppgaver er presisert
i egen styreinstruks. Konsernsjefens oppgaver og
plikter overfor styret er også konkretisert i styreinstruksen. Styret fastlegger hvert år en møte- og arbeidsplan, som dekker både strategiarbeid, utviklingsspørsmål og kontrollarbeid. Styret evaluerer årlig sitt
arbeid og sin kompetanse.
Styremøte skal holdes så ofte som ledelsen av og kontrollen med lagets anliggender tilsier. I 2014 hadde styret
ni møter, der ett av møtene ble etterfulgt av et styreseminar. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen.
For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves
det flertall blant de frammøtte, likevel slik at mer
enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må
stemme for beslutningen. Konsernsjefen har rett til å
delta i møtet med tale- og forslagsrett, men har ikke
stemmerett.
Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret, og skal
virke som et saksforberedende og støttende organ
for styret i utøvelsen av sitt ansvar for regnskapsrapportering, revisjon, intern kontroll og den samlede
risikostyringen. Styret har vedtatt en egen instruks
for revisjonsutvalgets arbeid. Revisjonsutvalgets medlemmer velges av og blant styrets medlemmer.
Per 31. desember 2014 består revisjonsutvalget av
Lisbeth Dyrberg (leder), Solfrid Berntsen, Torger Reve
og Bjørn Frode Skaar. Revisjonsutvalgets medlemmer
tilfredsstiller kravene til uavhengighet og kompetanse
slik det er angitt i Anbefalingen. CFO og OBOS’ valgte
revisor deltar i revisjonsutvalgets møter. Revisjonsutvalget har avholdt fire møter i 2014. Protokoll fra
revisjonsutvalgets møter sendes til styret.
Kompensasjonsutvalg
Styret har også oppnevnt et kompensasjonsutvalg
valgt av og blant styrets medlemmer. Kompensasjonsutvalget innstiller til styret på konsernsjefens lønnsbetingelser og er et rådgivende organ for konsernsjefen
når det gjelder lønnsfastsettelsen for selskapets ledergruppe. Per 31. desember 2014 består kompensasjonsutvalget av Lars Buer, Inge Dolve og Inger Stray Lien.
Kompensasjonsutvalget har avholdt to møter i 2014.
RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL
Det tilligger styret å påse at laget (virksomheten)
har god intern kontroll og systemer for risikostyring.
Styret får periodisk rapportering som omfatter operasjonell status, samt ledelsens vurdering av risikoer av
betydning og håndtering av disse.
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Tre OBOS-ansatte diskuterer energimerking. Fra venstre: Stian Valholm, Morten Aagenæs og Ragnhild Sørlie.

Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner
for håndtering av risiko, fullmakter og rapportering.
Internkontrollen bygger på konsernets verdigrunnlag
og etiske retningslinjer.
GODTGJØRELSE TIL STYRET
Valgkomiteen framsetter forslag til generalforsamlingen om honorar til styret. Godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen til styret er ikke
resultatavhengig. Honorar til styremedlemmer for
særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet skal forelegges styret for godkjenning.
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse, inkludert bonusordninger, til ledende ansatte. Det henvises
til kompensasjonsutvalgets redegjørelse på side 64
i årsrapporten. Informasjon om godtgjørelse til styremedlemmer og ledende ansatte er gjengitt i note 4 til
regnskapet.
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
OBOS legger vekt på åpenhet knyttet til informasjon
og kommunikasjon om resultatutvikling, framtidsutsikter og andre relevante forhold. Konsernet rapporterer finansiell informasjon hvert kvartal. Årsregnskapet legges fram på generalforsamlingen.
Kvartalsrapporter og årsregnskap gjøres tilgjengelig
på obos.no. OBOS offentliggjør videre informasjon om
viktige hendelser som har relevans for kapitalmarkeder
gjennom Oslo Børs’ informasjonssystemer.

SELSKAPSOVERTAKELSE
Hver andelseier kan bare eie én andel i boligbyggelaget,
og en andel kan ikke overføres til andre uten samtykke
fra laget. Det innebærer at det ikke er mulig å framsette overtakelsestilbud for deler eller hele laget.
Vedtak om frivillig oppløsning av laget må treffes på
to generalforsamlinger etter hverandre med minst 4
ukers mellomrom. Den ene generalforsamlingen skal
være den ordinære generalforsamlingen. Vedtak om
oppløsning må treffes med minst to tredjedelers flertall av de avgitte stemmene og skal for øvrig skje
i henhold til boligbyggelagsloven kap. 10.
REVISOR
Statsautorisert revisor velges av generalforsamlingen.
Styrets revisjonsutvalg skal konsulteres ved valg av revisor, og revisjonsutvalgets uttalelse skal følge innstillingen til generalforsamlingen. Revisor skal møte i representantskapet og på generalforsamlingen dersom det
skal behandles saker som gjør dette nødvendig. Utover
dette har revisor rett til å være til stede.
Revisor presenterer årlig en plan for gjennomføring
av revisjonsarbeidet for revisjonsutvalget. Revisor har
gitt styret en skriftlig bekreftelse på at uavhengighetskravet er oppfylt.
Styret har fastsatt retningslinjer for ledelsens adgang
til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.
Revisjonsutvalget skal påse at de til enhver tid gitte
retningslinjer følges. Godtgjørelse til revisor er omtalt
i note 4 til regnskapet, og orienteres om i ordinær
generalforsamling.
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Samfunnsengasjement
og samfunnsansvar

_

Ansvarlig eierskap
OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og som har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. Organisasjonen skal være
Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og skal
oppfylle medlemmenes boligdrøm ved å skaffe dem
gode hjem. Samvirkemodellen er en viktig forutsetning for organisasjonens suksess i over 85 år. Viktige
prinsipper for samvirkeforetak er ideen om frivillig
og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll,
selvstendighet og uavhengighet.
I et samvirkeforetak er virksomheten hovedmålet,
mens det i aksjeselskaper er den økonomiske fortjenesten som er hovedmålet. I OBOS blir overskuddet
beholdt i virksomheten, slik at formålet kan oppfylles,
til beste for eierne og samfunnet. I et aksjeselskap går
hele eller deler av overskuddet ut til eierne i form av
utbytte. Som for andre virksomheter, er det også for et
samvirkeforetak som OBOS avgjørende viktig å drive
lønnsomt.
Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig
forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet.
I en tid hvor stadig flere norske konsern og bedrifter
får utenlandske eiere er dette også en garanti for at
en virksomhet som OBOS forblir norsk. Bygg og anlegg
er en bransje hvor stadig flere bedrifter eies av utenlandske selskap og interesser. Gjennom sine store aksjeposter i entreprenørselskapene Veidekke ASA og AF
Gruppen ASA, bidrar OBOS til at disse selskapene er
norskeide. Både Veidekke og AF Gruppen er betydelige byggherrer i boligprosjekter. Dermed bidrar dette
eierskapet også til boligskaffingen, som er OBOS’
hovedformål. Gjennom kjøpet av alle aksjene i BWGkonsernet kan OBOS tilby medlemmene en enda
større variasjon i boligtilbudet til medlemmene, spesielt innenfor småhus- og blokkbebyggelse i randsonen
av sentrale byområder.
VERDIER
OBOS skal være skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv,
lønnsom og engasjert. Medlemmene, kundene og de
ansatte må ha tillit til at OBOS kan holde det de lover.
Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til
den alminnelige velferdsutviklingen. OBOS skal være
markedsorientert og skal kontinuerlig arbeide for å
tilpasse virksomheten til medlemmenes og kundenes
behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medar-

beidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS
skal være preget av ærlighet, integritet og respekt for
mennesker.
Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften
at OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten bedriften driver. OBOS er konkurranseutsatt
innen alle sine forretningsområder. Derfor må alle
ansatte ha forståelsen for at det er viktig å drive med
overskudd både for konsernet som helhet og for de
enkelte avdelingene og datterselskapene.
SAMFUNNSBYGGER
OBOS er gjennom sin virksomhet som utvikler av
boliger og kontor- og næringsbygg, også en sentral
by- og stedsutvikler. Prosjekter som for eksempel
Kværnerbyen i Oslo og Fornebulandet i Bærum,
Ladebyhagen i Trondheim, Portalen i Lillestrøm
og Kronstadparken i Bergen, er med på å bestemme
hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide i disse byene i mange tiår framover. OBOS er seg dette ansvaret
bevisst, og dette perspektivet er sentralt i organisasjonens planlegging av slike områder.
OBOS deltar også i byggingen av mange prosjekter av
stor samfunnsmessig betydning. Gjennom datterselskapet OBOS Forretningsbygg er OBOS medeier i Oslo
Cancer Cluster på Gaustad, som er en forskningspark
innen kreftforskningen og som også skal inneholde
nye Ullern videregående skole. På Mortensrud i Oslo
bygger OBOS nytt distriktspsykiatrisk senter for Oslo
kommune. OBOS har også gjennom mange år bygget
barnehager som en del av boligprosjekter. I flere boligprosjekter de siste årene har enkelte leiligheter blitt
tilrettelagt for og solgt til mindre grupper av unge
voksne som er psykiske utviklingshemmede. Dette
er skjedd i samarbeid med foreldregrupper og den
enkelte kommune.
GODT OMDØMME
I over 85 år har OBOS opparbeidet seg et godt og solid
omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Ipsos MMI har gjennom
mange år gjennomført årlige, landsdekkende omdømmeundersøkelser av de 100 største norske bedriftene.
Selv om OBOS ikke er blant disse, har organisasjonen
allikevel vært med i undersøkelsen hvert år. Når tallene
brytes ned på Oslo-nivå, får OBOS svært gode plasseringer. Både når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og moral, og økono-
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OBOS er gjennom sin virksomhet som
utvikler av boliger og kontor- og næringsbygg,
også en sentral by- og stedsutvikler.

mi og lønnsomhet, havnet OBOS mellom fjerde og
tjuende plass. Det stadig økende antallet medlemmer
er også en tydelig indikator på den sterke, positive
stillingen OBOS har i befolkningen i Oslo-området.
Kjennskapen til OBOS i hele landet, derimot, har tradisjonelt vært liten. OBOS har i de siste årene etablert
seg i hele Sør-Norge og i de største byene i landet, og
har også vært mer synlig i media og med reklame
også utenfor Oslo-området. Dermed har kjennskapen
økt betraktelig og omdømmet er styrket på landsbasis.
Block Watne og Myresjöhus har mer enn 80 års historie som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte
i henholdsvis Norge og Sverige, og kjennskapen til
Block Watne og Myresjöhus er svært høy.
OBOS-LIGAEN
OBOS har i januar 2015 inngått en stor sponsoravtale
med Norges Fotballforbund. Ett av formålene med
avtalen er å øke og å styrke kjennskapen til OBOS over
hele Norge ved at første divisjon i fotball fra og med
sesongen 2015 heter OBOS-ligaen. I tillegg inneholder
avtalen elementer som vil styrke satsingen på barn og
unge, blant annet gjennom regionale cuper for aldersbestemte lag i de enkelte fotballkretsene.

Fra 2015 heter 1. divisjon OBOS-ligaen. Her fra fjorårets sesong
da Tromsø spilte mot Fredrikstad.

Vannspeilet i Kværnerbyen er et populært samlingspunkt.
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SAMFUNNSDEBATTEN
OBOS er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om
boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av å
påpeke de samlede konsekvensene av alle nye lover og
forskrifter som pålegges byggebransjen. OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, på egne
nettsider, i OBOS-bladet og i sosiale medier, i direkte
møte med politikere, embetsmenn og journalister, og
gjennom foredrag og offisielle høringsuttalelser.
I året som gikk gjorde regjeringen enkelte endringer
i de tekniske forskriftene som gjelder for nye boliger.
OBOS har oppnådd gjennomslag for sitt forslag om
endringer i teknisk forskrift (TEK10) slik at halvparten
av alle boliger under 50 kvadratmeter kan bygges uten
krav til universell tilgjengelighet. Dette fører til at det
kan bygges flere mindre leiligheter til en lavere pris til
den kjøpegruppen som har svakest økonomi, unge og
førstegangsetablerere.
OBOS opplever at det nå er tverrpolitisk forståelse for
at mengden av krav som regulerer boligbyggingen er
blitt for stor. Videre er det bred politisk enighet om at
boligbygging skal prioriteres høyere ved politiske målkonflikter, og at fortetting langs kollektivknutepunkter
er nødvendig for å sikre god boligforsyning.
Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik
mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt
i de største byene. Særlig gjelder dette motstand på
administrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.
Også BWG-selskapene er aktive som premissleverandører for bransjens utvikling og for å få en fungerende boligpolitikk. Selskapenes kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransjefora, i samarbeid med
forskningsmiljøer om utvikling av nye boligløsninger
og i ulike sentrale høringsutvalg. Det benyttes lokale
entreprenører og håndverkere til grunnarbeid og
ferdigstilling. Dette bidrar til lokale arbeidsplasser
og verdiskaping.

OBOS og medlemmene

OBOS Boligkonferanse hadde i 2014 overskriften
«Store byer. Store grep».

BOLIGTILBUDET
OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom
flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive
medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten er
den viktigste fordelen et OBOS-medlem har og en av
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OBOS er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten
om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig
opptatt av å påpeke de samlede konsekvensene
av alle nye lover og forskrifter som pålegges
byggebransjen.

de viktigste grunnene til at noen blir medlem. OBOS
har som mål å utvikle og å bygge boliger av forskjellig
type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har tilgang
til over 86 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked. Fra oktober 2014 har medlemmene også fått
fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne
legger ut for salg.
MEDLEMSTILBUDET
Det skal også lønne seg å være medlem både for dem
som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for
dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor
banktjenester, forsikring og kultur.
OBOS har avtaler både med Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og flere andre norske scener som gir medlemmene i OBOS rabatt på billetter til forestillingene. I
2014 kjøpte OBOS-medlemmer cirka 170 000 billetter
til et kulturarrangement med en OBOS-rabatt, en
økning på 20 000 billetter sammenlignet med 2013.
Dette utgjør en estimert besparelse på ca. 16 millioner
kroner. Sponsoravtalene bidrar til å gi mange medlemmer kulturopplevelser som de ellers ikke ville fått.

Permanent tilstedeværelse
OBOS har som et kontinuerlig mål å bygge og tilby boliger til sine medlemmer. Det som skiller OBOS fra andre boligbyggere er at OBOS fortsetter å være til stede
som forvalter av borettslagene etter at de er overtatt
av medlemmene. Det kreves også medlemskap i OBOS
for å kunne kjøpe bolig i borettslaget. Dette gir OBOS
en egeninteresse i å forsikre seg om at alt blir levert
med god kvalitet.

Trygghet og forutsigbarhet
EIERFORM
Den største inntekten for boligselskapene er de
månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne
inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle
tilknyttede borettslag er sikret hundre prosent av sine
inntekter hver måned. Norge har en av de høyeste
boligstandardene i verden. En viktig årsak til det er
eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal

I 2014 kjøpte medlemmene 170 000 kulturbilletter med OBOSrabatt. Her fra Billy Elliot på Folketeateret, der OBOS bidrar til
et produksjonsfond.

man eie sin egen bolig. Dette er annerledes enn i de
fleste av våre naboland og i resten av Europa, hvor det
er helt normalt å leie en bolig, gjerne hele livet. En av
eierformene som ble valgt i Norge, er OBOS-modellen,
med borettslag hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Kombinasjonen av eierskapsmodellen og at det er lagt til rette for at borettslag kan ta
opp lån med sikkerhet i egen eiendom, gjør at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikeholds- og
rehabiliteringsarbeider i mangemillionersklassen.
REHABILITERING
I 2014 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene
for cirka 1,6 milliarder kroner. Dette er penger som
ene og alene er skaffet av beboerne selv. I enkelte
av de rehabiliterte borettslagene på Romsås utgjør
rehabiliteringen i underkant av én million kroner per
leilighet.
BANKVIRKSOMHET
OBOS har helt fra starten i 1929 tilbudt medlemmene
sine å spare i OBOS og å låne med sikkerhet i boligen.
Borettslagene har også kunnet låne av OBOS og har
hatt sine driftsmidler på konto i OBOS. Denne virksomheten blir nå videreført av OBOS-banken, som er
den viktigste långiveren for de tilknyttede borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre
nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter.
Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har
driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.
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OBOS har i en årrekke støttet Skiforeningen, spesielt
Skiforeningens arbeid for barn og ungdom.
Bildet er fra World Cup i Holmenkollen.

OBOS og miljøet
OBOS har i alle år vært opptatt av miljøet, blant annet
gjennom å skape gode bomiljøer, oppvekstmiljøer,
utomhus- og lekemiljøer.
De siste ti årene har OBOS også i stadig større grad
vært opptatt av energiøkonomisering og tiltak for å
redusere klimagassutslipp. OBOS var en av de første
til å planlegge energivennlige boliger, og har som målsetting å redusere energibruken og klimautslippene
på områder der vi har bestemmende innflytelse. Vannkraft er CO2-fritt, og OBOS er også engasjert i utvikling
og utbygging av små vannkraftverk. Hovedkontoret til
OBOS i Oslo ble i 2014 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Godt oppvekstmiljø
OPPVEKSTVILKÅR
OBOS har som mål å støtte positive miljøtiltak i
medlemmenes boområder og ønsker spesielt å bidra
til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Derfor har

Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo vant OBOS
rehabiliteringspris, som er på 150 000 kroner.

OBOS etablert en tilskuddsordning for å fremme miljøarbeid i boligselskapene og for å framme utviklingsarbeid innen sine virksomhetsområder. Det gis støtte
både til prosjekter i de enkelte borettslagene og til
andre formål. Tilskuddsordningen bidrar til at det blir
lettere for borettslagene å gjennomføre slike tiltak.
ARRANGEMENTER
OBOS støtter også ulike arrangementer i lokalmiljøene. Dette gjelder spesielt aktiviteter og arrangementer for barn og unge og som gjennomføres med en stor
grad av dugnadsinnsats. Aktivitetene spenner over et
vidt spekter fra svømmestevner, skirenn, fotballcuper,
kulturfestivaler og drakter til ulike fotballag.
IDRETTSANLEGG
OBOS har inngått en avtale med Oslo Idrettskrets om
å bidra med 17,5 millioner kroner til byggingen av sju
flerbrukshaller. Sponsoravtalen har sin bakgrunn i
det gode samarbeidet som ble etablert mellom OBOS
og Osloidretten i forbindelse med utbyggingen av
kunstgressbaner i Oslo. Der bidro OBOS med 12,5 millioner kroner. OBOS har også sagt ja til å videreføre
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Både OBOS og SOS-barnebyer har som
visjon å skape trygge og gode hjem. I 2004
inngikk OBOS en avtale med SOS-barnebyer
om å finansiere byggingen av en ny barneby
i Blantyre i Malawi.

samarbeidet om kunstgressbaner og bidrar med ytterligere 5 millioner kroner for å bygge 15 nye kunstgressbaner. Den siste av disse banene vil sannsynligvis stå klar i 2015. OBOS’ støtte til disse prosjektene,
som utgjør idrettens egenandel, bidrar som regel til
raskere bevilgning av offentlige midler og er dermed
en viktig forutsetning for at prosjektene blir realisert.
I Trondheim har OBOS inngått en avtale med idrettslaget Tryg/Lade i Trondheim om å bidra med 1,2 millioner kroner til rehabiliteringen av klubbens kunstgressbane. Banen heter nå OBOS-banen.
SKIFORENINGEN
OBOS har i en årrekke vært sponsor av Skiforeningen.
Vi støtter spesielt Skiforeningens arbeid med skiskoler og skileikarrangementer for barn og ungdom. I et
samarbeid med både Skiforeningen og SOS-barnebyer
har OBOS utviklet Skiforeningens distansekort som
en app. For hver gang et barn tar et distansemerke, gir
OBOS et beløp til SOS-barnebyer.
REHABILITERINGSPRIS
Prisen for beste rehabiliteringsprosjekt gikk i 2014 til
Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo. Prisen
er på 150 000 kroner, og deles ut til det beste rehabiliteringsprosjektet i et boligselskap. Prisen har vært
delt ut hvert år siden 1990. Formålet er å påskjønne og
oppmuntre til gode rehabiliteringstiltak.
PROFESSORAT
OBOS har inngått en avtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) om å finansiere et professorat innen boligforskning. Stillingen er nå besatt og
finansieres av OBOS de tre første årene, med start
i 2013. Deretter overtar AHO ansvaret for kostnadene. OBOS gjør dette fordi det er viktig å styrke den
verdiskapende forskningen innenfor byutvikling og
bokvalitet, og dermed bidra til å utvikle framtidenes
boligløsninger.

Boligsosiale tiltak
Ved inngangen til 2015 inngikk OBOS en treårig avtale
med Kirkens Bymisjon. OBOS bidrar med fem millioner kroner årlig som Kirkens Bymisjon skal bruke til
boligsosiale formål i de byene hvor de er til stede.
Både OBOS og SOS-barnebyer har som visjon å skape
trygge og gode hjem. I 2004 inngikk OBOS en avtale

OBOS har lenge bidratt til én SOS-barneby i Malawi. Fra 2015 støttes
lokalsamfunnet rundt SOS-barnebyer med én million kroner i året.
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OBOS legger vekt på å bygge miljøvennlige
boliger. I 2014 ferdigstilte OBOS Nye Hjem to
boligprosjekter bygget i passivhusstandard.

med SOS-barnebyer om å finansiere byggingen av en
ny barneby i Blantyre i Malawi. OBOS-barnebyen åpnet
i april 2008. OBOS har betalt fem millioner kroner over
tre år, mens medlemmer og ansatte bidrar gjennom
fadderskap. I årene etter åpningen har OBOS hatt en
avtale om årlige bidrag til driften av barnebyen. I 2015
er det inngått en ny treårig avtale med SOS-barnebyer,
hvor OBOS bidrar med én million kroner årlig til tiltak
for barn og familier (Family Strengthening Programme) i lokalsamfunnet rundt barnebyen.

Miljøstrategi
OBOS-konsernets overordnede miljøstrategi fastslår
tre strategiske hovedmål på miljøområdet. OBOSkonsernet skal:
• Redusere energiforbruket i egne kontorlokaler med
50 prosent innen 2029 regnet fra 2000-nivå.
• Kontinuerlig levere nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer
til kunder og medlemmer.
• Være en ledende kraft i samfunnsdebatten
og påvirke samfunnet rundt oss til å gjøre
en positiv innsats for miljøet og klimaet.
Hovedkontoret og tre avdelingskontorer ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2014, og har fått et sertifikat på at de
driver et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en
mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Målet for
2015 er at alle OBOS-kontorer og avdelinger skal bli
Miljøfyrtårnsertifisert.
Det ble i 2014 gjennomført en rekke konkrete prosjekter
med tydelig miljøprofil i OBOS-regi.
MILJØVENNLIGE NYE BOLIGER
OBOS legger vekt på å bygge miljøvennlige boliger.
I 2014 ferdigstilte OBOS Nye Hjem to boligprosjekter
bygget i passivhusstandard; Etterstadtoppen borettslag med 38 leiligheter og Stenbråtlia borettslag med 34
rekkehusleiligheter. Stenbråtlia er bygget med solfangere og varmepumpeløsning,

OBOS bygger vannkraftverk gjennom Tyngdekraft AS. Det første
anlegget står ferdig i 2015 i Kvitnodalen ved Sørfjorden i Hordaland.

Passivhus er fortsatt en relativt ny byggeform i Norge.
OBOS er derfor opptatt av å bygge opp kunnskap om
byggeformen, og har etablert et eget oppfølgingsprogram i samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer
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og Enova for å evaluere passivhusenes bokvalitet og
energiforbruk over lengre tid.
Der OBOS bygger boliger utenfor konsesjonsområder
for fjernvarmetilknytning, velger vi i hovedsak å
etablere vannbåret varmeanlegg basert på bergvarme
og varmepumpe med elkjel som spisslast. Dette gir en
sikker og økonomisk fornuftig løsning for varmeproduksjon.
Som en av de første boligbyggere har OBOS i flere år
levert boligprosjekter med løsninger for individuell
måling av energiforbruket, samt system for kildesortering. Kværnerbyen har en egen miljøoppfølgingsplan
og benytter COBUILDER, en systematisk sammenstilling av materialinformasjon, slik at man kan sjekke
om det finnes mer miljøvennlige alternativer. Det
gjøres en fortløpende vurdering av nye prosjekter med
fokus på å finne energiriktige og miljøriktige løsninger
samtidig som man er avhengig av å holde byggekostnadene nede.

Block Watne utarbeider en miljø- og kretsløpsredegjørelse for hver enkelt bolig som produseres. Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og
energiforbruk for boligen. Alle underleverandører som
bidrar med produkter i en Block Watne-bolig, leverer
egen miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk
framgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår i den samlede dokumentasjonen for
boligen. Block Watne leverer energisertifikat (dokumentasjon på energimerking) for boligen ved overlevering til kunde. Det gjennomsnittlige årlige energiforbruk for en Block Watne-bolig er på under 15 000 kWh
og tilfredsstiller byggeforskriftenes krav. Avfall som
genereres i produksjonsfasen, håndteres i henhold til
spesifiserte avfallsplaner. Kildesortering som håndte-

BWG-selskapene har et uttalt mål om å være blant de
ledende virksomhetene i utviklingen av framtidens
bostrukturer. Energieffektivitet og bokvalitet er sentrale premisser for utvikling og produksjon av morgendagens boliger. Energi- og arealeffektive boliger med
gode planløsninger er en av forutsetningene for å
redusere energiforbruket. Når nye boligprosjekter
planlegges, legges det vekt på infrastruktur, nærhet
til offentlig kommunikasjon og optimal plassering av
boliger med hensyn til sol og inngrep i naturen. Det
arbeides kontinuerlig med å redusere uønsket miljøpåvirkning, både når det gjelder bruk av farlige stoffer
i produksjonen, avfallshåndtering og energibruk i
fabrikk og på byggeplass.
Boligene produseres i henhold til gjeldende nasjonale
byggeforskrifter både når det gjelder energiforbruk,
planløsninger og materialvalg. Det bygges i hovedsak
boliger med trekonstruksjoner. Tre som byggemateriale er i seg selv miljøvennlig, og treprodukter har
gjennom sin livssyklus et negativt CO2-utslipp. Både
Block Watne og BWG Homes AB har utviklet og produsert boliger som tilfredsstiller passivhus-standarden.
Passivhus-konsepter vil bli utviklet videre i 2015. Avfall som genereres i produksjonsfasen i fabrikkene og
på byggeplasser, håndteres i henhold til spesifiserte
avfallsplaner. Det er etablert måltall for å redusere
avfallsmengden ytterligere.

Etterstadtoppen borettslag er Oslos første boligblokk med
passivhusstandard. Leilighetene vil bruke omtrent halvparten
så mye energi til oppvarming sammenlignet med tradisjonelle
leiligheter.
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res av firmaer med spesialkompetanse innen sortering og gjenvinning, inngår i avfallsplanene. Overskuddsmaterialer fra byggearbeidet returneres til
leverandør.
BWG Homes AB har som målsetning at samtlige produkter skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes. Det
etableres årlige miljømål for energiforbruk i husporteføljen, reduksjon av miljøskadelige kjemikalier i produksjonsanleggene, og avfall som deponeres. Kjemikalier som anvendes i produksjonen og av underleverandører på byggeplass, skal være forhåndsgodkjent
i henhold til intern prosedyre. Virksomhetens tre
produksjonsanlegg har samme tekniske produksjonsløsninger. Produksjonsløsninger og produkter tilfredsstiller både svenske og norske myndighetspålagte
energikrav til boliger. Byggematerialer og løsninger
fra underleverandører vurderes ut fra kvalitets- og
miljøspesifikasjoner. Energiforbruket i produksjonsanleggene måles kontinuerlig. I produksjonsanleggene
i Myresjö og Sundsvall anvendes fjernvarme produsert av fornybar energi (treflis). Produksjonsanlegget
i Vrigstad oppvarmes av eget treflisfyrt anlegg. Avfall
fra produksjonsanlegg og kontorer kildesorteres. Avfall
på byggeplass kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav til sortering.
Kärnhems typehusportefølje har et gjennomsnittlig
energiforbruk på 70 til 90 kWh per m2 og tilfredsstiller
Boverkets krav. Nytt ventilasjonssystem er installert
i fabrikken. Avfall fra produksjonsanlegget kildesorteres. Avfall på byggeplass kildesorteres i henhold til
lokale myndigheters krav til sortering.
MILJØVENNLIG REHABILITERING
OBOS har det fagmiljøet i Norge med best kompetanse
på vedlikehold og miljøvennlig rehabilitering av boligselskaper. Når OBOS Prosjekt leder en rehabiliteringsprosess, vurderes alltid tiltak som kan redusere energiforbruket i boligselskapet. Til sammen har borettslag
og sameier som OBOS forvalter spart cirka 31 GWh,
altså like mye som det årlige energiforbruket til 3 100
leiligheter. Dette utgjør en årlig økonomisk besparelse
for boligselskapene på om lag 31 millioner kroner.
OBOS er en av ENØK-bedriftene som har levert flest
ENØK-analyser til Oslo kommunes Klima- og energifond, og som har tatt ut mest støttemidler til gjennomføring av energi- og miljøtiltak i forbindelse med tiltak
på eksisterende boligmasse.

OBOS har i 2014 energimerket totalt
24 000 boliger, og 44 000 boliger har blitt
energimerket totalt.

OBOS har i 2014 energimerket totalt 24 000 boliger, og
totalt har 44 000 boliger blitt energimerket. Det forventes at ytterligere 20 000 boliger blir energimerket
i 2015. Utarbeidelse av energimerker gjennomføres
for å synliggjøre behovet for energi- og miljøtiltak i
boligselskapene.
Det ble gjennomført mange konverteringsprosjekter
fra berederoppvarming av varmt tappevann til felles
oppvarming av tappevann ved bruk av miljøvennlige
varmepumpeløsninger i 2014. Videre har OBOS Prosjekt
vært aktiv med å bistå Oslo kommune med å nå målet
om at det ikke skal fyres med olje fra og med 2020.
Arbeidet har medført kursvirksomhet og gjennomføring av energikonverteringsprosjekter med en tydelig
miljøprofil. Det er gjennomført prosjekter med etablering av miljøvennlige og energivennlige bioenergianlegg
for oppvarming av radiatorer og tappevann, og tilknytting av boliger til fjernvarmenettet.
Historisk har OBOS Prosjekt bistått med utredninger
og prosjektledelse til rehabilitering av boligselskaper
slik at disse har spart 170 000 000 kWh/år, eller
170GWh totalt. Dette er omlag en tredjedel av et Altakraftverk (34 prosent). Dette tilsvarer den mengden
CO2 som 25 000 biler produserer på ett år.
MILJØVENNLIGE FORRETNINGSBYGG
OBOS Forretningsbygg har som overordnet mål at alle
nye prosjekter i utgangspunktet skal planlegges som
bygg med energiklasse B eller bedre.
OBOS Forretningsbygg har siden 2001 redusert sitt
energiforbruk med cirka 279 GWh. I 2014 utgjorde
reduksjonen 35 GWh. Disse tallene omfatter fellesarealer og leietakere i bygg som har felles måling,
inkl. hovedkontoret til OBOS.
Høsten 2014 deltok selskapet i tiltaket «fang energityven» i regi av Grønn Byggallianse. Alle eiendommer
ble befart etter stengetid for å registrere unødig bruk
av energi. Resultatet av fangsten gir et potensial for
innsparing på 0,5 GWh.
Lambertseter Senter som åpnet i oktober 2010 og er
bygget i energiklasse B med energigaranti fra entreprenør, ble i 2014 avregnet for garantiperioden på 3 år.
Resultatet av garantiperioden var en besparelse på 1,2
GWh (i snitt 0,4GWh/år) ut over kravet til garantien.
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CO2-utslipp ved OBOS’ hovedkontor 2014
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Tasta senter som er bygget med samme energigaranti,
driftes nå etter 2 års drift med en besparelse på 0,4
GWh bedre enn energigarantien.
Bergens største hotell Scandic Ørnen ble åpnet i juni
2014. Hotellet har energiklasse B og er bygget etter lavenergistandard med støtte fra Enova. Det er beregnet
en besparelse på 1,5 GWh for denne eiendommen.
Selskapet jobber videre med sitt fase 4 program for
energisparing for deler av eiendomsmassen som skal
sluttrapporteres til Enova i 2017. Målet for energibesparelser fra høsten 2013–2017 er 5,4 GWh. Besparelse
for disse eiendommene i 2014 er 0,6 GWh. Selskapet
jobber også med nye store prosjekter som Portalen
Lillestrøm.
MILJØINVESTERINGER
OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i
selskaper innenfor miljø og fornybar energi. Disse
investeringene er organisert i det heleide datterselskapet
OBOS Energi AS. OBOS har som målsetting å være
selvforsynt med fornybar energi innen utgangen av
2020, samt kunne tilby miljøvennlig kraft til medlemmene og kundene. OBOS har målsetning om et årlig
kraftvolum på 650 GWh. Investeringer i fornybar energi
skal for øvrig ha en ordinær forretningsmessig utvikling
med god lønnsomhet.
OBOS Energi AS eier Tyngdekraft AS som utvikler og
bygger små vannkraftverk og har eierandeler i 18 utviklingsprosjekter. Disse prosjektene forventes å ha en
samlet årlig produksjonskapasitet på cirka 300 GWh.
Byggingen av OBOS’ første anlegg pågår på Kvitno

nord for Odda, og alt ligger til rette for produksjonsstart som planlagt våren 2015. I tillegg planlegges det
for byggestart i flere prosjekter høsten 2015. Målet er
at samtlige prosjekter skal være ferdig utbygget i god
tid før utløpet av el-sertifikatfristen i 2020.
Det har vært stor aktivitet i Tyngdekraft i 2014, og på
bakgrunn av dette er ressurstilgangen i selskapet økt
med ett årsverk. Det ble inngått avtaler med grunneiere i Luster, Sogn og Fjordane, om utvikling av fem
nye prosjekter med et potensial på rundt 100 GWh, og
det forventes å kunne starte utbygging høsten 2015.
Fem prosjekter i Tyngdekraft-porteføljen ligger i området rundt Fjærland. Det har i utviklingen av disse
prosjektene vært god framdrift i 2014, og det forventes
konsesjonsavklaring i første kvartal 2015. I tillegg har
Klauvelvi i Sogn og Fjordane fått positiv konsesjonsinnstilling fra NVE i 2014.
Myndighetene har i 2014 varslet skattemessige endringer for småkraftverk. Dette innebærer blant annet
en økning av innslagspunktet for grunnrenteskatt til
10 MVA, noe som vil gi en økt positiv verdi til flere av
prosjektene, samt sikre at de største prosjektene kan
bygges med full kapasitet.
I tillegg til kraftutbygging i egen regi har OBOS en avtale
med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh.
Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012
og har en varighet på 20 år.
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KLIMAREGNSKAP
Det er utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret
og for avdelingskontorene som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn.
Det er i beregningen tatt hensyn til CO2-utslipp som
skyldes flyreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet
eiendomsmassen. Når hele konsernet er miljøfyrtårnsertifisert vil det bli utarbeidet et klimaregnskap for
hele konsernet basert på denne metodikken.
OBOS-hovedkontor slapp ut cirka 800 tonn CO2 i 2014
eller 1,7 tonn per årsverk. Det var en reduksjon fra
2013 da utslippene var på 1,8 tonn per årsverk.
OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde 79 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2014. I tillegg
har vi en avtale om innkjøp av ren vannkraft som
løper fram til 2032. Gjennvinningskraften og den rene
vannkraften er vektet med 0 i CO2-utslipp. Det var
således et høyere innslag av ren kraft i strømforbruket
i 2014 enn i 2013, da gjenvinningskraften utgjorde
70 prosent.
OBOS legger vekt på å redusere konsernets CO2utslipp ytterligere i 2015.

Bekjempelse av korrupsjon
OBOS’ virksomhet skal være preget av selskapets
grunnleggende verdier. Dette medfører strenge krav
til alle ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og forretningsmoral.
VERDIER
OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer
for å forhindre korrupsjon. Disse er tilgjengelig for alle
ansatte, og er godt innarbeidet i konsernet. For OBOS
er det viktig at alle ansatte kjenner til disse retningslinjene. Derfor settes de alltid opp som tema på samlinger for nyansatte. «Verdier og etiske retningslinjer»
er en del av arbeidskontrakten til nyansatte.
«Verdier og etiske retningslinjer» gjelder for alle ansatte
i OBOS-konsernet. Retningslinjene danner grunnlaget
for vår oppførsel overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og resten av samfunnet.
Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører

OBOS har utarbeidet en rekke
rutiner og retningslinjer for å
forhindre korrupsjon.

skal behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal
heller ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for
å oppnå «spesialbehandling» på vegne av en bestemt
leverandør.
Våre verdier er skikkelig, kvalitetsbevist, offensiv, lønnsom og engasjert. Gjennom året har verdiene vært tema
på avdelingsvise samlinger slik at ansatte bevisstgjøres
og verdiene integreres i det daglige arbeidet.
GAVER
OBOS har regler og rutiner for håndtering av gaver.
Ansatte og deres familier kan ikke motta penger eller
noen form for gaver som kan oppfattes å være forbundet
med OBOS' forretningsforhold.
INNKJØP
«Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» angir interne
retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal
rutiner for pris- og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av våre leverandører.
HVITVASKING
«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre
at OBOS oppfyller hvitvaskingsregelverket. I tillegg har
alle ansatte i OBOS, uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper som er omfattet av hvitvaskingsregelverket eller ikke, plikt til å melde fra dersom de blir
oppmerksomme på ulovlige eller kritikkverdige forhold.
Dette gjelder også hvitvasking eller forsøk på hvitvasking og der det kan være tvil om ansattes habilitet eller
upartiskhet.
OBOS jobber ofte sammen med flere samarbeidspartnere og underleverandører, og legger vekt på å ha et
profesjonelt forhold til andre aktører.
BWG-selskapene har nulltoleranse for korrupsjon.
Dette er nedfelt i BWG-konsernets retningslinjer for
etikk, og innarbeidet i arbeidsreglementet for de
operative virksomhetene. Det er fastsatt grense for
øvre verdi av gaver som kan mottas. Regler for ansattes
kjøp av bolig og byggevarer til eget bruk, er nedfelt i arbeidsreglementet for de respektive operative virksomhetene. Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte grense for skattefrie personalrabatter.
Innkjøp av varer og tjenester til boligproduksjonen
skjer i henhold til etablert avtaleverk med valgte leverandører. BWG-selskapene vektlegger at leverandører
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Stenbråtlia i Oslo. Boligprosjektet består av miljøvennlige passivhus, og innflyttingen startet i november. Solfangerne på taket vil
dekke rundt 60 prosent av energibehovet til oppvarming og varmt tappevann.

og underentreprenører som benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter. Dette
følges opp gjennom prosedyrer som inngår kvalitetssystemet og i kontraktsdokumenter.

Boligprosjekter
Utvikling av nye boligprosjekter er en sentral del av
OBOS’ virksomhet. I slike prosjekter inngår ofte flere
samarbeidspartnere og underleverandører. Våre
ansatte er underlagt flere rutiner som skal hindre
korrupsjon. Blant annet kan ikke prosjektledere eller
andre i OBOS som har innvirkning på prislister eller
mulighet for oppgradering av standard på leiligheter,
selv kjøpe leilighet i disse prosjektene.
I kvartalsrapportene skal prosjektleder for hvert boligprosjekt rapportere om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet.
OBOS Prosjekt er rådgivere for boligselskaper i anskaffelsesprosessen, og i gjennomføringen av leveranser fra
rådgivere og entreprenører. Selskapet forestår i stor grad
innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser og arbeider på vegne av sine kunder i form av
byggherrer som både er profesjonelle aktører og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør/leverandør.

OBOS Prosjekt har rutiner som minimerer risikoen
for korrupsjon gjennom dokumenterte prosesser og
konkurranseutsetting i kontraheringsfasen. Prosjekter
følges opp når det gjelder kontrahering og økonomisk
oppfølging av rådgivere og entreprenører, og revideres
i henhold til våre interne rutiner og retningslinjer.
OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser og arbeider på
vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle
byggherrer og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes
mellom byggherre og entreprenør eller leverandør. Det
gjøres generelt jevnlig kredittvurdering av entreprenører som det tegnes kontrakter med. OBOS Prosjekt AS
gjennomfører interne prosjektrevisjoner for blant annet
å sikre kvalitet og riktig økonomistyring i prosjekter.
Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS,
eller i prosjekter som er ledet av OBOS. Vi vil i årene
som kommer fortsette det gode forebyggende arbeidet
når det gjelder bekjempelse av korrupsjon.
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Menneskerettigheter
OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en
grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehandling og retten til et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på grunn av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse,
religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.
OBOS driver det vesentligste av sin virksomhet i Norge.
Innkjøp av varer og tjenester foretas i henhold til innhentede tilbud, rammeavtaler og kontrakter. Leverandører av varer og tjenester er overveiende norske, og
OBOS’ investeringer og eierskap gjøres gjennomgående
i norske selskaper. Derfor er OBOS i utgangspunktet
ikke eksponert for de største utfordringene når det
gjelder brudd på menneskerettighetene, og har ikke
ansett det for nødvendig å treffe noen spesielle tiltak
på dette området utover det som følger av norsk lov og
OBOS’ interne regler. OBOS er imidlertid bevisst denne
utfordringen, særlig i forbindelse med investeringer og
ekspansjon i framtiden, og vil løpende vurdere situasjonen dersom forutsetningene endrer seg.
Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter gjelder
først og framst egne ansatte, samt ansatte og innleide
i entreprenør- og håndverkbedrifter som engasjeres
av boligselskapene for utførelse av rehabiliterings- og
vedlikeholdsoppdrag.
OBOS har velfungerende rutiner for å sikre at de engasjerte selskapene opererer innenfor lovens rammer
når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet, samt sosial dumping. Dette arbeidet vurderes som
svært viktig for å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre menneskerettigheter. Dette anses
i tillegg som svært viktig for OBOS, også med hensyn
til merkevare- og omdømmerisiko.
Det er ikke registrert brudd på menneskerettigheter
i prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2014.
BWG-selskapene har kun virksomhet i Norge og Sverige,
og respekt for menneskerettigheter står sterkt i begge
land. De operative virksomhetene har langsiktige
avtaler med leverandører av byggematerialer og
produkter som benyttes i boligproduksjonen. Når nye
avtaler etableres med leverandører, inngår konsernets
retningslinjer for samfunnsansvar i avtaleverket.

I OBOS skal medarbeiderne legge vekt på disse verdiene:
Skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert.

Arbeidstakerrettigheter
og sosiale forhold
OBOS er opptatt av å legge til rette for god trivsel og
individuell, faglig utvikling for den enkelte ansatte,
i tillegg til å følge det lovverket vi er underlagt. OBOS
har ordnede arbeidsforhold og er omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO. Tilsvarende gjelder også
for BWG-selskapene.
ETISK STANDARD
Det gode omdømmet som OBOS har, forplikter. Fallhøyden er derfor stor dersom OBOS eller noen ansatte
skulle utføre ulovlige handlinger eller gjøre noe som
er i strid med folks oppfatning av hva som er rett og
galt. OBOS er opptatt av at medarbeiderne skal ha
gode og klare kjøreregler og har derfor utarbeidet et
sett med verdier og etiske retningslinjer for alle ansatte i OBOS-konsernet. Konsernets ledere skal hvert år
rapportere hvordan de har jobbet med etikk i sine
avdelinger. OBOS har etablert rutiner for varsling, og
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Lavt sykefravær og liten turnover
er en indikasjon på god trivsel.

forventer at alle ansatte holder den høyeste etiskestandard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både kolleger i mellom og eksternt overfor
medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter. Dette gjelder også organisasjonens forhold
til de ansatte.

med skriftlige spørreundersøkelser viser meget gode
resultater og at trivselen på arbeidsplassen er stor.
Dette gjenspeiles også i det lave sykefraværet. Det er
gjennomført større rehabiliteringer og oppussinger i
flere av våre kontorlokaler, noe som bedrer det fysiske
arbeidsmiljøet.

Block Watne har også tilsvarende prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold. En slik varslingsprosedyre er ikke lovpålagt for svenske selskaper.

Lavt sykefravær og liten turnover er en indikasjon på
god trivsel. Fokuset på forebygging av sykefravær har
resultert i at sykefraværet for OBOS som helhet er lavt.

OBOS vil fortsette å ha et sterkt fokus på verdier og
etiske retningslinjer gjennom interne kommunikasjonskanaler.

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene vernerunder og har tett
oppfølging i alle våre verneområder. HMS er også
tema i møtene i bedriftsutvalget og i arbeidsmiljøutvalget (BU og AMU).

REKRUTTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING
Det er utarbeidet en veiledning for ledere når det
gjelder rekruttering. OBOS er en profesjonell aktør
som baserer ansettelser på overordnede utvelgelseskriterier som faglige kvalifikasjoner og egnethet.
Det er viktig for OBOS å legge til rette for ansattes mulighet for faglig utvikling. Derfor har OBOS en stipendordning for videre- og etterutdanning der ansatte
kan søke om støtte og stipend til videreutdanning
eller kurs. Tildeling av stipend skjer to ganger i året.
Rett kompetanse til enhver tid er et viktig kriterium
for å nå våre markedsmessige og økonomiske mål.
OBOS vil også framover ha fokus på opplæring og
kompetanseutvikling for å beholde og utvikle medarbeidere.
BWG-selskapene har også systematisk opplæring og
utviklingsmuligheter for sine medarbeidere som sentral målsetning. Block Watne har gjennom mange år
hatt lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekruttering
innen dette fagfeltet. Antall lærlinger vil variere fra år
til annet, og har i de siste fem årene utgjort mellom 8
og 12 prosent av den totale tømrerstanden i selskapet.
Lærlinger skjermes så langt det er mulig i nedbemanningsprosesser. Ved utgangen av 2014 hadde Block Watne
29 lærlinger som utgjør 9 prosent av tømrerstanden i
selskapet. Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2015 på minst samme nivå som i 2014.
HMS PÅ ARBEIDSPLASSEN
Ansatte i OBOS trives godt og er stolte av å jobbe
i konsernet. Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2014. En større medarbeiderundersøkelse for 2015 er under planlegging. Vernerunder

Sykefraværet i OBOS i 2014 var 3,6 prosent. Med en
målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent
for hele året, anses dette som bra. Lavt sykefravær er
viktig for OBOS, og bedriften arbeider målrettet med
tilrettelegging. God tilrettelegging i en tidlig fase har
ført til færre sykemeldinger.
I 2014 var sykefraværet 6,6 prosent i Block Watne, 3,0
prosent i BWG Homes AB og 2,3 prosent i Kärnhem.
For å få ytterligere nedgang i sykefraværet er det viktig
å opprettholde det gode fokuset på forebygging og
oppfølging.
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser hvor OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av
arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
på bygge- og anleggsplasser, både i forbindelse med
planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller
anleggsarbeider.
SHA-planene følges opp i byggemøter med tilhørende
referater gjennom byggeprosjektene. I standard tilbudsforespørsler fra OBOS Prosjekt AS stilles det krav vedrørende miljøsaneringsrapport og avfallshåndtering,
inntakskontroll på byggeplass og etterlevelse av påseplikt. Dette følges i gjennomføringsfasen gjennom
byggemøter med tilhørende referater.
OBOS følger strenge krav og rutiner, med jevnlig
rapportering av SHA. Eventuelle uønskede hendelser
evalueres grundig, og rapporteres til styret i OBOS. For
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å vurdere om resultatene er oppnådd er SHA et fast
punkt i alle byggherremøter og styremøter i utbyggingsselskap. I de tilfellene vi samarbeider med andre, lar
vi våre strenge krav ligge til grunn for samarbeidsrutinene.
I 2014 har skadeomfanget vært noe høyere enn foregående år, men det har ikke forekommet noen alvorlige
ulykker på bygge- og anleggsplasser hvor OBOS er
byggherre. OBOS rapporterer skader i H-verdier. Disse
verdiene måler skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Totalt hadde OBOS-konsernet en H-verdi
på 13,57 i 2014. Divisjon boligutvikling hadde H-verdi
på 8,76, divisjon næringseiendom 14,76 og Tyngdekraft AS hadde en H-verdi på 62,04. Et godt forebyggende arbeid er en sterk, medvirkende faktor til at
skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å
fortsette.
I BWG-selskapene har helse, miljø og sikkerhet på
arbeidsplassen kontinuerlig fokus. Skader og sykefravær følges opp ledelsesmessig, og det iverksettes
tiltak for å redusere situasjoner og hendelser som kan
føre til skader og fravær. Opplæring, prosedyrer og
tilrettelegging på arbeidsplassen er sentrale virkemidler i dette arbeidet.
Det ble registrert 26 skader og hendelser som førte til
sykemeldt fravær i 2014 mot 30 i 2013. Det har ikke
vært alvorlige skadetilfeller på noen av Block Watnes
arbeidsplasser i 2014. I februar 2014 fikk en ansatt
i BWG Homes AB alvorlige bruddskader da han ble
truffet av last fra en gaffeltruck. Politi og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet. Hendelsesforløp og
årsaksforhold ble gjennomgått, og relevante tiltak ble
iverksatt. Arbeidstilsynet lukket saken i desember
2014 uten anmerkninger til bedriften. Kärnhem har
ikke hatt alvorlige skadetilfeller i 2014.

Block Watne, som har all produksjon på byggeplass,
har et særlig fokus på å redusere skadefrekvens og
sykefravær på grunn av belastningsskader, ulykker
og hendelser på byggeplassene. Måltall for sykefravær
og skadefrekvens (H-verdi) er fastsatt som kriterier
for å oppnå lederbonus. Det gjennomføres uanmeldte
tilsyn på byggeplassene med påfølgende intern avviksbehandling og oppfølging, både i lokal regi på
distriktskontorene og fra sentralt hold. Tilsynene
gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner
som Arbeidstilsynet praktiserer. Resultat av uanmeldte tilsyn på byggeplassene er også knyttet opp mot
ordningen med HMS-bonus for distriktskontorene.
BWG Homes AB har etablerte prosedyrer for sikker
utføring av de ulike arbeidsprosesser og bruk av verktøy. Tilrettelegging av arbeidsplassen for å unngå
belastningsskader og uønskede hendelser har kontinuerlig fokus. Det gjennomføres jevnlige vernerunder,
risikovurderinger og opplæringstiltak for å sikre et
godt fysisk arbeidsmiljø og forhindre skader. Hver av
fabrikkene har egne vernekomiteer som behandler og
følger opp avvikssituasjoner og skader.
Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter
eller sosial dumping i prosjekter eller annet arbeid
ledet av OBOS i 2014.
OPPFØLGING OG RAPPORTERING
OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale
forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens
bestemmelser.
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"

Styret er opptatt av at OBOS hele tiden
skal utvikle seg og fornye seg innenfor
alle sine virksomhetsområder, til beste
for medlemmene og kundene.

Kværnerbyen i Oslo.
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