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1.	Erklæring fra styret
Dette dokumentet er utarbeidet av Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS) for å gi et best mulig informasjonsgrunnlag ved vurdering av boligbyggelaget og dets datterselskaper OBOS Forretningsbygg AS og OBOS
Nye Hjem AS. Foreliggende dokument er ment å dekke kravene som er satt til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalforskriften (Basel II – Pilar 3).
Styret bekrefter at opplysningene i dokumentet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske
forhold, og at dokumentet ikke inneholder villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold
som må tillegges vekt ved bedømmelsen av selskapene.

Oslo, 23. april 2012
I styret for Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)

Lars Buer
Leder

Inger Stray Lien
Nestleder

Jørn Ilje

Inge N. Dolve

Solfrid Berntsen

Lisbeth Dyrberg

Tove Heggelund

Kristin Eriksen

Morten Dick

Per Aftreth
(Vara)
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2. Morselskapet OBOS
2.1

Eierskap
Morselskapet OBOS er et medlemseid boligbyggelag. Enkeltpersoner og juridiske personer kan
bli andelseiere i laget. Ved utgangen av 2011 var det 303 219 betalende andelseiere i OBOS.
Utviklingen i medlemsmassen de siste fem årene er vist i tabellen nedenfor.

		
2011
	Antall medlemmer		
317 656
	Skylder kontingent (1-3 år) 		
14 437
Betalende medlemmer		
303 219

2.2

2010
275 206
14 885
260 321

2009
245 184
13 578
231 606

2008
238 501
16 079
222 422

2007
233 999
14 851
219 148

Historikk
OBOS ble etablert i 1929. Det var et nært samarbeid mellom OBOS og Oslo Kommune om
boligbygging fram til begynnelsen av 1980-årene.
I dag er OBOS en stor aktør i boligmarkedet i Oslo-regionen og også i Trondheim, Bergen,
Stavanger, Østfold, Vestfold og innlandet (Hamar og Elverum). All virksomhet drives i åpen
konkurranse med andre aktører i markedet.

2.3

Visjon
OBOS’ visjon er å:
- være Norges ledende boligselskap
- oppfylle folks boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem
- være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon

2.4	Formål
OBOS’ vedtektsfestede formål er å skaffe boliger til medlemmene gjennom borettslag eller på
annen måte, forvalte boliger for andelseierne og drive annen virksomhet som kan være til beste
for medlemmene.

2.5	Forretningsidé
Medlemmene skal ha fordeler av sitt medlemskap som de ikke kan oppnå på egenhånd. OBOS
skal fremstå som et seriøst, solid og kvalitetsbevisst selskap.
OBOS skal kombinere byggherrevirksomhet, boligforvaltning, vedlikehold, eiendomsmegling,
sparing, utlån og virksomhet innen næringseiendom, for å skaffe medlemmene et best mulig
tilbud av boliger og boligrelaterte tjenester og produkter.

2.6

Virksomheten i OBOS
Boligforvaltning og regnskapsførsel drives både i regi av boligbyggelaget og i regi av datterselskaper. Eiendomsmegling drives i regi av datterselskaper. Boligbyggelaget driver i tillegg
finansvirksomhet med konsesjon fra Finansdepartementet, og forvaltningskapitalen i
morselskapet var ved utgangen av 2011 på kr 14 114 mill. For øvrig driver OBOS-konsernet, i regi
av datterselskaper, med boligbygging, inkassovirksomhet, teknisk konsulentvirksomhet, utvikling
og utleie av bolig- og næringseiendom, samt med forsikringsvirksomhet.
Det vises til avsnitt 3.2 for en nærmere beskrivelse av virksomhetsområdene i OBOS-konsernet,
samt til kapittel 4 som omhandler finansvirksomheten spesielt.
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2.7	Lov- og forskriftsregulering
Boligbyggelagsloven
OBOS er underlagt lov av 6. juni 2003 nr. 38 om boligbyggelag.
Aksjeloven
Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 § 8-7 begrenser et aksjeselskaps adgang til å gi kreditt til og stille
sikkerhet for aksjeeiere m.v. Begrensningene gjelder ikke for et aksjeselskaps adgang til å gi
kreditt til eller stille sikkerhet for morselskapet eller annet selskap i samme konsern. Dette gjelder
tilsvarende dersom et boligbyggelag har bestemmende innflytelse i aksjeselskapet som nevnt i
aksjeloven § 1-3, jf. aksjeloven § 8-7 femte ledd.
Finanslovgivningen
OBOS fikk 23. mars 1999 konsesjon til å drive virksomhet som finansieringsforetak. OBOS fikk
samtidig tillatelse til å danne finanskonsern, og departementet godkjente organiseringen av
finanskonsernet med OBOS som morselskap. OBOS følger Finansdepartementets årsregnskapsforskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 for banker og finansieringsforetak m.v. og er underlagt
Finanstilsynets tilsyn. Innskudd i OBOS sikres gjennom Bankenes sikringsfond der OBOS er
medlem fra 1.1.2002.
Finansdepartementet ga 22. desember 2006 Hammersborg Forsikring AS, nå OBOS Skadeforsikring
AS, konsesjon til å etablere forsikringsvirksomhet, og selskapet var i drift fra 15. februar 2007.
Selskapets hovedprodukt er bygningsforsikring. I opprinnelig konsesjon kunne selskapet forsikre
de boligselskapene som forvaltes av OBOS-konsernet. Selskapet fikk 11. september 2008 utvidet
konsesjonen slik at selskapet også kan forsikre boligselskaper forvaltet av boligbyggelag tilknyttet
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Konsesjonen ble ytterligere utvidet 18. oktober 2011
slik at selskapet også kan forsikre boligselskaper forvaltet av andre enn boligbyggelag. OBOS
Skadeforsikring AS er heleid av Hammersborg Holding AS, som igjen er heleid av OBOS. OBOS
følger Finansdepartementets årsregnskapsforskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 for forsikringsselskaper og er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

2.8	Andelseiere og andelskapital
Ifølge boligbyggelagsloven og §1 i OBOS’ vedtekter av 26. mai 1961 (sist endret 18. januar 2010),
er OBOS et andelslag med vekslende antall medlemmer og vekslende kapital. Andelseierne har
ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.
Andelskapitalen utgjør summen av de til enhver tid tegnede andelenes pålydende. Andelene er
p.t. på kr 25, kr 100 og kr 300. Årskontingenten er p.t. kr 200 pr. andel. Det ble innbetalt kontingent
fra medlemmene på til sammen kr 64 mill. i 2011. Kommunal- og regionaldepartementet kan
fastsette rammer for andelenes og årskontingentens størrelse, men de har så langt ikke gjort dette.
OBOS deler ikke ut utbytte til andelseierne. Overskudd skal pløyes tilbake til driften og bidra
til å styrke boligbyggelagets muligheter for å oppfylle sitt formål. OBOS kan gi bidrag til bomiljøtiltak og til samfunnsnyttige formål.

2.9	Forholdet mellom OBOS og borettslagene
Borettslag som er stiftet av OBOS og bygget for medlemmer i OBOS med forkjøpsrett for OBOSmedlemmer, kalles tilknyttede borettslag. De tilknyttede borettslagene er selvstendige juridiske
enheter. Det viktigste tilknytningspunktet er at OBOS-medlemmer har forkjøpsrett når brukte
boliger i tilknyttede borettslag omsettes. Man må dessuten være medlem i OBOS for å kunne eie
en slik bolig.
Tilknyttede borettslags forretningsføreravtale med OBOS kan sies opp.
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2.10	Organisasjon, ledelse og styre
2.10.1 	Organisasjon

OBOS´ styrende organer pr. 31.12.11

Hussøkende medlemmer

Borettslag

1 delegat pr. 500 medl.,
min. 1 pr. 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

OBOS

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

Kompensasjonsutvalget

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

BU / AMU

1 vararepr.

Ledelsen:
	Konsernsjef:
Martin Mæland
	Konserndirektør konsernstab:	Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
	Konserndirektør boligforvaltning:
Morten Aagenæs
	Konserndirektør finans:
Helge Lem
	Konserndirektør boligutvikling og eiendomsmegling:
Daniel Kjørberg Siraj
	Konserndirektør næringseiendom:	Arne Baumann
	Konserndirektør investering og forretningsutvikling:
Carl Henrik Eriksen
	Kommunikasjonsdirektør:
Åge Pettersen
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2.10.2 	Kontrollorganer
Kontrollorganene består av generalforsamling, representantskap, kontrollkomité og styre.
Generalforsamling:
Det velges én delegat til den årlige generalforsamlingen pr. 500 medlemmer, minimum én pr. borettslag
med mer enn 31 leiligheter.
Representantskap:
Generalforsamlingen velger 41 av representantskapets 47 medlemmer, fordelt på 21 representanter for de
boligsøkende og 20 for beboerne. De boligsøkende medlemmene i representantskapet skal alltid være i
flertall. I tillegg velger de ansatte seks representanter. Det vises til årsrapporten for oversikt over representantskapets medlemmer. Svein Sandnes er representantskapets ordfører.
Kontrollkomité:
Kontrollkomiteen består av Thore S. Jordet (leder), Hans Raastad, Eli Selstad og
Camilla Tellefsdal Robstad.
Styret:
Lars Buer (leder)				
Styremedlem fra 2008
Inger Stray Lien (nestleder)			
Styremedlem fra 2008
Jørn Ilje					Styremedlem fra 1994
Inge N. Dolve					
Styremedlem fra 2000
Solfrid Berntsen 				
Styremedlem fra 2002
Lisbeth Dyrberg					Styremedlem fra 2010
Tove Heggelund (ansattes representant)		
Styremedlem fra 1998
Kristin Eriksen (ansattes representant)		
Styremedlem fra 2009
Morten Dick (ansattes representant)		
Styremedlem fra 2011
Per Aftreth 					
Varamedlem fra 2011

2.11	Intern og ekstern revisor
Ekstern revisor for OBOS-konsernet er PricewaterhouseCoopers AS.
PricewaterhouseCoopers AS har revidert regnskapene for selskapene i OBOS-konsernet siden 01.06.94,
med unntak av regnskapene for OBOS Forretningsbygg AS som de overtok revisjonen av fra 2. kvartal 1996.
Intern revisor, iht. forskrift om risikostyring og internkontroll, for OBOS-konsernet er Ernst & Young AS.
Ernst & Young AS har vært intern revisor siden 30.10.08.

2.12	Regnskap og skatt
Boligbyggelag er regnskapspliktige i henhold til § 1-2 punkt 8 i regnskapsloven av 17. juni 1998. Som
finansieringsforetak må OBOS følge Finansdepartementets årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak av 16. desember 1998. OBOS implementerte forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og
garantier av 21. desember 2004 (utlånsforskriften) med virkning fra regnskapsåret 2006.
OBOS utarbeider konsernregnskap som en del av årsregnskapet.
Delårsrapportering skjer kvartalsvis, men kvartalsregnskapene revideres ikke.
OBOS skattelegges som et andelslag, noe som innebærer vanlig bedriftsbeskatning på 28 % av skattemessig resultat. I tillegg betales det 0,3 % formuesskatt.
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3. OBOS-konsernet
3.1	Selskapsstruktur
OBOS-konsernet pr. mai 2012 - organisasjonskart

OBOS
Håndverksenter AS

OBOS
Utleieboliger AS

Farmannsveien 9 AS

Hammersborg
OBOS
OBOS
Hammersborg
OBOS
RegnskapsEiendomsForvaltor AS
Inkasso AS Forretningsog innbetalingsforvaltning AS
bygg AS
service AS

Oslogarasjene AS 100 %
Aldersboliger
for Læger AS 100 %

Aasegården AS 100 %

Aasegården Invest AS 50 %

Østre Aker vei 35 AS 100 %

Østre Aker vei 33 AS 50 %
Telefonfabrikken AS 50 %
Hotell 33 AS 50 %
Kabelgata 2 AS 50 %

Q 33 Hotelldrift AS 100 %

OBOS
Eiendomsdrift AS 100 %
Nytorget 3 AS 50,6 %

Youngstorget 3 AS 50 %
Kjøttbasaren
Byens Basar AS 100 %
Hyreshem Malmö AB 100 %
Patentbygg AB 100 %
Open House
Production AB 100 %
Ørnen Eiendom AS 100 %
Youngstorget
Eiendom AS 25 %
Strandveien 43 KS/AS
90 % / 100 %
Youngstorget
Parkeringshus AS 21,3 %
KB Næring AS 100 %
Oxenøen Bruk AS 50 %
Haakon VIIs Gate 7 AS 100 %
Tasta Senter AS 100 %
Etterstadsletta 3 AS 100 %
Etterstadgata 4 AS 100 %
Haugenstua Senter AS 100 %
Hospitalet AS 100 %
Miljøbase Vats AS 25 %
AF-Gruppen ASA 26,2 %
Veidekke ASA 28 %

Selskapsstrukturen viser kun selskaper med ordinær drift.
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Utstillingsplassen AS 38,4 %

OBOS
Eiendomsmeglere AS

Exact
Eiendomsmeglere AS

OBOS

Megleroppgjør
AS

OBOS
Nye Hjem AS

OBOS
Prosjekt AS

Basale AS

OBOS
Fellestjenester AS

Øyvind Moen AS
74,8 %

Basale Næringsmegling AS 100 %

Østfold
Prosjekt AS
76 %

Basale
Drift AS
100 %

Hammersborg
Holding AS

OBOS
Energi AS

OBOS
Skadeforsikring
AS
100 %

Tyngdekraft
AS
100 %

Aventa
AS
38,3 %
OBOS Nye Hjem Rogaland AS 100 %
OBOS Nye Hjem Innlandet AS 100 %
Open House AB 100 %
Open House Exploatering AB 100 %
Munkerud ANS (Urbanium AS) 50 %
Økern Torgvei Boliger ANS (Eiendomsspar AS) 50 %
Gladengveien DA (Stålverklageret ANS / Rognerud og Strøm AS) 50 %
Bjørnegårdssvingen 11-13 ANS (Eiendomsspar AS) 50 %
Sandakerveien 99B KS/AS (Eiendomsplan Management AS) 33,3 %
Krohnstadparken Bolig AS (Br. Ulveseth Eiendom AS) 50 %
Haakon VIIs gt. 5-konsern 100 %
Nidaros Nye Hjem AS (div.) 78,19 %
Lørenvangen Utvikling AS (Veidekke Eiendom AS) 50 %
Elvesiden Utvikling AS (Eiendomsplan Management) 25 %
Lodalen Utvikling AS 100 %
KB Infrastruktur AS 100 %
M 17 Utvikling AS (Veidekke Eiendom AS) 50 %
Blomsterdalen Eiendom (Constructa Eiendom AS) 50 %
Olatunet Askøy AS (Constructa Eiendom AS) 50 %
Nordliveien KS (AF Gruppen / T. Klaveness Eiendom AS) 33 %
Bellevue Utvikling AS (ROM Eiendom AS) 50 %
Sandsli Boligutvikling AS (EGD Property AS, Stadsporten AS) 50 %

Hamar
Utleieboliger
AS

Fornebu
Utvikling
AS

Fornebu
Næring
Holding AS
100 %
Veifor
AS
50 %

Fornebu
Boligspar
AS
100 %

Fornebustranda
Marina AS
50 %

Rolfsbukta
AS
100 %

Rolfstangveien 12
AS
100 %
Hundsund
AS
100 %
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3.2

Virksomhetsområder
Aktiviteten i OBOS-konsernet drives hovedsakelig innenfor rammen av fem virksomhetsområder;
næringseiendom, boligutvikling og eiendomsmegling, boligforvaltning, finans, samt investering og
forretningsutvikling. Virksomhetsområdene fremgår av organisasjonsplanen som er vist nedenfor.

Organisasjonsplan OBOS konsern pr. 01.01.12

Konsernsjef
Martin Mæland

Stab
Informasjon / marked
Åge Pettersen

Konsernstab
Anne Elisabet
Thurmann-Nielsen
Juridisk
Administrasjon
IT
Personal
Regnskap
Økonomi

Næringseiendom
Arne Baumann
–	Næringseiendommer
–	Parkeringshus / garasjer
– Vaktmestertjenester
– 	Forvaltning
- Næringseiendommer

Boligutvikling og
eiendomsmegling
Daniel Kjørberg Siraj
– 	Tomter
– Boligbygging
– 	Prosjektutvikling
– 	Tekniske konsulenttjenester
– Eiendomsmegling
- Forkjøp
- Megleroppgjør

Boligforvaltning
Morten Aagenæs
– 	Forvaltning
- Boligeiendommer
–	Innkreving og
regnskapsførsel
–	Inkassotjenester
– Utleieboliger
–	Forsikringsagenturer

Det var 928 fast ansatte i OBOS-konsernet ved utgangen av 2011.
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Finans
Helge Lem
– 	Spare- og
utlånsvirksomhet
– Utbetalinger
–	Likviditetsstyring for 		
og finansiering av		
	OBOS-konsernet
–	Kapitalforvaltning
–	Forsikringsvirksomhet
– Medlemsvirksomhet

Investering og
forretningsutvikling
Carl Henrik Eriksen

3.2.1 	Næringseiendom
OBOS Forretningsbygg AS ble etablert i 1952. Ideen bak etableringen var å bygge og leie ut næringslokaler
for servicevirksomhet og annen virksomhet av kommunal og privat karakter i tilknytning til OBOS’ boligområder i Oslo-området. I dag er OBOS Forretningsbygg AS en betydelig aktør innenfor utvikling og
forvaltning av næringseiendom i Oslo-området. Selskapet eier også eiendommer i Bergen, Trondheim,
Stavanger og Sverige. I tillegg har selskapet betydelige investeringer i aksjer.
Det vises for øvrig til kapittel 5 for nærmere omtale av virksomheten, samt til egen årsrapport for selskapet.
OBOS-konsernet forvalter næringseiendommer på vegne av investorer, eiendomsfond og andre gjennom
selskapet Basale AS. Basale bistår eiendomsbesittere med tjenester i forbindelse med kjøp og salg av
næringseiendom, og med drifts- og forvaltningstjenester, teknisk og juridisk due diligence, m.v. Basale AS’
forvaltningsportefølje er pr. mars 2012 på anslagsvis 2,1 mill. kvm.

3.2.2 Boligutvikling og eiendomsmegling
Bolig- og prosjektutvikling
Alle nye boligprosjekter realiseres gjennom det heleide datterselskapet OBOS Nye Hjem AS. Prosjektporteføljen omfatter prosjekter i egen regi og prosjekter eid i fellesskap med andre boligutviklere. For å
begrense risikoen i prosjektene har styret i OBOS fattet vedtak om at boliger tilsvarende minst 50 % av
de budsjetterte salgsinntektene i det enkelte prosjekt / byggetrinn normalt skal være solgt før vedtak om
byggestart. Enkelte samarbeidspartnere har høyere krav til forhåndssalg. Dette blir i så fall gjeldende i det
aktuelle utbyggingsselskapet.
Det vises for øvrig til kapittel 6 for nærmere omtale av virksomheten, samt til egen årsrapport for selskapet.
Eiendomsmegling
OBOS-konsernet driver sin eiendomsmeglervirksomhet gjennom to merkenavn, OBOS Eiendomsmeglere AS
som er en egeneid kjede, og Exact Eiendomsmeglere AS som er franchisegiver. Begge datterselskapene
er heleiet av OBOS.
OBOS Eiendomsmeglere AS er spesialist på omsetning av boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, men de
omsetter også andre typer boliger. Virksomheten har 11 salgskontorer samt en egen avdeling for prosjektsalg i Oslo. I tillegg har de et meglerkontor i Tønsberg og 2 kontorer i Fredrikstad. Fra årsskiftet har vi i
tillegg 1 kontor på Hamar og 1 i Elverum. Totalt har OBOS Eiendomsmeglere AS 17 kontorer.
Exact Eiendomsmeglere AS har nå avtale med 3 kontorer som drives på franchisebasis, lokalisert i
henholdsvis Stavanger, på Jessheim og på Tveita i Oslo. Kontoret i Stavanger går ut av franchiseavtalen
i 2. kvartal 2012.
Megleroppgjør AS er et selskap i OBOS-konsernet som foretar oppgjør for alle eiendomsomsetninger
formidlet av Exact Eiendomsmeglere AS og OBOS Eiendomsmeglere AS. I tillegg foretar selskapet oppgjør
for enkelte entreprenører.
Avdeling Forkjøp i OBOS avklarer medlemmenes forkjøpsrett til OBOS-boliger som omsettes gjennom
andre meglere enn OBOS Eiendomsmeglere AS.
I 2011 omsatte OBOS Eiendomsmeglere AS 3 337 boliger. Franchisetakerne i Exact Eiendomsmeglere AS
omsatte 481 boliger. I tillegg avklarte Avdeling Forkjøp 3573 forkjøpsrettsaker. I 2011 ble det benyttet forkjøpsrett ved 32 % av omsetningene av OBOS-tilknyttede boliger. I 2010 ble forkjøp benyttet i 25 % av salgene.
Omsetning fra aktiviteter tilknyttet eiendomsmegling, utgjorde i 2011 kr 134,2 mill., mot kr 104,0 mill.
i 2010. Resultat før skatt for eiendomsmegling utgjorde i 2011 kr 16,2 mill., mot kr 18,7 mill. i 2010.
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3.2.3 Boligforvaltning
OBOS’ eiendomsforvaltningsvirksomhet omfatter administrativ og teknisk forvaltning av boligselskaper
og utleieboliger.
Boligforvaltningen omfatter forvaltning av 894 borettslag og andre boligrelaterte selskaper tilknyttet1
boligbyggelaget OBOS, samt forvaltning av 1 510 boligselskaper og andre selskaper. Forvaltningsvirksomheten utføres av morselskapet OBOS og av to datterselskaper.
Gjennom forvaltningsvirksomheten ble det ved årsskiftet 2011/2012 forvaltet 161 820 boliger. I tillegg
sørger OBOS-konsernet for innkreving og regnskap for anslagsvis 600 andre selskaper. Kundemassen er
i hovedsak lokalisert i Oslo og Akershus, og i Vestfold (Tønsberg), Østfold (Fredrikstad), Innlandet
(Hamar og Elverum), Rogaland (Stavanger og Bryne) og Trondheimsområdet.
OBOS’ egne boligeiendommer forvaltes av det heleide datterselskapet OBOS Utleieboliger AS. Disse
leilighetene tilbys for utleie til boligbyggelagets medlemmer. Selskapet eier pr. i dag 17 eiendommer
med i alt 635 boliger, og selskapet forvalter i tillegg 74 boliger for andre selskaper i OBOS-konsernet.
Omsetning fra boligforvaltningsvirksomheten utgjorde i 2011 kr 383 mill., mot kr 318 mill. i 2010.

3.2.4 	Finans
Finansvirksomhet
Morselskapet, boligbyggelaget OBOS, driver virksomhet innen sparing fra og utlån til private medlemmer
og forvaltede boligselskaper, samt overfor selskapene i OBOS-konsernet. Samlede utlån til private
medlemmer (inkludert personallån) og boligselskaper beløp seg pr. 31.12.11 til kr 9 850 mill. Dette er en
økning på kr 850 mill. fra 31.12.10. I tillegg har OBOS i 2011 overført eksisterende og nye lån på til sammen
kr 662 mill. til Terra BoligKreditt AS. Totalt har OBOS pr. 31.12.11 overført lån på kr 4 506 mill. til Terra
BoligKreditt AS.
Samlede utlån til datterselskaper og tilknyttede selskaper utgjorde pr. 31.12.11 kr 392 mill. Spareinnskuddene økte i løpet av 2011 med kr 933 mill. og utgjorde ved utgangen av året kr 7 396 mill.
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde kr 153 mill. i 2011.
Det vises for øvrig til kapittel 4 for nærmere omtale av finansvirksomheten.
Forsikringsvirksomhet
Forsikring for boligselskaper
OBOS Skadeforsikring AS (tidligere Hammersborg Forsikring AS) er et heleid forsikringsselskap som tilbyr
forsikringsprodukter spesielt tilpasset boligselskapers behov. Virksomheten startet 15. februar 2007 med
skadeforsikring for boligselskaper som OBOS-konsernet er forretningsfører for.
Selskapet fikk i 2008 konsesjon til å utvide virksomheten til også å gjelde boligselskaper forvaltet av
boligbyggelag tilknyttet NBBL. Høsten 2011 fikk selskapet utvidet konsesjonen til også å kunne forsikre
boligselskaper forvaltet av andre enn boligbyggelag.
I tillegg kan OBOS-konsernets egne eiendommer forsikres i selskapet. Hittil er denne muligheten ikke
benyttet.

1

Se avsnitt 2.9 om tilknytningsforholdet mellom OBOS og borettslagene.
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Pr. 1. mars 2012 har selskapet oppnådd en markedsandel, målt i antall forsikrede boliger i markedssegmentet OBOS-forvaltede boligselskaper, på ca. 30 % og er dermed største forsikringsleverandør i dette
segmentet.
Det er tegnet reassuranseavtaler med topp-ratede anerkjente reassurandører.
Forsikring for medlemmer
OBOS lanserte i begynnelsen av 2010 et nytt forsikringstilbud til medlemmer. Forsikringen markedsføres
under navnet OBOS Forsikring, mens Terra Forsikring AS er forsikringsgiver. Det nye forsikringstilbudet
er godt mottatt i markedet, og OBOS var allerede i oppstartårene 2010 og 2011 den distributøren i TerraGruppen som hadde størst nysalg av forsikring.

3.2.5 	Annet
Organisasjonsmessig virksomhet
OBOS’ virksomhet omfatter også diverse tilbud til medlemmene utover basistilbudet. OBOS fremforhandler og tilbyr medlemsfordeler i form av boligrelaterte produkter og tjenester med gunstige priser.
Disse bidrar til å øke attraktiviteten i OBOS’ totale tilbud til medlemmene.
Alle medlemmene får tilsendt OBOS-bladet gratis. Bladet utkommer med ni nummer pr. år.
Inkassovirksomhet
Datterselskapet Hammersborg Inkasso AS selger inkassotjenester til OBOS, OBOS’ datterselskaper
og andre.
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4.	Finansvirksomheten
OBOS forvalter innskuddsmidler og yter lån med pant i bolig. Finansvirksomheten opererer hovedsakelig innenfor
to markedssegmenter: Personlige OBOS-medlemmer og boligselskaper forvaltet av OBOS-konsernet eller av boligbyggelag tilknyttet NBBL. I tillegg ytes lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper. Utlånsvirksomheten drives i
de områdene der OBOS er etablert, foreløpig med størst konsentrasjon om Oslo og enkelte omegnskommuner.
Styret i OBOS har besluttet at spare- og utlånsvirksomheten skal søkes omdannet til bank. Bakgrunnen for dette
er utfordringene knyttet til den raske utviklingen i kundekrav og tilbud fra konkurrenter, samt stadig strengere
regulatoriske krav. Etablering av bank med tilknytning til bankinfrastrukturen og bruk av et standard banksystem
er en hensiktsmessig løsning.

4.1	Sammensetningen av finansvirksomheten
Utdrag av balanseposter i OBOS morselskap pr. 31.12.11 som omhandler finansvirksomheten:

(mill. kroner)
Utlån
2011
2010
	Kontanter
0
1
Bankinnskudd
719
266
	Sertifikater og obligasjoner, jf. avsnitt 7.1.
576
759
	Kassekreditt/andre trekk boligselskaper
6
4
	Kassekreditt/andre trekk datterselskaper og tilknyttede selskaper
0
0
	Prosjektlån til boligselskaper
0
2
	Prosjektlån til datterselskaper og tilknyttede selskaper
73
21
	Nedbetalingslån til boligselskaper
6 130
5 873
	Nedbetalingslån til datterselskaper og tilknyttede selskaper
282
157
	Ansvarlig lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper
37
15
Utlån til medlemmer
3 423
3 121
	Personallån
291
0
Sum utlån
11 538
10 220
		
Innlån		
	Innskudd fra boligselskaper
2 892
2 404
	Innskudd fra datterselskaper, næringsselskaper m.m.
425
365
	Innskudd fra medlemmer
4 079
3 695
	Innlån fra banker og finansinstitusjoner.
1
1
	Kassekreditt, ramme kr 300 mill., jf. avsnitt 7.2.
0
0
	Sertifikatlån, jf. avsnitt 4.3.2.
950
550
	Trekkfasilitet, jf. avsnitt 7.2.
0
0
	Obligasjonslån, jf. avsnitt 4.3.2.
1 600
1 300
Egenkapital
1 591
1 905
Sum innlån
11 538
10 220

Mulig eksponering på rammelån fra OBOS (morselskapet) er i tillegg til ovennevnte beregnet til kr 776 mill.
pr. 31.12.11, jf. avsnitt 4.2.4 (risikoklassifisering av utlån og garantier fra OBOS (morselskap)).
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Status for OBOS´ låneportefølje hos Terra BoligKreditt AS pr. 31.12.11:

		
Boligselskaper
	Personmarked

4.2

Antall løpende lån
322
0

Gjenstående lånebeløp (mill. kroner)
4 506
0

Utlån
OBOS tilbyr lån og garantier til private medlemmer, boligselskaper, datterselskaper og andre. OBOS´
utlånspolicy er konservativ.
Til boligselskaper ytes prosjektlån og nedbetalingslån til finansiering av nybygg, vedlikehold og rehabilitering,
kassekreditter og byggherregarantier. Utlån og garantier til borettslag og boligaksjeselskaper gis med full
pantesikkerhet. Utlån og garantier til boligsameier gis uten sikkerhet (blanco) eller mot factoringspant.
Se for øvrig avsnitt 4.2.1.
Til private medlemmer ytes kortsiktige og langsiktige lån med pant i adkomstdokumenter eller fast
eiendom, jf. avsnitt 4.2.2.
OBOS´ motregningsadgang følger alminnelige regler i norsk lov. Motregningsadgangen tillegges ikke verdi
ved kapitalberegningen.
Risikokonsentrasjoner som oppstår ved å konsentrere eksponeringen mot en enkelt kunde, bransje,
geografisk område eller mot engasjementer der sikkerhetene har like risikoegenskaper, tas hensyn til i
OBOS’ kapitalvurderingsprosess (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process), jf. avsnitt 4.4.

4.2.1

Utlån til boligselskaper

Boligselskapenes gjeldsbetjeningsevne, gjeldsbetjeningsvilje og soliditet er avgjørende elementer i kredittvurderingen. Lån sikres med pant i boligselskapets eiendom innenfor maksimalt 70 % av eiendommens
omsetningsverdi. For lån til sameier uten sikkerhet som overstiger grunnbeløpet i Folketrygden pr. seksjon,
krever OBOS factoringspant i boligsameiets krav om innbetaling av felleskostnader i henhold til pantelovens § 4-10. Utlån gis normalt med en maksimal løpetid på 40 år. Normalt er løpetiden 15-20 år. Pr. 31.12.11
hadde porteføljen av utlån til boligselskaper en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 32,2 år.
Sikkerhetsdekning
OBOS’ egen prisstatistikk over omsatte leiligheter i bydelen boligselskapet ligger i, er brukt som basis for
alle beregninger av sikkerhetsdekning. Dersom et lån har en sikkerhetsdekning som ligger utover en
grenseverdi, anses hele lånet å ligge utenfor denne grenseverdien.

Sikkerhetsdekning for utlån til boligselskaper pr. 31.12.11
Utlån pantesikret innenfor 40 % av eiendommens verdi:
Utlån pantesikret innenfor 40 % - 60 % av eiendommens verdi:
Utlån pantesikret innenfor 60 % - 80 % av eiendommens verdi:
Utlån sikret ved factoringspant:
Utlån uten sikkerhet (blanco):

41,9 %
5,9 %
38,1 %
10,6 %
3,5 %

av låneporteføljen
av låneporteføljen
av låneporteføljen
av låneporteføljen
av låneporteføljen
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Sikret innbetaling av felleskostnader
Alle tilknyttede borettslag har factoringavtale med OBOS som sikrer borettslagenes innbetaling av felleskostnader. Ordningen innebærer at OBOS månedlig overtar borettslagenes fordringer på andelseierne og
krever fordringene inn for egen regning og risiko. Totale årlige krav knyttet til denne ordningen, var i 2011
kr 3 031 mill. Borettslagene får 100 % av det teoretiske felleskostnadsbeløpet godskrevet pr. den 11. i hver
måned, noe som blant annet bidrar til å sikre rettidig betaling av renter og avdrag på borettslagenes lån.
OBOS har fullmakt fra borettslagene til å innkreve felleskostnader og kreve fravikelse og tvangssalg av
boliger for å oppnå raskest mulig realisasjon av fordringer.
Pr. 31.12.11 var totale felleskostnadsrestanser for OBOS på kr 15,5 mill., og forskudd var på kr 83,0 mill.
Dette utgjør henholdsvis 0,51 % og 2,74 % av totale årlige krav knyttet til ordningen.

4.2.2 Utlån til medlemmer/privatpersoner
Utlånspolicy
Dagens praksis for kredittbehandling av boliglån er i tråd med Finanstilsynets anbefalinger. OBOS
sluttførte i mars 2010 arbeidet med en ny kredittstrategi som skal sikre at man også i fremtiden driver
utlånsvirksomhet i tråd med beste praksis.
Utlån til finansiering av bolig gis med pant i andeler eller i fast eiendom. Generelt er øvre grense for
belåning 80 % av boligens omsetningsverdi (inkludert andel fellesgjeld) beregnet med utgangspunkt i
OBOS’ omsetningsstatistikk, eventuelt i takst eller meglers verdivurdering. For førstehjemslån kan OBOS
tilby en belåning på opp til 85 % av boligens verdi. Inntil Finanstilsynet i 1. kvartal i år reviderte sine
retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis, var belåningsgrensen 90 %.
Det gis lån med løpetid på inntil 30 år. Lån med samlet sikkerhetsdekning utover 75 % av verdigrunnlaget,
gis som to lån. Ett lån gis innenfor 75 % av verdi med løpetid på inntil 30 år inkludert en eventuell
avdragsfri periode. Beløp utover 75 % av verdi gis som et eget lån med høyere rentesats og kortere
nedbetalingstid. Porteføljen av langsiktige lån til medlemmer hadde pr. 31.12.11 en vektet gjennomsnittlig
gjenværende løpetid på 23,1 år2.
Sikkerhetsdekning

Sikkerhetsdekning for utlån til medlemmer pr. 31.12.11
Utlån pantesikret innenfor 60 % av eiendommens verdi:
Utlån pantesikret innenfor 60 % - 80 % av eiendommens verdi:
Utlån pantesikret innenfor 80 % - 90 % av eiendommens verdi3 :

89,5 % av låneporteføljen
2,4 % av låneporteføljen
8,1 % av låneporteføljen

Mellomfinansieringslån med løpetid på 3-12 måneder er ikke tatt med i beregningen. Kjøperfinansiering i nye 		
prosjekter, lån gitt med inntil 3 års løpetid, er også holdt utenfor.
3
Førstehjemslån.
2
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4.2.3 Utlån til datterselskaper og tilknyttede selskaper
I henhold til regelverket om største enkeltengasjement kan samlet engasjement med datterselskaper
ikke overstige 20 % av netto ansvarlig kapital. Netto ansvarlig kapital i OBOS utgjorde kr 3 747,0 mill.
pr. 31.12.11. Maksimalt engasjement med datterselskaper kan derfor ikke overstige kr 749,4 mill.
pr. 31.12.11.
OBOS hadde følgende utlån og garantier til datterselskaper og tilknyttede selskaper pr. 31.12.11:

(mill. kroner)
Utlån og garantier til datterselskaper og tilknyttede selskaper:
	OBOS Nye Hjem AS	
	Lodalen Utvikling AS	
	Gladengveien DA	
	OBOS Hetland Investering AS	
Økern Torgvei Boliger ANS
	Krohnstadparken Bolig AS	
	Kværnerbyen Infrastruktur AS	
	FOBBL Eiendom AS	
	Nøtterøy-Tønsberg AS	
Hammersborg Inkasso AS	
	Farmannsveien 9 AS	
Basale AS	
Munkerud ANS	
	OBOS Håndverksenter AS	
	OBOS Eiendomsmeglere AS	
	OBOS Utleieboliger AS	
	OBOS Prosjekt AS	
	OBOS Forretningsbygg AS	
Sum

531,9
50,4
35,1
27,9
19,1
19,0
15,3
9,5
5,6
4,0
2,1
1,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
724,7

4.2.4 	Oppfølging av og tapsutvikling i utlånsporteføljen
De fleste lån til boligselskaper og alle lån til private medlemmer har månedlige terminer. Dette gir
mulighet for tidlig varsel om mislighold.
Mislighold av medlemslån følges raskt opp med inkassovarsel og eventuell inkassosak. Dersom inkassosak ikke fører frem, iverksettes tvangsinndrivelse. Overtakelse av panteobjekter forekommer normalt
ikke. Historisk har OBOS hatt svært lave tap.
Det gjøres årlig en gjennomgang av sikkerhetsdekningen for medlemslån og lån til boligselskaper,
jf. avsnitt 4.2.1 og 4.2.2.
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Nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et 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.
Ved vurdering av behov for nedskrivninger av utlån tas det hensyn til verdien av sikkerheter, og sikkerhetenes verdi beregnes som beskrevet i avsnitt 4.2.1 og 4.2.2.
Nedskrivninger på individuelle utlån
Det tas utgangspunkt i misligholdte lån (dvs. lån som er under inkasso), lån hvor en enkelt termin ikke
er betalt etter 30 dager, rammekreditter som har vært overtrukket i mer enn 30 dager, og overtrekk på
driftskonto som ikke er dekket inn etter 30 dager. Pr. 31.12.11 var det netto misligholdte lån i OBOS på
kr 20,5 mill. Nedskrivninger på individuelle utlån er beregnet til kr 9,9 mill. pr. 31.12.11. Nedskrivninger
i 2011 gjelder de innfusjonerte boligbyggelagene Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag AL´s og Tønsberg
og Nøtterøy Boligbyggelag AL´s utlån til sine datterselskaper FOBBL Eiendom AS og Nøtterøy og Tønsberg
Eiendom AS.
Nedskrivninger på grupper av utlån
Ved vurdering av gruppenedskrivninger skal utlånene inndeles i grupper av utlån med tilnærmet like
risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. En gruppe av utlån har verdifall
dersom det foreligger objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av utlån, og for at denne tapshendelsen reduserer utlånenes estimerte fremtidige kontantstrømmer.
Ut fra sektor og sikkerhetskriterier er utlånsporteføljen i OBOS inndelt i fire kategorier; førstehjemslån,
mellomfinansieringslån, lån til sameier og øvrige lån og kreditter. Nedskrivninger på grupper av utlån er
beregnet til kr 0,- pr. 31.12.11.
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Utviklingen i nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån de siste 3 årene er vist i tabellen
nedenfor.

(tusen kroner)
Nedskrivninger på individuelle utlån

2011

2010

2009

0
0
0
9 933
0
9 933

2 107
2 063
0
0
44
0

1 523
0
584
0
0
2 107

2011

2010

2009

0
0
0

0
0
0

8 300
-8 300
0

2011
9 933
0
0
0
196
9 737

2010
-2 107
0
2 063
0
151
-194

2009
584
-8 300
0
9
168
-7 875

Misligholdte engasjementer 31.12.
Før nedskrivninger på individuelle utlån
- tilhørende nedskrivninger
Netto misligholdte engasjementer 31.12.

2011
30 434
9 933
20 501

2010
8 423
0
8 423

2009
13 808
2 107
11 702

Nedskrevne individuelle utlån 31.12.
Før nedskrivninger på individuelle utlån
- tilhørende nedskrivninger
Netto nedskrevne individuelle utlån 31.12.

0
-9 933
9 933

0
0
0

0
-2 107
2 107

Nedskrivninger på individuelle utlån 1.1.
- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden
- Tilbakeføring av nedskrivninger på individuelle utlån i perioden
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12.
Nedskrivninger på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån 1.1.
+/- Periodens nedskrivninger på grupper av utlån
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12.
Tap på utlån
Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån
+ Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån
+ 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
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Risikoklassifisering av utlån og garantier fra OBOS (morselskap)

Risikoklassifiseringssystem pr. 31.12.11

		

(tusen kroner) 		
	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 %

Mulig ekspon.

Brutto utlån

rammelån

Garantier

Sum

Prosent

6 274 014

714 695

3 584

6 992 293

60,5 %

2 421 380			

2 421 380

20,9 %

301 710			

301 710

2,6 %

72 971

124 000

1,1 %

	Risikogruppe 5	Næringslån med pant >80 %					

0,0 %

	Risikogruppe 6 Boliglån uten pant

10 682

521 844

1 401 187

12,1 %

	Risikogruppe 7	Næringslån uten pant			

4 694

4 694

0,0 %

319 348			

319 348

2,8 %

11 564 613

100 %

	Risikogruppe 8	Ansvarlig lån
Sum		

868 662

51 029		

10 258 085

Risikoklassifiseringssystem pr. 31.12.10 		
(tusen kroner) 		
	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 %

Brutto utlån

776 406

530 122

Mulig ekspon.
rammelån

Garantier

Sum

Prosent

436 625

14 286

5 591 352

55,8 %

2 903 835			

2 903 835

29,0 %

260 667			

260 667

2,6 %

5 140 441

124 000

1,2 %

	Risikogruppe 5	Næringslån med pant >80 %					

0,0 %

	Risikogruppe 6 Boliglån uten pant

21 115

102 885		

707 939

6 996

239 383

954 318

9,5 %

	Risikogruppe 7	Næringslån uten pant		

150

4 694

4 844

0,0 %

172 466			

172 466

1,7 %

10 011 482

100 %

	Risikogruppe 8	Ansvarlig lån
Sum		

9 206 463

546 655

258 363

4.3	Innlån
OBOS skal til enhver tid ha tilgang til tilstrekkelig likviditet til å oppfylle sine forpliktelser og samtidig
kunne ha finansiell styrke til å gjennomføre sin primære målsetting. I henhold til konsernets likviditetsstrategi skal likviditetsrisikoen være lav til moderat, blant annet ved at konsernet skal ha en tilstrekkelig
stor likviditetsreserve, ved at fundingen skal være diversifisert med hensyn til sammensetning og forfallsstruktur, og ved en stram styring og kontroll av likviditetsrisikoen mot rammer og måltall.
Utlånsvirksomheten finansieres med egenkapital, innskudd, lån i kapitalmarkedet (sertifikat- og
obligasjonslån) og lån fra banker/finansinstitusjoner. I den grad det for innlån og utlån som har lengre
enn tre måneders rentebinding er avvik mellom rentereguleringstidspunkter, er det inngått rentebytteavtaler som minimerer renterisikoen.
For nærmere informasjon om konsernets likviditetsreserver, se kapittel 7, spesielt avsnittene 7.1 til 7.4.

4.3.1 	Sparing
Innskudd fra personlige medlemmer økte med kr 384 mill. i 2011 til totalt kr 4 079 mill. Innskudd fra
boligselskaper var ved utgangen av 2011 kr 2 892 mill. Dette er en økning på kr 488 mill. fra året før.
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4.3.2 	Sertifikat- og obligasjonslån

Sertifikatlån pr. 31.12.11 - OBOS (morselskap):
(mill. kroner)			
VPS no.

Løpetid

Tilrettelegger

Lånebeløp

NO-001-0625866

27.09.11 – 27.01.12

Danske Bank

200

NO-001-0624158

23.08.11 – 23.02.12

DNB

150

NO-001-0630726

30.11.11 – 30.05.12

DNB

200

NO-001-0633233

16.12.11 – 15.06.12

DNB

400

Sum			

950

Obligasjonslån pr. 31.12.11 - OBOS (morselskap):
(mill. kroner)			
VPS no.

Løpetid

Tilrettelegger

NO-001-0262892

22.03.05 – 22.03.12

DNB

Lånebeløp
200

NO-001-0262892

07.06.07 – 22.03.12	SEB

200

NO-001-0614712

28.06.11 – 28.06.13

300

NO-001-0585235

15.09.10 – 16.09.13	Nordea

150

NO-001-0600216

17.02.11 – 17.02.14

DNB

200

NO-001-0600216

03.06.11 – 17.02.14

Danske Bank

NO-001-0585227

15.09.10 – 15.09.15	Nordea

DNB

300
250

Sum			

1 600

Obligasjonslån pr. 31.12.11 - OBOS Forretningsbygg AS:
(mill. kroner)			
VPS no.

Løpetid

NO-001-0564883

25.02.10 – 25.10.19	Arctic Securities

Tilrettelegger

Lånebeløp
450

Sum			

450

Obligasjonslånene er notert på Oslo ABM.
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4.3.3 	Finansielle derivater
OBOS-konsernet benytter rentebytteavtaler (renteswapper), dvs. avtaler om bytte av rentebetingelser for
et bestemt nominelt beløp for en bestemt periode. Formålet med bruk av rentebytteavtaler er å sikre
virkelig verdi av forpliktelser eller tilgodehavender, eller å sikre fremtidige rentevilkår. 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.
OBOS-konsernet hadde følgende rentebytteavtaler pr. 31.12.11:

OBOS (morselskap)
Rentebytteavtaler
(tusen kroner)

Kontraktsbeløp (1)
pr. 31.12.11

Mottar fast rente, betaler flytende
rente (3 mndr. NIBOR)
Betaler fast rente, mottar flytende
rente (3 mndr. NIBOR)
Sum sikringsinstrumenter

OBOS konsern
Rentebytteavtaler
(tusen kroner)
Mottar fast rente, betaler flytende
rente (3 mndr. NIBOR)
Betaler fast rente, mottar flytende
rente (3 mndr. NIBOR)
Sum sikringsinstrumenter
1)

Kontraktsbeløp (1)
gj.snitt 2011

Virkelig verdi (2)
pr. 31.12.11

Verdiendring
2011

550 000

550 000

10 250

-5 278

270 911
820 911

269 958
819 958

-9 252
998

4 188
-1 089

Kontraktsbeløp (1)
pr. 31.12.11

Kontraktsbeløp (1)
gj.snitt 2011

Virkelig verdi (2)
pr. 31.12.11

Verdiendring
2011

550 000

550 000

10 250

-5 278

1 318 828
1 868 828

971 356
1 521 356

-49 844
-39 594

-14 512
-19 790

Kontraktsbeløp defineres som brutto nominell underliggende verdi.

2)

Virkelig verdi 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.

4.3.4 	Lån fra banker og finansinstitusjoner
OBOS kan stille sikkerhet for lån ved å pantsette pantedokumenter som er deponert som sikkerhet for
OBOS´ utlån til borettslag, samt ved å pantsette egne eiendommer og eiendommer og verdipapirer eiet
av OBOS Forretningsbygg AS. Lånemuligheter i ledige sikkerheter er omtalt i avsnitt 7.3.

4.4	Styring og kontroll av risiko
Styret i OBOS har ansvaret for at konsernet har en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra vedtatt risikoprofil og gjeldende lover og regler. Det er også styrets oppgave å fastsette de overordnede rammer og
forutsetninger for risikostyringen i konsernet. OBOS etablerte i mai 2010 eget revisjonsutvalg.
Konsernsjefen har ansvaret for den overordnede risikostyringen, herunder implementeringen av risikostyringssystemer i konsernet. Konsernsjefen er også ansvarlig for delegering av fullmakter og rapportering
til styret.
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Administrasjonen arbeider kontinuerlig med identifisering av risikoer, måter å måle disse på og kvantifiseringen av forventet og uventet tap. Gjennom utarbeidelse av ICAAP-rapporten4 – som nå gjøres for
femte gang – kartlegges risikoene nærmere, og metoder for risikomåling forbedres. ICAAP-rapporten
viser samlet kapitalbehov målt opp mot ansvarlig kapital for OBOS-konsernet på konsolidert basis.
Internrevisjonen er bidragsyter i overvåkningen av risikostyringsprosessen overfor både styret og
administrasjonen. Tjenesten leveres av et eksternt revisorfirma, Ernst & Young AS, noe som dermed
sikrer uavhengighet og bidrar med kompetanse i risikostyringen.
Risikomåling og kapitalbehov
OBOS vurderer kapitalbehovet i forhold til tapsrisikoen for de ulike forretningsaktivitetene i konsernet.
Risikoene knyttet til virksomheten, blir kvantifisert og vurdert kvalitativt. Kapitalkravforskriften forutsetter
at konsesjonshaver tilfredsstiller minimumskravet til ansvarlig kapital på 8 % av risikovektet balanse
(Pilar 1). Ved utløpet av 2011 var kapitaldekningsprosenten i OBOS 45,4 %, noe som er godt over minimumsnivået som styret har fastsatt til 15 %.
På grunn av konsolideringsreglene må konsernselskaper med vesentlig betydning for OBOS, i dette
tilfelle OBOS Forretningsbygg AS og OBOS Nye Hjem AS, også vurderes risikomessig. Risikoene i konsernselskapene kvantifiseres og vurderes på samme måte som for morselskapet OBOS, dvs. ved først å
identifisere kilder til risiko, dernest å angi risikodrivere og deretter gi et estimat på kapitalbehovet, før
det til slutt gjøres en kvalitativ vurdering av fremkomne resultater og andre aspekter ved risikoen.
Alle beregninger og vurderinger fremkommer i ICAAP-rapporten for OBOS som utarbeides årlig og forelegges
styret innen utløpet av 1. halvår. Grunnlaget for vurderingene er selskapets prognoser for resultat- og
balanseutvikling for de kommende tre år, vedtatte strategier for forretningsområdene og styrets risikoappetitt, dvs. de rammer som styret har fastsatt for virksomheten. Strategier som ligger til grunn, er kapitalstrategi, kredittstrategi, likviditetsstrategi, likviditetsforvaltningsstrategi og IKT-strategi for finansieringsvirksomheten. Det arbeides med internkontroll og hvitvaskingsrutiner. Dette vil forbedre den operasjonelle
risiko og bidra til mer adekvate målinger av denne.

4

Internal Capital Adequacy Assessment Process, Basel II – Pilar 2.
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5. OBOS Forretningsbygg AS
Det vises til årsrapport for OBOS Forretningsbygg AS. Denne følger vedlagt.
OBOS Forretningsbygg AS er eiet 100 % av OBOS og har som formål å eie og drive næringsbygg i Oslo og andre større
byer i Norge og Norden. Selskapet skal bidra til at OBOS når sine mål som boligorganisasjon ved i egen regi eller i
samarbeid med andre å skape merverdier gjennom utvikling, forvaltning og kjøp/salg av fast eiendom, samt gjennom finansielle plasseringer.
Selskapet har følgende heleide datterselskaper; Oslogarasjene AS som eier og driver parkeringsanlegg i boligområdene, OBOS Eiendomsdrift AS og Gårdpass AS som driver med vaktmestertjenester, og Kjøttbasaren Byens Basar
AS som eier Kjøttbasaren i Bergen. I Bergen eier selskapet også Ørnen Eiendom AS, hvor det nå bygges et hotell som
skal stå ferdig i 2014. I Kværnerbyen i Oslo er selskapets eiendommer eid gjennom KB Næring AS. Kværnerbyen
Parkering AS ble fusjonert inn i Oslogarasjene AS i 2008. Selskapet eier også Etterstadsletta 3 AS og Haugenstua
Senter AS. I Trondheim eies eiendommen Strandveien 43 gjennom datterselskapet Strandveien 43 KS/AS. I tillegg
eier selskapet der en eiendom på Lade gjennom Haakon VII´s Gate 7 AS. I Stavanger eier selskapet Tasta Senter AS
hvor det i 2010 ble satt i gang bygging av et nytt kjøpesenter.
I Sverige eier selskapet 800 utleieleiligheter gjennom datterselskapet Hyreshem Malmö AB og Open House Production AB. I samarbeid med andre er OBOS Forretningsbygg AS også engasjert i Youngstorget 3 AS (50 %), Østre Aker
Vei 33 AS (50 %), Telefonfabrikken AS (50 %), Hotell 33 AS (50 %), Kabelgata 2 AS (50 %), Oxenøen Bruk AS (50 %),
Aasegården Invest AS (50 %), Veidekke ASA (28 %), AF Gruppen ASA (26,2 %) Youngstorget Eiendom AS (25 %),
Youngstorget Parkeringshus AS (21 %) og Utstillingsplassen Eiendom AS (38,8 %) og Miljøbase Vats (25 %).

5.1

Eiendommer
Selskapets heleide eiendomsportefølje besto ved utgangen av 2011 av 35 bebygde eiendommer samt to
under utvikling. Til sammen utgjorde de 294.000 kvm inkl. innendørs parkeringsanlegg.
Eiendommene ligger hovedsakelig i Oslo og består av bydelssentre/kjøpesentre, kontoreiendommer,
dagligvarebutikker og hoteller. Ved årsskiftet 2011/2012 var sammensetningen av eiendomsmassen som
vist i diagrammet nedenfor. Selskapet eier også ca. 85 mål ubebygd tomteareal som i hovedsak er regulert
til boligbebyggelse.

Eiendomsmasse – totalt 294 000 kvm:

Garasjer 17 %
Forretningsbygg 16 %

Hotell 3 %
Utleieleiligheter 2 %

Senter 40 %

Kontor 22 %
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5.2	Aksjeinvesteringer
Aksjeporteføljen hadde pr. 31.12.11 en markedsverdi på kr 3 622 mrd. De største investeringene er i
Veidekke ASA og AF Gruppen ASA. Selskapet har over tid plassert midler i aksjemarkedet som en motvekt
til investeringene i eiendomsmarkedet. Denne delen av aksjeporteføljen hadde en verdi på kr 241 mill.
ved årsskiftet og omfatter blant annet DNB Bank ASA og Storebrand ASA, samt fond og selskaper forvaltet av Pareto, Storebrand og BSA Capital. Ved årsskiftet var sammensetningen som vist i diagrammet
nedenfor.

AF Gruppen ASA 36 %

Andre aksjer 9 %

Veidekke ASA 55 %

5.3	Leiekontraktene
Kontraktene for næringslokaler er i hovedsak på mellom fem og ti år og med 100 % regulering for
endringer i konsumprisindeksen. I tillegg inngås det ofte opsjon på ytterligere forlengelse på gitte
betingelser. For butikker i kjøpesentrene og for hoteller er det vanlig med en omsetningsbasert leie.

5.4	Finansiell strategi
OBOS Forretningsbygg AS skal ved verdiskapning og soliditet støtte opp om OBOS-konsernet og på den
måten bidra til at konsernet når sine målsettinger. En viktig målsetting for OBOS Forretningsbygg AS er
til enhver tid å ha den økonomiske handlefrihet som er nødvendig for å operere effektivt i markedet.

5.5	Risiko
I et komplekst marked som næringseiendom vil selskapet til enhver tid stå overfor ulike risikoer5:
Likviditetsrisiko
Selskapets likviditetsrisiko skal være moderat. Selskapet reduserer likviditetsrisikoen ved å opprettholde
en høy likviditetsreserve i form av kommitterte trekkrammer og likvide midler.
Likviditetsreserven er viktig for å kunne kompensere for bortfall av inntekter, foreta ”gunstige”
eiendoms- og aksjeinvesteringer på kort varsel, møte forfall som på kort sikt ikke lar seg refinansiere, og
være likviditetsstøtte for andre deler av OBOS-konsernet. OBOS Forretningsbygg AS hadde pr. 31.12.11 kr
600 mill. i kommitterte ubenyttede rammer i bank. I tillegg til ubelånte eiendommer/selskaper har OBOS
Forretningsbygg AS også en betydelig aksjeportefølje som kan realiseres eller belånes, se avsnitt 5.2.

5

For nærmere definisjon av risikoområdene se avsnitt 8.5.
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Renterisiko
Rentestyringen skal sørge for at OBOS Forretningsbygg AS har en moderat renterisiko som er tilpasset
selskapets eksisterende kontraktsstruktur, utbyggingsplaner og generelle finansieringssituasjon.
Selskapet sikrer seg mot uventede svingninger i renten ved å benytte ulike finansielle instrumenter
som til enhver tid tilpasses selskapets rentesyn.
Av selskapets rentebærende gjeld pr. 31.12.11 var kr 848 mill. knyttet opp mot rentebytteavtaler.
Selskapet har ett obligasjonslån notert på Oslo ABM.
Valutarisiko
Selskapets valutaeksponering anses som lav og knytter seg til ansvarlige lån og aksjeinvesteringer i
utenlandsk valuta.
Kredittrisiko
Kredittrisikoen i selskapet er knyttet til tap på krav og mislighold hos leietakere. OBOS-konsernet
innehar gode kontrollrutiner ved for sen betaling og mislighold. Graden av mislighold har historisk
vært lav. Selskapet har mange kontrakter. Ingen kontrakter er dominerende. Selskapet har derfor lav
sårbarhet.
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6. OBOS Nye Hjem AS
Det vises til årsrapport for OBOS Nye Hjem AS. Denne følger vedlagt.

6.1

Boligprosjekter
OBOS Nye Hjem AS har som formål å oppføre og på annen måte skaffe boliger til OBOS-medlemmer.
Selskapet har sitt hovedvirkeområde i Oslo og omegn. I tillegg har selskapet virksomhet i regionene
Trondheim, Bergen, Rogaland, Vestfold, Østfold og Innlandet (Hamar og Elverum). Selskapet er eid 100 %
av OBOS.
Boligprosjekter er organisert etter tre forskjellige prinsipper, avhengig av type prosjekt og risiko:

•
•
		
		
		
•
		

som et prosjekt 100 % i regi av OBOS Nye Hjem AS.
som et tilknyttet utbyggingsselskap (”single purpose”-selskap) som OBOS Nye Hjem AS har eierandeler
i sammen med én eller flere andre utbyggere. Eierandelen er fra 20 % til 50 %, som regel 50 %. I noen
prosjekter ivaretar OBOS Nye Hjem AS prosjektledelsen. I andre er prosjektledelsen satt bort til det
samarbeidende selskapet eller til en uavhengig prosjektleder.
som et prosjekt eiet av et utbyggingsselskap som OBOS Nye Hjem AS har under 20 % eierandel i,
og hvor OBOS Nye Hjem AS ikke ivaretar prosjektledelsen.

Ved å velge ulike organisasjonsmodeller ønsker styret å ta hensyn til risikoavgrensning på en best mulig
måte. Risikoen i hvert av OBOS Nye Hjem AS’ tilknyttede selskaper / utbyggings-selskaper vil normalt
være begrenset til selskapets ansvarlige kapital/aksjekapital og ansvarlig lån fra OBOS, i tillegg til ordinær
risiko for tap ved realisering av prosjektet. OBOS Nye Hjem konsern har følgende covenant i forholdet til
OBOS: Den totale bruttoverdien av usolgte boliger som er ferdigstilt eller under produksjon i OBOS Nye
Hjem konsern, skal ikke overstige den totale delen av egenkapitalen i OBOS-konsernet som til enhver tid
er allokert til boligbygging. Styret i OBOS har vedtatt en maksimal egenkapitalramme på kr 2 000 mill. for
investering i tomter og prosjekter gjennom OBOS Nye Hjem AS.
Normalt kreves det 50 % forhåndssalg i det enkelte prosjekt/byggetrinn før vedtak om byggestart. Enkelte
samarbeidspartnere har et tilsvarende krav om høyere forhåndssalg, for eksempel 60 %. Dette blir da
gjeldende i det aktuelle utbyggingsselskapet.
Prosjekter i egenregi finansieres ved prosjektlån fra OBOS, ved eksterne prosjektlån eller med egenkapital,
mens prosjekter i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper i stor grad finansieres ved prosjektlån fra
andre finansinstitusjoner.
I de fleste tilfeller der OBOS Nye Hjem AS samarbeider med andre, er det avtalt at boligene skal selges
med fortrinnsrett for OBOS-medlemmer. På denne måten får medlemmene fortrinnsrett til kjøp i langt
flere prosjekter enn det som følger av OBOS-konsernets eierandel, uten tilsvarende risikoøkning for
OBOS. Videre skaper samarbeid om boligbyggingen synergieffekter for prosjekteierne. For OBOS-konsernet
gjør dette seg gjeldende ved at det generelt stilles krav om at OBOS-konsernet skal gis salgs- og
forretningsføreroppdraget for boligene.
Samarbeidspartnere i utbyggingsselskaper er blant andre Veidekke Eiendom AS, AF Gruppen Norge AS,
Urbanium AS, Eiendomsspar AS, Wilhelm Jordan AS, Brødr. Ulveseth Eiendom AS og Constructa
Eiendom AS, samt ulike aktører som deltar i kommandittselskaper som OBOS Nye Hjem AS er medeier i.
OBOS-konsernet, alene og sammen med andre, eier eller har opsjon på kjøp av eiendommer og ubebygde
tomter med et samlet potensial til å bygge ca. 10 500 boliger. I 2011 ble det igangsatt bygging av 759 nye
boliger og ferdigstilt 183 boliger i boligprosjekter i regi av OBOS Nye Hjem AS, selskaper OBOS Nye Hjem AS
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har eierparter i eller på tomter solgt av OBOS med fortrinnsrett til kjøp for OBOS-medlemmer. I 2012
er det planlagt å igangsette bygging av 850 boliger og å ferdigstille 475 boliger.

6.2

Boligbygging i Sverige
OBOS Nye Hjem AS har to heleide datterselskaper i Sverige; Open House AB og Open House
Exploatering AB.
Boligutviklingen i Sverige gjøres gjennom selskapet Open House AB. Selskapet har egen bemanning som
jobber på tilsvarende måte i Sverige som det OBOS Nye Hjem AS gjør i Norge. Det benyttes tradisjonell
byggteknikk, og byggearbeidene settes bort til lokale totalentreprenører. Det er hittil bygget ca. 1 200
boliger i Sverige, og selskapet disponerer tomter til å kunne bygge ytterligere 300 boliger.
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7.	Finansiell posisjon
OBOS skal på en forsvarlig måte sørge for å ha tilstrekkelig likviditet og soliditet til å støtte opp under de aktiviteter og målsettinger som fremgår av formålet. Selskapet skal ha en likviditetsreserve som er tilstrekkelig til å
sikre tilgang på likviditet for å dekke opp for svikt i sertifikat- og obligasjonsmarkedet og uventede hendelser i
utviklingen av utlån og innskudd. Videre skal likviditetsreserven være tilstrekkelig til å operere i en stressituasjon i
minst 12 måneder uten tilgang på ny ekstern finansiering. Likviditetsreserven skal settes sammen av en portefølje
bestående av kortsiktige likvide verdipapirer og kontanter, samt ubenyttede kommitterte kredittrammer og trekkrettigheter.

7.1	Obligasjoner / sertifikater og andre verdipapirer
OBOS og OBOS konsern hadde følgende obligasjoner / sertifikater og andre verdipapirer pr. 31.12.11:
OBOS:

Lånesektor
Risikoklasser
(tusen kroner)		
Sertifikater (bank/finans)
20 %
	Sertifikater (industri)
100 %
	Obligasjoner/lån (bank/finans)
10 %
	Obligasjoner/lån (bank/finans)
20 %
	Obligasjoner/lån (industri)
100 %
	Pengemarkedsfond
20 %
Sum		

Anskaffelseskost
25 054
85 003
120 000
200 505
20 268
125 000
575 829

Bokførtverdi
25 054
85 003
120 000
200 505
20 268
125 000
575 829

Markedsverdi
25 000
85 000
120 242
199 194
20 172
130 635
580 243

Urealisert
verdiendring
-54
-3
242
-1 311
-96			
5 635
4 413

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Balanseført verdi 01.01.11		
	Tilganger		
Balanseført verdi 31.12.11		

759 165
-183 336
575 829

Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning (modifisert dietz) gir 3,49 %.
Av balanseført verdi er 78 % i børsnoterte papirer.

OBOS konsern:
Lånesektor
Risikoklasser
(tusen kroner)		
Sertifikater (bank/finans)
20 %
	Sertifikater (industri)
100 %
	Obligasjoner/lån (bank/finans)
10 %
	Obligasjoner/lån (bank/finans)
20 %
	Obligasjoner/lån (industri)
100 %
	Pengemarkedsfond
20 %
Sum		

Anskaffelseskost
25 054
97 003
130 021
232 503
47 569
125 000
657 150

Bokførtverdi
25 054
97 003
130 021
232 503
47 569
125 000
657 150

Markedsverdi
25 000
97 000
130 231
231 232
470 331
130 635
661 429

Urealisert
verdiendring
-54
-3
210
-1 271
-238		
5 635
4 279

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Balanseført verdi 01.01.11		
	Nye investeringer		
Balanseført verdi 31.12.11		

818 186
-161 036
657 150

Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning (modifisert dietz) gir 3,48 %.
Av balanseført verdi er 79 % i børsnoterte papirer.
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7.2	Tilgjengelig likviditet – kredittrammer
Pr. 31.12.11 hadde OBOS-konsernet kassekredittramme og trekkrettigheter på samlet kr 3,6 mrd.
Ubenyttede rammer fremgår av nedenstående oversikt:
OBOS:

(mill. kroner)			
Bank		
Løpetid
DNB	Kassekreditt
12 mndr.
DNB	Trekkrettighet
2007-2012
Handelsbanken	Trekkrettighet
2011-2012
Nordea	Trekkrettighet
2011-2014
Nordea	Trekkrettighet
2010-2015
DNB	Trekkrettighet
2011-2016
Sum 			

Beløp
300
1 000
100
500
400
100
2 400

OBOS Forretningsbygg AS:

(mill. kroner)			
Bank		
Løpetid
Handelsbanken	Trekkrettighet
2011-2012
DNB	Trekkrettighet
2011-2012
Sum			

Beløp
200
400
600

OBOS Nye Hjem AS:

(mill. kroner)			
Bank		
Løpetid
DNB	Trekkrettighet
364 dager revolverende
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Beløp
300

7.3	Lånemuligheter i ledige sikkerheter
I tillegg til å kunne trekke på kredittrammer kan OBOS-konsernet låne betydelige beløp med pantesikkerhet.
OBOS-konsernet kan pr. 31.12.11 stille pantesikkerheter med en antatt låneverdi på inntil kr 3 031 mill.
Dette består av etablerte pantesikkerheter for utlån til boligselskaper og ledig pantesikkerhet i OBOS
Forretningsbygg AS’ (OFB) ubelånte eiendommer.
Lånemuligheter pr. 31.12.11 er forsiktig anslått slik:

(mill. kroner)
Lånemuligheter i ledige pantesikkerheter:
Sikkerheter i boligselskaper (innenfor 60 %)
Ubelånte OFB-eiendommer (innenfor 80 %)
Totalt

2 931
100
3 031

I tillegg har OBOS ledige sikkerheter i form av restsaldi på medlemslån med pant i andeler eller i fast eiendom for til sammen om lag kr 3 640 mill. pr 31.12.11. Disse vil kunne benyttes som sikkerhet for låneopptak6.
Endelig har OBOS, gjennom OFB, aksjeposter i blant annet Veidekke ASA og AF Gruppen ASA som kan
belånes. Samlet er OBOS’ lånemuligheter med pant i aktivaposter forsiktig anslått til kr 9,9 mrd.
Vedrørende lovhjemmel for å stille datterselskapers eiendommer som sikkerhet for boligbyggelaget
OBOS’ låneopptak, henvises det til avsnitt 2.7.

7.4

Utlån via Terra BoligKreditt AS
Ved utgangen av 2011 eier OBOS 6,84 % av Terra-Gruppen AS. Selskapet er eid av 79 selvstendige
sparebanker og OBOS.
Som aksjonær får OBOS adgang til å overføre deler av sin utlånsportefølje til Terra BoligKreditt AS, noe
som styrker OBOS’ vekstmuligheter og bedrer konsernets finansieringssituasjon. Via Terra BoligKreditt AS
får OBOS tilgang til markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, og OBOS har også kunnet benytte krisepakken fra Regjeringen og Norges Bank. OBOS har dermed styrket sine forutsetninger for å kunne tilby
gunstige lån til private medlemmer og boligselskaper.
Samarbeidet med Terra-Gruppen er blitt utvidet til også å omfatte forsikring for medlemmer, bilfinansiering og kredittkort.

7.5

Utvikling i egenkapitalen i OBOS-konsernet de siste fem år
(mill. kroner)
Andelskapital
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital
Endring

2011
49
5 591
24
5 664
271

2010
39
5 354
0
5 393
539

2009
32
4 822
0
4 854
566

2008
29
4 259
0
4 288
15

2007
27
4 231
15
4 273
613

					

6

Jf. lov om pant § 4-3.
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7.6	Ansvarlig kapital og kapitaldekning
Netto ansvarlig kapital og kapitaldekning pr. 31.12.11 for OBOS og OBOS konsern er vist i tabellen nedenfor.

(mill. kroner)
OBOS				OBOS
Morselskap				konsern
2011
2010			
2011
2010
48,6
38,9	Andelskapital
48,6
38,9
3 740,3
3 666,3	Annen egenkapital
5 591,3
5 353,8
0
0
Minoritetsinteresser
24,1
0
3 789,0
3 705,2
Egenkapital
5 664,1
5 392,6
			Fradrag:			
-22,3
-9,6	Overfinansiering av pensjonsforpliktelser
-27,9
-14,8
-2,1
0	Goodwill
-77,6
-4,4
-14,6
-19,6
Utsatt skattefordel
0
0
-3,1
-3,9	Andre immaterielle eiendeler
-38,4
-19,3
3 747,0
3 672,1	Kjernekapital
5 520,3
5 354,1
0
0	Tilleggskapital
0
0
3 747,0
3 672,1	Netto ansvarlig kapital
5 520,3
5 354,1
8 249,5
6 715,6	Risikovektet volum (beregningsgrunnlag)
15 088,9
12 084,9
45,42 %
54,68 %	Kjernekapitaldekning
36,59 %
44,30 %
45,42 %
54,68 %	Kapitaldekning
36,59 %
44,30 %
595,8
509,9
Minimumskrav ansvarlig kapital: Kredittrisiko
1 136,8
958,0
40,1
0
Minimumskrav ansvarlig kapital: Markedsrisiko
61,4
0
24,1
27,3
Minimumskrav ansvarlig kapital: Operasjonell risiko
8,9
8,8
660,0
537,2
Minimumskrav ansvarlig kapital
1 207,1
966,8

7.7

De viktigste investeringer siste tre år
I perioden 2007–2009 investerte OBOS i aksjer i Fornebu Utvikling ASA for til sammen kr 313,5 mill.
I løpet av 1. kvartal 2012 kjøpte OBOS ytterligere aksjer for kr 1,67 mrd. og vil etter dette eie hele
selskapet. Med dette får OBOS tilgang til tomter for ytterligere ca. 4.550 boliger på Fornebu.
OBOS har i perioden 2009–2011 kjøpt aksjer i Terra-Gruppen AS for til sammen kr 163,1 mill. og eier
pr 31.12.11 6,84 % av selskapet.
OBOS kjøpte i 2011 aksjer i BWG Homes ASA for kr 407,0 mill. Aksjeposten utgjør 18,52 % av selskapet
pr 31.12.11.
OBOS Forretningsbygg AS har i løpet av 2008–2010 investert kr 606,0 mill. i nye Lambertseter senter.
I tillegg har selskapet investert kr 730,0 mill. i utviking av andre eiendomsprosjekter i perioden 2010–2011.
I 2010 kjøpte OBOS Forretningsbygg AS aksjer i AF Gruppen ASA for kr 405,0 mill. og eier etter dette
26,2 % av selskapet. I 2011 kjøpte selskapet 38,4 % av aksjene i Utstillingsplassen eiendom AS på Hamar
for kr 275,0 mill. og alle aksjene i driftsselskapet Gårdpass AS for kr 90,0 mill.

7.8	Forsikringsdekning
Det er tegnet formuesskadeforsikringer i henhold til gjeldende regler for ansvar OBOS-konsernet kan
pådra seg gjennom sin virksomhet, i tillegg til at alle konsernets eiendommer er forsikret.
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8. Økonomiske hovedtall for
OBOS-konsernet
8.1	OBOS og OBOS konsern
Det vises til årsrapporten for 2011 (vedlagt) for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse for OBOS
og OBOS konsern.

8.1.1

Vesentlige endringer i resultatregnskapet for 2011 i forhold til 2010

OBOS
• I 2010 overførte OBOS 3 eiendommer til datterselskapet OBOS Forretningsbygg AS via
		
tingsinnskudd på kr 570,0 mill. Transaksjonen medførte en gevinst på kr 125,6 mill.
•

I 2011 ble aksjer i BWG Homes ASA nedskrevet med kr 232,2 mill.

OBOS konsern
• Omsetningen økte med kr 730 mill. fra 2010 til 2011. I hovedsak skyldes dette økning av
		
inntektene fra boligprosjekter i egenregi.
•
		

OBOS’ investering i børsnoterte aksjer ble nedskrevet med kr 312,7 mill. i 2011, mens det
ble gjort tilbakeføring av tidligere nedskrivninger i 2010 med kr 100,9 mill.
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8.1.2

Hovedtall fra regnskapet

(mill. kroner)
OBOS
morselskap

OBOS
konsern

2011
2010
RESULTAT
Noter
2011
2010
153
154	Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
1/2
-12
37
144
66	Avkastning på aksjer og andeler		
196
175
26
21	Provisjonsinntekter		
31
26
444
529	Andre driftsinntekter		
2 343
1 635
481
398
Driftskostnader		
1 967
1 328
286
373
Driftsresultat		
591
545
-243
-7	Nedskr. og gevinst på verdip. som er anleggsmidler		
-313
90
43
365
Resultat før skatt		
278
635
22
120	Skatter		
99
157
21
246
Årsoverskudd		
180
477
						
2011
2010
BALANSE		
2011
2010
14 114
12 383
Eiendeler
3
21 522
18 173
						
10 325
8 678	Gjeld
4
18 858
12 781
3 789
3 705
Egenkapital		
5 664
5 393
14 114
12 383
Sum gjeld og egenkapital		
21 522
18 173
						
			
Noter			
408
379
1) Herav finansinntekter		
412
396
255
225
2) Herav finanskostnader		
423
359
10 248
9 206
3) Herav netto utlån til kunder		
9 958
9 049
7 396
6 463
4) Herav innskudd		
7 043
6 182
						
2011
2010
FINANSIELLE NØKKELTALL		
2011
2010
			
Grunnlag for beregningene			
14 114
12 383	Totalkapital		
21 522
18 173
3 789
3 705
Egenkapital		
5 664
5 393
9 019
8 848
Verdijustert egenkapital *		
10 894
10 536
19 345
17 526
Verdijustert balanse *		
26 752
23 317
3 747
3 672	Netto ansvarlig kapital		
5 520
5 354
8 250
6 716	Risikovektet balanse **		
15 089
12 085
					
			
Nøkkeltall ***			
26,84 %
29,92 %
Egenkapitalandel		
26,32 %
29,67 %
2,25 %
4,74 %	Totalkapitalrentabilitet		
3,54 %
5,53 %
0,56 %
5,46 %
Egenkapitalrentabilitet		
3,25 %
9,32 %
0,23 %
2,92 %
Verdijustert egenkapitalrentabilitet		
1,68 %
4,50 %
						
46,62 %
50,49 %
Verdijustert egenkapitalandel 		
40,72 %
45,19 %
45,42 %
54,68 %	Kapitaldekning		
36,59 %
44,30 %

* Jf. avsnitt 8.1.5
** Jf. avsnitt 7.6
*** Definisjoner er vist i avsnitt 8.4
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8.1.3

Omsetning* pr. virksomhetsområde - OBOS konsern

(tusen kroner)
Boligforvaltning
Eiendomsmegling
Bolig- og prosjektutvikling
Finans
Næringseiendom
Aksjeinvesteringer
Utleieboliger
Andre
Sum

2011
382 555
134 168
1 031 516
247 300
561 331
182 600
70 067
113 919
2 723 456

2010
317 632
104 024
462 587
246 200
535 041
164 300
68 567
91 727
1 990 078

Endring
64 923
30 144
568 929
1 100
26 290
18 300
1 500
22 192
733 378

* Omsetning defineres som «sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer» i konsernet, «provisjonsinntekter»
i konsernet, «sum andre driftsinntekter» i konsernet og «netto rente- og kredittprovisjonsinntekter» i OBOS.

8.1.4

Resultat før skatt pr. virksomhetsområde - OBOS konsern

(tusen kroner)
Boligforvaltning
Eiendomsmegling
Bolig- og prosjektutvikling
Finans
Næringseiendom
Aksjeinvesteringer
Utleieboliger
Andre
Sum

2011
96 534
16 180
125 002
110 442
107 256
-182 749
31 380
-25 633
278 412

2010
63 943
18 726
37 948
119 712
156 900
215 890
28 294
-6 520
634 892

Endring
32 591
-2 546
87 055
-9 270
-49 644
-398 639
3 086
-19 113
-356 481
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8.1.5
Verdijustert egenkapital for OBOS-konsernet
	OBOS-konsernets verdijusterte egenkapital vises i oppstillingen nedenfor.

(mill. kroner)
2011
Bokført egenkapital		
	Andelskapital
48,6
	Annen egenkapital
5 591,3
Minoritetsinteresser
24,1
Sum bokført egenkapital
5 664,1
Merverdier 		
Merverdier eiendommer
3 593,8
Merverdier finansielle investeringer
1 636,4
Sum merverdier
5 230,2
		
Sum verdijustert egenkapital
10 894,3
		
Bokført balanse
21 522,0
Merverdier
5 230,2
Verdijustert balanse
26 752,2
		
Verdijustert egenkapitalandel
40,72 %

2010
38,9
5 353,8
0,0
5 392,6

3 536,7
1 607,0
5 143,7
10 536,3
18 173,5
5 143,7
23 317,2
45,19 %

8.2	OBOS Forretningsbygg AS
OBOS Forretningsbygg AS er en del av OBOS-konsernet og inngår i konsernregnskapet. Det utarbeides
derfor ikke særskilt konsernregnskap for OBOS Forretningsbygg AS. Selskapet følger de samme
prinsipper for regnskapsføring som OBOS-konsernet for øvrig.
Resultatregnskap

(mill. kroner)
	Sum driftsinntekter
	Ordinære avskrivninger
	Andre driftskostnader
Driftsresultat I
		
	Gevinst anleggsmidler
	Rehabiliteringskostnader

2011
329
63
89
177

2010
262
43
70
149

7
2

15
0

Driftsresultat II
	Reversert nedskr. finansielle anleggsmidler
	Andre finansposter*
Resultat før skattekostnad
Resultat etter skattekostnad

182
-13
91
260
242

164
-15
102
251
225

* Herav utbytte fra Veidekke ASA på kr 93,7 mill. og fra AF Gruppen ASA på kr 95,2 mill. I konsernregnskapet
		 for OBOS er Veidekke ASA´s resultatandel tatt inn med kr 136,6 mill., og AF Gruppen ASA´s resultatandel er
		 tatt inn med kr 34,5 mill.
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Driftsinntektene økte fra kr 262 mill. i 2010 til kr 329 mill. i 2011. Driftsresultatet økte fra
kr 149 mill. til kr 177 mill.
Balanse

(mill. kroner)
EIENDELER
	Sum anleggsmidler
	Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
		
EGENKAPITAL OG GJELD
	Sum egenkapital
	Sum avsetning og forpliktelser
	Sum langsiktig gjeld
	Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
		
	Pantstillelser
	Garantiansvar

2011
5 652
259
5 911

2010
4 786
274
5 060

2011
2 447
141
3 166
157
5 911

2010
2 220
139
2 591
110
5 060

3 300
1 007

2 597
179

Rentebærende gjeld utgjør kr 3 147 mill. For kr 848 mill. er det inngått rentebytteavtaler.
Andelen fastrente i porteføljen pr. 31.12.11 var 31 %. Hele låneporteføljens durasjon er på
2,19 år. Gjennomsnittlig lånerente for 2011 var 4,55 %.
Lånemuligheter i ikke-pantsatte eiendommer var kr 100 mill. pr. 31.12.11, jf. avsnitt 7.3.
Finansielle nøkkeltall *

Grunnlag for beregningene
		
		Totalkapital
		
Egenkapital
		
Verdijustert Egenkapital
		
		Nøkkeltall*
		Fortjenestemargin
		
Egenkapitalandel
		Totalkapitalrentabilitet
		
Egenkapitalrentabilitet
		
Verdijustert avkastning
		
		
Verdijustert Egenkapitalandel

2011
5 911
2 447
6 494

2010
5 060
2 220
5 142

2011
72,95 %
41,40 %
6,32 %
10,37 %
3,06 %

2010
73,44 %
43,87 %
5,62 %
9,63 %
9,37 %

65,22 %

64,42 %

*Definisjoner er vist i avsnitt 8.4.
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8.3	OBOS Nye Hjem AS og OBOS Nye Hjem konsern
Selskapet følger de samme prinsipper for regnskapsføring som OBOS-konsernet for øvrig.
Resultatregnskap

(mill. kroner)
OBOS Nye Hjem AS
2011
591
540
52

OBOS Nye Hjem konsern

2010		
318
Driftsinntekter
302
Driftskostnader
15
Driftsresultat

			Inntekter fra datterselskaper og
17
23
tilknyttede selskaper
2
-5	Nedskrivninger
19
14	Resultat av andre finansinntekter/-kostnader
34
43
Netto finansposter
86
58
Resultat før skattekostnad
24
17	Skattekostnad
62
42
Årsresultat

2011
866
803
62

2010
373
355
18

25
0
8
32
94
28
66

-1
-5
-2
1
19
14
5

OBOS Nye Hjem konsern viser et årsresultat på kr 66 mill. i 2011. Dette er en økning på kr 61 mill. i
forhold til 2010. Det positive driftsresultatet i 2011 forklares i hovedsak av bidrag fra egenregiprosjekter.
Netto finansposter er økt med kr 31 mill. i forhold til 2010. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra
tilknyttede selskaper.

Balanse

(mill. kroner)
OBOS Nye Hjem AS
2011
725
958
1 683

2010
EIENDELER
577	Anleggsmidler
547	Omløpsmidler
1 123
Sum eiendeler

			
951
867
951
867
60
673
732
1 683
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OBOS Nye Hjem konsern

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Sum egenkapital

37	Langsiktig gjeld
220	Kortsiktig gjeld
257
Sum gjeld
1 123

Sum egenkapital og gjeld

2011
294
2 090
2 384

2010
260
1 171
1 431

966
966

837
837

510
908
1 418

346
248
594

2 384

1 431

Samlet gjeld i OBOS Nye Hjem konsern pr. 31.12.11 var kr 1 418 mill. Det var ikke gitt ansvarlig lån
fra OBOS pr. 31.12.11.
Egenkapitalen i OBOS Nye Hjem konsern er økt med kr 129 mill. i forhold til 2010. Økningen
skyldes årets resultat og årets konsernbidrag fra OBOS til OBOS Nye Hjem AS og datterselskaper
i OBOS Nye Hjem AS.

Finansielle nøkkeltall

OBOS Nye Hjem AS
2011
6,8 %
4,5 %
0,45

8.4

2010		
5,2 %
Egenkapitalrentabilitet
3,3 %	Totalkapitalrentabilitet
0,29	Kapitalens omløpshastighet

OBOS Nye Hjem konsern
2011
7,3 %
4,2 %
0,48

2010
0,5 %
0,6 %
0,24

Definisjoner på nøkkeltall i prospektet
Netto ansvarlig kapital
Jf. forskrift fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig
kapital for finansinstitusjoner og verdipapirforetak.
Verdijustert egenkapital
Egenkapital korrigert for antatt markedsverdi på tomter, eiendommer og aksjer.
Totalkapitalrentabilitet
(Resultat før skattekostnad + finanskostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital.
OBOS Forretningsbygg AS: (Årsresultat + Pantegjeldsrenter) / Gjennomsnittlig totalkapital.
Egenkapitalrentabilitet
Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital.
Verdijustert egenkapitalrentabilitet
Årsresultat / Gjennomsnittlig verdijustert egenkapital.
Egenkapitalandel
Egenkapital / Totalkapital.
Verdijustert egenkapitalandel
Egenkapital justert for antatt markedsverdi på tomter, eiendommer og aksjer / Verdijustert balanse.
Kapitaldekning
Netto ansvarlig kapital / Risikovektet balanse.
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8.5

Definisjoner på risikogrupper

•
		
•

Kredittrisiko: Fare for tap som følge av kundens manglende evne eller vilje til å oppfylle sine
forpliktelser. (Inkluderer motpartsrisiko, restrisiko og konsentrasjonsrisiko).
Markedsrisiko: Fare for tap som skyldes endringer i renter, valutakurser og verdipapirer.

•
		

Operasjonell risiko: Fare for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser
eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

•
		

Likviditetsrisiko: Fare for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har
evnen til å finansiere økninger i eiendeler uten vesentlige ekstrakostnader.

•
		

Eierrisiko: Fare for å bli påført negative resultater fra eierposter i strategisk eide selskaper eller
for å måtte tilføre ny egenkapital til disse selskapene.

•
		

Forretningsrisiko: Fare for uventede inntekts- og kostnadssvingninger som følge av endringer
i eksterne forhold, som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer.

•
		

Omdømmerisiko: Fare for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og
omdømme i markedet, dvs. hos kunder og motparter, i aksjemarkedet og hos myndighetene.

•
•
		

Strategisk risiko: Fare for tap som følge av feilslåtte strategiske satsinger.
Compliance-risiko: Fare for at konsernet pådrar seg offentlige sanksjoner/bøter eller økonomisk
tap som følge av manglende etterlevelse av lover og forskrifter.

9.	Vedlegg
A) Meldinger og delårstall etter ferdigstillelse av finansprospektet
B) Årsrapport 2011 for OBOS
C) Årsrapport 2011 for OBOS Forretningsbygg AS
D) Årsrapport 2011 for OBOS Nye Hjem AS
E) Vedtekter for OBOS
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