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Styrets beretning for 2013
Virksomheten i 2013
Den 21. mai 2013 fikk OBOS BBL konsesjon fra Finansdepartementet til å eie og drive egen bank,
OBOS-banken AS (OBOS-banken). OBOS-banken mottok driftstillatelse for oppstart av
bankvirksomhet fra Finanstilsynet 11. juni 2013. OBOS-banken ble medlem av Bankenes sikringsfond
fra samme dato. I november 2013 ble OBOS´ spare- og utlånsvirksomhet overført til OBOS-banken,
og OBOS-banken har siden dette tidspunkt utført ordinære banktjenester overfor person- og
bedriftsmarkedet.
OBOS-konsernet har gjennom banketableringen videreutviklet sin finansvirksomhet for å gi
eksisterende og potensielle medlemmer et godt banktilbud. OBOS-banken vil være en profesjonell
tilbyder av banktjenester med vekt på bolig og eiendom, og med høy grad av service.
Forretningsadressen til OBOS-banken er Hammersborg torg 1, 0129 Oslo.
For en redegjørelse om OBOS-bankens samfunnsansvar (jf. lov om årsregnskap m.v. § 3-3 c) vises det
til OBOS-konsernets årsrapport for 2013 som blir publisert på www.obos.no
Aksjonærforhold
OBOS-banken er et heleid datterdatterselskap av OBOS BBL gjennom det heleide datterselskapet
OBOS Finans Holding AS. Aksjekapitalen var ved årsskiftet 897,5 millioner kroner fordelt på 8 975
aksjer pålydende 100 000 kroner.
Årsregnskap
Resultat
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2013 ble 18,1 millioner kroner, mens netto
provisjonsinntekter ble 8,2 millioner kroner. Andre driftskostnader ble 12,6 millioner kroner. Resultat
før skatt for OBOS-banken ble 13,2 millioner kroner for 2013.
Balanse
Ved utgangen av 2013 var utlån på egen balanse til bedriftsmarkedet 6,72 milliarder kroner. Utlån til
personmarkedet var 5,09 milliarder kroner. Således utgjorde sum utlån til sammen 11,81 milliarder
kroner på egne bøker. Overførte lån til Eika Boligkreditt AS (EBK) utgjorde 8,02 milliarder kroner. Sum
utlån, inkl. EBK, var ved årsskiftet 19,82 milliarder kroner.
Sum innskudd var på 9,89 milliarder kroner ved utgangen av året.
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen overtok OBOS-banken fra OBOS BBL tre obligasjonslån
pålydende totalt 1,45 milliarder kroner. OBOS-banken utstedte i 2013 ytterligere ett obligasjonslån
pålydende 500,0 millioner kroner samt ett sertifikatlån på 150,0 millioner kroner. Samlet
verdipapirgjeld pr. 31.12.13 var 2,10 milliarder kroner i nominell verdi. Utstedt gjeld er bokført til
amortisert kost, og balanseført verdi var 2,15 milliarder kroner.
Samlet likviditetsportefølje var 1,40 milliarder kroner, fordelt på bankinnskudd på 815,2 millioner
kroner, og sertifikater og obligasjoner på til sammen 585,2 millioner kroner.
Samlet forvaltningskapital var 13,41 milliarder kroner og samlet forretningskapital (inkl. EBK) var
21,42 milliarder kroner.
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Tap og mislighold
OBOS-banken har ikke hatt tap på utlån i 2013 og hadde ingen misligholdte utlånsengasjementer pr.
31.12.13.
Disponering av årsresultatet
OBOS-banken hadde i 2013 et overskudd etter skatt på 9,5 millioner kroner. Styret foreslår følgende
disponering av årsresultatet:
Avsatt til konsernbidrag:
Overført til annen egenkapital:
Totalt disponert:

9,035 millioner kroner
0,493 millioner kroner
9,528 millioner kroner

Etter disponering av årets resultat samt mottatt konsernbidrag fra OBOS BBL, utgjør selskapets
egenkapital 1,32 milliarder kroner.
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forenklet IFRS (International Financial Reporting
Standards) i samsvar med regnskapslovens § 3-9 og forskrift om årsregnskap for banker og
finansieringsforetak § 1-5.
Redegjørelse for fortsatt drift
Årsregnskapet for 2013 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne
forutsetningen er til stede.
Regulatoriske krav
Rapportert kapitaldekning iht. Pilar 1 er 19,81 prosent pr. 31.12.13. OBOS-banken hadde en total
ansvarlig kapital på 1,27 milliarder kroner. Beregningsgrunnlaget var 6,42 milliarder kroner. Da
OBOS-banken ikke har utstedt fondsobligasjoner eller annen ansvarlig kapital, er total kapitaldekning,
kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning sammenfallende.
OBOS-konsernet har gjennom flere år utarbeidet en konsolidert ICAAP iht. Pilar 2-kravene i
kapitaldekningsregelverket. OBOS-bankens ICAAP vil i 2014 bygge på tidligere utarbeidet ICAAP
tilpasset ny virksomhetsstruktur.
Pilar 3 i regelverket stiller krav til offentliggjøring av finansiell informasjon. OBOS-bankens
informasjonskrav i henhold til Pilar 3 vil bli publisert i OBOS-konsernets Finansprospekt.
Banken har rapportert en likviditetsbufferindikator (LBI) til Finanstilsynet på 253 prosent ved
årsskiftet.
Banken har gjennomført all myndighetsrapportering for 2013 i henhold til fastlagte krav. For øvrig
henvises det til OBOS´ årsregnskap samt OBOS-konsernets Finansprospekt.
Risikoforhold
Kredittrisiko
OBOS-banken yter lån til boligselskaper hvor lånene hovedsakelig er godt sikret med pant i fast
eiendom og hvor OBOS’ divisjon for boligforvaltning er forretningsfører for flesteparten av
låntagerne. I henhold til OBOS-bankens konsesjon kan det ikke gis lån til øvrige datterselskaper i
konsernet, men det gis lån til tilknyttede selskaper som er inntil 50 prosent eiet av OBOS. Innenfor
privatmarkedet gis lån til medlemmer til boligfinansiering, godt sikret med pant i fast eiendom.
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Grundig kjennskap til kundene, samt gjennomgående god sikkerhetsdekning i utlånsporteføljen
sammenlignet med konkurrerende banker, gjør at kredittrisikoen fra utlånsporteføljen anses som lav.
I forbindelse med overgang til ordinær bankvirksomhet og en sannsynlig utvidelse av kundemassen,
er det naturlig å forvente en noe forhøyet kredittrisiko i porteføljen fremover. Gitt porteføljens
kreditthistorie er det vanskelig å estimere kredittrisikoen nøyaktig basert på historiske tall.
Likviditetsporteføljen, representert ved obligasjons- og sertifikatplasseringene, er hovedsakelig gjort i
selskaper med moderat til lav risiko. Kredittrisikoen i porteføljen anses som lav.
Forvaltningen av likviditetsporteføljen i selskapet er basert på forsiktighet, med bred spredning på
ulike papirer utstedt av solide selskaper.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen i OBOS-banken vurderes som lav. Bankens likviditetsbuffer anses som svært god,
gitt identifisert likviditetsrisiko, med en likviditetsportefølje på 1,40 milliarder kroner ved utgangen
av 2013.
Kundeinnskudd er OBOS-bankens viktigste finansieringskilde. Ved utgangen av 2013 var
innskuddsdekningen, målt som sum innskudd i prosent av sum utlån, 83,7 prosent. Banken hadde
ved utgangen av 2013 kun formidlet lån til borettslag til EBK.
Markedsrisiko
Bankens markedsrisiko består i hovedsak av renterisiko. OBOS-banken måler renterisiko ved en
parallellforskyvning av rentekurven med ett prosentpoeng, og det derav følgende utslag på alle
rentesensitive poster på og utenom balansen. Beregninger gjort med utgangspunkt i posisjoner og
markedsrenter pr. 31.12.13 viser en sensitivitet på 2,3 millioner kroner i negativ retning.
Operasjonell risiko
OBOS-banken har i en oppstartsfase høyere operasjonell risiko enn hva vi normalt vil forvente. Den
er knyttet til ny selskapsstruktur, nye banksystemer, omlegging av rutiner og praksis fra den gamle
spare- og utlånsvirksomheten i OBOS BBL, samt en høy andel nyansatte.
Forretningsmessig risiko, omdømmerisiko og strategisk risiko
Banken er særlig eksponert mot forretningsmessig risiko og strategisk risiko basert på endringer i den
generelle konjunktursituasjonen, eller gjennom andre store endringer i økonomien,
konkurransesituasjonen eller i finansmarkedene.
Compliance-risiko (etterlevelsesrisiko)
OBOS-banken er som konsesjonsbelagt bank i høy grad eksponert mot etterlevelsesrisiko.
Etterlevelse av lover og regler har høyeste oppmerksomhet i banken, både på avdelings-, ledelses- og
styrenivå.
Organisasjon
OBOS-banken hadde ved årsskiftet 33 fast ansatte, samt fire engasjementer/vikarer. Arbeidsmiljøet
anses som godt. Sykefraværet for selskapets ansatte har siden oppstart vært på 27 dager, noe som
tilsvarer 2,03 prosent av total arbeidstid i perioden. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på
arbeidsplassen.
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Styresammensetning
Selskapets styre består pr. 31.12.13 av følgende medlemmer:
Styrets leder:
Helge Lem
Styrets nestleder
Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Styremedlem:
Daniel Kjørberg Siraj
Styremedlem:
Agnes Bergo
Styremedlem:
Odd Halvor Dahl
Styremedlem:
Lars-Petter Eidsnes Johannesen (ansattes representant)
I løpet av 2013 avholdt styret i OBOS-banken fem møter. På møtene behandlet styret blant annet
forretningsplan og strategiprosess, godkjenning av retningslinjer, rutiner, instrukser og OBOSbankens finansielle utvikling.
Det er to kvinner og fire menn i styret. Selskapet har som mål at det ikke skal forekomme
forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Eierstyring og selskapsledelse
Styret forholder seg til ”Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse” (NUES) så langt denne
passer. Styret har vedtatt retningslinjer og strategier for å fremme målet om effektiv ledelse av
selskapets forretningsforhold. Disse klargjør rolledelingen mellom styre og daglig ledelse utover det
som følger av lovgivningen, og de gir grunnlag for hvordan selskapets mål blir satt, oppnås og
overvåkes. Styret skal også foreta en årlig evaluering av sitt arbeid og sin arbeidsform.
Påvirkning av ytre miljø
Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som er vanlig for bankdrift.
Dette vurderes som å være ubetydelig.
Utsikter fremover
Makrobildet globalt er usikkert. Samtidig er norsk økonomi sterk, men svært avhengig av utviklingen i
oljeprisen. Videre er det tegn til en nedkjøling i boligmarkedet. De varslede kapital- og
likviditetskravene påvirker konkurransesituasjonen og lønnsomheten i hele banknæringen.
Myndighetene innfører skjerpede kapitalkrav for boliglån. Alt dette medfører at mange banker
bygger opp kapitalbuffere og omstrukturerer sine balanser.
I dette banklandskapet mener styret at OBOS-banken har gode muligheter til vekst, blant annet
gjennom å benytte OBOS-konsernets kontaktflate mot potensielle kunder.
Oslo, 27. mars 2014
Styret i OBOS-banken AS
Helge Lem
Leder

Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Nestleder

Daniel Kjørberg Siraj

Agnes Bergo

Odd Halvor Dahl

Lars-Petter Eidsnes Johannesen

Marit Sigrid Midttun
Daglig leder
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Resultatregnskap 2013
(Beløp i TNOK)

NOTER

2013

5

57 545
39 424
18 122

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester
Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

6

8 937
763
8 174

Netto verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

7

229

Sum renteinntekter og lignende inntekter
Sum rentekostnader og lignende kostnader
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Andre driftsinntekter
Lønn mv.
Pensjoner
Sosiale kostnader
Administrasjonskostnader
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

0
8
8, 9
8
29

4 445
220
696
6 327
11 688

Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger
Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

15

676
0
676

Andre driftskostnader

29

933

Tap på utlån og garantier mv.

10

0

Resultat på ordinær drift før skatt
Skatt på ordinært resultat

13 227
30

3 699

Resultat på ordinær drift etter skatt

9 528

Overføringer og disponeringer
Avsatt til konsernbidrag
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

9 035
493
9 528

31
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Balanse 2013
(Beløp i TNOK)

NOTER 31.12.2013
EIENDELER
Kontanter
Utlån til og fordringer på kred.inst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid
Utlån til og fordringer på kred.inst. med avtalt løpetid eller oppsigelsestid
Sum netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Kasse/drifts- og brukskreditter
Byggelån
Nedbetalingslån
Nedskrivninger på utlån
Sum netto utlån til og fordringer på kunder

22, 24

593

22, 24, 29

821 508
0
821 508

1 006 115
66 606
10 734 099
0
8c, 10, 11, 12, 22, 23, 24 11 806 820

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp. med fast avkastning

14, 22, 23

585 125

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

0

Eierinteresser i tilknyttede selskaper

0

Eierinteresser i konsernselskaper

0

Immaterielle eiendeler

15

48 346

Sum varige driftsmidler

15

876

Andre eiendeler

29

113 819

Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente ikke mottatte inntekter
Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter
SUM EIENDELER

168
28 076
28 244
13 405 332
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NOTER 31.12.2013
GJELD OG EGENKAPITAL
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid
Sum innskudd fra og gjeld til kunder
Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak
Obligasjonsgjeld
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
Finansielle derivater
Betalbar skatt
Annen gjeld
Sum annen gjeld
Påløpte ikke forfalte renter
Andre påløpte ikke forfalte kostnader
Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

22, 24

306

16, 19, 22, 24, 29

9 753 155
131 740
9 884 895

17, 19, 22, 24

149 960
1 995 321
2 145 280

20, 21, 22, 23
18, 30
18, 29

2 862
0
27 968
30 830

18
18

23 383
924
24 307

9, 18
18, 30

0
185
185

SUM GJELD

12 085 804

Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

31
31
29, 31

897 500
412 500
9 035
1 319 035

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

31

493
493

SUM EGENKAPITAL

1 319 528

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

13 405 332

Oslo, 27. mars 2014
Styret i OBOS-banken AS
Helge Lem
Leder

Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Nestleder

Daniel Kjørberg Siraj

Agnes Bergo

Odd Halvor Dahl

Lars-Petter Eidsnes Johannesen

Marit Sigrid Midttun
Daglig leder
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Kontantstrøm 2013
(Beløp i TNOK)

2013
Resultat før skatt
Inn- og utbetalinger på lån til kunder
Inn- og utbetalinger på sertifikater og obligasjoner
Inn- og utbetalinger av innskudd fra kunder
Inn- og utbetalinger av andre eiendeler
Inn- og utbetalinger av annen gjeld
Urealisert verdiendring av finansielle instrumenter ført til virkelig verdi
Avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Endring i periodiserte renter
Endring i andre tidsavgrensninger
(A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

13 227
-11 806 820
-585 125
9 884 895
-105 067
13 846
-220
676
4 218
-3 217
-2 583 588

Inn- og utbetalinger på aksjer, andeler og andre verdipapirer
Kjøp av varige driftsmidler
Kjøp av immaterielle eiendeler

-892
-49 006

(B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-49 898

Inn- og utbetalinger av innskudd fra kredittinstitusjoner
Inn- og utbetalinger av sertifikat- og obligasjonsgjeld
Brutto innbetaling av egenkapital

306
2 145 280
1 310 000

(C) Netto kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter

3 455 587

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

822 101

Likviditetsbeholdning periodens start
Likviditetsbeholdning periodens slutt
Netto endringer likvider i perioden

0
822 101
822 101

Likviditetsbeholdning spesifisert
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1
Sum Likviditetsbeholdning pr. 31.12.2013

593
821 508
822 101

1) Herav 0,0 mill.kroner i bundne midler.
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Noter
Note 1: Innledning
OBOS-banken AS (OBOS-banken) er en norsk forretningsbank, med obligasjoner notert på Nordic
ABM. Banken ble stiftet den 22. mai 2013. Med virkning fra 20. november 2013, ble spare- og
utlånsvirksomheten i OBOS BBL overført til OBOS-banken. Virksomhetsoverdragelsen ble foretatt til
virkelig verdi. OBOS-banken er 100 % eiet av OBOS Finans Holding AS, og inngår i OBOS-konsernet
hvor OBOS BBL er morselskap. Det strategiske grunnlag for OBOS-banken er å tilby et helhetlig
banktilbud til personmarked og bedriftsmarked, med vekt på bolig og eiendom. Produktspekteret
skal dekke alle ordinære bankprodukter som lån, kreditter, betalingsformidling, kort, innskudd og
andre spareprodukter. OBOS-banken har en distribusjonsavtale med Eika Boligkreditt AS om
overføring og formidling av boliglån. OBOS-banken er registrert og hjemmehørende i Norge. Banken
har forretnings- og besøksadresse på Hammersborg torg 1, 0129 Oslo. Årsregnskapet 2013 ble
behandlet og vedtatt av styret den 27. mars 2014 (og offentliggjort samme dag).

Note 2: Regnskapsprinsipper
2.1

GENERELT

Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av
Finansdepartementet 21. januar 2008 i den utstrekning det følger av Forskrift om årsregnskap m.m.
for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (1998.12.16 nr 1240) kapittel 8A. Dette
innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og
presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.
Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra innregnings- og vurderingsreglene i IFRS:


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

2.2

VALUTA

2.3

FINANSIELLE INSTRUMENTER

Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som også er bankens funksjonelle valuta.
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Verdiendringer som
følge av endret kurs mellom transaksjons- og balansedag resultatføres. Transaksjoner i utenlandsk
valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. OBOS-banken har pr. balansedato ikke hatt
transaksjoner i utenlandsk valuta.
Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres når banken blir part i instrumentets
kontraktsmessige vilkår. Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på oppgjørstidspunktet.
Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra
investeringen opphører, eller når disse rettighetene er blitt overført, og OBOS-banken i hovedsak har
overført risikoen og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle forpliktelser fraregnes på det
tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er oppfylt, kansellert eller utløpt. Ved
tilbakekjøp av egne obligasjoner fraregnes de tilbakekjøpte obligasjoner med resultatføring av
forskjellen mellom vederlaget og bokført beløp av obligasjonen.
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Klassifisering:
Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i en av følgende kategorier:






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

Klassifisering avhenger av type instrument og hensikten med eiendelen. Se note 22 for en oversikt
over klassifisering av finansielle instrumenter i OBOS-banken.
Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet:
Denne klassen har to underkategorier: Finansielle eiendeler og forpliktelser som er holdt for
handelsformål, eller finansielle eiendeler og forpliktelser som er bestemt regnskapsført til virkelig
verdi ved første gangs innregning. Finansielle eiendeler og forpliktelser som føres til virkelig verdi
over resultatet, balanseføres ved anskaffelse til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres.
Bankens finansielle derivater inngår i den første kategorien. Den andre kategorien omfatter bankens
sertifikater og obligasjoner, fastrenteutlån og pengemarkedsfond. Finansielle instrumenter er
klassifisert i kategorien bestemt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, for i vesentlig
grad å redusere inkonsistens i måling (regnskapsmessig misforhold). Den viktigste årsak til at et
regnskapsmessig misforhold ellers ville oppstått er at alle finansielle derivater skal måles til virkelig
verdi og at disse i utstrakt bruk benyttes for økonomisk sikring av markedsrisiko for bankens
fastrenteutlån. Investeringsporteføljen, som per 31.12.13 består av sertifikater og obligasjoner,
vurderes på bakgrunn av virkelig verdi og styres i samsvar med bankens investeringsstrategi. Se for
øvrig note 14, 20 og 23.
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg:
I denne kategorien inngår finansielle eiendeler som ikke er derivater og som man velger å plassere i
denne kategorien, eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Finansielle eiendeler
tilgjengelig for salg balanseføres første gang til virkelig verdi inklusive transaksjonskostnader. I
etterfølgende perioder innregnes gevinst eller tap i andre inntekter og kostnader, unntatt når det
gjelder et tap ved verdifall. Når eiendeler i denne kategorien selges eller nedskrives, omklassifiseres
samlet verdiregulering av eiendelene som er ført over utvidet resultat som ”Netto inntekt på
finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi”.
OBOS-banken har ikke finansielle eiendeler tilgjengelig for salg per 31.12.13.
Utlån og fordringer:
Utlån og fordringer er eiendeler som har faste og bestembare betalinger og som ikke omsettes i et
aktivt marked. Kategorien utelukker derivater, finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi
over resultat, og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Kategorien omfatter kontanter og
fordringer på sentralbanker, utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, samt utlån til og fordringer
på kunder. Utlån og fordringer balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av
etableringsgebyrer. I etterfølgende perioder måles utlån og fordringer til amortisert kost etter
effektiv rentemetode i samsvar med IAS 39.
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Investeringer som holdes til forfall:
Investeringer som holdes til forfall er finansielle eiendeler med faste eller bestembare
kontantstrømmer som i tillegg har en fast forfallsdato. Unntatt er eiendeler som er definert som
”utlån og fordringer”, og eiendeler som banken har klassifisert til ”virkelig verdi over resultatet”. For
å klassifisere en finansiell eiendel i denne kategorien, må banken også ha et formål, intensjon og
evne til å holde på investeringen til forfall.
OBOS-banken har ikke eiendeler som holdes til forfall per 31.12.13.
Finansielle forpliktelser regnskapsført til amortisert kost:
I denne kategorien inngår finansielle forpliktelser som ikke er derivater eller bestemt regnskapsført
til virkelig verdi over resultatet. Kategorien omfatter innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner,
samt forpliktelser som sertifikat- og obligasjonsgjeld. Finansielle forpliktelser til amortisert kost
balanseføres første gang til virkelig verdi med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende
perioder regnskapsføres forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Der hvor
tidshorisonten for den finansielle forpliktelsens forfallstidspunkt er relativt kort, benyttes den
nominelle renten ved beregning av amortisert kost. En mer utfyllende beskrivelse av instrumentene
som regnskapsføres til amortisert kost er gitt i note 24.

2.4

MÅLING AV VIRKELIG VERDI

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av
rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av
finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten
fradrag for transaksjonskostnader. Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne
observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene representerer faktiske og hyppige
markedstransaksjoner.
For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien
ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter;
 Bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte
og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige.
 Henvisning til løpende virkelig verdi for et annet instrument som praktisk talt er identisk.
 Diskontert kontantstrømsberegning eller andre verdsettelsesmodeller.
OBOS-banken benytter følgende nivåinndeling ved vurdering av virkelig verdi (se note 23);
Nivå 1:
Markedspris (ujustert) som er notert i et aktivt marked for identiske eiendeler eller forpliktelser (slik
som verdipapirer som er tilgjengelig for salg eller holdt for handelsformål).
Nivå 2:
Markedspris som ikke er notert, men som er observerbar for eiendeler eller forpliktelser, enten
direkte (for eksempel priser) eller indirekte (for eksempel utledet fra priser). For beregning av virkelig
verdi på sertifikater og obligasjoner, innhenter banken markedsverdier fra to uavhengig meglere fra
større finansinstitusjoner. Virkelig verdi av finansielle derivater beregnes ut fra neddiskonterte
kontantstrømmer basert på valutakurser og aktuelle rentekurver på balansetidspunktet. Virkelig
verdi av pengemarkedsfond settes på grunnlag av netto andelsverdi hentet fra aktuelle tilbydere i
markedet.
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Nivå 3:
Informasjon hvor en eller flere vesentlige komponenter ikke er basert på observerbare markedsdata.
Banken beregner kontraktsfestede kontantstrømmer på fastrentelån neddiskontert med
markedsrente inklusive en kredittpremie på balansetidspunktet. Rentekurven utledes av
observerbare markedsrenter.

2.5

MÅLING TIL AMORTISERT KOST

2.6

VERDIFALL PÅ FINANSIELLE EIENDELER

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

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

2.7

NETTOPRESENTASJON AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres netto i balansen bare når det er en ubetinget
motregningsrett som kan håndheves juridisk, og en har til hensikt å gjøre opp netto eller realisere
eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig.
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2.8

INNTEKTSFØRING OG KOSTNADSFØRING

Renteinntekter og rentekostnader:
Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost
resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Alle gebyrer knyttet til rentebærende
innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid.
Den effektive renten er den renten som diskonterer den forventede fremtidige kontantstrøm over
den forventede levetiden til det finansielle instrumentet. Inntekt og kostnadsføring av renter etter
effektive rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og
balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet. Renteinntekter på nedskrevne
kredittengasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi.
Provisjoner og gebyrer:
Provisjonsinntekter og -kostnader resultatføres etter som disse opptjenes som inntekter eller påløper
som kostnader. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men
inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorar og gebyr ved omsetning
eller formidling av finansielle instrumenter eller andre investeringsobjekter som ikke genererer
balanseposter i bankens regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres. Banken mottar
provisjon fra Eika Boligkreditt AS (EBK) tilsvarende differansen mellom lånekundens rente og
innlånsrenten til EBK inkludert en fastsatt margin. I bankens regnskap fremkommer dette som
provisjonsinntekter.
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi:
For rentebærende finansielle investeringer som måles til virkelig verdi, klassifiseres renteinntekten
som «Renteinntekter og lignende inntekter», mens øvrige verdiendringer klassifiseres som «Netto
gevinst eller tap på finansielle instrumenter.
Andre driftsinntekter:
Andre driftsinntekter blir generelt innregnet når transaksjonen er avsluttet.
Driftskostnader:
Driftskostnader blir periodisert og kostnadsført innen regnskapsperioden.
Driftskostnader inkluderer lønn og andre personalkostnader, administrasjonskostnader,
avskrivninger og andre driftskostnader.

2.9

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

2.10

UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER

2.11

SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING

Som kontanter og kontantekvivalenter regnes kontantbeholdning og bankinnskudd som omgående
kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder.
Bankinnskudd inngår i balanselinjen; ” Sum netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner”.
Alle utlån til og fordringer på kunder balanseføres uavhengig av verdimålingsprinsipp i regnskapet
under ”netto utlån til og fordringer på kunder ”. Renteinntekter på finansielle instrumenter
klassifisert som utlån inkluderes i ”Renteinntekter og lignende inntekter”. Verdiendringer som kan
knyttes til nedskrivning av utlån, inngår i ”Tap på utlån og garantier mv.”. Øvrige verdiendringer på
utlån med rentebinding som vurderes til virkelig verdi inngår i linjen; ”Netto verdiendring og
gevinst/(tap) på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi”.
I denne kategorien inngår sertifikater og obligasjoner bestemt regnskapsført til virkelig verdi over
resultatet. Renteinntekter inkluderes i ”Renteinntekter og lignende inntekter”. Øvrige verdiendringer
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inngår i linjen; ”Netto verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle instrumenter vurdert til virkelig
verdi”.

2.12

IMMATERIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler
ervervet ved oppkjøp, balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i selskapet. Balanseførte
immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell avskrivning og nedskrivning.
Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader,
balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.
IT system, programvare og lisenser:
Immaterielle eiendeler i OBOS-banken består av kjøpt programvare/-lisenser, samt tilknytningsavgift
til norsk infrastruktur for betalingsformidling. Programvare/ -lisenser balanseføres til
anskaffelseskost med tillegg av utgifter til å gjøre programvaren klar til bruk. Utgifter pådratt som
følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvaren, kostnadsføres dersom
ikke endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten. Balanseførte
programvareutgifter avskrives over forventet økonomisk levetid, som normalt er 3-5 år. Eiendelenes
restverdier og brukstider vurderes årlig og justeres om nødvendig. Immaterielle eiendeler som
avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan
forsvare eiendelens balanseførte verdi.
Tilknytningsavgiften vurderes å ha en udefinert økonomisk levetid og avskrives ikke. Eiendelen testes
for nedskrivning minst årlig. Levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid
kan forsvares.

2.13

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost etter fradrag for eventuelt ordinære
akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte relatert
til anskaffelsen av driftsmiddelet. Påfølgende utgifter legges til driftsmiddelets balanseførte verdi
eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften
vil tilflyte OBOS-banken, og utgiften kan måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres
løpende i resultatregnskapet.
Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes
økonomiske levetid, som normalt er 3-5 år. Driftsmiddelets restverdi og den økonomiske levetiden,
vurderes årlig og justeres om nødvendig. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Gevinst og tap ved avgang resultatføres, under ”andre
gevinster/-tap netto” og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi.

2.14

OVERTAGELSE AV EIENDELER

2.15

INNSKUDD FRA KREDITTINSTITUSJONER OG INNSKUDD FRA KUNDER

Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasjementer,
verdsettes ved overtagelsen til virkelig verdi. Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin art.
Etterfølgende verdivurdering og klassifisering av resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle
balanseposten.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder er regnskapsført, avhengig av motpart, enten som innskudd
fra kredittinstitusjon eller som innskudd fra kunder, uavhengig av verdimålingsprinsipp.
Rentekostnader inkluderes i ”Rentekostnader og lignende kostnader”.
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2.16

GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER

2.17

DERIVATER

2.18

PENSJONSFORPLIKTELSER

2.19

SKATT

2.20

ANNEN GJELD

2.21

ANDRE FORPLIKTELSER

2.22

LEIEAVTALER

I denne kategorien inngår sertifikat - og obligasjonsgjeld, som ved første gangs registrering ble
balanseført til virkelig verdi og deretter regnskapsført til amortisert kost. Rentekostnader inkluderes i
”Rentekostnader og lignende kostnader”.
Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter
løpende til virkelig verdi. Derivater presenteres som eiendel dersom verdien er positiv og som
forpliktelse dersom verdien er negativ. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av
om derivatet er utpekt som et sikringsinstrument, og hvis dette er tilfelle, typen av sikring. OBOSbanken benytter ikke sikringsbokføring etter IAS 39, men benytter rentebytteavtaler til å redusere
renterisikoen mellom fastrenteutlån og markedsrenten. Renter på rentebytteavtalene samt
verdiendringer, føres over resultatet under " Netto verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle
instrumenter vurdert til virkelig verdi".

OBOS-banken har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte, og ordningen ivaretas gjennom
privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk og avtalemessig basis. Banken
betaler et årlig tilskudd til den enkelte ansattes kollektive pensjonssparing på 5 % av lønn mellom 1 G
og 6 G, og 8 % av lønn mellom 6 G og 12 G. Banken har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter
at innskuddene er betalt.
Premie inklusive arbeidsgiveravgift kostnadsføres direkte.
Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller
redusere fremtidige innbetalinger.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og netto endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og
skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes mot
skatteøkende midlertidige forskjeller så fremt de reverseres innenfor samme tidsperiode. Utsatt
skattefordel blir regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige
overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel
presenteres netto i balansen.

Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser balanseføres
etableringstidspunktet og reguleres ikke for renteendringer.

til

nominell

verdi

på

OBOS-banken vil avsette for eventuelle rettslige krav, utbedringer eller restruktureringer dersom det
eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelse, og at det er sannsynlighetsovervekt for at
forpliktelsen vil komme til oppgjør. Avsetninger beregnes som nåverdien av forventede utbetalinger
for å innfri forpliktelsen.
Operasjonelle leieavtaler (leasing):
Leieavtaler der det vesentligste av risiko og avkastning forbundet med eierskap av eiendelen ligger
hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler
kostnadsføres lineært over kontraktsperioden.
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2.23

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 3: Risikostyring og internkontroll
3.1

REGELVERK OG FØRINGER FOR RISIKOSTYRING I OBOS-BANKEN

Norske finansinstitusjoner er underlagt et omfattende regelverk for styring og kontroll av risiko i
virksomheten. Risikostyringen skal være et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapningen i banken,
og internkontroll skal bidra til å sikre en effektiv drift samt kontrollere de mest vesentlige risikoer for
å oppnå selskapets mål. Det er samtidig et viktig mål å levere intern og ekstern rapportering av høy
kvalitet samt bidra til at alle relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer overholdes. Den
ansvarlige kapitalen skal være tilstrekkelig til å dekke alle vesentlige risikoer som banken utsettes for.
I forbindelse med innføring av Basel III-regelverket/CRD IV ble det fra og med 1. juli 2013 innført
endringer i kapitalkravene iht. Pilar 1, herunder nye bufferkrav. Minstekravet til ansvarlig kapital er 8
% før bufferkravene, mens kravet til ren kjernekapitaldekning er 4,5 %. Bufferkravene kommer som
tillegg i ren kjernekapital, og består av en bevaringsbuffer på 2,5 prosent ren kjernekapital og en
systemrisikobuffer, som det første året skal være på 2 prosent ren kjernekapital. Totalt er kravet til
ren kjernekapital 9 % fra og med 1. juli 2013, mens kravet til total kapitaldekning er 12,5 %.
OBOS-konsernet har gjennom flere år utarbeidet en konsolidert ICAAP iht. Pilar 2-kravene i
kapitaldekningsregelverket. OBOS-bankens ICAAP vil i 2014 bygge på tidligere utarbeidet ICAAP
tilpasset ny virksomhetsstruktur. Pilar 3 i regelverket stiller krav til offentliggjøring av finansiell
informasjon. OBOS-bankens informasjonskrav i henhold til Pilar 3 vil bli publisert i OBOS-konsernets
Finansprospekt.
Det er styrets ansvar er å påse at banken har en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved,
og omfanget av, virksomheten. Styret skal også sørge for at kapitalkravene som følger av gjeldende
regelverk blir overholdt. Det er også viktig at banken har en soliditet som tilfredsstiller eksterne
långiveres krav.

3.2

RETNINGSLINJER OG RAMMER FOR RISIKOSTYRING I OBOS-BANKEN

Banken skal ha lav risiko (risikoprofil) i sin virksomhet. Det betyr at banken kun skal påta seg risiko
som forstås, kan følges opp og som ikke vil skade bankens omdømme. Inntjening skal være et
resultat av bankens kundeaktiviteter. Det er styrets oppgave å fastsette bankens risikoprofil og
resultatmål for banken. Risikoprofilen er et uttrykk for hvor mye risiko banken er villig til å påta seg
og skal dermed legge grunnlaget for bankdriften. Med dette som utgangspunkt, settes grenser for
hvor høy inntjeningen i banken kan være. Med lav risiko blir frihetsgradene færre, noe som i neste
instans reduserer inntjeningspotensialet. Resultatmål for banken fastsettes av styret i den årlige
budsjettprosessen og revideres ved behov.
Det følger av bankens interne retningslinjer at banken skal ha en helhetlig risikostyring. Av viktige
overordnede føringer kan nevnes:
• Faste rapporter av bankens måloppnåelse.
• Bankens systemer og rutiner for risikostyring skal være tilpasset kompleksiteten i bankens
virksomhet.
• Krav om at risikostyring skal være en løpende prosess i banken og være tilpasset bankens
strategi.
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•
•
•

Fast rapporteringen av risiko skal utformes på en måte som gir et godt bilde av bankens
risiko og som er forståelig for bankens styre og ledelse.
Styring av risiko skal skje på alle nivåer og for banken som helhet.
Banken skal kun ta risiko som forstås av banken.

Banken har utarbeidet interne retningslinjer for oppfølging, overvåkning og rapportering av de ulike
formene for risiko i form av styringsdokumenter. De viktigste styringsdokumentene gjeldende for
OBOS-banken er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet styring og kontroll
Kredittstrategi
Risikostrategi
Kapitalstrategi med beredskapsplan
Likviditetsstrategi med beredskapsplan
Strategi for forretningsrisiko
Strategi for markedsrisiko
Strategi for operasjonell risiko

Strategidokumentene legger føringer for bankens interne og eksterne målsatte krav, og følges opp i
henhold til fastsatte rapporteringskrav til ledergruppe og styret i banken, samt ledelse og
risikostyringsfunksjon i OBOS-konsernet.
Bankens risikoprofil er knyttet til de mest vesentlige enkeltrisikoer og skal så langt det er mulig
uttrykkes i form av rammer for eksponering eller klare retningsliner. Risikoprofilen skal fremgå av
strategidokumentene for den enkelte risiko.

3.3

IDENTIFISERTE RISIKOOMRÅDER I OBOS-BANKEN

Banken blir gjennom sine aktiviteter eksponert for ulike typer risiko. OBOS-banken har identifisert
følgende risikoområder, hvor oppfølging og kvantifisering av risikoer kommenteres i det følgende:









Kredittrisiko: Fare for tap som følge av kundens manglende evne eller vilje til å oppfylle sine
forpliktelser, eller som følge av store konsentrasjoner.
Markedsrisiko: Fare for tap som skyldes endringer i renter, valutakurser, verdipapirer og
svingninger i eiendomspriser.
Operasjonell risiko: Fare for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser
eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
Likviditetsrisiko: Fare for at banken ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har
evnen til å finansiere økninger i eiendeler uten vesentlige ekstrakostnader.
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, motparter, aksjemarkedet og myndigheter.
Strategisk risiko: Fare for tap som følge av feilslåtte strategiske satsinger.
Compliance-risiko (etterlevelsesrisiko): Banken skal sørge for å oppfylle de lover, forskrifter,
normer og anbefalinger som regulerer virksomheten.

Banken kan være eksponert mot andre risikoer, som ikke er identifiserte og beskrevet her.
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Kredittrisiko:
Kredittrisiko (motpartsrisiko) er fare for tap som følge av kundens manglende evne eller vilje til å
oppfylle sine forpliktelser.
OBOS-banken yter lån til 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. I henhold til konsesjonen til OBOS-banken kan det ikke gis lån til øvrige datterselskaper i
konsernet, men det gis lån til tilknyttede selskaper som er inntil 50 % eiet av OBOS. Innenfor
privatmarkedet gis lån til medlemmer til boligfinansiering som er godt sikret med pant i fast
eiendom.
Grundig kjennskap til kundene gir lav kredittrisiko for OBOS-banken. Historisk har
utlånsvirksomheten i OBOS-konsernet vært konsentrert mot kunder i Oslo og Akershus. I de senere
årene er nedslagsfeltet utvidet, og det er nå muligheter til å gi lån og garantier i hele boligsamvirkets
nedslagsfelt, uavhengig av geografi. Banken vil i utgangspunktet ha hovedtyngden av sin virksomhet i
Stor-Oslo-markedet, men ser det som naturlig å utvikle større geografisk bredde i takt med OBOS’
utvikling av sine forretningsaktiviteter. Kunder i regioner utenfor Oslo skal fortrinnsvis betjenes
gjennom elektroniske kanaler, av kundesenteret i Oslo og gjennom agentavtaler med OBOS’
regionkontorer.
Vanligvis vil risiko for tap øke med voksende konsentrasjon i en kredittportefølje, som følge av
økende sårbarhet ved endringer i faktorer som er felles og som kan påvirke tilbakebetalingsevnen.
Det kan påvirke risikoen enten innenfor en kundegruppe, et bransjesegment, eller i en geografisk
region. Disse forholdene vil bli vurdert i selskapets ICAAP. Vi viser til note 10 til 12 for en beskrivelse
av risikoforhold og segmenter i bankens utlånsportefølje.
OBOS-banken plasserer henholdsvis overskuddslikviditet og bufferkapital i rentemarkedet. En
betydelig andel av bankens renteportefølje består av verdipapirer i utstedere uten offisiell rating fra
et ratingselskap. Flere 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 ratinger og skyggeratinger.
Bankens eksponering mot de ulike former for risiko innenfor forvaltning av likviditetsporteføljen er
regulert i “Likviditetsstrategien” og ”Strategi for markedsrisiko”, som legger en rekke begrensninger
på enkeltpapirer og på porteføljen i form av en rekke målsatte krav. Vi viser til noter vedrørende
finansielle investeringer, samt OBOS-konsernets Finansprospekt for en ytterligere beskrivelse av
bankens verdipapirinvesteringer.
Restrisiko for engasjementer oppstår ved at verdien av sikkerheter er lavere enn forventet. Restrisiko
er en naturlig del av kredittvurderingene både ved innvilgelse og i den løpende oppfølging. Dette
håndteres ved tilstrekkelig lave belåningsgrader på sikkerhetene.
Banken har utstedt ulike former for garantier til Eika Boligkreditt AS (EBK), som er ment å avlaste
risikoen for EBK for overført portefølje. Se note 13 for en ytterligere beskrivelse av garantier og
forhold knyttet til EBK.
Vi viser til note 28 for en oversikt over bankens maksimale eksponering mot kredittrisiko.
Markedsrisiko:
Markedsrisiko er risiko for tap på åpne posisjoner i finansielle instrumenter som følge av endringer i
markedsvariabler og/eller markedsbetingelser innenfor en gitt tidshorisont. Markedsrisiko inkluderer
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renterisiko. Banken tar ikke valutarisiko og aksjerisiko. Renterisiko oppstår når det er forskjeller i
rentebindingstid mellom eiendeler og gjeld. Det kan også være renterisiko knyttet til poster utenfor
balansen. Renterisiko i handelsporteføljen er definert som risikoen for tap på grunn av en uventet
økning i de generelle markedsrentene.
Bankens renterisiko oppstår som følge av mulige endringer i de underliggende markedsrentene, og er
knyttet til forskjeller i renteforfall på bankens innlåns- og utlånsvirksomhet, samt fra
likviditetsbufferen i banken.
Bankens rentestyringsstrategi tilsier at banken skal søke å redusere renterisikoen så langt det lar seg
gjøre innenfor normal utlåns- og utlånsvirksomhet. Herunder blir renterisikoen ved fastrentelån til
kunder redusert ved å inngå rentesikringsavtaler. Banken har fastsatt konservative rammer for
plassering av bankens likviditetsbuffer og eventuell overskuddslikviditet, noe som begrenser bankens
risiko knyttet til forvaltningen av bankens likviditetsportefølje.
Banken måler renterisiko ved en parallellforskyvning av rentekurven med ett prosentpoeng. Alle
rentesensitive poster på og utenfor balansen, tas med i denne beregningen. Konsekvensen er uttrykt
som endring i nåverdier av fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringen. Beregningene
blir gjort med utgangspunkt i posisjoner og markedsrenter per 31. desember. Vi viser til note
vedrørende sensitivitet knyttet til markedsrisiko for en gjengivelse av resultatene i forbindelse med
analysene.
Vi viser til note 27 for en ytterligere beskrivelse av bankens eksponering mot renterisiko.
Operasjonell risiko:
Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og
menneskelig feil eller svikt. OBOS-banken har gjort et grundig arbeid med å kartlegge
forretningsprosesser og etablere rutiner som dekker disse. God kvalitet i rutinebeskrivelsene bidrar
effektivt til å redusere den operasjonelle risiko som igjen har betydning for å kontrollere andre
risikoer knyttet til forretningsprosessene, dvs. risikoene som (delvis) kan kontrolleres fra bankens
side. Det er utarbeidet beredskapsplaner og katastrofeplaner som skal sørge for at banken har
kontinuerlig drift også under ekstraordinære forhold.
Banken har i en oppstartsfase høyere operasjonell risiko enn hva man normalt vil forvente. Denne
risikoen er blant annet knyttet til at selskapsstrukturen er ny, nye banksystemer og omlegging av
rutiner og praksis fra den gamle utlåns- og innskuddsvirksomheten i OBOS BBL. I tillegg har banken
en høy andel nyansatte.
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 tilgjengelige. Likviditetsstrategien skal bidra til å sikre at aktivitetene innenfor
likviditets- og finansieringsområdet er i tråd med de rammebetingelser og retningslinjer som følger
av den overordnede forretningsidéen, strategiske planer og budsjetter, samt at aktivitetene er
forsvarlige i forhold til soliditet og evne og vilje til å ta risiko. Videre skal likviditetsstrategien bidra til
å sikre at bankens håndtering av likviditetsrisiko skjer i samsvar med de krav som følger av lover og
forskrifter. Rammene for styring av likviditetsrisiko er slik at banken til enhver tid skal ha likviditet til
å møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt.
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Likviditetsstrategien legger føringer for finansiering og likviditetsstyring i banken. Et overordnet krav
til likviditetsstyringen er at banken skal tilfredsstille internt beregnet likviditetskrav, samt til enhver
tid tilfredsstille regulatoriske krav.
Likviditetsrisikoen følges opp hovedsakelig innen tidsperioder som daglig, ukentlig, månedlig og årlig.
Likviditeten stresstestes regelmessig. Det er utarbeidet en beredskapsplan for å sikre tilfredsstillende
håndtering av likviditetsmessige stressede situasjoner. Beredskapsplanen revideres minimum årlig.
Myndighetene har varslet innføring av nye internasjonale (og nasjonale) krav til likviditetsstyring i
form av Liquidity Coverage Ratio (LCR fra 2015) og Net Stable Funding Ratio (NSFR fra 2018). OBOSbanken har beregnet og rapportert Likviditetsbufferindikator (LBI) i henhold til Finanstilsynets
retningslinjer per 31. desember 2013.
Rapportering av LCR og LBI legger sterke føringer for plassering av bankens likviditetsportefølje. Det
ble i desember gjort en større reallokkering av likviditetsporteføljen overtatt fra OBOS BBL i
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Reallokeringen ble gjennomført for å tilfredsstille
myndighetenes krav til LBI, samt forberedelser til innføring av LCR fra og med 1. januar 2015 (60 %).
Forretningsmessig risiko, omdømmerisiko og strategisk risiko:
Bankrelatert virksomhet innebærer strategiske, forretningsmessige og omdømmemessige risikoer.
Det er ikke per 31. desember 2013 beregnet kvantitativ risikoeksponering for banken. Dette vil
beregnes og vurderes i forbindelse med utarbeidelse av ICAAP for banken.
Banken er særlig eksponert mot forretningsmessig risiko og strategisk risiko som følge av endringer i
den generelle konjunktursituasjonen, eller gjennom andre store endringer i økonomien,
konkurransesituasjonen eller i finansmarkedene. Konsekvenser av for eksempel enkelthendelser som
inntreffer OBOS-banken eller OBOS-konsernet, og herunder negativ mediaomtale, vil falle inn under
omdømmerisiko.
Compliance-risiko (etterlevelsesrisiko):
OBOS-banken er som konsesjonsbelagt bank i høy grad eksponert mot etterlevelsesrisiko.
Etterfølgelse av lover og regler har høyeste fokus i banken, både på avdelings-, ledelses- og styrenivå.
Det er ikke p.t. beregnet et kvantitativt kapitalkrav knyttet til etterfølgelsesrisiko.

Note 4: Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
OBOS-banken utarbeider regnskapsestimater og gjør skjønnsmessige vurderinger basert på historisk
erfaring, antagelser om fremtiden og andre faktorer. Regnskapsestimatene evalueres løpende og kan
avvike fra de oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat som foreligger på tidspunktet
for regnskapsavleggelsen. Nedenfor omtales de viktigste områdene hvor det foreligger
regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger, og som kan være gjenstand for endringer i
balanseførte verdier i fremtidige perioder.
Verdimåling til virkelig verdi:
OBOS-banken estimerer virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke er notert i et aktivt
marked ved bruk av verdsettelsesmetoder som er nærmere beskrevet i note 23 og i
regnskapsprinsippene. Bankens valg av metode og tilhørende forutsetninger, er så godt som mulig,
basert på markedsforholdene på balansedagen. Disse finansielle instrumentene omfatter bankens
beholdning av sertifikater og obligasjoner, finansielle derivater samt fastrenteutlån.
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Nedskrivninger av finansielle eiendeler:
OBOS-banken vurderer utlånsporteføljen for nedskrivningsbehov minimum hvert kvartal. For å
vurdere nedskrivningsbehovet, foretas det en vurdering om det foreligger objektive bevis som
indikerer en målbar reduksjon i de forventede fremtidige kontantstrømmene til en utlånsportefølje,
før reduksjonen kan allokeres til et individuelt utlån. Dette inkluderer observerbare data som
indikerer en negativ endring i tilbakebetalingsevnen til debitorer i en utlånsportefølje som korrelerer
med mislighold i en gruppe av utlån. Det vises også til bankens regnskapsprinsipper.
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler:
Eiendelenes restverdier og brukstider vurderes årlig og justeres om nødvendig. Det vurderes også
løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning.
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Note 5: Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
(Beløp i TNOK)

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, amortisert kost
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi
Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi
Sum renteinntekter og lignende inntekter

2013
1 874
53 915
1 345
412
57 545

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner, amortisert kost
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder, amortisert kost
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer, amortisert kost
Andre rentekostnader og lignende kostnader, amortisert kost
Sum rentekostnader og lignende kostnader

140
33 509
5 772
3
39 424

Sum netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

18 122

Note 6: Provisjonsinntekter og provisjonskostnader
(Beløp i TNOK)

Provisjonsinntekter fra Byggherregarantier
Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt
Interbankprovisjon og betalingsformidling
Sum provisjonsinntekter

2013
9
8 911
17
8 937

Interbankprovisjon og betalingsformidling
Andre gebyrer og provisjonskostnader
Sum provisjonskostnader

677
86
763

Sum netto provisjonsinntekter

8 174

Note 7: Netto verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle instrumenter
vurdert til virkelig verdi
(Beløp i TNOK)

Netto verdiendring på sertikater og obligasjoner
Netto gevinst/(tap) på andeler i pengemarkedsfond
Netto verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

2013
-37
368
331

Netto verdiendring på fastrenteutlån til kunder
Netto verdiendring og gevinst/(tap) på derivater benyttet til sikring av fastrenteutlån
Netto verdiendring og gevinst/(tap) på sikrede poster til virkelig verdi

-78
-25
-103

Netto verdiendring og gevinst tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi

229
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Note 8a: Personalkostnader og antall ansatte
(Beløp i TNOK)

Personalkostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum personalkostnader
Antall ansatte pr. 31.12.13
Antall årsverk pr. 31.12.13
Gjennomsnittlig antall årsverk

2013
4 445
672
220
24
5 360
37
36,5
5,6

OBOS-banken ble stiftet den 22. mai 2013, og i juni samme år var bankens første ansatte på plass. Pr. 31.
desember var det 37 ansatte i banken. De aller fleste av disse ble ansatt 1. desember i forbindelse med
overdragelsen av OBOS' spare- og utlånsvirksomhet til OBOS-banken den 20. november 2013.

Note 8b: Ytelser til ledende ansatte, styrende organer og revisor
(Beløp i TNOK)

Ytelser til ledende ansatte
Navn / tittel
Marit Midttun, Banksjef (ansatt 01.07.2013)
Sum ledende ansatte

Lønn
587,5
587,5

Andre godt- PensjonsBonus
gjørelser
kostnad2
70,5
15,0
41,2
70,5
15,0
41,2
1

Sum
714,2
714,2

1) I tillegg kommer opptjent ikke utbetalt bonus på kr. 70.500.
2) Innskuddsbasert pensjon
Som finansforetak er OBOS-banken underlagt forskrift fra Finansdepartementet fra 1. Januar 2011, vedr.
godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner. For en redegjørelse om bankens retningslinjer for
godtgjørelser til ledende ansatte, vises det til OBOS-konsernets årsrapport for 2013 som blir publisert på
www.obos.no
Godtgjørelser til styret og kontrollkomiteen
Det er ikke utbetalt noen godtgjørelser til styret eller kontrollkomité i 2013.
Godtgjørelse til valgt revisor:
Det er ikke utbetalt noen godtgjørelser til revisor i 2013.

Note 8c: Lån til ansatte, styrende organer og ledende ansatte
(Beløp i TNOK)

Mottager av lånet
Personallån Banksjef
Personallån øvrige ansatte i banken
Personallån øvrige medlemmer i styret, kontrollkomité og representantskap
Sum lån til ansatte, styrende organer og ledende ansatte

2013
3 000
44 064
4 584
51 648

Personallån til ansatte gis til kjøp av bolig eller til refinansiering av boliglån i annen bank, med pant i boligen.
Personallån ytes med inntil 75 prosent av verdigrunnlaget i boligen og maksimum 3 mill. kroner. Det stilles
ordinære krav til kredittvurdering og sikkerhetsstillelse. Rentesats på personallån er bestemt satt 0,5
prosentpoeng under beste rente til OBOS-medlemmer. Rentesatsen på personallån er pr. 31.12.13 på 3,05
prosent. Personallån gis med inntil 30 års nedbetalingstid. For lån til ansatte utover 3 millioner kroner
gjelder ordinære betingelser.
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Ledende ansatte i banken, bankens ansatterepresentanter i styret og representantskap, og medlemmer i
styrende organer som er ansatt i OBOS-konsernet, har utlånsbetingelser som for øvrige ansatte i OBOSkonsernet. Øvrige styremedlemmer og tillitsvalgte er ikke omfattet av personallånordningen men kan gis lån
til ordinære betingelser.

Note 9: Pensjonskostnader
(Beløp i TNOK)

Pensjonskostnader ansatte
Pensjonskostnad innskuddsbasert ordning

2013
220

OBOS-banken er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. OBOSbankens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven. Banken har en innskuddsbasert
pensjonsordning for alle ansatte dekket i Storebrand Livsforsikring AS.

Note 10: Tap på utlån og garantier
(Beløp i TNOK)

NEDSKRIVNINGER PÅ INDIVIDUELLE UTLÅN
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

2013
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0

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

0
0
0
0
0
0

MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER
Før nedskrivninger på individuelle utlån
-Tilhørende nedskrivninger
Netto misligholdte engasjementer 31.12

0
0
0

NEDSKREVNE INDIVIDUELLE UTLÅN
Før nedskrivninger på individuelle utlån
-Tilhørende nedskrivninger
Netto nedskrevne individuelle utlån 31.12

0
0
0
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Utlånsvirksomhet i OBOS BBL ble per 20. november 2013 overført til OBOS-banken med noen unntak.
Tapsmerkede og nedskrevne lån, samt restanser på misligholdte engasjementer ble ikke overført til banken.
Etter Finanstilsynets retningslinjer rapporteres et engasjement som misligholdt når kunden ikke har betalt
en termin innen 30 dager etter forfall. I OBOS-banken anses et engasjement som misligholdt når kunden
ikke har betalt forfalt termin innen 32 dager. Per 31.12.2013 var eldste restanse på utlån fra 1.desember
2013. Sum misligholdte engasjement er dermed kr. 0,- i banken pr. 31.12.2013.

Note 11: Risikoklassifisering av utlån og garantier
(Beløp i TNOK)

Pr. 31.12.2013
Mulig ekspon.
RISIKOKLASSIFISERINGSSYSTEM
Brutto utlån trekkrettigheter Garantier
Sum Prosent
Risikogruppe 1 Boliglån med pant <60%
8 103 866
410 638
2 819
8 517 323 69,5 %
Risikogruppe 2 Boliglån med pant >60%<80%
1 945 672
1 945 672 15,9 %
Risikogruppe 3 Boliglån med pant >80%<100%
523 093
523 093
4,3 %
Risikogruppe 4 Næringslån med pant <80%
66 606
35 779
102 386
0,8 %
Risikogruppe 5 Næringslån med pant >80%
0,0 %
Risikogruppe 6 Boliglån uten pant
1 167 583
2 222
1 169 805
9,5 %
Risikogruppe 7 Næringslån uten pant
0,0 %
Sum1
11 806 820
446 417
5 041 12 258 278 100,0 %
1) Det er i tillegg gitt lånetilsagn for til sammen 2,74 milliarder kroner som forventes utbetalt i løpet av 2014 2015. Disse lånene gjelder i hovedsak finansiering av nystiftede borettslag i OBOS regi som ferdigstilles i
perioden.
OBOS-banken 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 prosent og 100 prosent, samt lån
med næringspant innenfor 80 prosent og utover 80 prosent. Videre er det angitt risikogrupper for usikrede lån.
OBOS-banken yter lån til personmarked og bedriftsmarked hvor lånene hovedsakelig er godt sikret med pant i
fast eiendom i sentrale områder. 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 OBOSbanken.
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Note 12: Utlån til kunder fordelt på de viktigste kundesegmenter
(Beløp i TNOK)

Pr. 31.12.2013
Personmarked (PM)
Bedriftsmarked (BM)
Sum hovedsegmenter1

Mulig
Nedskrivninger
eksponering
individuelle/
Brutto utlån trekkrettigheter Garantier gruppe
Sum

Herav
misligh.
eng.

5 085 028
6 721 792

379 619
66 798

5 041

-

5 464 647
6 793 631

-

11 806 820

446 417

5 041

-

12 258 278

-

Medlemmer i OBOS2
Øvrig personmarked
Sum personmarked

5 060 215
24 812
5 085 028

376 852
2 767
379 619

-

-

5 437 068
27 579
5 464 647

-

Boligselskaper forvaltet av OBOS
Boligselskaper for øvrig
OBOS tilknyttede selskaper
Andre næringskunder
Sum bedriftsmarked

6 482 883
168 189
66 606
4 114
6 721 792

30 960
35 779
58
66 798

5 041
5 041

-

6 518 884
168 189
102 386
4 172
6 793 631

-

1) Det er i tillegg gitt lånetilsagn for til sammen 2,74 milliarder kroner som forventes utbetalt i løpet av 2014 2015. Disse lånene gjelder i hovedsak finansiering av nystiftede borettslag i OBOS regi som ferdigstilles i
perioden.
2) Herav 708,9 mill. kroner i lån til ansatte i OBOS konsernet til ansatt betingelser

OBOS-banken 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.

Note 13: Utlån formidlet til Eika Boligkreditt AS
(Beløp i TNOK)

Pr. 31.12.2013
Personmarked (PM)
Bedriftsmarked (BM)
Sum hovedsegmenter

Utlån
8 015 836
8 015 836

Garantier
314 404
314 404

OBOS BBL inngikk i 2008 en distribusjonsavtale med Eika Boligkreditt AS (EBK) vedrørende formidling av
boliglån. Med virkning fra 12 november 2013 ble distribusjonsavtalen overdratt til OBOS-banken. EBK er et
kredittforetak som eies av Eika bankene og OBOS BBL. Overføringen av distribusjonsavtalen til OBOSbanken får ikke betydning for OBOS BBL sine plikter og rettigheter etter aksjonæravtalen mellom OBOS BBL,
Eika Gruppen AS og øvrige eiere i EBK.
Distribusjonsavtalen omhandler blant annet fastsettelsen av provisjoner fra EBK og garantier banken må
stille overfor EBK. Provisjon beregnes som kundens utlånsrente minus EBKs innlånsrente inkludert en
margin. OBOS-banken har inntektsført 8,9 mill. kroner i provisjon fra EBK pr. 31.12.2013.
OBOS-banken har per 31.12.2013 formidlet lån til EBK for 8,02 mrd. kroner og stilt garanti til EBK på 314,4
mill. kroner. Antall løpende lån pr. 31.12.2013 er 610. 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. OBOSbanken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra EBK i 2013.
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OBOS-banken har pr 31.12.2013 følgende garantier til EBK:
Tapsgaranti
Saksgaranti
Andel av felles garantiramme
Sum

2013
17 670
216 576
80 158
314 404

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.

Note 14: Sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi
(Beløp i TNOK)

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

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

Anskaffelseskost
29 903
69 980
389 832
50 308
45 139
585 162

Bokførtverdi
29 911
69 966
389 851
50 266
45 131
585 125

MarkedsUrealisert
verdi verdiendring
29 911
8
69 966
-15
389 851
19
50 266
-41
45 131
-8
585 125
-37

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet:
Balanseført verdi per 31.12.2012
Tilgang
585 162
Netto urealisert verdiendring
-37
Balanseført verdi per 31.12.2013
585 125
Gjennomsnittlig rente ved beregning av tidsvektet avkastning iht. Newtons metode ("Current yield") gir
2,09%
100% av våre papirer er børsnoterte på enten Oslo Børs eller Nordic ABM. Av den totale porteføljen er 92%
deponerbare i Norges Bank
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Note 15: Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
(Beløp i TNOK)

Anskaffelseskost pr. 01.01.13
+ Tilgang i år
- Avgang i år
Anskaffelseskost pr. 31.12.13

Varige
Immaterielle
driftsmidler eiendeler
892
49 006
892
49 006

Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 01.01.13
+ årets ordinære avskrivninger
+ årets nedskrivninger
Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 31.12.13

16
16

660
660

Bokført verdi pr. 31.12.13

876

48 346

3-5 år
Lineær

0-5 år
Lineær

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Varige driftsmidler består av kontormaskiner samt minibank og innskudds-automat.

Immaterielle eiendeler består av bruksretter til programvare, samt tilknytningsavgift betalt til FNO som gir
tilgang til bankenes infrastruktur for betalingsformidling. Tilknytningsavgiften på 15,5 mill. kroner avskrives
ikke.

Note 16: Innskudd fra og gjeld til kunder
(Beløp i TNOK)

Innskudd fordelt på type og viktigste hovedsegmenter
Innskudd fra boligselskaper
Innskudd fra bedriftsmarked for øvrig
Innskudd fra personmarked
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid
Innskudd BSU
Andre innskudd PM m/avtalt løpetid
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid
Sum innskudd fra og gjeld til kunder

2013
3 772 715
489 600
5 490 840
9 753 155
112 325
19 415
131 740
9 884 895

ÅRSRAPPORT 2013 — SIDE 31

31

Note 17: Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
(Beløp i TNOK)

Per 31.12.2013
Amortisert kost

Nominell
verdi

Sertifikatgjeld
Obligasjonsgjeld
Sum amortisert kost

150 000
1 950 000
2 100 000

Bokført
verdi
149 960
1 995 321
2 145 280

Virkelig
verdi
149 986
2 000 705
2 150 692

Metode:
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer føres til amortisert kost. Bokført verdi tilsvarer kostpris justert
for amortisering. Virkelig verdi av gjelden er estimert på bakgrunn av mottatte kurser fra meglerhus.
Utstedte lån i NOK:
ISIN

Type

Forfall

Nom.verdi

Bokført
verdi

Påløpt Løpetid år
rente

Gjeldende
rentesats

Sertifikater
NO0010695208 FRN

21.11.2014

150 000

149 960

320

0,9

1,92 %

Obligasjoner
NO0010585227
NO0010636483
NO0010636467
NO0010694912

15.09.2015
15.02.2016
15.02.2017
21.11.2018

250 000
800 000
400 000
500 000

252 402
818 403
425 202
499 314

290
3 445
17 305
1 433

1,7
2,1
3,1
4,9

2,78 % *
3,37 % *
4,95 % *
2,58 %

2 100 000

2 145 280

22 792

2,8

3,31 %

Sum

FRN
FRN
Fixed
FRN

* Obligasjoner som ble kjøpt fra OBOS BBL til estimert markedspris per 20.11.2013. Overkurs inntektsføres
over gjenstående løpetid, hvilket medfører at faktisk rentekostnad for OBOS-banken gjenspeiler
markedsrente på overtakelses-tidspunktet.
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Note 18: Annen gjeld, påløpte kostnader, garantier og andre forpliktelser
(Beløp i TNOK)

Annen gjeld og balanseført forpliktelse
Gjeld til konsernselskaper
Leverandørgjeld
Interimskonti oppgjør Nets m.v.
Skattetrekk
Betalbar skatt
Utsatt skatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum Annen Gjeld

2013
16 264
4 636
3 320
687
0
185
3 061
28 153

Periodiserte renter
Feriepenger, arbeidsgiveravgift og lønn
Sum Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter

23 383
924
24 307

Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse

52 460

Garantiforpliktelser
Kontraktsgarantier1
Garantier overfor Eika Boligkreditt2
Garantier overfor Bankenes Sikringsfond3
Sum garantiforpliktelser

5 041
314 404
319 444

Andre ikke balanseførte forpliktelser
Ubenyttet bevilgning flexilån
Ubenyttet bevilgning byggelån
Ubenyttet bevilgning kassekreditt
Innvilgede lånetilsagn (ikke diskontert)
Sum andre ikke balanseførte forpliktelser

379 619
31 018
763
2 737 628
3 149 029

Sum annen gjeld, påløpte kostnader, garantier og andre forpliktelser

3 520 933

Pantstillelser og lignende
Verdipapirer stillet som sikkerhet for lån i Norges Bank, nominell hovedstol
Sum pantstillelser og lignende

-

1) Ingen del av garantiansvaret er kontraktsgarantert av andre kredittinstitusjoner
2) Se note 13
3) OBOS-banken er medlem av Bankenes sikringsfond. Banken har ikke blitt avkrevd avgift i 2013.
OBOS-banken har pr. i dag ikke systemer som kan beregne nøyaktig nåverdi av fremtidige
provisjonsinntekter på hver enkelt garantiavtale. Det er derfor benyttet en forenklet metode for å beregne
nåverdien av provisjonsinntekter og tilhørende garantiforpliktelse. Nåverdien av den fremtidige årlige
innbetalingen av garantiprovisjon er beregnet til ca. 6,4 mill. kroner. Beregningen forutsetter en
gjennomsnittlig forventet garantitid på 30,8 år for garantier stilt til boligselskaper formidlet til EBK, og 3 år
for byggherregarantier. Nåverdi av fremtidig garantiprovisjon og tilhørende garantiforpliktelse gir ingen
resultateffekt. På grunn av dette samt usikkerheten i beregningsmetode, har banken valgt å ikke bokføre
eiendelen eller forpliktelsen i regnskapet pr. 31.12.2013.
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Note 19: Gjennomsnittlig effektiv rente gjeld
(Beløp i TNOK)

2013
3,01 %
2,32 %

Innskudd fra og gjeld til kunder
Sertifikat og obligasjonsgjeld

Effektiv rente på sertifikat- og obligasjonsgjeld er beregnet ved vektet snitt av beregnet effektiv rente per
innlån. Effektiv rente på innskudd fra og gjeld til kunder beregnes ved å dividere påløpte rentekostnader per
lån gjennomsnittlig saldo i perioden, basert på daglige saldo.

Note 20: Finansielle derivater
(Beløp i TNOK)

OBOS-banken benytter rentebytteavtaler (renteswapper), som er avtaler om bytte av rentebetingelser for et
bestemt nominelt beløp for en bestemt periode. Formålet med bruk av rentebytteavtaler er å sikre fremtidige
rentevilkår knyttet til fastrenteutlån. Renter på swappene blir periodisert samtidig som renter på underliggende
lån. Swappene er ført til virkelig verdi i regnskapet. Alle våre derivater er klassifisert som holdt for handel.
Banken betaler fast rente og mottar flytende rente (3 mndr NIBOR) i alle avtaler.
Kontraktsbeløp 1) Virkelig verdi 2)
pr. 31.12.13
2013

Rentebytteavtaler
Betaler fast rente, mottar flytende rente (3 mndr NIBOR)
Sum sikringsinstrumenter

325 413
325 413

Verdiendring
2013

-2 862
-2 862

335
335

1) Kontraktsbeløp defineres som brutto nominell underliggende verdi. 2) Virkelig verdi er beregnet som
nettosummen av anslått realisasjonsverdi.
Kredittrisikoen for inngåtte avtaler anses som lav, da avtalene er inngått med solide nordiske finansinstitusjoner.
Det er ikke inngått motregningsavtaler.

Note 21: Eiendeler og gjeld som er gjenstand for nettooppgjør
(Beløp i TNOK)

31.12.2013
Derivater

Brutto finansielle
eiendeler gjeld

Brutto finansielle
eiendeler/gjeld som
er presentert netto

2 862

0

Bokført Finansielle Sikkerhet i
verdi instrumenter kontanter
2 862

0

0

Netto
beløp
2 862
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Note 22: Klassifikasjon av finansielle instrumenter
(Beløp i TNOK)

Per 31.12.2013

Finansielle eiendeler
til virkelig verdi
Holdt Bestemt
Utlån og
for
regnskapsført fordringer
handel til virkelig
verdi

Finansielle
forpliktelser
vurdert til
amortisert
kost

Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg

Finansielle Totalt
eiendeler
som holdes
til forfall

Finansielle eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Sert., obl. og andre rentebærende vp
Aksjer, andeler og andre vp med variabel avk.
Finansielle derivater
Sum finansielle eiendeler

-

-

593

-

-

-

593

-

-

821 508

-

-

-

821 508

-

329 837

-

585 125

11 476 983

-

-

-

11 806 820

-

-

-

-

585 125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

914 962

12 299 084

13 214 046

Finansielle forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Innskudd fra og gjeld til kunder
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
Finansielle derivater
Sum finansielle forpliktelser

-

-

-

306

-

-

306

-

-

-

9 884 895

-

-

9 884 895

2 145 280

-

-

-

2 862

-

-

2 862

-

-

12 030 482

-

-

2 145 280

-

-

2 862

-

-

12 033 344

Note 23: Eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi
(Beløp i TNOK)
Per 31.12.2013

Netto utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning
Finansielle derivater
Sum eiendeler

Nivå 1

-

Nivå 2

Nivå 3

Finansielle
instrumenter

329 837
585 125
585 125 329 837

329 837
585 125
914 962

Forpliktelser
Finansielle derivater
Sum forpliktelser

-

2 862
2 862

-

2 862
2 862
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Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi er vurdert i et virkelig verdi-hierarki som reflekterer
påliteligheten av benyttet informasjon etter følgende nivåer:
Nivå 1:

Markedspris (ujustert) som er notert i et aktivt marked for identiske eiendeler eller
forpliktelser

Nivå 2:

Markedspris som ikke er notert, men som er observerbar for eiendeler eller forpliktelser,
enten direkte (for eksempel priser) eller indirekte (for eksempel utledet fra priser)

Nivå 3:

Informasjon hvor en eller flere vesentlige komponenter ikke er basert på observerbare
markedsdata

Metode for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi:
Nivå 1-aktiva:
OBOS-banken har ingen nivå 1-aktiva.
Nivå 2-aktiva:
Sertifikater og obligasjoner
Banken innhenter markedsverdier fra to uavhengig meglere fra større finansinstitusjoner for å beregne
virkelig verdi.
Finansielle derivater
Virkelig verdi av finansielle derivater beregnes utfra neddiskonterte kontantstrømmer basert på
valutakurser og aktuelle rentekurver på balansetidspunktet.
Nivå 3-aktiva:
Utlån til og fordringer på kunder:
Banken beregner kontraktsfestede kontantstrømmer på fastrentelån neddiskontert med markedsrente
inklusive en kredittpremie på balansetidspunktet. Rentekurven utledes av observerbare markedsrenter.
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Note 24: Eiendeler og forpliktelser målt til amortisert kost
(Beløp i TNOK)
Pr. 31.12.2013

Balanseført Virkelig verdi
verdi

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Netto utlån til og fordringer på kunder
Sum eiendeler

593
821 508
11 476 983
12 299 084

593
821 508
11 476 983
12 299 084

Forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Innskudd fra og gjeld til kunder
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
Sum forpliktelser

306
9 884 895
2 145 280
12 030 482

306
9 884 895
2 150 692
12 035 893

Metode:
Amortisert kost tilsier verdsetting av balansepostene på balansetidspunktet etter avtalte kontantstrømmer,
justert for verdiforringelse. Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i eiendelene og forpliktelsene på
balansetidspunktet. Verdiene er beregnet med utgangspunkt i priser notert i aktive markeder hvor
tilgjengelig, interne modeller som beregner en teoretisk verdi når det ikke finnes aktive markeder, eller
sammenligning mellom observerbare priser i porteføljen i forhold til siste tilgengelige transaksjonspriser.
Utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer. Eventuell endring i kredittrisiko utover
endringer i fremtidige kontantstrømmer for nedskrevne lån er ikke hensyntatt. Banken foretar jevnlig
reprising av utlån til kunder som reflekterer endring i kredittrisiko og andre markedsmessige forhold.
Innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner
Virkelig verdi estimeres til balanseført verdi. Banken foretar løpende reprising i takt med markedsmessige
forhold, herunder endring i markedsrentene.
Utstedte sertifikater og obligasjoner
Banken innhentet markedsverdi fra to uavhengig meglere fra større finansinstitusjoner for å beregne
virkelig verdi på overtatte obligasjoner ved virksomhetsoverdragelsen. Ved opptak av nye sertifikat- og
obligasjonslån vurderes virkelig verdi til pris i markedet, samt at kostnader ved låneopptak balanseføres og
amortiseres over levetiden av obligasjonene.
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Note 25: Kapitaldekning
(Beløp i TNOK)

Netto ansvarlig kapital

31.12.2013

Aksjekapital
Overkurs
Periodens resultat
Sum balanseført egenkapital
Urealiserte verdiendringer
Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler
Sum ren kjernekapital
Fondsobligasjon, hybridkapital
Sum kjernekapital

897 500
412 500
9 528
1 319 528
-220
-48 346
1 270 962
1 270 962

Tilleggskapital utover kjernekapital
Ansvarlig kapital og annen tilleggskapital
Sum tilleggskapital
Netto ansvarlig kapital

1 270 962

Minimumskrav ansvarlig kapital Standardmetoden
Offentlig eide foretak
Institusjoner
Engasjement med pantesikkerhet i eiendom
Obligasjoner med fortrinnsrett
Øvrige engasjement
Sum kredittrisiko
Gjeldsrisiko
Operasjonell risiko
Minimumskrav ansvarlig kapital
Beregningsgrunnlag

559
13 501
322 199
3 119
136 547
475 924
5 613
31 830
513 367
6 417 088

Kapitaldekning
Ren kjernekapitaldekning
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning

19,81 %
19,81 %
19,81 %
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Note 26: Likviditetsrisiko - restløpetid på eiendeler og forpliktelser
(Beløp i TNOK)

Inntil 1 måned til 3 måneder til

1 år

Over

Uten

3 måneder

12 måneder

til 5 år

5 år

restløpetid

-

64 915

130 359

389 851

-

593
821 508
-

593
821 508
585 125

Utlån og fordringer til kunder
Nedbetalingslån til personmarked
Rammelån
Personallån
Nedbetalingslån til boligselskaper
Nedbetalingslån til næringskunder
Byggelån
Kassekreditter

190
33
-

114
311
-

51 564
2 915
8 432
2 892

68 240
7 757
75 929
-

3 253 191
1 002 836
698 192
6 563 747
3 872
66 606
-

-

3 373 298
1 002 836
708 896
6 648 419
3 872
66 606
2 892

Øvrige eiendeler
Øvrige eiendeler uten restløpetid
Sum eiendeler

223

65 339

196 163

541 777

11 588 444

191 286
1 013 387

191 286
13 405 332

-

-

-

-

306
5 623 506
3 726 715
275 064

306
5 623 506
3 726 715
275 064

-

-

-

-

83 355
176 254

83 355
176 254

4
4

32 629
428
33 057

190 896
1 299
192 195

2 125 556
1 876
2 127 431

-67
-68

Netto likvid.eksp. på eiendeler og forplikte 219

32 282

3 968 -1 585 654

11 588 511

1 måned

Fordringer og verdipapirer
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordr. på kredittinst.
Sertifikater og obligasjoner

Innskudd fra og gjeld til kunder og institusjoner
Innskudd fra og gjeld til kredittinst.
Innskudd fra personmarked
Innskudd fra boligselskaper
Innskudd fra næringsselskaper
Innskudd fra OBOS' tilknyttede
selskaper
Innskudd fra konsernselskaper
Øvrige forpliktelser
Utstedt verdipapirgjeld
Derivater
Øvrig gjeld uten restløpetid
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

Totalt

2 349 081
3 540
55 322
55 322
1 319 528
1 319 528
11 260 051 13 612 672
-10 246 665

For å dekke likviditetsrisiko i forbindelse med deltakelse i interbankoppgjør har OBOS-banken per 31.12.2013 en
kontokreditt tilknyttet oppgjørskonto i DNB pålydende MNOK 300.

-207 340
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Note 27a: Renterisiko - gjenstående tid til renteregulering
(Beløp i TNOK)

Tid frem til første mulige
rentereguleringstidspunkt
Fordringer og verdipapirer
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinst.
Sertifikater og obligasjoner
Utlån og fordringer til kunder
Nedbetalingslån til personmarked
Rammelån
Personallån
Nedbetalingslån til boligselskaper
Nedbetalingslån til næringskunder
Byggelån
Kassekreditter
Ikke rentebærende eiendeler
Sum eiendeler

Inntil 1 måned til 3 måneder til
1 måned 3 måneder 12 måneder

1 år Over Uten rentetil 5 år 5 år eksponering

Totalt

821 508
99 877

485 248

-

-

-

593
-

593
821 508
585 125

6 321 687
3 872
66 606
2 892
7 316 442

3 373 298
1 002 836
708 896
5 570 279

-

325 339
325 339

1 394
1 394

191 286
191 879

3 373 298
1 002 836
708 896
6 648 419
3 872
66 606
2 892
191 286
13 405 332

5 623 506
-

-

-

-

306
-

306
5 623 506
3 726 715
275 064

-

-

-

-

-

83 355
176 254

2 145 280
-0
55 322
1 319 528
13 405 332

Innskudd fra og gjeld til kunder og institusjoner
Innskudd fra og gjeld til kredittinst.
Innskudd fra personmarked
Innskudd fra boligselskaper
3 726 715
Innskudd fra næringsselskaper
275 064
Innskudd fra OBOS' tilknyttede
83 355
selskaper
Innskudd fra konsernselskaper
176 254
Øvrig gjeld
Utstedt verdipapirgjeld
Derivater
Ikke rentebærende gjeld
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

-2 750
-

1 720 079
-322 663
-

-

425 202
324 031
-

1 381
-

4 258 639

7 020 922

-

749 233

1 381

55 322
1 319 528
1 375 157

Netto renteeksponering på
balanseposter

3 057 803

-1 450 643

-

-423 894

12

-1 183 278

-

Netto renteeksponering på
utenombalanseposter
Netto renteeksponering
Netto renteeksponering som gj.snitt av
forv.kapital

-

-

-

-

-

-

-

3 057 803

-1 450 643

-

-423 894

12

-1 183 278

-

22,81 %

-10,82 %

0,00 %

-3,16 % 0,00 %

-8,83 %

-

Banken måler renterisiko ved en parallellforskyvning av rentekurven med ett prosentpoeng. Alle rentesensitive poster på og
utenfor balansen tas med i denne beregningen. Beregnet negativ resultat- og egenkapitaleffekt av en slik paralellforskyvning er
2,3 mill. kroner.
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Note 27b: Sensitivitet som følge av 1% parallellskift i markedsrenter
(Beløp i TNOK)

Sensitivitet renterisiko 1% parallellskift

Endring i resultat etter skatt
(sammenfallende med
endring i EK)

Aktiva
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Innskudd og fordringer på kredittinstitusjoner
Sertifikater og obligasjoner
Utlån, fastrente pr. konto
Flytende utlån
Øvrige aktiva
Sum aktiva
Passiva
Obligasjon, fastrente
Utstedt verdipapirgjeld, flytende rente
Flytende innlån (innskudd)
Renteswap IRS
Øvrig gjeld og EK
Sum passiva
Total

-952
-649
-5 707
-13 405
-20 713
1 877
11 546
5 013
18 436
-2 277

EBK

0

Vesentlige forutsetninger for sensitivitetsberegningen:
Banken forutsetter ingen effekt fra EBK ved renteendring (det forutsetter at renteendring ut mot kunde vil
tilsvares av renteendring på funding). Videre forutsetter banken lik varslingsfrist for alle innskudd og utlån,
både PM og BM.

Note 28: Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelse
(Beløp i TNOK)

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og pengemarkedsfond
Sum kreditteksponering på balanseposter
Forpliktelser
Stilte garantier
Ubenyttede kreditter
Innvilgede lånetilsagn
Sum garantistillelser, ubenyttede kreditter og lånetilsagn
Total kreditteksponering

2013
593
821 508
11 806 820
585 125
13 214 046

319 444
411 401
2 737 628
3 468 473
16 682 519

Tabellen viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist
brutto før eventuelle pantstillelser.
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Note 29: Nærstående parter
(Beløp i TNOK)

Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern
Resultatposter
Renter utlån
Renter innskudd
Administrasjonskostnader (OBOS BBL)
Andre driftskostnader (OBOS BBL)
Sum
Balanseposter
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (OBOS BBL)
Andre kortsiktige eiendeler (OBOS BBL)
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (OBOS Factoring AS)
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (OBOS Skadeforsikring AS)
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (andre konsernselskap)
Netto avgitt og mottatt konsernbidrag til OBOS BBL
Annen kortsiktig gjeld
Sum

2013

0
-137
-1 901
-426
-2 463

6 302
102 548
-160 013
-13 000
-2 486
-3 514
-3 715
-73 877

OBOS-banken har løpende transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som del av
den ordinære virksomheten og til markedsmessige vilkår. OBOS-banken kjøper administrasjonstjenester fra
OBOS BBL og blir belastet en andel av OBOS-konsernets fellekostnader som avregnes til selvkost etter
faktisk bruk. Selskapet benytter seg av OBOS-konsernet sitt lønnsystem, fakturabehandlingsystem og
økonomisystem, og har i den forbindelse et innskudd på konto i OBOS BBL som skal dekke løpende
driftsutbetalinger. Pr. 31.12.2013 var dette innskuddet på 6,3 mill. kroner. Selskapet har en kortsiktig
fordring på 102,5 mill. kroner mot OBOS BBL. Fordringen gjelder pro&contra oppgjør i forbindelse med
overdragelsen av finansieringsvirkomheten til OBOS-banken, den 20. november 2013. Alle kortsiktige
mellomværende blir gjort opp fortløpende.
Bankens ledelse og alle medlemmer av styret er nærstående parter av OBOS-banken. For informasjon om
ytelser til ledelsen, se note 8.

ÅRSRAPPORT 2013 — SIDE 42

42

Note 30: Skatt
(Beløp i TNOK)

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Avgitt konsernbidrag
Anvendelse av fremførbart underskudd
Grunnlag for betalbar skatt
Betalbar skatt (28%)
Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer og utlån
Driftsmidler
Finansielle instrumenter
Påløpne renter renteswapper
Sum midlertidig forskjeller som påvirker skattegrunnlaget
Fremførbart underskudd
Grunnlag for utsatt skatt i balansen
Utsatt skatt (27%)
Utsatt skattefordel (27%)

2 013
13 227
9
-686
-12 549
1
0,3
2 013
-78
175
298
291
686
686
185
-

Årets skattekostnad
Betalbar skatt
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag
Endring i utsatt skatt
Sum skattekostnad

2 013
0,3
3 514
185
3 699

Vurdering av årets skattekostnad
Regnskapsmessig resultat før skatt:
her av 28%
Regnskapsmessig skattekostnad:
Sum forskjell:

13 227
3 704
3 699
4

Forskjellen forklares med:
28% av permanente forskjeller
Endring av skattesats fra 28 % til 27%
Sum forklaring:

2
-7
-4

2012
-

Endring
78
-175
-298
-291
-686
-686
185
-
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Note 31: Egenkapital
(Beløp i TNOK)

31.12.2013
Egenkapital pr. 01.01.2013:
Innbetalt ved stiftelse av selskapet
Innbetalt ved kapitalforhøyelse
Mottatt / avgitt konsernbidrag
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.2013:

Aksjekapital
60 000
837 500

Overkurs
-

Annen
innskutt EK
-

412 500
9 035

897 500

Annen EK
-

412 500

9 035

-9 035
9 528
493

Sum EK
60 000
1 250 000
9 528
1 319 528

Aksjonærinformasjon og resultat pr. aksje
OBOS-banken er et heleid datterselskap av OBOS Finans Holding AS. Selskapets aksjekapital på kr.
897.500.000,- består av 8.975 aksjer pålydende kr. 100.000,-. Resultat per aksje i 2013 var kr. 1.062,Konsernforhold
Selskapet inngår i OBOS-konsernet hvor OBOS BBL er morselskap. Forretningsadresse er Hammersborg
torg 1 i OSLO. Konsernregnskap finnes på nettstedet www.obos.no

Note 32: Hendelser etter balansedag
Det foreligger ingen vesentlige hendelser etter balansedato 31.12.2013 som kan påvirke regnskapet for
OBOS-banken.
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