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1 Innledning
Denne rapporten inneholder informasjon om risikostyring og kapitaldekning i henhold til kravene i
kapitalkravsforskriften om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3). Fjorårets Pilar 3-rapportering ble
dekket i Finansprospektet for OBOS-konsernet. Informasjonen som fremkommer i rapporten er basert på tall per
31.12.2014 hvis ikke annet fremkommer. Rapporten vil bli oppdatert årlig.
OBOS-banken AS er en norsk forretningsbank, stiftet den 22. mai 2013. Med virkning fra 20. november 2013 ble
spare- og utlånsvirksomheten i OBOS BBL overført til OBOS-banken, noe som markerte oppstarten som ordinær
bank. OBOS-banken er 100 % eiet av OBOS Finans Holding AS, og inngår i OBOS-konsernet hvor OBOS BBL er
morselskap:

Figur 1: Organisasjonskart

Det strategiske grunnlaget for OBOS-banken er å tilby et helhetlig banktilbud til privatmarked og bedriftsmarked,
med vekt på bolig og eiendom. Produktspekteret dekker alle ordinære bankprodukter som lån, kreditter,
betalingsformidling, kort og innskudd. OBOS-banken er registrert og hjemmehørende i Norge, har forretnings- og
besøksadresse på Hammersborg Torg 1 i Oslo, og har ikke filialer utover denne. Banken hadde 50 ansatte per
31.12.2014.
Banken har ingen datterselskaper og konsoliderer dermed ikke. Banken benytter Eika Boligkreditt for tilgang til
OMF-markedet. Eierskapet til Eika Boligkreditt ligger i OBOS BBL, som per 31.12.2014 eide 13,9%. OBOS-banken
har utelukkende formidlet lån fra bedriftsmarkedsporteføljen.
Banken har ingen utlåns- eller garantiengasjementer med OBOS BBL eller andre selskaper i konsernet per
31.12.2014. OBOS-banken tilbyr finansiering til selskaper i konsernet og tilknyttede selskaper på markedsmessige
vilkår etter ordinær kredittvurdering. Regelverk om store engasjementer tilsier imidlertid at banken har
begrenset kapasitet med hensyn på eksponering mot OBOS-konsernet inkludert tilknyttede selskaper.
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2 Utviklingstrekk 2014
2014 var OBOS-bankens første hele driftsår etter at OBOS’ spare- og utlånsvirksomhet i november 2013 ble
overført til OBOS-banken. De viktigste hendelser og utviklingstrekkene i 2014 for banken var:







Samlet forvaltningskapital har vokst fra 13,41 mrd. kroner ved inngangen til 2014 til 16,84 mrd. kroner per
31.12.14. Dersom man inkluderer lån formidlet til Eika Boligkreditt har forretningskapital økt fra 21,42 mrd.
kroner til 24,38 mrd. kroner.
Den 11. juli 2014 inngikk OBOS-banken en avtale med BNP Paribas Fortis SA/NV om kjøp av bankens
privatkundeportefølje i Norge. Porteføljens størrelse hadde en nominell verdi på ca. 2 mrd. kroner på
avtaletidspunktet. Kjøpet medførte at banken økte sin utlånsmasse og sikret en bedre kapitalsutnyttelse.
Kunde- og kredittporteføljen passer godt inn i bankens eksisterende portefølje. En liten andel av BNPs
portefølje bestod av misligholdte utlån, som OBOS-banken overtok som en del av avtalen.
Bankens kapitaldekning og innskuddsdekning har historisk sett vært høy. Etter at banken fikk konsesjon
høsten 2013, har man tilstrebet å innrette kapitaldekning og innskuddsdekning mot nivåer som vil bedre
konkurransekraften. Ved årsskiftet er kapitaldekningen 16,4%, utelukkende bestående av ren kjernekapital.
Banken er nå nærmere langsiktige strategiske målsettinger, og kapitaldekningen vil stabiliseres på et nivå
med god buffer mot minstekravene, samt kraft til å vokse videre i tråd med strategien. Banken jobber fortsatt
med strukturering av balansen etter en langsiktig strategisk plan. Uvektet kjernekapitalandel var på 6,2 %
ved utgangen av 2014, som gir god margin i forhold til foreslått minstekrav på 3 %.
Som relativt nyoppstartet, jobber banken kontinuerlig med forbedring av prosesser, organisasjon og
understøttende verktøy og teknologi. Banken kapitaliserer i betydelig grad på virksomheten og kompetansen
i tidligere OBOS Lån & Spar, som har vært bygget gjennom flere tiår. Det er likevel naturlig i en
innkjøringsperiode å stå overfor nye oppgaver knyttet til ordinære banktjenester. Banken har imidlertid på
kort tid lykkes med en målrettet rekruttering av gode ressurser som har tilført kompetanse på alle relevante
områder. Bemanningen er p.t. tilfredsstillende og fokus er nå på konsolidering av organisasjonen. Det er
videre valgt trygge og robuste systemløsninger og man er godt tilfreds med både stabilitet og måten disse
løsningene understøtter virksomheten på. Det var gjennomgående god kvalitet i drift, styring og kontroll i alle
deler av banken i første hele driftsår.

Makrobildet er preget av oljeprisfall, boligprisvekst, rentefall og kronekursfall:








Norsk økonomi er inne i en lavkonjunktur, og det ventes lav BNP-vekst i år. Markant fall i oljeinvesteringene
og en kraftig nedgang i oljeprisen som forsterker nedgangen i etterspørselen fra oljesektoren, bidrar til dette.
Oljeprisen har falt med om lag 47 prosent fra et gjennomsnitt på 109 US dollar i første halvår 2014, til ca. 58
US dollar per 31.12.2014.
Oljeprisen synes nå å ha passert bunnen, og ventes å øke gradvis utover året og neste år. Det reduserer
risikoen for ytterligere svekkelse av norsk økonomi. Nedgangen i etterspørselen fra oljesektoren har resultert
i en rask nedgang i lønnsveksten, betydelig svekkelse av kronen, men nesten ingen økning i arbeidsledigheten
så langt.
Boligmarkedet har vært preget av høy omsetning og god prisvekst. Lav rente, god tilgang på kreditt, knapphet
på boliger i enkelte områder samt mangel på gode avkastningsmuligheter, taler for at mer penger kanaliseres
til eiendomsmarkedet. Samlet trekker disse faktorene i retning av økte boligpriser. Boligprisene har utviklet
seg mer moderat de siste månedene, og denne utviklingen ventes å fortsette siden antall boliger for salg antas
å øke. Selv med en flat prisutvikling resten av året, vil vi få en markant boligprisvekst fra i fjor til i år, trolig en
årsvekst på om lag 5-6%. Det selges svært mange boliger, og særlig er etterspørselen i flere av de store byene
høy. Nyboligsalget har tatt seg kraftig opp, og dette har igjen gitt økt igangsetting av boliger. Økt boligtilbud
kan dempe prisveksten neste år. Det ligger an til større regionale forskjeller.
Det ligger an til enda lavere styringsrente framover. Lav rente hos våre handelspartnere, svak vekst i norsk
økonomi, lavere lønnsvekst, utsikter til prisvekst under Norges Banks inflasjonsmål, er bl.a. noen av faktorene
som kan trekke styringsrenten ned.

Den regulatoriske utviklingen er for det første preget av innføringen av CRD IV/Basel III, med virkemidler som
øker bankenes generelle motstandskraft. Dette inkluderer økte krav til ren kjernekapital og økte krav til
bufferkrav. For det andre har Finanstilsynet innført virkemidler som øker kapitalkravet på visse typer utlån,
herunder pilar 1-virkemidler gjennom tilstramming av IRB-modeller. OBOS-banken benytter standardmetoden og
er således ikke berørt av denne innstrammingen. Tilsynspraksis gjennom pilar 2-virkemidler er også strammet
inn. For det tredje vurderes nå virkemidler som direkte begrenser tilbudet av kreditt. Dette inkluderer sterkere
kontroll med belåningsgrad, gjeldsbelastning i forhold til inntekt samt gjeldsbetjeningsevne.
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3 Kapitaldekning
3.1 Ansvarlig kapital
OBOS-bankens ansvarlige kapital består utelukkende av ren kjernekapital. Følgende poster inngår:
Beløp i tusen kroner
Innbetalt aksjekapital
Overkurs
Opptjent EK i form av tilbakeholdte resultater
Fradrag for immaterielle eiendeler
Sum ren kjernekapital
Annen godkjent kjernekapital
Sum kjernekapital
Tilleggskapital
Sum ansvarlig kapital

31.12.2014

31.12.2013

897 500
412 500
94 367
-85 738
1 318 628
0
1 318 628
0
1 318 628

897 500
412 500
9 308
-48 346
1 270 962
0
1 270 962
0
1 270 962

Tabell 1: Ansvarlig kapital

3.2 Beregningsgrunnlag
OBOS-bankens beregningsgrunnlag for kredittrisiko er basert på standardmetoden og ikke interne målemetoder.
Beregningsgrunnlaget er fordelt på engasjementskategorier som følger:
Beløp i tusen kroner

31.12.2014

31.12.2013

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

0
0
0
0
0
108 490
0
0
5 656 195
28 096
0
59 858
0
0
289
1 778 087
7 631 014
0
0
397 875
397 875
27 938
27 938

0
0
6 992
0
0
168 757
0
0
4 027 489
0
0
38 983
0
0
0
1 706 836
5 949 057
70 156
70 156
397 875
397 875
0
0

Samlet beregningsgrunnlag alle risikoer Pilar 1

8 056 827

6 417 088

Tabell 2: Beregningsgrunnlag
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3.3 Kapitaldekning og kapitalmål
Kapitaldekning
Ren kjernekapitaldekning
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning

31.12.2014

31.12.2013

16,37 %
16,37 %
16,37 %

19,81%
19,81%
19,81%

Tabell 3: Kapitaldekning

Kapitaldekningen i virksomheten har historisk sett vært høy. Høsten 2013 hadde banken en kapitaldekning på
19,8 %. Banken har deretter innrettet kapitalstrukturen mot nivåer som vil gi oss bedre konkurransekraft og evne
til å tilby våre kunder konkurransedyktige betingelser. Samtidig vil det gi eierne en adekvat
egenkapitalavkastning. Per 31.12.2014 er kapitaldekningen 16,4 %, og er nå nærmere langsiktige strategiske
målnivåer. Kapitaldekningen vil nå stabiliseres på et nivå med god buffer mot minstekravene og med kraft til å
vokse videre i tråd med strategien. OBOS-bankens interne krav for kapitaldekning ligger 1,5 prosentpoeng over de
til enhver tid gjeldende myndighetsbestemte minimumskrav.
Fra 30. juni 2015 innføres 1 % motsyklisk buffer, og kapitalkravet inklusive buffere vil etter dette være 14,5 %. I
lys av denne utviklingen, har styret besluttet at det skal utstedes fondsobligasjon/ansvarlig lån for å bedre
kapitalsituasjonen og komplettere kapitalmiksen.

Tabell 4: Tilpasning til nye kapitalkrav

3.4 Uvektet kjernekapitalandel
Det regulatoriske minstekravet til uvektet kjernekapitalandel er ikke endelig utformet, men Baselkomiteen har
foreslått at kjernekapitalen skal utgjøre 3 % av summen av eiendelsposter og ikke-balanseførte poster. OBOSbankens uvektede kjernekapitalandel var 6,2 % per 31.12.2014. Dette gir god margin til det foreslåtte
minstekravet. OBOS-banken beregner nøkkeltallet etter gjeldende norske bestemmelser. Banken noterer at EUkommisjonen har vedtatt en kommisjonsforordning som trådte i kraft 18. januar 2015, som reviderer CRRs
artikkel 429. Endringen innebærer at konverteringsfaktorene fra standardmetoden for kredittrisiko benyttes for
poster utenom balansen. Med denne nye beregningsmetoden vil OBOS-banken etter foreløpige beregninger få
omtrent ett prosentpoeng bedret nøkkeltall for uvektet kjernekapitalandel. Av forsiktighetshensyn velger vi
imidlertid ikke å anvende denne metoden før den er tatt inn i Finanstilsynets veiledning for beregning av uvektet
kjernekapitalandel.
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4 Risikostyring i OBOS-Banken
OBOS-bankens risikostyring inkluderer identifikasjon, måling og vurdering av alle risikoer som kan påvirke
bankens målsettinger. Risikostyringen er en sentral funksjon i organisasjonen og omfatter hele virksomheten og
alle ansatte. Det overordnede formålet med risikostyringen er å sikre at banken oppnår de fastsatte mål, sikre
effektiv drift og håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål. Videre er det viktig å
sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet samt at banken opererer i samsvar med relevante lover,
regler og interne retningslinjer. Risikotaking er fundamentet for all bankdrift, og det er således viktig at
lønnsomhet vurderes i forhold til risiko.
Det er styrets oppgave å fastsette bankens risikoprofil. Risikoprofilen er et uttrykk for hvor mye risiko banken er
villig til å påta seg og skal dermed legge grunnlaget for bankdriften. Med dette som utgangspunkt, settes grenser
for hvor høy inntjeningen i banken kan være. Med lav risiko blir frihetsgradene færre, noe som i neste instans
reduserer inntjeningspotensialet. Bankens risikoprofil knyttes til de mest vesentlige risikokategorier og skal så
langt det er mulig uttrykkes i form av rammer for eksponering eller klare retningslinjer.
Banken har definert at virksomheten skal drives med lav risikoprofil. Det betyr at OBOS-banken kun skal påta seg
risiko som forstås, kan følges opp og som ikke vil skade bankens omdømme. Inntjening skal være et resultat av
bankens kundeaktiviteter.
Figuren nedenfor illustrerer OBOS-bankens styrende organer, samt konsept med tre forsvarslinjer for
risikostyring og internkontroll:

Figur 2: Styrende organer samt risikostyring og internkontroll i OBOS-banken

OBOS-bankens styre skal sikre at virksomhetsstyringen er organisert slik at den sikrer styring av risiko innenfor
vedtatt risikoprofil, og i samsvar med vedtatte strategier og retningslinjer. Styret har det overordnede ansvaret
for å påse at banken har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra dens risikoeksponering, samt sørge for at
banken er kapitalisert med hensyn på regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyring og internkontroll
er tilstrekkelig robust. Dette gjelder både i forhold til egen vurdering, men også at denne er i samsvar med lover
og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre strategier og
retningslinjer for risikostyringen innenfor definerte risikoområder. Strategiene revideres jevnlig av styret (minst
årlig).
OBOS-bankens risikoutvalg og revisjonsutvalg utgjøres av et samlet styre.
Ledelsen og administrasjonens oppgave er å tilpasse bankvirksomheten til den styrevedtatte risikoprofilen og
legge til rette for å oppnå et resultat som svarer til styrets resultatmål. Daglig leder har ansvar for at det er
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etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll som er basert på strategier og retningslinjer som er fastsatt
av styret. Daglig leder er ansvarlig for at det etableres et robust kontrollmiljø på alle nivåer i banken, og påser
gjennom en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer at disse er forsvarlig ivaretatt og i samsvar med
styrets retningslinjer. Daglig leder sørger videre for at bankens risikostyring og internkontroll er dokumentert i
henhold til lover, regler, forskrifter og vedtekter. Dette inkluderer en årlig gjennomgang av den samlede
risikosituasjonen som fremlegges til behandling i styret.
Førstelinjeforsvaret utøves av bankens forretningsområder privatmarked og bedriftsmarked, samt av andre
enheter som opptar eksponering mot forskjellige risikotyper. Forretningsområdene er den utøvende funksjonen
som har ansvar for daglig drift og oppfølging av gjeldende rutiner. Ledere for bedriftsmarkedet og privatmarkedet
skal aktivt vurdere hvorvidt risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt innen sine respektive
ansvarsområder. Det samme gjelder risikotakere knyttet til finansiering av bankens virksomhet, samt plassering
av bankens likviditetsportefølje.
Andrelinjeforsvaret utgjøres av risikostyring og compliance. Bankens risikostyringsfunksjon er organisert under
avdeling forretningsstøtte:
Banksjef

Økonomi/Finans

Privatmarked

Rådgivning
Privatmarked

Bedriftsmarked

Kundeservice
Bedriftsmarked

Forretningsstøtte

IT /
Betalingsformidling
Marked /
Digitalt

Kundeservice
Privatmarked

Risk /
Compliance

Depot

Figur 3: Organisasjonskart med organisering av risikostyringsfunksjonen

Bankens risikostyringsfunksjon er uavhengig og skal ikke være involvert i utøvelsen av tjenester og aktiviteter
som kontrolleres. Risikostyringsfunksjonen har ansvaret for å overvåke den totale risikosituasjonen og
rammeverket for risikostyring, herunder internkontroll og aggregering av risiko. Risikostyring har videre
ansvaret for å kontrollere at bankens risikostrategi og andre retningslinjer for risikostyring følges opp, at metoder
og verktøy knyttet til risikostyring videreutvikles samt ansvar for bankens ICAAP og Pilar 3-rapportering.
Risikostyringsfunksjonen har et tett samarbeid med forretningssiden for å kunne identifisere, måle og kontrollere
risiko. Bankens compliancefunksjon er også uavhengig og ikke involvert i utøvelsen av tjenester og aktiviteter
som kontrolleres. Compliancefunksjonen kontrollerer at banken oppfyller sine forpliktelser etter regelverket og
foretar regelmessige kontroller av at interne retningslinjer, prosedyrer og tiltak er tilstrekkelig effektive. Videre
vurderer compliance tiltak som må iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av regelverket samt sikrer at
relevante endringer i regelverket fanges opp. Compliance skal også følge opp at endringene innen rimelig tid før
de trer i kraft, gjøres kjent for relevante ansatte og tillitsvalgte i banken, og at bankens virksomhet tilpasses
endringene. Compliancefunksjonen gir råd og veiledning om bankens forpliktelser etter regelverket til bankens
ledelse, ansatte og andre som yter tjenester på vegne av banken. Ved introduksjon av nye produkter eller
vesentlige endringer i organisering, rutiner etc. vurderer compliancefunksjonen endringene i lys av regelverket.
Tredjelinjeforsvaret utgjøres av internrevisjonen, og er utkontraktert til EY. Internrevisjonen foretar systematiske
risikovurderinger og undersøkelser av internkontrollen for å sikre at den virker på en hensiktsmessig og
betryggende måte, og opererer uavhengig av administrasjonen. Internrevisor har møterett i styremøter. Styret
fastsetter årsplan basert på egen risikovurdering og EY gjennomfører prosjekter som løpende blir rapportert til
styret.
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5 Risikoområder
OBOS-banken har vedtatt en overordnet risikostrategi som gir en beskrivelse av hele bankens risikostyring og
risikoprofil. For de viktigste risikoområdene er det etablert egne strategidokumenter. I tillegg har banken etablert
et eget dokument for overordnet styring og kontroll som omhandler de overordnede prinsipper for de ulike
strategiene. Figuren nedenfor illustrerer denne sammenhengen:

Styring og kontroll

Risikostrategi

Strategi for
operasjonell risiko

Likviditetsstrategi

Kapitalstrategi

Strategi for
markedsrisiko

Kredittstrategi

Forretningsstrategi

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

For hver risiko er det definert risikoappetitt. OBOS-banken har lav risikoappetitt for samtlige områder:
Operasjonell
risiko

Likviditetsrisiko

Kredittrisiko

Markedsrisiko

Forretningsrisiko

Risikopolicy

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

I det følgende gis en mer detaljert beskrivelse av bankens strategier innenfor de viktigste risikoområder.

5.1 Kredittrisiko
5.1.1 Generelt
OBOS-banken tilbyr lån og garantier til privatmarkedet og bedriftsmarkedet, med hovedfokus på henholdsvis
OBOS-medlemmer og boligselskaper. OBOS-konsernet har høy kompetanse innen eiendom, og OBOS-banken
søker å kapitalisere på denne, noe som gjenspeiler seg i bankens utlånsportefølje. Eiendomsmarkedet, og spesielt
boligmarkedet, har tradisjonelt hatt lave tap, og grundig kjennskap til kundene og deres virksomhet bidrar også til
lav kredittrisiko for OBOS-banken.
Bankens geografiske virkeområde er definert som områder hvor OBOS driver sin virksomhet i form av
boligbygging, forvaltning eller næringsvirksomhet. Historisk har utlånsvirksomheten i OBOS-konsernet vært
konsentrert mot kunder i Oslo og Akershus. I de senere år er nedslagsfeltet utvidet, men den store hovedtyngden
av utlånsvolumet blir likevel i Oslo og Akershus.
Kredittrisiko defineres som fare for tap som følge av at OBOS-bankens kunder og andre motparters manglende
evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser. Risikoområdet kreditt omfatter motpartsrisiko,
verdiforringelsesrisiko og konsentrasjonsrisiko. Disse risikoene betraktes både på portefølje- og på individnivå.
Kredittrisiko er OBOS-bankens største risikoområde. Bankens samlede engasjementsbeløp var nær 22 mrd.
kroner per 31.12.2014:
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Beløp i tusen kroner

31.12.2014

Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og pengemarkedsfond
Finansielle derivater
Sum balanseposter (utlån, bankinnskudd og verdipapirer)
Stilte garantier
Ubenyttede kreditter
Innvilgede lånetilsagn
Sum utenombalanseposter

54 551
200 301
15 622 005
785 997
29 453
16 692 307
209 214
731 783
4 171 208
5 112 205

Samlet engasjementsbeløp

21 804 512

Tabell 5: Samlet engasjementsbeløp

Banken risikoklassifiserer utlån og garantier basert på engasjementenes belåningsgrad:
Klasse ID

Klasse navn

Brutto utlån

Ubenyttede

Garantier

Sum

Risikoklasse 1

Boliglån med pant <60%

Risikoklasse 2

Boliglån med pant 60-80%

Risikoklasse 3

10 398 355

407 408

3 457

10 809 220

66 %

2 790 145

159 951

2 950 096

18 %

Boliglån med pant 80-100%

719 046

159 030

890 061

5%

Risikoklasse 4

Næringslån med pant <80%

4 704

3

4 707

0%

Risikoklasse 5

Næringslån med pant >80%

-

0%

Risikoklasse 6

Boliglån uten pant

1 726 421

11 %

Risikoklasse 7

Næringslån uten pant

-

0%

Sum

1 710 824
15 623 073

5390
731 783

11 985

10 206
25 648

i%

16 380 504

Tabell 6: Risikoklassifisering av utlån og garantier

Risikoklasse 6, boliglån uten pant, er i all vesentlighet utlån til eierseksjonssameier med pant i fordringsmassen.
Banken jobber nå med et forbedret risikorapporterings- og målesystem, for også å kunne risikoklassifisere
utlånene gjennom en vurdering av både sannsynlighet for mislighold og tap gitt mislighold per kunde.
OBOS-banken har definert lav appetitt for kredittrisiko og har en konservativ utlånspolicy. Tap på utlån skal over
tid maksimalt utgjøre 0,2 % av forvaltningskapitalen. Bankens kredittstrategi er vedtatt av styret, og denne
vurderes minimum årlig.
OBOS-bankens kredittvirksomhet reguleres gjennom kredittstrategi og er operasjonalisert i bankens
kreditthåndbok. Lån innvilges kun til kunder med dokumentert betjeningsevne og vilje. Kunden skal være i stand
til å betjene sin gjeld med løpende inntekter/inntjening. Spesifikke rammer vedrørende betjeningsevne- og vilje er
fastlagt i kreditthåndboken. Utlån skal ha tilfredsstillende sikkerhet innenfor et forsvarlig verdigrunnlag og
vedtatte interne rammer.

5.1.2 Bedriftsmarkedet
OBOS-bankens balanseførte bedriftsmarkedsportefølje var 8 064,7 mrd. kroner per 31.12.2014. I tillegg til egen
portefølje har OBOS-banken formidlet 7 539,5 mrd. kroner til Eika Boligkreditt. OBOS-bankens utlån til
bedriftsmarkedet har generelt lave belåningsgrader. Tabellen under illustrerer denne fordelingen:
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Tabell 7: LTV Bedriftsmarkedet (Eks. lån overført Eika Boligkreditt)

Utlån til bedriftsmarkedet består i hovedsak av utlån til boligselskapskunder forretnings-/regnskapsført av
selskap i OBOS-konsernet eller boligbyggelag tilknyttet NBBL. Boligselskapskunder som ikke er tilknyttet
forannevnte vurderes etter egne kriterier. Selskapsstrukturer som normalt finansieres inkluderer:





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

Per 31.12.2014 bestod utlånsmassen i bedriftsmarkedet stort sett av borettslagslån som er regnskapsført eller
forvaltet av OBOS:
Organisasjonsformer

Tilknytning
3%

18 %

9%

73 %

97 %

Borettslag 73 %
Boligaksjeselskaper 9 %
Sameier 18 %

Regnskapsført eller forvaltet av OBOS
Ikke tilknyttet OBOS

Figur 5: Organisasjonsformer og tilknytning for utlånsmasse bedriftsmarked

Det kan også ytes finansiering til utbyggingsselskaper med annen selskapsstruktur enn boligselskaper i
utbyggingsprosjekter i regi av OBOS (egenregi/samarbeidsprosjekt).
I tillegg kan det også ytes finansiering til selskaper som driver med utleievirksomhet relatert til boligformål.
Finansiering til formål med kombinasjon av bolig og næring og kunder som drifter utleievirksomhet gjennom et
lovpålagt registrert selskap kan også vurderes. Boligselskapenes gjeldsbetjeningsevne og soliditet er avgjørende
elementer i kredittvurderingen. Lån sikres med pant i boligselskapets eiendom. Til boligselskaper ytes
prosjektlån, nedbetalingslån til finansiering av nybygg, vedlikehold og rehabilitering, kassekreditter og
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byggherregarantier. Utlån og garantier til borettslag og boligaksjeselskaper gis med full pantesikkerhet. Utlån og
garantier til boligsameier gis uten sikkerhet (blanco) eller mot factoringpant.

5.1.3 Privatmarkedet
OBOS-bankens balanseførte privatmarkedsportefølje var 7 557,3 mrd. kroner per 31.12.2014.
OBOS-bankens typiske kunde i privatmarkedet er OBOS-medlem, bosatt i Oslo eller Akershus og har
nedbetalingslån med pant i bolig. Utlånsmassen gjenspeiler OBOS-bankens strategiske fundament, dvs. å
prioritere det forretningspotensial som ligger i OBOS’ medlemsmasse. Den geografiske fordelingen kan illustreres
som følger:
Oslo 63 %
7%

Akershus 18 %

5%

Nordland/Troms/Finnmark 1 %

4%

Hedmark/Oppland/Buskerud 4 %
Agder/Telemark 1 %

18%
63%

Trøndelag 2 %
Østfold/Vestfold 5 %
Møre og Romsdal/Sogn og
Fjordane/Hordaland/Rogaland 7 %

Figur 6: Geografisk fordeling PM-porteføljen

Det siste året har omfanget av utlån til kunder som ikke er OBOS-medlemmer økt noe, i takt med at
markedsføringen ikke lenger begrenser seg til medlemsmassen. OBOS-medlemmer utgjør likevel fortsatt 72 % av
utlånsvolumet innen privatmarkedet. OBOS-medlemmer gis gunstigere vilkår enn ikke-medlemmer:

14%

14%

Ansatte i OBOS

OBOS-medlemmer

72%

Ikke OBOS-medlemmer

Figur 7: PM kundefordeling

Ved kredittvurderinger er kundenes betjeningsevne den viktigste vurderingsparameteren. Betjeningsevnen
vurderes for å sikre at denne er tilstrekkelig til å betjene gjeldsbelastningen. Som en del av vurderingen
vektlegges også stabiliteten på betalingsevnen. I tillegg til vurderes betalingsviljen, som baserer seg på interne og
eksterne data. Hovedregelen er at finansiering kun tilbys mot tilfredsstillende sikkerhet, det vil si pant i eiendom
med belåning godt innenfor eiendommens verdigrunnlag. Sikkerhetsobjektene skal være registrert i Norge.
Produktporteføljen består av boliglån, boliglån ung, rammelån, finansieringsbevis, mellomfinansiering,
prosjektfinansering, OBOS Nyboliglån samt OBOS LittExtra.
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Privatmarkedsporteføljen hadde følgende LTV-fordeling per 31.12.2014:
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Tabell 8: LTV Privatmarkedet

5.1.4 Mislighold og nedskrivninger
Banken foretar vurderinger av individuelle og gruppevise nedskrivninger i henhold til utlånsforskriften.
Nedskrivninger gjennomføres når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet, og kan ha
sammenheng med misligholdets alder. OBOS-banken definerer mislighold når kunden ikke har betalt forfalt
termin innen 32 dager. Misligholdte engasjementer per 31.12.2014 fordeler seg aldersmessig som følger:
Hovedstol, beløp i tusen kroner
1-31 dager
> 32 dager
Engasjementer med nedskrivninger
Sum hovedstol restanser og misligholdte engasjementer

31.12.2014
532 340
103 191
9 748
645 279

Tabell 9: Aldersfordelte restanser og mislighold

Basert på restanser og mislighold, samt øvrige objektive kriterier er det foretatt følgende nedskrivninger per
31.12.2014:
Beløp i tusen kroner
Nedskrivninger på individuelle utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån
Sum tapskostnader

31.12.2014
896
172
1 068

Tabell 10: Tap

5.2 Likviditetsrisiko og balansestyring
Likviditetsrisiko er risikoen for at OBOS-banken ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall, samt
risikoen for at banken ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk.
Samtidig vurderes risikoen for å ikke tilfredsstille regulatoriske krav. Likviditet er helt avgjørende for finansiell
virksomhet, men denne risikokategorien vil ofte være betinget av at andre hendelser, interne eller eksterne,
skaper bekymring for bankens evne til å gjøre opp for seg.
OBOS-banken har ikke eget boligkredittforetak, men er tilknyttet Eika Boligkreditt. Dette innebærer at banken
ikke selv utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Per 31.12.2014 besto bankens finansiering i all hovedsak av
egenkapital, innskudd og utstedt verdipapirgjeld. OBOS-banken søker å opprettholde en jevn forfallsprofil for
utstedt verdipapirgjeld:
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Tabell 11: Langsiktig finansiering, forfallsprofil

Som en følge av vekst og reprising av innskuddsprodukter har bankens innskuddsdekning gått noe ned i løpet av
året. Ved inngangen av 2014 var innskuddsdekningen 83,7 %, mens den var 72,6 % per 31.12.2014. Utviklingen er
i henhold til bankens langsiktige strategiske planer og målsetninger.
Banken hadde en likviditetsportefølje på 1,04 milliarder per 31.12.2014. Det vurderes at det langsiktige
likviditetsbehovet ligger noe over dette, og banken er derfor i en oppbyggingsfase med hensyn på
likviditetsbeholdningen.
Rammen for likviditetsrisikoen er lagt i OBOS-bankens Likviditets- og finansieringsstrategi, som revideres ved
behov og minst årlig. OBOS-bankens likviditetsrisiko skal være lav. Bankens likviditetsrisiko krever særskilt
oppfølging. En forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at disse
innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at man står ovenfor en vesentlig likviditetsrisiko. En
grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyternes tillit, er at banken alltid har tilstrekkelig likviditet til
å dekke løpende forpliktelser. Bankens business controller og avdeling Konsernfinans i OBOS har en utøvende
rolle i likviditetsstyringen. Disse enhetene har derfor et selvstendig ansvar i å utøve sine roller innenfor fastsatte
interne og eksterne rammer. Risk Manager i OBOS-banken har kontrollerende rolle og ansvar for overvåkning og
rapportering.
OBOS-banken skal ha en samlet likviditet som skal være tilstrekkelig til å dekke opp for likviditetsbehov som
skyldes:




Budsjettert likviditetsbehov neste 12 måneder, herunder refinansiering av eksisterende lån med
gjenstående løpetid på under 1 år
Uventet likviditetsbehov iht. gjeldende rammer (overlevelseshorisonter) og forutsetninger for
stresstester
Regulatoriske minstekrav

Det uventede likviditetsbehovet er definert gjennom egenutviklede stresstestmodeller som tar for seg fire ulike
scenarioer:





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

Rammene for stresstestene fastsettes i form av overlevelseshorisonter i de ulike scenariene. Stresstesten og
prognoseverktøyene danner sammen grunnlaget for å fastsette krav til likviditetsbufferens størrelse.
De regulatoriske minstekravene inkluderer Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net Stable Funding Ratio (NSFR).
LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen av likvide
eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører at
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institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I den
sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten på
innskuddene vil få økt betydning. Dette betyr at finansinstitusjonene i større grad må finansiere seg gjennom
lengre obligasjonslån. Regulatoriske minstekrav for LCR og NSFR er foreløpig ikke innført, men rapportering på
indikatorene pågår imidlertid allerede nå.
Det er også utarbeidet beredskapsplan for håndtering av likviditetskriser. Planen omhandler de utfordringer
bankens ledelse kan få i krisesituasjoner og er en del av likviditets- og finansieringsstrategien. Beredskapsplanen
tar utgangspunkt i tre krisesituasjoner (nivåer):
1.
2.
3.

Potensiell krise
Krise
Alvorlig krise

Potensielle eller reelle kriser kan være enten institusjonsspesifikke, dvs. at det kun er OBOS-banken eller OBOSkonsernet som opplever en likviditetskrise, eller generelle, dvs. at et flertall av markedsaktørene opplever en
krise. Dersom en krise har oppstått eller det oppfattes å være stor fare for at en likviditetskrise vil oppstå i løpet
av kort tid, skal tiltak for å unngå eller redusere effekten av en eventuell krise vurderes. Beredskapsplanen
definerer bankens beredskapsgruppe, samt retningslinjer for hvordan beredskapsgruppen skal opptre gitt
forskjellige kritikaliteter.

5.3 Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte framtidige inntekter som følge av endringer i markedspriser eller kurser. Risikoen oppstår hovedsakelig i forbindelse med bankens investeringer i verdipapirer og som følge av
innlånsvirksomhet gjennom utstedelse av verdipapirer.
OBOS-banken har definert lav appetitt for markedsrisiko i virksomheten. OBOS-banken tar ikke valutarisiko og
aksjerisiko. Per 31.12.2014 hadde banken således ingen slik eksponering. Markedsrisikostrategien inneholder
definerte posisjonsrammer. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for bankens aktiviteter i
kapitalmarkedet.
Bankens renterisiko oppstår som følge av mulige endringer i de underliggende markedsrentene, og er knyttet til
forskjeller i renteforfall på bankens innlåns- og utlånsvirksomhet, samt fra likviditetsbufferen i banken.
Bankens rentestyringsstrategi tilsier at banken skal søke å redusere renterisikoen så langt det lar seg gjøre
innenfor normal innlåns- og utlånsvirksomhet. Herunder blir renterisikoen ved fastrentelån til kunder redusert
ved å inngå rentesikringsavtaler. Banken har fastsatt konservative rammer for plassering av bankens
likviditetsbuffer og eventuell overskuddslikviditet, noe som begrenser bankens risiko knyttet til forvaltningen av
bankens likviditetsportefølje.
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:
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Beløp i tusen kroner
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Innskudd og fordringer på kredittinstitusjoner
Sertifikater og obligasjoner
Utlån, fastrente pr. konto
Flytende utlån
Derivater
Sum aktiva
Obligasjon, fastrente
Utstedt verdipapirgjeld, flytende rente
Flytende innlån (innskudd)
Renteswap IRS
Sum passiva
Totalt

31.12.2014
0
-166
-918
-818
-18 146
-28 168
-48 214
29 017
3 080
13 241
675
46 016
-2 199

Tabell 12: Sensitivitet av 1 % parallellskift i markedsrenter

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







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

Operasjonell risiko analyseres også som et ledd i bankens ICAAP hvor det beregnes kapitalbehov for operasjonell
risiko. Operasjonell risiko beregnes etter basismetoden med utgangspunkt i bankens gjennomsnittlige inntekter
de tre siste år.
OBOS-banken er bevisst på at man i en oppstartsfase har litt høyere operasjonell risiko enn hva man normalt vil
forvente. Denne risikoen er blant annet knyttet til ny selskapsstruktur, nye banksystemer samt omlegging av
rutiner og praksis fra den gamle utlåns- og innskuddsvirksomheten i OBOS BBL. I tillegg har banken en høy andel
nyansatte.
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko var MNOK 398 per 31.12.2014, som gir et kapitalkrav inklusive buffere
på MNOK 54.

5.5 Forretningsrisiko/Strategisk risiko
Forretningsrisiko er risiko knyttet til svingninger i resultatet på grunn av endringer i eksterne forhold som
markedssituasjonen, endrede reguleringer eller bortfall av inntekter som følge av svekket omdømme.
Håndteringen av OBOS-bankens forretningsrisiko skjer i første rekke gjennom strategiprosessen og ved løpende
arbeid for å ta vare på og forbedre bankens omdømme.
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