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Hovedtrekk i 2015

OBOS-konsernet har gjennom flere år levert
gode resultater. Resultatet før skatt i 2015 var
2 366,8 millioner kroner, mot 1 819,6 millioner kroner året før. Et meget solid driftsresultat var den viktigste årsaken til resultatet,
ikke minst drevet av et svært godt marked
for nye boliger, både i Norge og Sverige. I tillegg har OBOS realisert gevinster ved salg
av aksjer i Veidekke ASA og AF Gruppen
ASA. Samlet omsetning økte fra 6,33 milliarder kroner i 2014 til 9,53 milliarder kroner i
2015. Antall medlemmer nådde 393 923 ved
utgangen av året, opp 6,6 prosent fra året før.
Fusjonen med Ålesund Boligbyggelag bidro til
denne økningen og til at OBOS er stadig sterkere til stede i hele Norge.

OBOS fikk i 2015 et resultat på 2 366,8 millioner kroner.
OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de
største i Norden. I 2015 solgte konsernet 3 903 nye boliger, hvor OBOS' verdimessige andel utgjør 3 432 boliger.
I løpet av året fikk OBOS 23 668 nye medlemmer.
I tillegg fikk OBOS 5 924 nye medlemmer ved fusjonen
med Ålesund Boligbyggelag. Ved utgangen av året hadde
OBOS 393 923 betalende medlemmer.
OBOS foretok i 2015 et skifte av konsernsjef. Etter 32
år som konsernsjef gikk Martin Mæland av og ble etterfulgt
av Daniel Kjørberg Siraj. Han har jobbet i OBOS siden 2004
og har hatt flere stillinger i konsernet, senest som visekonsernsjef.
Salget av nye boliger var svært godt gjennom hele året.
Unntaket var Rogaland, som opplevde en svakere salgsutvikling på grunn av nedbemanninger og usikkerhet om
framtiden i oljesektoren. OBOS har i løpet av 2015 igangsatt 4 010 boliger og ferdigstilt 2 421 nye boliger i Norge
og Sverige. OBOS' verdimessige andel utgjør henholdsvis
3 492 igangsatte boliger og 2 259 ferdigstilte boliger. I
2015 solgte OBOS-konsernet 3 903 nye boliger i Norge og
Sverige, hvor OBOS' verdimessige andel utgjør 3 432 boliger, mot 2 931 boliger i 2014, med en verdimessig andel
tilhørende OBOS på 2 673 boliger. I Norge ble det solgt
2 379 boliger. I Sverige ble det solgt 1 524 boliger.
I Oslo steg prisene på bruktboliger gjennom 2015
med 7,3 prosent. Gjennomsnittsprisene for bruktboliger i
Oslo-området var ved utgangen av året 49 067 kroner per
kvadratmeter. På landsbasis steg prisene med 5,2 prosent.
Den sterke prisoppgangen gjennom 2014 fortsatte i de
første syv månedene av 2015. Deretter sank prisene svakt
og flatet ut i desember.
OBOS-bankens utlån til privatmarkedet utgjorde 9,35
milliarder kroner ved utgangen av 2015. Tilsvarende beløp
i 2014 var 7,56 milliarder kroner. Dette gir en vekst på 23,7
prosent for privatmarkedet i 2015.
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Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak bestående av
boligselskaper, utgjorde 10,26 milliarder kroner på egen
balanse ved utgangen av året, mot 8,06 milliarder kroner
året før. Dette gir en økning på 2,19 milliarder kroner i løpet
av 2015, og en vekst på 27,2 prosent. Inkluderes utlånsporteføljen overført til Eika Boligkreditt AS, utgjør veksten 14,1
prosent.
OBOS Forsikring har i 2015 utvidet forsikringsvirksomheten med salg av privat skadeforsikring i egen regi.
BWG Homes AB har endret navn til OBOS Sverige AB.
Navneendringen skyldes et ønske om en sterkere strategisk posisjon i Sverige. OBOS-konsernets sterke merkenavn vil bidra til dette.
OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. OBOS’ første småkraftverk, Kvitno Kraft, er ferdigstilt og ble offisielt åpnet
den 2. juli 2015 og har en forventet årlig produksjon på
32 GWh.
OBOS, som er en medlemseid virksomhet, legger vekt
på å følge anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Virksomheten omfatter en rekke områder som er
direkte avhengige av bred tillit i finansmarkedet, fra offentlige myndigheter og fra alle medlemmene. Styret har derfor
valgt, så langt det er relevant, «Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse» som prinsipper for utøvelse av
styring og ledelse.
OBOS har utarbeidet egne rapporter om eierskapsstyring og selskapsledelse og om samfunnsansvar. Begge
disse er å finne i denne årsrapporten.
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OBOS er et boligbyggelag som eies av medlemmene.
OBOS eier en rekke datterselskaper som er redskaper for
å gi gode tilbud til medlemmene og for å oppnå best mulig
økonomiske resultater. Betegnelsen OBOS-konsernet brukes for å omtale OBOS og datterselskapene, som i henhold
til regnskapsloven avlegger et konsernregnskap.
OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom
og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, bankvirksomhet, forsikring, utleie av eiendom og fornybar energi. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst
aktivitet i Oslo-regionen. Hovedkontoret er i Oslo.

Hendelser etter balansedagen
OBOS har inngått avtale om kjøp av Ulven AS og tilhørende tomteområdet på Ulven i Oslo på 280 mål. Avtalen
har virkning fra 1. februar 2016. Tomteområdet kan gi plass
til flere tusen boliger og mange attraktive arbeidsplasser.
Kjøpet utgjør en vesentlig investering.

Årsregnskapet
Resultatet før skatt i 2015 var 2 366,8 millioner kroner,
mot 1 819,6 millioner kroner i 2014. Resultatet etter skatt
utgjorde 2 182,4 millioner kroner, mot 1 556,9 millioner kroner i 2014. OBOS-konsernets samlede omsetning var 9,5
milliarder kroner. Resultatet skyldes et meget solid driftsresultat. I tillegg har OBOS i løpet av året solgt seg ned i
Veidekke ASA og AF Gruppen ASA, men er fortsatt største
aksjonær i begge selskapene. Salget av disse aksjene ga
en samlet gevinst i konsernet på 895,5 millioner.
OBOS-konsernet hadde en positiv netto kontantstrøm
på 328,5 millioner kroner i 2015. Operasjonelle aktiviteter
ga negativ kontantstrøm på 3,46 milliarder kroner, og kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var negativ med
2,38 milliarder kroner, i hovedsak innenfor eiendommer og
tomter. Finansieringsaktiviteter ga en positiv kontantstrøm
på 6,17 milliarder kroner.
Totalkapitalen var ved utgangen av året 52,29 milliarder kroner, sammenlignet med 43,47 milliarder kroner
året før. Oppgangen var på 20 prosent. Egenkapitalen i
OBOS-konsernet utgjør 14,64 milliarder kroner. Egenkapitalandelen per 31.12.2015 var 28,0 prosent mot 28,2 prosent ved utgangen av 2014.
OBOS gikk fra og med første kvartal 2015 over til å
rapportere etter internasjonale standarder for regnskap
og rapportering (forenklet IFRS). Fram til da hadde OBOS
rapportert etter norske regnskapsprinsipper (NGAAP).
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Hovedforskjellen mellom de to er at NGAAP er resultatorientert og baserer seg på historisk kost, mens forenklet
IFRS er balanseorientert og baserer seg på virkelig verdi.
Endringen vil i større grad gjøre de underliggende balanseverdiene i OBOS bedre synlig, og slik gjøre det enklere
både å måle og sammenligne OBOS med tilsvarende konsern. Med det nye prinsippet vil man mest sannsynlig oppleve større resultatsvingninger fra år til år. Dette forklares
av at verdiendring på investeringseiendom resultatføres,
og at boligprosjektene først inntektsføres ved ferdigstillelse etter IFRS i motsetning til løpende inntektsføring etter
NGAAP.
Styret vurderer konsernets egenkapital som tilfredsstillende og årets resultat som meget godt. Dette gir OBOSkonsernet et solid utgangspunkt for virksomheten i 2016.

Utvikling i egenkapitalen
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Forutsetning om fortsatt drift
OBOS har en solid posisjon i sine markeder, en sterk finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. I henhold til regnskapslovens § 3-3a er regnskapet avlagt under
forutsetning om fortsatt drift.

Virksomhetsområdene
Boligutvikling – Rekordhøyt boligsalg og flere store
prosjekter under bygging
Boligbyggingen i OBOS skjer i Norge gjennom selskapene OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebulandet og Block
Watne. OBOS-medlemmer har fortrinnsrett også til de nye
boligene som Block Watne legger ut for salg. I Sverige skjer
salget gjennom de landsdekkende varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan, som er eid av OBOS Sverige (tidligere BWG Homes AB), og gjennom Kärnhem. Virksomheten er samlet i divisjonen for boligutvikling.
Den operasjonelle omsetningen var i 2015 på 8,19
milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 4,41 milliarder kroner. Operasjonelt resultat før skatt var 385,9 millioner kroner mot 87,3 millioner kroner i 2014, hvor BWG
Homes-selskapene er inntatt resultatmessig fra og med
2. halvår.
I 2015 er det kjøpt tomter som kan gi cirka 3 700 boliger, hvorav OBOS’ økonomiske andel utgjør cirka 3 560
boliger. Konsernet eier, alene eller sammen med andre,
tomter som til sammen kan gi rundt 34 800 boliger i Norge
og 3 460 i Sverige.
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Disponering av årsresultatet
Morselskapet i OBOS hadde i 2015 et overskudd etter
skatt på 1 362,8 millioner kroner, mot 1 699,5 millioner
kroner i 2014. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i morselskapet:
Annen egenkapital:
Totalt disponert:

1 362,8 millioner kroner
1 362,8 millioner kroner
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Egenkapitalen i morselskapet OBOS utgjør 8,51 milliarder
kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 73,7 prosent per
31.12.2015.

* Inkluderer helårstall fra BWG Homes-selskapene
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Markedet for nye boliger var svært godt i 2015. Derfor la
OBOS i 2015 ut mange nye boliger for salg og startet også
byggingen av flere prosjekter. Rogaland og Stavangerområdet var et unntak fra dette. Her stoppet salget av nye
boliger nesten opp på grunn av krisen i oljeindustrien. Konsernet har satt i gang flere tiltak for å holde salget i gang,
blant annet ved å ta kundens gamle bolig i innbytte. Dette
har allerede ført til flere salg.
I alt ble det i Norge i 2015 solgt 2 379 nye boliger med
forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, mot 1 045 i 2014. I
2015 ble 1 703 boliger lagt ut for salg med forkjøpsrett for
OBOS-medlemmer. I Block Watne ble det avholdt 16 salgsmøter i 2015, hvor 45 medlemmer benyttet sin fortrinnsrett
til boligene.
I Sverige ble det solgt 1 524 boliger i 2015, mot 1 235 i
2014.
I Norge ble det igangsatt bygging av 2 482 boliger og
ferdigstilt 1 329. Tilsvarende tall i 2014 var 1 766 og 1 789
boliger. Av de igangsatte boligene i 2015 er OBOS’ andel
1 964 boliger, mens av de ferdigstilte boligene er OBOS’
andel 1 167 boliger. I Sverige ble det igangsatt bygging av
1 528 boliger og ferdigstilt 1 092 boliger.

31.12.2015. I Sverige har OBOS-konsernet 954 boliger
under produksjon. Antall usolgte boliger under produksjon
var 24 ved årsskiftet, mens det var 26 usolgte, ferdigstilte
boliger.
OBOS har flere store boligprosjekter under bygging,
og det ble i alle disse ferdigstilt og igangsatt nye salgs- og
byggetrinn. Det gjelder blant annet i Kværnerbyen i Oslo,
på Fornebu og i Ladebyen i Trondheim.
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Ved utgangen av året har OBOS-konsernet i Norge
3 479 boliger (OBOS’ andel 2 672) under produksjon.
Antallet usolgte boliger i prosjekter som er under produksjon eller har en vedtatt byggestart, er ved årsskiftet
1 236. Av disse utgjør OBOS’ andel 987 boliger. OBOS’
andel av ferdigstilte og usolgte boliger er 186 boliger per
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For Fornebulandet har Bærum kommune, i forståelse
med OBOS, søkt om forlengelse av det eksisterende
avtaleverk fra 2003 som gjelder fordeling av kostnader til
infrastruktur for videre utbygging på Fornebu. Kommunalog moderniseringsdepartementet har nå sagt ja til at OBOS
og Bærum kommune kan inngå en ny utbyggingsavtale om
økonomiske bidrag fra OBOS til oppføring av sosial infrastruktur på Fornebu. OBOS’ forutsetning for å inngå en slik
avtale er at antall boliger som kan bygges på våre tomter
på Fornebu økes med minimum 2 400 boliger.
OBOS Sverige – Navneskifte for å styrke posisjonen
BWG Homes AB skiftet i desember navn til OBOS Sverige
AB. Dette er eierselskapet til de landsdekkende varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan, og er en av de
største småhusaktørene i Sverige. Navneendringen skyldes et ønske om en sterkere strategisk posisjon i Sverige.
OBOS-konsernets sterke merkenavn vil bidra til dette.
Boligene skal fortsatt markedsføres og selges under sine
egne merkenavn.
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Forvaltning og rådgivning – fem prosent flere boliger forvaltet
Forvaltning og rådgivning omsatte operasjonelt for 693,9
millioner kroner i 2015 og fikk et operasjonelt resultat før
skatt på 168,5 millioner kroner, mot 172,7 millioner kroner
i 2014. Forvaltningsvirksomheten gir muligheter til å selge
inn tjenester også fra andre forretningsområder i OBOS,
som for eksempel tekniske tjenester fra OBOS Prosjekt AS,
banktjenester fra OBOS-banken og forsikringstjenester fra
OBOS Forsikring.
Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 3 243 boligselskaper med til
sammen 199 090 boliger. Dette gir en økning på 9 343
boliger i løpet av 2015, tilsvarende ca. 5 prosent. Dette
inkluderer boligene som kom gjennom fusjonen med
Ålesund BBL. Unntatt Ålesund er veksten på 6 249 boliger.
Videre har konsernet regnskaps- og innkrevingsavtaler
som omfatter ytterligere 12 096 boliger, hovedsakelig mindre borettslag og sameier.
Per 1. januar 2016 forvaltet OBOS 89 187 boliger i
OBOS-tilknyttede borettslag. OBOS oppleves som en
trygg og seriøs forretningsfører og har en god tilstrømming
av boligselskaper fra andre forvaltere.
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I 2015 kjøpte OBOS Prosjekt 60 prosent av aksjene
i Stema Rådgivning, som er et norsk, rådgivende ingeniørselskap og tilbyder av tjenester innenfor prosjektadministrasjon og taksering. Selskapet legger særlig vekt på
prosjekter innenfor oppføring av næringsbygg og samferdselsanlegg, både i privat og offentlig sektor.

Bank, forsikring og eiendomsmegling
Virksomheten viser et operasjonelt resultat før skatt på
126,1 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 167,6
millioner kroner.
Bank – Kraftig utlånsvekst i marked med hard konkurranse
OBOS-banken er en fullservicebank med vekt på bolig og
eiendom. Banken er landsdekkende, men markedsinnsatsen på privatmarkedet prioriteres i de områder hvor kjennskapen til OBOS er høyest, primært Oslo og Akershus.
Andre geografiske områder bearbeides gjennom aktiviteter i samarbeid med andre enheter i OBOS-konsernet og
digitale kanaler. Unge OBOS-medlemmer og nyboligkjøpere er høyt prioritert. Hovedfokuset i bedriftsmarkedet vil
fortsatt være å øke markedsandelen blant boligselskapene.
OBOS-banken eies 100 prosent av OBOS, og virksomheten har ca. 60 ansatte. I tillegg benyttes konserntjenester fra OBOS. OBOS-banken oppnådde i 2015 et
operasjonelt resultat på 100,0 millioner kroner, mot 116,2
millioner kroner i 2014. Dette er en reduksjon i resultatet på
16,2 millioner kroner fra året før. Dette forklares i hovedsak
av netto negativ verdiendring på finansielle instrumenter.
Banken har i samme periode hatt en kraftig utlånsvekst på
4 milliarder kroner, en økning på 17,2 prosent, fordelt med
henholdsvis 2,2 milliarder kroner på bedriftsmarkedet og
1,8 milliarder kroner på personmarkedet, hvorav 7,6 millioner kroner i Eika Boligkreditt. I hele 2015 har det vært hard
konkurranse i bankmarkedet med pressede marginer på
begge forretningsområdene.
Banken har tilgang til markedet for obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF) gjennom avtalen med Eika Boligkreditt
(EBK). EBK eies direkte av OBOS og aksjonærbankene i
Eika-gruppen. OBOS er største aksjonær med en eierandel
på 11,82 prosent. Styret i OBOS-banken har besluttet å
etablere et heleid boligkredittselskap og OBOS-banken er
innvilget konsesjon. Eika Boligkreditt vil fortsatt benyttes
som finansieringskilde for OBOS-banken.
OBOS-banken tilbyr gunstige låne- og sparerenter.
Utlån til personmarkedet var 9,35 milliarder kroner ved
utgangen av 2015, mot 7,56 milliarder kroner i 2015. Dette
gir en vekst på 23,5 prosent for privatmarkedet i 2015.
Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak bestående av boligselskaper, utgjorde 10,26 milliarder kroner på samme
tidspunkt, mot 8,06 milliarder kroner året før. Dette gir
en økning på 2,19 milliarder kroner i løpet av 2015, og en
vekst på 27,2 prosent. Sum utlån utgjorde til sammen 19,61
milliarder kroner på egne bøker, en økning på 25,5 prosent
fra året før. I tillegg er det formidlet lån til EBK på 7,55 milli-
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arder kroner. Sum utlån, inkl. EBK, var ved årsskiftet 27,15
milliarder kroner, mot 23,16 milliarder i 2014. Det ga en total
utlånsvekst på 17,2 prosent.
Sum spareinnskudd fra privatkunder og boligselskaper
var på 11,02 milliarder kroner ved utgangen av året, mot
11,17 milliarder kroner i 2014. Alle spareinnskudd under
2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.
Forvaltningskapitalen og forretningskapitalen ved utgangen av 2015 var henholdsvis 22,66 milliarder kroner
og 30,21 milliarder kroner.

Utlån OBOS-banken

9,35 mrd. kroner  Personmarkedet
10,26 mrd. kroner  Bedriftsmarkedet
7,55 mrd. kroner  Lån formidlet til
Eika Boligkreditt

Forsikring – Salg av privat skadeforsikring startet opp
OBOS Forsikring AS selger bygningsforsikring til OBOSkonsernets forvaltningskunder, og har en markedsandel på
nær 30 prosent av boliger forvaltet av OBOS-konsernet.
Selskapets inntreden på markedet har skapt en sunn
konkurranse til fordel for boligselskapene. Forsikringsselskapet har i tillegg konsesjon til å tilby forsikring til
øvrige boligselskaper i Norge, samt privat skadeforsikring.
Skadefrekvensen og skadeutbetalingene er stabile, og de
har vist en god utvikling over flere år.
OBOS Forsikring har i 2015 utvidet forsikringsvirksomheten med salg av privat skadeforsikring i egen regi.
Forsikringsselskapet har derfor investert i nytt forsikringssystem (TIA), og det er etablert ny organisasjon for denne
delen av virksomheten. Salg av privat skadeforsikring startet 1. oktober i 2015. OBOS Forsikring overtar i 2016 en
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portefølje på drøye 10 000 privatkunder som tidligere har
vært forsikret av en underleverandør av OBOS. Det norske forsikringsmarkedet har vært preget av gode resultater
over mange år og det er forventninger til solid vekst for
selskapet i årene som kommer. Forsikringstilbudet vil være
spesielt gunstig for OBOS-medlemmer.
I 2015 hadde virksomheten et operasjonelt negativt
resultat før skatt på 16,0 mill. kroner mot et resultat på 12,4
millioner i 2014. Resultatet er i stor grad preget av at selskapet er inne i en investeringsfase knyttet til nytt forretningsområde.
Eiendomsmegling – Flere benytter forkjøpsretten
Boligsalget skjer gjennom de 17 avdelingskontorene til
OBOS eiendomsmeglere AS og i avdelingen for avklaring
av forkjøpsrett. OBOS omsatte 2 723 boliger gjennom
disse enhetene i 2015. Totalt omsatte virksomhetsområdet
operasjonelt for 163,1 millioner kroner i 2015 mot 155,5
millioner i 2014. Resultatet før skatt utgjorde 12,6 millioner
kroner, mot 21,3 millioner kroner i 2014.
I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 7 556
boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS eiendomsmeglere og andre meglerforetak. Ved omsetning av
leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 32 prosent av salgene i 2015, mot
27,9 prosent i 2014.
Næringseiendom – Fokus på å kombinere næring og bolig
Totalt eier OBOS-konsernet om lag 565 000 kvadratmeter
næringseiendom. OBOS Forretningsbygg AS er investert
hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler,
hoteller, sykehus og skolebygg. I tillegg forvalter konsernet
3,0 millioner kvadratmeter næringseiendom for eksterne
kunder gjennom OBOS Basale AS. Virksomhetsområdet
omsatte i 2015 operasjonelt for 972,8 millioner kroner mot
787,6 millioner kroner i 2014. I 2015 var operasjonelt resultat før skatt 671,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014
var 594,6 millioner kroner. Tallene inkluderer verdijustering
av investeringseiendom.
OBOS Forretningsbygg spiller en viktig rolle i byutviklingsprosjekter. De fleste prosjekter i byer og tettsteder
er i dag en kombinasjon av bolig og næring. Blant annet
på Portalen, Jernbanegata-kvartalet i Lillestrøm, hvor bygging ble igangsatt i mars. Arbeidene omfatter boliger, et
hotell, kontorlokaler, butikker og en parkeringskjeller.
OBOS Forretningsbygg har hånd om næringsdelen, mens
boligdelen er et samarbeid mellom OBOS Nye Hjem og
Veidekke Boliger AS. Det var også OBOS Forretningsbygg
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som gjennomførte reguleringsarbeidet for nye Oppsal
senter i Oslo. Det nye senteret vil gi 200 nye boliger i regi
av OBOS Nye Hjem AS, mens OBOS Forretningsbygg vil
stå for utviklingen av næringsdelen. Det nye senteret vil
åpne høsten 2017.
Utleie av næringseiendom – Økt utleiegrad og første
sykehusbygg fullført
OBOS Forretningsbygg hadde i 2015 en ledighet i eiendomsmassen på 4,1 prosent, en nedgang fra 4,8 prosent
i 2014. OBOS har som en strategi å bygge mindre kjøpesentre der folk bor. Kjøpesentrene hadde en omsetning på
3,6 milliarder kroner, en økning på 165 millioner fra 2014,
tilsvarende 4,7 prosent.
Det har vært et godt år for hotellene Scandic Byparken
Bergen, HTL Karl Johan i Oslo og Scandic Ørnen i Bergen.
Blant annet hadde Ørnen Hotell sitt første hele driftsår.
Belegget ble 62 prosent, en økning fra 56 prosent (kun syv
måneders drift i 2014) og forventes å øke ytterligere etter
hvert som markedsposisjonen blir ytterligere innarbeidet.
For Oslo universitetssykehus fullførte OBOS Forretningsbygg i 2015 sitt første sykehusbygg. Det ligger på
Mortensrud i Oslo og er et sykehus for rusomsorg, barneog voksenpsykiatrien og med døgnplasser som skal dekke
Oslo øst.
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) på Ullern
åpnet i august 2015. Bygget huser ny skole for Ullern
videregående, lokaler for sykehuset, kreftregistret og
OCCI. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utstillingsplassen AS, SIVA, Industrifinans, Forskningsstiftelsen og
OBOS Forretningsbygg. OBOS har sponset OCCIs kreftforskningslaboratorium med fire millioner kroner til innredning og utstyr.
Aksjeinvesteringer – Fortsatt satsing på strategiske
eierposisjoner
Aksjeinvesteringene i OBOS-konsernet viser et operasjonelt resultat før skatt på 1,24 milliarder kroner mot 777,3
millioner kroner i 2014. Konsernets strategiske aksjer i
entreprenørvirksomhet, samt finansielle aksjeplasseringer, er samlet i morselskapet. Eierskapet i entreprenørselskapene gir OBOS verdifull kompetanse og kunnskap om
entreprenørvirksomhet som bidrar til at OBOS blir en mer
effektiv byggherre.
Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi
på 5,69 milliarder kroner, mot 4,47 milliarder i 2014. De
største aksjepostene er i entreprenørselskapene AF Gruppen ASA og Veidekke ASA. OBOS foretok i 2015 nedsalg

i begge selskapene. Salget av disse aksjene ga en samlet
gevinst i konsernet på 895,5 millioner. Ved årsskiftet var
markedsverdien av disse to investeringene 4,76 milliarder
kroner, 3,77 milliarder mer enn de bokførte verdiene.
OBOS er fortsatt største aksjonær i begge selskapene,
med styreposisjoner begge steder. Disse to aksjeinvesteringene bidrar også til å oppfylle konsernets hovedformål,
å skaffe bolig til medlemmene, gjennom det betydelige
antall boliger som disse selskapene igangsetter.
OBOS tegnet seg i 2015 for aksjer i børsintroduksjonen
av det rådgivende ingeniørselskapet Multiconsult ASA.
OBOS var ved utgangen av året nest største aksjonær i
Multiconsult, med en eierandel på 5,24 prosent. Markedsverdien av denne investeringen var ved utgangen av året
148,5 millioner kroner.
Miljøinvesteringer – Satsing på fornybar energi
OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper
innenfor miljø og fornybar energi. Investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS. OBOS
har som mål å bli selvforsynt med fornybar energi, samt å
kunne tilby miljøvennlig kraft til medlemmene og kundene.
OBOS har målsetning om å produsere et årlig kraftvolum
på 650 GWh. Investeringer i fornybar energi skal for øvrig
ha en ordinær forretningsmessig utvikling med god lønnsomhet.
OBOS Energi utvikler og bygger små vannkraftverk
og har eierandeler i ett kraftverk i drift og 20 utviklingsprosjekter. Vannkraftprosjektene har tidligere vært samlet
i det heleide datterselskapet Tyngdekraft AS. I 2015 ble
Tyngdekraft AS fusjonert inn i OBOS Energi.
Samlet forventes kraftverkene i porteføljen å ha en
årlig produksjonskapasitet på cirka 390 GWh. OBOS’
første anlegg, Kvitno Kraft, er ferdigstilt og ble offisielt
åpnet den 2. juli 2015 og har en forventet årlig produksjon
på 32 GWh. Målet er at samtlige prosjekter skal være ferdig
utbygget i god tid før utløpet av el-sertifikatfristen i 2021.
I tillegg til kraftutbygging i egen regi har OBOS en
avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh.
Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012 og
har en varighet på 20 år.

Risiko og risikostyring
OBOS er gjennom sin virksomhet utsatt for ulike typer risikoer som operasjonell risiko, finansiell risiko og markedsrisiko. Innenfor disse hoveddelene vil det være en rekke
ulike risikoelementer. Ved organisering av virksomheten
er det lagt vekt på gode kontrollsystemer som skal sikre
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 Kanalbygg 3 og 4 i Rolfsbukta ble
ferdigstilt høsten 2015, og er det aller siste
byggetrinnet i Rolfsbukta.
 Block Watne-prosjektet Sørbøhagane
ligger ved Stokkalandsvatnet i Sandnes.
17 av 22 boliger var solgt og ferdigstilt i
desember.

 Franciskvartalet er det femte ferdige
kvartalet i Kværnerbyen, ett av de store
transformasjonsprosjektene i Oslo sentrum.
Det består av fire blokker med til sammen
131 leiligheter, ligger rett ved vannspeilet
har et flott gårdsrom og et amfi mellom
husene.

 Modulhuset Villa Nybro fra SmålandsVillaen som ble satt opp Luleå i Nord-Sverige
i 2015.
 Kvartalet Tastarustå i Stavanger har 235
leiligheter som omkranser en felleshage. De
siste boligene ble ferdigstilt våren 2015.
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 Prosjektet Hamar stadion består av både
et kjøpesenter, blokkleiligheter og rekkehus i
Hamar sentrum, på tomta der skøytebanen
tidligere lå. Prosjektet er tegnet av NSW,
Andersen & Fremming og JAF Arkitekter.

 Bjørndalsbakken boligsameie ligger i
Loddefjord i vest i Bergen. De tre blokkene
kryper oppover den bratte skråningen, der
de er bygget med til sammen 54 leiligheter.
Innflytting var sommeren 2014. Boligene er
tegnet av Artec Arkitekter.
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at konsernet har oversikt over den samlede risikoeksponeringen. Risikoer håndteres ved at styret fastlegger rammene for risikoappetitt innenfor de ulike områdene, og ved
at administrasjonen regelmessig vurderer og rapporter om
utvikling i risikofaktorene til styret.
Operasjonell risiko
De viktigste operasjonelle risikoer i OBOS er knyttet til
boligbygging og prosjektgjennomføring. Kjøp av eiendom
og tomteområder og evnen til å utvikle og gjennomføre
prosjekter med riktig vurdering av risiko er kjernekompetanse i OBOS. Virksomheten har omfattende kontrollrutiner, og ledelsen overvåker at den samlede eiendoms- og
prosjektporteføljen har en akseptabel risikoeksponering
og gir et godt grunnlag for lønnsomhet.
Boligsektoren er gjenstand for betydelig lovregulering,
og har stor betydning for nasjonal økonomi og utvikling.
Det foreligger derfor en risiko for at lovgivere og regulerende myndigheter innfører krav og reguleringer, herunder
tekniske krav til byggutførelse, som kan påvirke boligetterspørsel og kostnadsnivå negativt. OBOS søker å bidra
til gode rammebetingelser for boligsektoren gjennom
utstrakt myndighetskontakt og som høringsinstans.
For næringseiendom er risikoen knyttet til utvikling i
leieprisene og kapasitetsutnyttelsen i eiendomsporteføljen. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere med
ulike løpetider på kontraktene, og risikoen for lavere inntekter og økt ledighet vurderes som lav.
Operasjonell risiko i OBOS-banken er risikoen for tap
som følge av svikt i interne prosesser og systemer og
brudd på lover og regler. Dette følges opp i henhold til etablerte rutiner og rapporteringsregime.
Operasjonelle risikoer knyttet til øvrige forretningsområder i OBOS følges opp løpende i virksomhetens kvalitetssystemer.
Intern kontroll
De viktigste interne kontrolltiltakene i forhold til den operasjonelle risiko er organisering av virksomheten, intern
opplæring og kunnskapsdeling, etablerte prosedyrer, fullmaktstruktur og løpende prosjektoppfølging.
Organisasjonen utvikles kontinuerlig basert på høye
etiske krav, tydelig ledelseskultur og felles verdigrunnlag.
Opplæringen utvikles løpende i tråd med endringer i regelverk for tjenester og produkter.
Beslutningsprosesser for kjøp av tomteområder, igangsetting av salg og bygging er formalisert og implementert. Finansiell analyse og risikovurderinger er integrert

i beslutningsprosessene. Etablerte styringssystemer gir
retningslinjer for hvordan prosjektene og prosessene skal
gjennomføres med hensyn til kvalitet, fremdrift, kostnadseffektivitet samt helse, miljø og sikkerhet.
Det er utarbeidet et system for virksomhetsstyring
i konsernet som tar hensyn både til risikoaspekter og
mulighetsrommet som hvert forretningsområde opererer
innenfor. Dette rapporteres kvartalsvis gjennom virksomhetsrapportering til konsernets ledelse og styre. Block
Watne, OBOS Basale og OBOS Sverige er i tillegg ISOsertifisert som ledd i arbeidet med kvalitetssikring, dokumentasjon og kontroll av den operative driften.
Den konsesjonsbelagte virksomheten i OBOS Finans
Holding som blant annet omfatter OBOS-banken og OBOS
Forsikring, er underlagt et omfattende kontroll- og rapporteringsregime for risikostyring. Instruks for tiltak mot
hvitvasking, retningslinjer for risikostyring og internkontroll samt risikostrategier er utarbeidet i tråd med myndighetskrav, og følges opp av selskapenes styrer og av
Finanstilsynet.
Finansiell risiko
Finansiell risiko kan deles opp i finansiell markedsrisiko
hvor aksjerisiko, renterisiko og valutarisiko inngår, samt
kredittrisiko og likviditetsrisiko.
Styret har fastsatt en finansstrategi som legger rammene for den finansielle risikostyringen og gir retningslinjer for finansiering og likviditetsstyring samt rentestrategi i
konsernet.
Finansiell markedsrisiko
OBOS har strategiske og finansielle aksjeinvesteringer
som er utsatt for markedssvingninger. For de strategiske
investeringene har styret lagt til grunn et langsiktig eierskap. Utviklingen i aksjeporteføljen følges opp av ledelsen
og styret.
Endringer i rentenivå har betydning for konsernets
innlånskostnader og vil påvirke verdsettelsen av næringseiendommer og andre aktiva. Styret har fastsatt en rentestrategi som legger prinsipper for rentestyringen i OBOSkonsernet. Rentestyringen skal sørge for at konsernet har
en moderat renterisiko.
OBOS har i hovedsak inntekter og kostnader i norske
kroner. OBOS har også betydelig boligvirksomhet i Sverige
og er derfor eksponert for valutarisiko. For å redusere
effekten av kursendringer har konsernet inngått valutasikringsavtaler i tråd med vedtatte finansstrategi.
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Kredittrisiko
Det er viktig for OBOS å ha forutsigbar og langsiktig tilgang
til kapital. Finansstrategien legger rammer for kapitaltilgang
som sikrer at de planlagte aktivitetene kan gjennomføres til
en lavest mulig kostnad. OBOS benytter både bankmarkedet og sertifikat- og obligasjonsmarkedet i finansieringen
av sin virksomhet.
Kundeinnskudd er en av OBOS-bankens viktigste finansieringskilder. OBOS-bankens likviditetsreserve skal
holdes i kortsiktige, likvide rentepapirer med lav risiko, og
den skal være en buffer mot eventuell svikt i finansiering
fra pengemarkedet og kundeinnskudd. Det er besluttet
å søke om å etablere eget boligkredittselskap for å sikre
ytterligere tilgang på kapital.
Ved kjøp og salg av verdipapirer og valuta er OBOS
eksponert for risiko mot verdipapirforetakene vi handler med. Oppgjørsrisikoen minimeres gjennom å foreta
kjøp og salg av verdipapirer og valuta gjennom solide
motparter. OBOS påtar seg motpartsrisiko når det inngås
rentebytteavtaler med verdipapirforetak. Motpartsrisikoen
reduseres ved å inngå derivatavtaler med solide motparter
hvor OBOS har et eksisterende kundeforhold. Godkjente
finansielle motparter er beskrevet i interne retningslinjer.
Kredittrisikoen i OBOS-banken ansees som lav da lån
ytes med pant enten i boligselskapets faste eiendom eller i
medlemmers andeler eller faste eiendom. I enkelte tilfeller
gis det lån uten sikkerhet til sameier, eventuelt med fordringspant. Utlånsporteføljen er godt sikret.
Kredittrisikoen i den øvrige virksomheten i OBOS
anses som lav.
Likviditetsrisiko
OBOS har gjennom mange år sikret seg store og langsiktige kredittrammer i banker som sikkerhet mot perioder
med dårlig likviditet i finansmarkedene. OBOS morselskap
har kredittrammer på 2,5 milliarder kroner i tillegg til kassekreditt på 0,4 milliarder kroner. På konsernnivå var kredittrammene 3,5 milliarder kroner (eksklusive OBOS-banken)
ved utgangen av 2015. Utrukne kredittrammer var ved
årsslutt 3,11 milliarder kroner. Se note 18 for ytterligere
detaljer vedrørende likviditetsrisiko.
Likviditetsrisikoen i OBOS-banken reduseres gjennom egne styrevedtatte rammer for likviditetsstyringen
og ved å ha store, utrukne kredittrammer tilgjengelig.
Videre begrenses likviditetsrisikoen gjennom spredning
av innlånene på ulike innlånskilder, låneinstrumenter og
løpetider.
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Markedsrisiko
Eiendomsmarkedet
I et usikkert marked vil det være en risiko for at boliger ikke
blir solgt og at utleieandelen i næringseiendommer faller.
Usikkerheten i oljenæringen vil påvirke boligprisutviklingen og nyboligsalget særlig i Rogaland og andre kystområder. Begrensning i kunders tilgang på kapital vil også
ha stor betydning for boligsalget, og dermed for OBOS’
muligheter til å gjennomføre prosjekter og generere lønnsomhet.
Risikoeksponeringen gjennom usolgte enheter i produksjon og usolgte ferdigstilte enheter, samt utleiegrad i
næringseiendommer måles og rapporteres løpende. Oppstart av nye eiendomsprosjekter vil bli utsatt dersom andelen usolgte boliger og utleiegrad i porteføljen blir for stor.
OBOS’ virksomhet innen eiendomsmegling, bank, forsikring og forvaltning vil også være utsatt for endringer i
eiendomsmarkedet. Lav risikoprofil og tett oppfølging av
virksomheten og markedsforhold bidrar til å redusere risiko.
Omdømmerisiko
OBOS og datterselskapene er anerkjente og godt etablerte
merkevarer. OBOS har en stor medlemsmasse og kundegruppe, og en bred kontaktflate både på leverandørsiden
og til myndigheter, bransjeorganisasjoner, finansmiljøer og
media. Som stor låntaker og stor aktør innen eiendom og
boligbygging både i Norge og Sverige, vil selskapet ofte bli
brukt som eksempel for å belyse utviklingstrekk, utfordringer og problemstillinger i boligmarkedet og byggenæringen. Det satses bevisst på langsiktig merkevarebygging,
profesjonell kundebehandling og kommunikasjon med
omverdenen som ledd i å opprettholde tilliten til virksomheten, merkevarene og produktene.
Det løpende kvalitetsarbeidet er sentralt for å redusere
omdømmerisiko. Det er også etablert prosedyrer og rutiner
for informasjonshåndtering både i forretningsområdene og
i morselskapet.

Medlemstilbud
OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år
jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler. Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene
bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem
som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem
som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov.
Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur.
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Fordelsprogrammet har gitt store medlemsbesparelser,
estimert til cirka 64 millioner kroner. Besparelser på forsikringsprodukter eller OBOS-bankens bankprodukter er
ikke med i dette tallet.

Organisasjon, arbeidsforhold og miljø
OBOS og datterselskapene hadde 2 540 ansatte ved
utgangen av 2015, hvorav 688 i Sverige. Antallet ansatte
økte i 2015 med 103 som følge av fusjonen med Ålesund
Boligbyggelag (12) og kjøp av aksjer i selskapene Heiskonsulenten AS (3), Venator AS (14) og Stema Rådgivning AS
(74). I Sverige var veksten på 156 medarbeidere. OBOS har
som mål å være en foretrukket arbeidsplass ved rekruttering av nye medarbeidere og ved å utvikle og beholde
eksisterende medarbeidere.
OBOS har lenge arbeidet for likestilling. Organisasjonen har en skriftlig nedfelt personalpolitikk, der den
forplikter seg til å:
• legge forholdene til rette for at alle ansatte skal gis
muligheter til jobbutvikling.
• stimulere til å få flere kvinner i ledende stillinger.
• sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion,
kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.
I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2015 på 4,0 prosent, som er en liten økning i forhold til de to foregående
år. For kvinner var sykefraværet 4,9 prosent, mens det var
3,6 prosent for menn. Det har ikke vært noen skader eller
ulykker av vesentlig art i OBOS i 2015.
Det ble i Block Watne registrert 27 skader og hendelser som førte til sykemeldt fravær i 2015, mot 26 i 2014.
Sikkerhetsopplæring i produksjonen og oppfølging av skader og hendelser på byggeplasser er et kontinuerlig ledelsesfokus.
OBOS-konsernet hadde en turnover på 11,3 prosent.
OBOS skal være en trygg, engasjerende og utviklende
arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn.
Av ansatte i OBOS er 47 prosent kvinner og 53 prosent
menn. 64 prosent av lederne i OBOS er menn. 50 prosent
av medlemmene i styret er kvinner, mens andelen kvinner
i representantskapet er 44 prosent. Ved rekruttering søkes
det bevisst å øke kvinneandelen, selv om en markant
skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget særlig i byggebransjen
gjør dette krevende.
OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å
utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig
inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkon-

troll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom
årlige handlingsplaner. Ansatte i OBOS har anledning til å
søke om stipend fra en egen stipendordning for etter- og
videreutdanning. I 2015 ble det innvilget stipendmidler på i
alt 871 125 kroner.
OBOS har også i 2015 gjennomført et sommer traineeprogram for studenter. Ordningen med sommertraineer
er viktig for strategisk rekruttering og for profilering av
OBOS som arbeidsgiver. Formålet er å opprette kontakt
inn mot studentmiljøene, og å gjøre studenter, spesielt
innen ingeniør- og økonomifag, kjent med OBOS som en
attraktiv arbeidsgiver. I 2015 har studenter fra Høyskolen
i Oslo og Akershus, NTNU, NMBU, Handelshøyskolen BI
og NHH deltatt i ordningen. OBOS har i 2015 også vært
tilstede på karrieredager ved de største utdanningsinstitusjonene i Norge for å profilere organisasjonen som en
attraktiv arbeidsgiver.

OBOS og miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig
grad.
OBOS legger vekt på å følge de lover og regler for miljø
som gjelder virksomheten, og har som mål å ikke drive virksomhet som i særlig grad forurenser eller skader det ytre
miljøet.

CO2-utslipp ved OBOS’ hovedkontor 2015

4%
78%
18%





Drivstoff
Elektrisitet/fjernvarme
Flyreiser

På områdene energieffektivisering og miljøvennlig
energibruk lager OBOS en egen beretning. OBOS utarbei-
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der også et eget CO2-regnskap. Oversikten omfatter en
rekke tiltak som gjelder bygging og forvaltning av boliger
og næringsbygg.
OBOS Prosjekt tilbyr sine kunder rådgivning innenfor
et bredt felt av miljø- og energispørsmål.
OBOS har en strategi for å kunne tilby medlemmene
fornybar energi og har derfor investert i små vannkraftverk.
I 2015 åpnet det første småkraftverket, Kvitno Kraftverk
i Odda kommune. Anlegget har en forventet årlig produksjon på rundt 32 GWh, tilsvarende forbruket til over
1 600 husstander. I tillegg har OBOS en portefølje med 20
utviklingsprosjekter som når de står ferdig vil ha en samlet
årlig produksjon på rundt 390 GWh.
Hovedkontoret til OBOS på Hammersborg torg i Oslo
er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Både OBOS, Block Watne og OBOS Sverige AB har
utviklet og produsert boliger som tilfredsstiller passivhusstandarden. Det arbeides kontinuerlig med å redusere
uønsket miljøpåvirkning, både når det gjelder bruk av
farlige stoffer i produksjonen, avfallshåndtering og energibruk i fabrikk og på byggeplass. Avfall som genereres i produksjonsfasen i fabrikkene og på byggeplasser, håndteres
i henhold til spesifiserte avfallsplaner. Det er etablert måltall for å redusere avfallsmengden ytterligere.
For øvrig vises det til kapittelet «Samfunnsengasjement
og samfunnsansvar» i årsrapporten for 2015 for nærmere
beskrivelse.

Etikk
OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette
pågår kontinuerlig blant medarbeidere på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer
som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår
virksomhet.
OBOS’ verdier er:
• Skikkelig
• Kvalitetsbevisst
• Offensiv

• Lønnsom
• Engasjert

Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA-arbeid, og status
på dette feltet rapporteres regelmessig til styret.

Samfunnsansvar
OBOS anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar allmenne
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menneskerettigheter, rettigheter og sosiale forhold for
arbeidstakere, vern om det ytre miljø og bekjempelse av
korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til
kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» for
nærmere beskrivelse.

Styret
På representantskapsmøtet 4. mai 2015 ble Lars Buer
gjenvalgt som styreleder. Styremedlemmene Inge Dolve,
Lisbeth Dyrberg, Inger Stray Lien og Torger Reve ble gjenvalgt som styremedlemmer. Bjørn Frode Skaar ble valgt
som nytt, fast styremedlem. Ingrid Iversen ble valgt som
nytt fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år.
Tove Bjørnstad, Tove Heggelund og Lars Örjan Reinholdsson er de ansattevalgte representantene i styret. De ble
alle valgt for to år i 2015.

Utsikter for 2016
OBOS har som visjon å være Norges ledende boligselskap
gjennom å oppfylle medlemmenes boligdrøm. Organisasjonen har opparbeidet seg en betydelig egenkapital og
framstår nå som landets mest solide boligaktør. De gode
resultatene har styrket OBOS’ muligheter til å oppfylle sine
mål.
Styret er opptatt av at OBOS hele tiden skal utvikle seg
og fornye seg innenfor alle sine virksomhetsområder, til
beste for medlemmene og kundene. OBOS har et offensivt boligprogram i 2016 både i Norge og i Sverige. Bare i
Norge har OBOS som mål å igangsette bygging av 2 700
boliger.
Det er et stort behov for nye boliger i de fleste av våre
markeder både i Norge og i Sverige. Kombinasjonen av
sterk befolkningsvekst, lave renter, god kredittilgang, høy
sysselsetting, samt altfor lav boligbygging, gjør at veksten
i boligprisene vil vedvare. Unntaket er kystområdene på
Vestlandet og da særlig Stavanger-området. Her gjør usikkerheten i oljesektoren at boligprisutviklingen fortsatt vil
være flat eller synke noe. Nyboligsalget vil også være på et
fortsatt lavt nivå i 2016. I resten av våre markeder tror vi at
boligbyggingen og boligsalget vil fortsette på et høyt nivå.
For landet under ett tror vi på en prisvekst.
OBOS har i sin planlegging for 2016 lagt til grunn et
optimistisk scenario med fortsatt god etterspørsel etter
nye boliger, og en vekst i bruktboligprisene. Styret vil
likevel understreke at det er betydelig usikkerhet knyttet
til den økonomiske utviklingen for 2016, med svake internasjonale konjunkturer, lav økonomisk vekst, lave energipriser og rekordlave renter. Dette rammer Norge spesielt
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hardt grunnet den høye oljeavhengigheten, noe som nå
manifesterer seg i lavere investeringsnivå, økende arbeidsløshet og et svakere eiendoms- og boligmarked i Agder,
Rogaland og resten av Vestlandskysten. OBOS kommer til
å tilpasse sin produksjon til konjunkturene, men har økonomisk ryggrad til å håndtere et mulig fall i eiendoms- og
boligmarkedet i enkelte regioner.
En stor andel av konsernets gode resultater de siste
årene skyldes avkastning på aksjeinvesteringer og fortjeneste ved salg av eiendommer. Avkastning på slike
investeringer vil variere fra år til år. Styret finner det naturlig å fortsatt å være i aksjemarkedet fordi det gir verdifull
kunnskap og strategiske muligheter innenfor OBOS’
hovedformål.
OBOS er en aktiv deltager i den boligpolitiske debatten, blant annet gjennom sin årlige boligkonferanse som
samler statsråder, byråder, byplanleggere og samfunnsdebattanter til foredrag og debatt om boligbygging og
byutvikling.

I tiden fremover kommer OBOS til å legge større vekt
på rollen som by- og stedsutvikler, basert på erfaringer
OBOS har gjort gjennom store prosjekter som Kværnerbyen og Fornebulandet.
Styret er opptatt av at OBOS fortsetter å delta aktivt i
arbeidet for at myndighetene legger til rette for et velfungerende boligmarked.
OBOS vil, som en stor og landsomfattende boligaktør,
videreføre og forsterke sitt samfunnsengasjement.
Ved inngangen til 2016 anser styret at OBOS har en
meget god soliditet og kredittverdighet, samt tilstrekkelig
med innvilgede trekkrettigheter i bankene til å sikre den
aktivitet og det utlånsvolumet OBOS går inn i 2016 med.
Styret takker OBOS-medlemmene for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats.

Oslo, 14. mars 2016
Styret og konsernsjef i OBOS BBL
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