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Virksomhetens art

SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets 

finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med 

fortrinnsrett. Selskapet har kontoradresse Rådhusgata 3  

i Sandnes kommune.

SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes 

Sparebank.

Markedsforhold

Markedene for obligasjoner med fortrinnsrett har bedret seg 

gjennom 2016 med bedre likviditet og lavere kredittpremier. 

For SSB Boligkreditt har indikert kredittpremie for 5-års finansi-

ering falt fra +83 basispunkter ved starten av året til +65 basis-

punkter ved årsslutt. 3-måneders Nibor var 1,13 % ved inn-

gangen til 2016 og var på 1,17 % ved årsslutt. 3-måneders 

Nibor var 1,07 % i gjennomsnitt i 2016. 10-års-swaprente var 

på 1,86 % ved årsstart, og endte opp på 1,96 % ved årsslutt.

I følge NAV har arbeidsledigheten i Rogaland hatt en økning 

fra 4,3 % ved inngangen til 2016, til 4,5 % ved årsslutt 2016. 

For Norge har arbeidsledigheten økt fra 3,0 % til 2,8 % i til-

svarende periode.

Boligprisene har gjennom 2016 hatt en økning for Norge 

totalt på 12,8 % i henhold til Boligprisstatistikken. I Rogaland 

var endring siste 12 måneder -0,4 %. Utviklingen for Sandnes 

og Stavanger var henholdsvis -1,4 % og -2,6 %. Omsetnings-

tiden for Norge totalt har gått fra 54 dager til 40 dager siste 

12 måneder. I Rogaland har omsetningstiden gått fra  

78 dager til 74 dager.

Markedet i bankens primære markedsområde vurderes å ha 

stabilisert seg, men for 2017 er det risiko for fortsatt stigende 

arbeidsledighet og reduserte boligpriser.

Resultatutvikling 2016

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2015.

Resultat før skatt ble 54,2 (52,4) millioner kroner. Etter skatt 

ble resultatet 40,7 (46,2) millioner kroner.

Selskapets netto renteinntekter utgjorde 73,6 (85,3) millioner 

kroner. Andre inntekter utgjorde 3,8 (-7,2) millioner. Andre inn-

tekter var positive i 2016 grunnet verdistigning på verdipapirer 

i likviditetsporteføljen og økning i gebyrer.

Selskapets driftskostnader i 2016 utgjorde 21,9 (24,1) millioner 

kroner. Samarbeidet med Sandnes Sparebank er formalisert 

gjennom en forvaltningsavtale. Forvaltningshonoraret til banken 

utgjorde 19,3 (21,8) millioner kroner i 2016. Det ble foretatt 

1,4 (1,6) millioner kroner i nedskrivninger på grupper av utlån 

i løpet av 2016.

Balanse og forvaltning

SSB Boligkreditt AS forvaltet totalt 7,1 (7,4) milliarder kroner ved 

utgangen av 2016. Utlån til kunder utgjorde 6,7 (7,0) milliarder 

kroner. Selskapet har utstedt obligasjoner pålydende 5,9 (6,6) 

milliarder kroner ved utgangen av 2016. Foretaket hadde ingen 

egenbeholdning av egne obligasjoner, slik at netto utestående 

obligasjoner med fortrinnsrett var 5,9 (5,6) milliarder kroner. 

Det er utstedt fastrenteobligasjoner pålydende 1,2 milliarder 

kroner, mens resterende har flytende rente. I tillegg inkluderer 

annen gjeld posten gjeld til morselskap med 0,7 (1,2) milliarder 

kroner. Dette er relatert til midlertidig finansiering av SSB Bolig-

kreditts kjøp av utlånsportefølje fra Sandnes Sparebank.

Selskapet betalte 70 millioner kroner i utbytte i løpet av 2016.

Selskapets likviditetssituasjon er god. 

Årsberetning 2016

Styrets beretning
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Risikoforhold 

Selskap med konsesjon til å utstede Obligasjoner med 

Fortrinnsrett (OMF) skal ut fra lover og myndighetsfastsatte 

forskrifter ha et lavt risikonivå. Styret i SSB Boligkreditt legger 

vekt på at selskapet skal identifisere, måle og styre de ulike 

risikoelementene slik at tilliten til SSB Boligkreditt opprett-

holdes i markedet.

Kredittrisiko

Per 31.12.2016 hadde selskapet en portefølje av boliglån som 

utgjorde 6,7 milliarder kroner. Denne porteføljens samlede 

vektede lånesaldo tilsvarte 51,7 % av objektiv verdivurdering. 

Ved endt periode var det ingen lån i mislighold.

Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god,  

og kredittrisikoen som lav. 

Markedsrisiko

Markedsrisiko defineres som økonomisk tap som følge  

av endringer i observerbare markedsvariabler som renter, 

valutakurser og priser på finansielle instrumenter. 

SSB Boligkreditt skal ha en lav markedsrisiko, og har etablert 

rammer for eksponering i både rente- og valutarisiko. Selskapet 

vil bruke finansielle derivater for å holde nevnte risiko på et 

lavt nivå. Per 31.12.2016 hadde selskapet utstedt obligasjons-

lån pålydende 5,9 milliarder kroner, hvorav 4,7 milliarder 

kroner hadde flytende rente.

Selskapet har kun plasseringer i norske kroner. Av lånemassen 

har 100 % av engasjementene flytende rente. Selskapet erstattet 

alle lån med fast rente med lån med flytende rente i løpet av 

2016. Selskapet bruker finansielle derivater for å sikre en lav 

renterisiko. Selskapet hadde ved utgangen av fjerde kvartal 

2016 ingen posisjoner i utenlandsk valuta og følgelig ingen 

valutarisiko.

Styret anser den samlede markedsrisikoen som lav. 

Likviditetsrisiko

Dette er risikoen for at selskapet ikke evner å refinansiere  

seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva 

på markedsvilkår. SSB Boligkreditt legger ut obligasjoner  

der selskapet har anledning til å forlenge løpetiden på sine 

innlån med 12 måneder dersom selskapet skulle få problemer 

med å refinansiere seg ved ordinær forfall. SSB Boligkreditt har 

også en revolverende kredittfasilitet med Sandnes Sparebank 

som dekker alle betalinger neste 12 måneder relatert til 

utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som lav.

Operasjonell risiko

Dette er risiko for tap som følge av feil eller uregelmessig-

heter ved håndtering av transaksjoner, manglende intern 

kontroll eller uregelmessigheter i de systemene som blir 

benyttet. SSB Boligkreditt har inngått en rammeavtale  

med Sandnes Sparebank omkring ledelse, produksjon,  

IT, økonomi- og risikostyring.

Styret vurderer den operasjonelle risikoen som lav.

Det er styrets oppfatning at den samlede risikoekspone-

ringen i SSB Boligkreditt er lav.

Organisering, ansatte og miljø 

Selskapet har inngått en avtale med Sandnes Sparebank om 

forvaltning av selskapets låneportefølje. Priser og betingelser 

reguleres årlig. Det er ingen ansatte i selskapet. Administrerende 

direktør er formelt ansatt i Sandnes Sparebank. 

Styret består av fire personer.

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Styrets beretning
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Eierstyring og selskapsledelse

SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes 

Sparebank og har ingen ansatte. Vi henviser til årsregnskapet 

til Sandnes Sparebank for en redegjørelse om eierstyring  

og selskapsledelse.

Samfunnsansvar

Se redegjørelse i årsregnskapet til morbanken,  

Sandnes Sparebank.

Fremtidsutsikter

SSB Boligkreditt har foretatt plasseringer av obligasjoner  

med fortrinnsrett i markedet. Målgruppen for nye emisjoner  

er det norske markedet. 

Selskapet forventer et stabilt volum i 2017. På tross  

av usikkerhet i makrobildet forventes det ikke vesentlig 

økning i kredittap i SSB Boligkreditt. 

Rating av obligasjoner utstedt av SSB Boligkreditt ble opp-

gradert fra AA til AAA av Fitch i fjerde kvartal 2016 og forventes 

opprettholdt. Fitch har krav om minimum OC-nivå på 14 %. 

SSB Boligkreditt har som målsetning, og forpliktet seg til,  

å holde OC-nivå på minimum 14 %.

Styret anser selskapets soliditets- og likviditetsnivå som til-

fredsstillende. Forutsetninger for fortsatt drift er til stede,  

og dette er lagt til grunn ved avleggingen av regnskapet.  

Regnskapsprinsippene som er lagt til grunn er beskrevet  

i note 2 til regnskapet.

Forslag til disponering av årsresultat

Årsresultatet for 2016 utgjorde 40,7 millioner kroner.  

Styret foreslår at det ikke ytes konsernbidrag da utbytte  

ble utbetalt i løpet av året. Årets resultat foreslås overført  

i sin helhet til annen egenkapital

Styret i SSB Boligkreditt AS 
Sandnes, 14. mars 2017

Sune Svela Madland

Styrets leder

Arild Ollestad

Styremedlem

Ingrid O. F. Schøpp

Styremedlem

Terje Frafjord

Styremedlem

Ole Jacob Olsnes

Adm. direktør

Styrets beretning
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Årsregnskap

Resultatregnskap

Beløp i tusen kr Note Året 2016 Året 2015

Renteinntekter og lignende inntekter 13 187.947 215.360

Rentekostnader og lignende kostnader 13 114.307 130.108

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter  73.640 85.251

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 14 1.915 1.252

Netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi 15 1.934 -8.414

Sum andre driftsinntekter  3.849 -7.163

Personalkostnader 16 144 43

Andre driftskostnader 16 21.728 24.061

Avskrivninger/Nedskrivninger 16 0 0

Sum driftskostnader  21.872 24.104

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier 9 1.373 1.633

Resultat av ordinær drift før skatt  54.244 52.352

Skattekostnad 17 13.538 6.174

Resultatet av ordinær drift etter skatt  40.706 46.178

Andre inntekter og kostnader (etter skatt)  0 0

Totalresultat  40.706 46.178

  

  

Disponering:    

Overført til annen egenkapital  40.706 46.178
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Årsregnskap

Balanse

Styret i SSB Boligkreditt AS 
Sandnes, 14. mars 2017

Sune Svela Madland

Styrets leder

Arild Ollestad

Styremedlem

Ingrid O. F. Schøpp

Styremedlem

Terje Frafjord

Styremedlem

Ole Jacob Olsnes

Adm. direktør

Beløp i tusen kr Noter 31.12.2016 31.12.2015

Bankinnskudd 18,19 158.089 110.529

Netto utlån kunder 6,7,8,9,18,19 6.657.219 6.986.850

Sertifikater og obligasjoner 18,19,20 216.044 213.731

Finansielle derivater 11,18,19 55.733 77.030

Utsatt skattefordel 17 810 7.037

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 18,19 6.212 9.607

Sum eiendeler  7.094.108 7.404.784

   

Verdipapirgjeld 18,19,21 5.911.357 5.663.445

Finansielle derivater 11,18,19 3.646 20.808

Annen gjeld 18,19,23 667.438 1.167.040

Betalbar skatt 17 7.339 16.649

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 18,19 5.902 9.121

Sum gjeld  6.595.682 6.877.065

  

Aksjekapital 24 227.600 227.600

Overkurs 122.500 122.500

Annen egenkapital 148.326 177.620

Sum egenkapital  498.426 527.720

Sum gjeld og egenkapital  7.094.108 7.404.784
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Årsregnskap

Endring i egenkapital

Aksjekapital Overkurs
Annen  

egenkapital
Sum  

egenkapital

Egenkapital per 31.12.2014  227 600  122 500  131 442  481 542 

Årets resultat  46 178  46 178 

Egenkapital per 31.12.2015  227 600  122 500  177 620  527 720 

Årets resultat  40 706  40 706 

Avgitt utbytte  (70 000)  (70 000)

Egenkapital per 31.12.2016  227 600  122 500  148 326  498 426
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Årsregnskap

Kontantstrømoppstilling

Beløp i tusen kr Året 2016 Året 2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   

Renteinnbetalinger, provisjonsinnbet. og gebyrer fra kunder 187.352 213.978

Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler -11.670  

Renteinnbetalinger på verdipapirer 5.918 4.883

Utbetaling til drift -521.489 -558.929

Skatter -16.622 -13.631

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -356.511 -353.699

   

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   

Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av rentebærende verdipapirer 1.322

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1.322

   

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   

Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditter  323.378 -204.163

Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld 376.354 1.350.670

Utbetaling ved tilbakebetaling av sertifikater og obligasjonsgjeld -109.457 -675.000

Utbetaling av utbytte -70.000  

Netto rentebetalinger på finansaktiviteter -117.527 -133.555

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 402.749 337.952

   

Netto kontantstrøm for perioden 47.560 -15.748

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 110.529 126.277

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 158.089 110.529
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Noter

Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med  

at en tjeneste blir ytt og klassifiseres henholdsvis som ”Provisjonsinntekter” 

og ”Provisjonskostnader”. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter 

inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende.   

Balanseføring av eiendeler og forpliktelser

Selskapet balansefører eiendeler på det tidspunktet selskapet oppnår  

reell kontroll over rettigheten til eiendelene. Likeledes balanseføreres  

forpliktelser når selskapet påtar seg reelle forpliktelser.

Eiendeler føres ut av balansen på det tidspunkt reell risiko vedrørende  

eiendelene er overført og kontroll over rettighetene til eiendelene er  

bortfalt eller utløpt.

Finansielle instrumenter

Klassifisering av finansielle instrumenter
Klassifisering av finansielle instrumenter foretas på grunnlag av formålet 

med anskaffelsen og instrumentets karakteristika. Finansielle eiendeler  

klassifiseres i gruppene:

•  Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer  

over resultatregnskapet

• Utlån og fordringer

•  Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg vurdert til virkelig  

verdi med verdiendringer mot egenkapitalen

Finansiell gjeld klassifiseres som:

•  Finansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer 

over resultatregnskapet

• Andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer 

over resultatregnskapet inkluderer finansielle derivater og eiendeler og for-

pliktelser bestemt verdsatt til virkelig verdi (FVO).

Eiendeler/forpliktelser klassifiseres i henhold til FVO når dette eliminerer 

eller i vesentlig grad reduserer inkonsistens i målingene eller innregningen 

som ellers ville oppstå, eller dersom en gruppe forvaltes og inntjening  

vurderes på grunnlag av virkelig verdi i samsvar med foretakets risiko-

håndterings- eller investeringsstrategi.

1 GENERELL INFORMASJON

SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank. 

Selskapet ble etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner 

med fortrinnsrett. SSB Boligkreditt AS tilbyr lån med pant i bolig innenfor  

75 prosent av boligens verdi. Driften i selskapet startet i februar 2009.

SSB Boligkreditt har hovedkontor i Sandnes Kommune, med besøks-

adresse Rådhusgata 3.

Regnskapet for 2016 ble godkjent av styret den 14. mars 2017.

2 REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

SSB Boligkreditt AS er en del av konsernet Sandnes Sparebank som  

implementerte IFRS i konsernregnskapet fra 1. januar 2005. 

Selskapsregnskapet til SSB Boligkreditt AS er avlagt i samsvar med Finans-

departementets årsregnskapsforskrift § 1-5 om forenklet anvendelse av 

internasjonale regnskapsstandarder, heretter kalt forenklet IFRS. Forenklet 

IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag  

i datterselskaper og føre styrets forslag til utbytte og konsernbidrag som 

gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte klassifiseres som 

egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. For øvrig med-

fører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som  

følger av IFRS fullt ut. 

Målegrunnlaget for regnskapet er historisk kost, unntatt finansielle  

derivater og de finansielle eiendeler og gjeld som er regnskapsført  

til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Alle beløp i regnskapet er oppgitt i tusen kroner dersom ikke annet er 

angitt spesifikt og norske kroner er selskapets presentasjonsvaluta.

Nye standarder og fortolkninger som er tatt i bruk  
fra og med regnskapsåret 2015

Ingen vesentlige nye standarder eller fortolkninger er tatt i bruk fra  

og med regnskapsåret 2016. 

Valuta

Presentasjonsvaluta er norske kroner som også er funksjonell valuta  

for selskapet. 

Inntektsføring

Renteinntekter og -kostnader bokføres i resultatregnskapet ved bruk av 

effektiv rentes metode. Effektiv rentes metode er en metode for å beregne 

amortisert kost for utlån og innskudd, samt fordele renteinntekt eller rente-

kostnad over forventet løpetid. Den effektive renten fastsettes ved diskontering 

av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Metoden 

innebærer løpende inntektsføring av nominelle renter med tillegg av  

amortisering av etableringsgebyr. Dersom et utlån er nedskrevet som  

følge av verditap, inntektsføres renteinntekter som effektiv rente,  

beregnet på nedskrevet verdi.
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Noter

Måling
Første gangs regnskapsføring
Alle finansielle instrumenter måles til virkelig verdi på handelsdagen  

ved første gangs regnskapsføring. Transaksjonskostnader som er direkte 

henførbare til etableringen av eiendelen/forpliktelsen medtas i kostprisen  

for alle finansielle instrumenter som ikke er klassifisert til virkelig verdi  

med verdiendringer over resultatregnskapet.

Etterfølgende verdimåling
Måling til virkelig verdi
For alle finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked benyttes 

den noterte prisen innhentet enten fra en børs, megler eller et prissettings-

byrå. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked verd-

settes etter ulike verdsettelsesteknikker, som til dels er gjennomført av pro-

fesjonelle byråer. Alle endringer i virkelig verdi innregnes direkte i resultat-

regnskapet med mindre eiendelen er klassifisert som tilgjengelig for salg 

med verdiendring mot egenkapitalen. 

Foretaket har vurdert virkelig verdi av utlån med flytende rente til å sam-

svare med nominelt pålydende, justert med den tilhørende nedskrivning. 

Dette begrunnes med at slike lån reprises tilnærmet kontinuerlig, og at  

et eventuelt avvik fra nominell verdi i en armlengdes transaksjon mellom 

informerte og villige parter vurderes å være uvesentlig.

Måling til amortisert kost
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til 

amortisert kost og inntektene/kostnadene beregnes etter effektiv rentes 

metode. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontrakts-

festede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Amortisert kost er 

nåverdien av kontantstrømmene neddiskontert med den effektive renten.

Sikringsbokføring
Foretaket benytter sikringsbokføring for virkelig verdisikring av enkelte 

fastrente innlån (obligasjonslån).  Derivater knyttet til disse innlånene øre-

merkes til sikringsformål. Sikringseffektiviteten vurderes og dokumenteres 

både ved første gangs klassifisering og ved hver regnskapsavslutning.  

Ved virkelig verdisikring blir sikringsinstrumentet regnskapsført til virkelig 

verdi og verdien på sikringsobjektet blir justert for verdiendringen knyttet  

til sikret risiko. Endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultat-

ført. På denne måten blir regnskapspresentasjonen for disse instrumentene 

i samsvar med foretakets rentestyring og reelle økonomiske utvikling. 

Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikringseffektivitet ikke 

kan verifiseres, amortiseres verdiendring tilknyttet sikringsobjektet over 

gjenværende løpetid.

Nedskrivning av finansielle eiendeler 
På hver balansedag vurderes om det foreligger objektive bevis for at finansielle 

eiendeler har vært utsatt for verdifall. Dersom det er objektive indikasjoner 

på verdifall blir den finansielle eiendel nedskrevet, og nedskrivningen blir 

resultatført der den etter sin art hører hjemme.

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier
På hver balansedag vurderes om det eksisterer objektive bevis for at verdien 

på individuelt vurderte utlån er redusert. Verdifallet må være et resultat av en 

eller flere hendelser inntruffet etter førstegangs balanseføring (en tapshen-

delse) og resultatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må i tillegg kunne 

måles pålitelig. Eksempler på slike hendelser er vesentlige finansielle problemer 

hos debitor, betalingsmislighold eller andre kontraktsbrudd. Dersom det 

foreligger objektive bevis på at en verdireduksjon har inntruffet, beregnes 

størrelsen på tapet. For utlån regnskapsført til amortisert kost beregnes 

tapet som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte 

fremtidige kontantstrømmer diskontert med utlånets opprinnelige effektive 

rentesats. Periodens endringer i vurdert verdi for utlån resultatføres under 

”nedskrivninger og tap på utlån og garantier”. For utlån regnskapsført til  

virkelig verdi representerer verdiendringen forskjellen mellom balanseført 

verdi og virkelig verdi på balansedagen.  Endringen i virkelig verdi for disse 

lånene er ført i resultatregnskapet i posten ” verdiendring på finansielle 

instrumenter til virkelig verdi”.

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggs-

forretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at 

foretaket har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasje-

mentet vurderes som tapt av foretaket.

Gruppenedskrivninger på utlån
Utlån som ikke er individuelt nedskrevet for verdifall vurderes samlet i grupper. 

Nedskrivning vurderes basert på utvikling i kundenes risikoklassifisering 

(som beskrevet i note 5) samt tapserfaring for de respektive kundegrupper. 

Nedskrivninger innregnes i den perioden de oppstår og inkluderes i ”ned-

skrivninger og tap på utlån og garantier” i resultatregnskapet.

Nærmere om enkelte typer finansielle instrumenter
Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke noteres i markedet. 

Utlån med flytende rente verdivurderes til amortisert kost etter effektiv  

rentemetode. Fastrenteutlån bokføres til virkelig verdi med verdiendring 

over resultatregnskapet (FVO). Renterisikoen i fastrenteutlånene styres  

med rentebytteavtaler som bokføres til virkelig verdi. Det er selskapets  

oppfatning at vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer relevant 

informasjon om verdiene i balansen.

Finansielle derivater
Derivater verdsettes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregn-

skapet. Virkelig verdi vurderes med utgangspunkt i noterte markedspriser  

i et aktivt marked, inkludert nylige markedstransaksjoner samt ulike verd-

settelsesteknikker. Alle derivater bokføres som eiendeler dersom virkelig 

verdi er positiv og som forpliktelser dersom virkelig verdi er negativ. 

Innlån og andre finansielle forpliktelser
Finansiell gjeld, måles til amortisert kost hvor forskjeller mellom mottatt 

beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over 

låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode. Renter fra annen finansiell 

gjeld føres som ”rentekostnader” i resultatregnskapet.

Immaterielle eiendeler

Kostnader direkte forbundet med større programvareinvesteringer som  

forventes å gi vesentlige økonomiske fordeler over tid, innregnes som 

immaterielle eiendeler. Kostnader til kjøpte lisenser kapitaliseres og avskrives 

lineært over den utnyttbare levetiden, vanligvis 5 år. Kostnader til vedlike-

hold av software innregnes som kostnader når de oppstår.
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På hver balansedag vurderes alle immaterielle eiendeler med sikte på 

eventuelle indikasjoner på verdifall. Dersom det er indikasjoner på verdifall, 

foretas det en analyse hvor det vurderes om regnskapsført verdi av de 

immaterielle eiendelene kan fullt ut gjenvinnes. Gjenvinnbart beløp er det 

høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere 

forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonterings-

rente etter skatt, som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger 

og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som 

ikke hovedsakelig genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjen-

vinnbart beløp for den kontantstrømsgenererende enhet som eiendelen 

tilhører. Dersom gjenvinningsbeløpet er lavere enn regnskapsført verdi, 

nedskrives verdien til gjenvinningsbeløpet.

Inntektsskatt

Resultatført skatt består av betalbar skatt og utsatt skatt. Betalbar skatt er 

beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres 

etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 12. Det beregnes forpliktelse eller 

eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom 

balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det 

beregnes imidlertid ikke forpliktelse eller eiendel på førstegangsinnregnede 

poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat. Det 

beregnes en eiendel ved utsatt skatt på fremførbare skattemessige under-

skudd. Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sann-

synlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt.

Skattesats for alminnelig inntekt i Norge ble med virkning fra 1.1.2017 endret 

fra 25 til 24 %. Det er gjort unntak for finansforetak som dermed videreføres 

på 2016-nivå, og selskapet påvirkes derfor ikke av endringen. 

Kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingene er utarbeidet etter den direkte metoden,  

og viser kontantstrømmene gruppert etter kilder og anvendelsesområder. 

Likvider omfatter kontanter og fordringer på banker. 

Vedtatte standarder og fortolkninger med fremtidig 
ikrafttredelsestidspunkt

Det er kun medtatt standarder og fortolkninger som anses relevante  

for selskapet.

IFRS 9 - Finansielle instrumenter
I juli 2014 offentliggjorde IASB regnskapsstandarden IFRS 9, som avløser 

IAS 39. Standarden foreskriver prinsipper for klassifisering og måling av 

finansielle eiendeler og forpliktelser, fraregning, nedskrivning av finansielle 

eiendeler og regnskapsmessig sikring. 

Nødvendig systemutvikling har pågått siden våren 2016 for de områdene 

som blir påvirket av IFRS 9, spesielt med hensyn til nedskrivning på utlån,  

i samarbeid med selskapets datasentral (SDC – Skandinavisk Data Center). 

Selskapet har i samarbeid med datasentralen satt i gang en analyse av konse-

kvensene av de nye reglene. Prosjektet forventes å pågå gjennom det 

kommende regnskapsåret og er på nåværende tidspunkt ikke kommet  

tilstrekkelig langt til å kunne komme med foreløpige resultater for den 

regnskapsmessige effekten. 

Klassifisering og måling
Under IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres på bakgrunn av eiendelens 

kontraktsmessige vilkår og hvilken forretningsmodell som benyttes for styring 

av porteføljen som eiendelen inngår i. Finansielle eiendeler skal klassifiseres 

i tre målekategorier avhengig av vurderingen over. De tre målekategoriene 

er amortisert kost, virkelig verdi over resultatet eller til virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader (OCI).

Selskapet har analysert de finansielle eiendelene basert på kontraktsmessige 

vilkår og hvordan de blir forvaltet etter de forretningsmodellene som selskapet 

benytter i dag. Gjennomgangen har ikke gitt indikasjoner på vesentlige 

endringer i målekategorier sammenlignet med dagens standard. Det forventes 

derfor ikke at nye modell for klassifisering og måling vil gi vesentlig påvirkning 

på selskapets resultater, kapitaldekning eller risikostyring i forbindelse med 

overgangen til kravene til klassifisering og måling i IFRS 9. 

Nedskrivninger for forventet kredittap
Virkeområdet til ny modell for nedskrivninger for forventet kredittap  

på finansielle eiendeler er eiendeler som måles til amortisert kost, rente-

instrumenter som måles til virkelig verdi over OCI, lånetilsagn, ubenyttede kreditt-

rammer og finansielle garantier. Selskapet inkluderer ikke ubenyttede 

kredittrammer, lånetilsagn og garantier i dagens beregning av gruppe-

vise nedskrivninger.

Måling av tapsavsetningen i hovedmodellen under IFRS 9 estimeres  

på forventet tap gitt et mislighold de neste 12 måneder, for alle engasje-

menter som ikke har hatt en vesentlig kredittforringelse siden første gangs 

innregning (Steg 1). Tapsavsetning for engasjementer som har hatt vesentlig 

kredittforringelse siden første gangs innregning (Steg 2), eller sendere gått  

i mislighold (Steg 3), estimeres på forventet tap over hele den forventede 

levetiden til engasjementet. 

Selskapet vil måle utvikling i kredittforringelse basert på en modell som 

måler sannsynlighet for mislighold (PD – probability of default) som i tillegg 

til historiske erfaringer også avspeiler aktuelle forhold og forventninger  

på balansedagen. Selskapet har ennå ikke fastsatt de endelige grense-

verdiene for måling av vesentlig økning i kredittrisiko. 

I forbindelse med måling av kredittrisiko ved førstegangsinnregning,  

vil kundens PD ved innvilgelse legges til grunn. Ved overgang til IFRS 9  

vil det for eksisterende engasjement benyttes tilgjengelige og historiske 

PD-verdier som forelå ved innvilgelse. 

Andre forhold enn kundens PD vil også inngå i vurderingen om det har 

forekommet en vesentlig kredittforringelse, som for eksempel kunder som 

er gitt betalingslettelser – såkalt forbearance -. Selskapet vil videre ikke fravike 

fra forutsetningen om at kunder med restanser eller overtrekk som har vart  

i mer enn 30 dager, skal anses å være vesentlig kredittforringet. 

Selskapet jobber med å utvikle en tapsmodell for beregning av forventet 

kredittap basert på sannsynlighet for mislighold, tap gitt mislighold og 

eksponering på misligholdstidspunktet. For større engasjement i steg 2  

og 3 forventes nedskrivningsberegningen å bli foretatt ved en manuell  

individuell vurdering av de finansielle eiendelene fremfor bruk av en 

modellbasert beregning.
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Nedskrivningsberegningene i steg 1 og 2 erstatter i stor grad den gruppe-

vise nedskrivningsberegningen etter gjeldene regler, mens nedskrivnings-

beregningen i steg 3 mer eller mindre erstatter den individuelle nedskrivnings-

beregningen.

Kapitalstyring
Selskapet har ikke nok informasjon til å estimere hvordan de nye tapsav-

setningene vil påvirke kapitaldekningen. Det er imidlertid foreslått over-

gangsregler i høringsforslaget for CRR II. Høringsforslaget inneholder et 

forslag om innfasing av tapsavsetningene under IFRS 9 over en fem-års 

periode, som vil medføre at selskapets kapitaldekning innledningsvis  

blir påvirket i liten grad. På sikt vil en eventuell nedgang i egenkapitalen 

som følge av økte nedskrivninger, kunne medføre en nedgang  

i kapitaldekningen.

Regnskapsmessig sikring
De nye reglene for regnskapsmessig sikring, eller sikringsbokføring,  

utvider anvendelsen av sikringsreglene, slik at foretakenes regnskapsrap-

portering i større grad blir i overensstemmelse med selskapenes risikosty-

ringsaktiviteter. Prinsippene for regnskapsmessig sikring er allikevel uendret 

med hensyn til anvendelse og krav til innregning i resultatet.

De endrede reglene for regnskapsmessig sikring anses ikke å ha påvirkning 

på selskapets regnskapsavleggelse. 

Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2018 

eller senere, og ble godkjent av EU i 2016. Konsernet planlegger å anvende 

IFRS 9 når standarden trer i kraft. Konsernet planlegger ikke å omarbeide 

sammenligningstall for 2017 i årsrapporten for 2018. 

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder 
IFRS 15 ble utgitt av IASB i mai 2014 og etablerer en ny femtrinns modell 

som vil være gjeldende for inntekter som oppstår fra kontrakter med kunder. 

Etter IFRS 15 er inntekter innregnet til det beløpet som reflekterer vederlaget 

som et selskap forventer å ha rett til i bytte for overføring av varer eller  

tjenester til en kunde. De nye prinsippene i IFRS 15 har en mer strukturert 

tilnærming til måling og innregning av inntekter. Den nye inntektsstandarden 

vil erstatte alle gjeldende inntektsføringsregler etter IFRS. Imidlertid skal 

kontrakter med kunder som regnskapsføres etter reglene i IFRS 9, følge 

reglene i IFRS 9 som følge av at de er eksplisitt holdt utenfor virkeområdet  

i IFRS 15. 

Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2018 

eller senere, ble godkjent av EU i 2016. Konsernet planlegger å anvende 

IFRS 15 når standarden trer i kraft, men det forventes ikke at endringen  

vil få vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat.

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 vil erstatte dagens IAS 17. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, 

måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for hhv. leietaker  

og utleier i en leieavtale. IFRS 16 krever at leietaker innregner eiendeler  

og forpliktelser for de fleste leieavtaler, hvilket er en vesentlig endring  

fra dagens prinsipper. 

Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2019 

eller senere, og det forventes at standarden blir godkjent av EU i fjerde kvartal 

2017. Konsernet planlegger å anvende IFRS 16 når standarden trer i kraft  

og er godkjent av EU, og vil i perioden fremover mot dette tidspunktet  

vurdere effekten av ny standard.

Årlige forbedringsprosjekter
IASB har i forbindelse med årlige forbedringsprosjekter gjort mindre 

endringer i en rekke standarder. Endringene er vurdert å ikke ha  

vesentlig betydning for konsernet.  
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3 ANVENDELSE AV ESTIMATER

Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte 

regnskapsprinsipper krever at ledelsen i en del tilfeller tar forutsetninger  

og må anvende estimater og skjønnsmessige vurderinger. Estimater og 

skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historiske 

erfaringer og forutsetninger om fremtidige hendelser som ansees sannsyn-

lige på balansetidspunktet.  Det er knyttet usikkerhet til de forutsetninger 

og forventninger som ligger til grunn for anvendte estimater og skjønns-

messige vurderinger. Faktiske resultater kan avvike fra estimatene og 

forutsetningene.

Nedskrivning på utlån og garantier 

For individuelt vurderte utlån og for grupper av utlån som er identifisert 

som usikre, foretas det en beregning for å fastslå en verdi på utlånet eller 

på grupper av utlån. Beregningen forutsetter at det benyttes størrelser  

som er basert på vurderinger, og disse påvirker godheten i den beregnede 

verdi. Nedskrivningsvurderinger gjennomføres hvert kvartal.

Individuelle nedskrivninger
Dersom det foreligger objektive bevis på at en verdireduksjon har inn-

truffet for utlån, beregnes tapet som forskjellen mellom balanseført verdi 

og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med 

utlånets opprinnelige effektive rentesats. Estimering av fremtidig kontant-

strøm gjøres på grunnlag av erfaringsdata og skjønn relatert til sannsynlige 

utfall for blant annet markedsutvikling og konkrete forhold for det enkelte 

engasjement, herunder erfaringsdata for debitors evne til å håndtere en 

presset økonomisk situasjon. Ved verdivurderingen av nedskrivning på  

utlån hefter det usikkerhet ved identifiseringen av utlån som skal nedskri-

ves, estimering av tidspunkt og beløp for fremtidige kontantstrømmer,  

og verdivurdering av sikkerheter.

Gruppenedskrivninger
Engasjementer som ikke er individuelt nedskrevet inngår i beregning  

av gruppenedskrivning på utlån. Nedskrivning beregnes på grunnlag av  

en vurdering av utviklingen i kundenes risikoklassifisering (som beskrevet  

i note 5) samt tapserfaring for de respektive kundegrupper. I tillegg tillegges 

konjunktur- og markedsutvikling som enda ikke har fått effekt på den nevnte 

risikoklassifisering vekt ved vurdering av nedskrivningsbehov på kunde-

grupper totalt. 

Virkelig verdi for finansielle instrumenter

Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, 

fastsettes ved å bruke ulike verdsettelsesteknikker. I disse vurderingene søker 

foretaket i størst mulig grad å basere seg på markedsforholdene på balanse-

dagen. Dersom det ikke er observerbare markedsdata gjøres antagelser  

om hvordan markedet vil prise instrumentet, for eksempel basert på prising 

av tilsvarende instrumenter. I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn, 

blant annet ved vurdering av kredittrisiko, likviditetsrisiko og volatilitet. En 

endring i en eller flere av disse faktorene kan påvirke fastsatt verdi for instru-

mentet. Virkelig verdi for finansielle instrumenter fremgår av note 19. 

Inntektsskatt

For å fastsette inntektsskatten i selskapet er det påkrevd betydelig bruk  

av skjønn, herunder vurderinger av balanseføring av utsatt skattefordel  

og usikre skatteforpliktelser. Selskapet balansefører utsatt skattefordel med 

det beløp som sannsynlig vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig 

inntekt. Omfattende vurderinger må gjøres for å fastsette beløpet som kan 

balanseføres, herunder forventet tidspunkt for utnyttelse, nivået på skatte-

messig positivt resultat og eksistensen av skattepliktige midlertidige for-

skjeller. For mange transaksjoner og beregninger vil det være usikkerhet 

knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Selskapet balansefører skatte-

forpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i skatte- og tvistesaker basert 

på estimater om ytterligere inntektsskatt vil påløpe. Ved vurdering av balanse-

føring av usikre skatteforpliktelser gjøres en vurdering av hvorvidt forpliktelsen 

er sannsynlig. Forpliktelsen beregnes etter beste estimat. Hvis det endelige 

utfall av sakene avviker fra opprinnelig avsatt beløp, vil avviket påvirke  

regnskapsført skattekostnad i den perioden avviket fastslås.
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4 KAPITALSTYRING OG KAPITALDEKNING

Selskapet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav.

Kapitaldekning 31.12.2016 31.12.2015

Aksjekapital 227 600 227 600

Overkurs 122 500 122 500

Øvrig egenkapital 148 326 177 620

Egenkapital 498 426 527 720

Fradrag for goodwill og andre immaterielle eiendeler -810 -7 037

Sum kjernekapital 497 616 520 683

Ansvarlig kapital 497 616 520 683

Risikovektet kapital

Kredittrisiko - standardmetode 2 598 722 2 739 232

Operasjonell risiko 161 370 167 447

Cva-risiko 65 155 96 467

Beregningsgrunnlag 2 825 247 3 003 146

Kapitaldekning 17,6 17,3

Kjernekapitaldekning 17,6 17,3

Ren kjernekapitaldekning 17,6 17,3

Spesifikasjon av beregningsgrunnlag 31.12.2016 31.12.2015

Standardmetoden 

Institusjoner   55 247  57 197 

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom  2 509 460  2 604 749 

Obligasjoner med fortrinnsrett  20 098  21 428 

Øvrige  13 917  55 858 

Kredittrisiko  2 598 722  2 739 232 

Operasjonell risko  161 370  167 447 

Cva-risiko  65 155  96 467 

Sum beregningsgrunnlag  2 825 247  3 003 146 

SSB Boligkreditt har som hovedformål å sikre konsernet Sandnes Sparebank tilgang til tilfredsstillende finansiering.  

Dette skjer gjennom utstedelse av Obligasjoner med Fortrinnsrett (OMF). 
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Foretaket har intern kapitaliseringspolicy om til enhver tid ha en kjernekapitaldekning på minst 16 %, målt ut fra Standardmetoden.  

Den vedtatte kapitaliseringspolicyen skal bidra til at foretaket har en størrelse på egenkapitalen som medfører en effektiv egenkapitalbruk  

i forhold til virksomhetens omfang og risikoprofil. Hensikten til tilstrekkelig likviditetstilgang skal dominere målet om konkurransedyktig  

egenkapitalavkastning. Egenkapitalen skal også sikre at foretaket har tilstrekkelig kapitalbuffere til å stå i mot perioder med negativt resultat. 

Kapitalisering av foretaket henger nøye sammen med størrelsen på porteføljen av lån som er overført foretaket.  

Det er etablert rammer for hvor stor foretakets portefølje kan være i forhold til utlånsporteføljen til Sandnes Sparebank.

Rammen er en total utlånsportefølje motsvarende det laveste av:

• 35 % av total låneportefølje i Sandnes Sparebank (konsern) og 

• 50 % av totale lån til personmarkedet i Sandnes Sparebank.



SSB Boligkreditt årsrapport  2016

17

Noter

Pr 31.12.16 hadde foretaket en portefølje av boliglån som utgjorde  

6,7 milliarder kroner, med en gjennomsnittlig belåningsgrad på 51,6%.  

Styret vurderer kvaliteten i porteføljen som svært god, noe som igjen  

innebærer en lav kredittrisiko.

Likviditets- og oppgjørsrisiko
Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at foretaket ikke klarer å oppfylle 

sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår 

vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, 

eller i form av ekstra dyr finansiering. Likviditetsrisiko styres gjennom styre-

vedtatte rammer og retningslinjer.

Markedsrisiko
Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til  

porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksje-

kurser, valutakurser, renter og råvarepriser. SSB Boligkreditt AS er ikke 

eksponert mot valuta eller egenkapitalinstrumenter. Det er etablert  

rammer for eksponering for renterisiko.

Renterisiko
Renterisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i rentenivået. 

Risikoen oppstår hovedsakelig fra fastrenteutlån og funding i fastrente-

papirer. Selskapet måler renterisiko som resultateffekten ved et parallelt  

skift i rentekurven. Risikoen for ikke-parallelle skift er dekket gjennom 

begrensinger på maksimal eksponering. 

Hovedprinsippet i selskapets styring av renterisiko er å nøytralisere rente-

risikoen ved å matche foretakets aktiva- og passivaside. Selskapet har 

løpende oversikt over renteeksponeringen. Renteeksponering måles  

i tidsintervaller på 3 måneder fra 0-10 år.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige 

eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller 

eksterne hendelser.

Det er utarbeidet retningslinjer for rapportering av uønskede hendelser. 

5   RISIKOSTYRING

Styret i SSB Boligkreditt AS legger stor vekt på at risikostyring gjennom 

identifisering, måling og styring av de ulike risikoene foretaket er eller  

kan bli eksponert for. På denne måten opprettholdes den tilliten til SSB 

Boligkreditt AS som er nødvendig i markedet. SSB Boligkreditt AS  

skal ha en lav risikoprofil.

Organisering og fullmaktsstruktur

Styret
Styret i SSB Boligkreditt AS er foretakets øverste ansvarlige organ for risiko 

og kontroll. Ansvar for å påse at foretaket har en egenkapital som er forsvarlig 

ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, samt for å sørge for  

at kapitalkrav som følger av lover og forskrifter blir overholdt, ligger  

også hos styret.

Styret fastsetter de overordnede målsetningene som risikoprofil, avkastnings-

mål og kapitalnivå. Videre fastlegger styret rammer og fullmakter innen  

de ulike risikoområdene. Retningslinjer for risikostyring i foretaket er også 

styrets ansvar.

Administrerende direktør
Administrerende direktør har det daglige ansvaret for risikostyring. Dette 

innebærer at administrerende direktør er ansvarlig for implementering  

av effektive risikostyringssystemer, og at risikoeksponeringen overvåkes  

og rapporteres på en tilfredsstillende måte. 

Risikostyring
SSB Boligkreditt AS har ikke en egen risikostyringsenhet, men benytter ressurser 

fra Sandnes Sparebank. Dette sikrer også nødvendig uavhengighet.

Kredittrisiko 
Kredittrisiko defineres som risiko for tap som følge av at kunder eller andre 

motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne 

avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. I ramme-

verket for foretaket er det definert rammer for hvilke lån som kan inngå  

i SSB Boligkreditts utlånsmasse og hvilke krav som stilles til både låntakere 

og sikkerhet. Foretaket bruker et klassifiseringssystem hvor kun de beste 

risikoklassene inngår i foretakets sikkerhetsmasse.
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6    KREDITTRISIKO

Maksimum eksponering til kredittrisiko 31.12.2016 31.12.2015

Kontanter og bankinnskudd 158.089 110.529

Utlån til kunder 6.657.219 6.986.850

Finansielle derivater 55.733 77.030

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 6.212 9.607

Sum kredittrisikoeksponering balanseposter 6.877.253 7.184.017

Ubenyttede trekkfasiliteter og lånetilsagn 888.799 1.006.609

Total kredittrisikoeksponering 7.766.052 8.190.626

Per 31.12.16 hadde foretaket en portefølje av boliglån som utgjorde 6,7 milliarder kroner. På samme tidspunkt var ingen lån i mislighold.  

Kvaliteten på låneporteføljen vurderes som svært god, og kredittrisikoen som lav.

Som et ledd i kvantifisering av kredittrisiko brukes scoremodeller. Disse modellene beregner kundens sannsynlighet for mislighold  

(PD – Probability of Default) neste 12 mnd. 

SSB Boligkreditt AS benytter samme modeller som Sandnes Sparebank. Modellene er validert høsten 2014 med tilfredsstillende resultat.

Innenfor PM blir adferdsscore gjennomført månedlig. Adferdsscore benyttes for oppfølging av etablerte kunder. Månedlig klassifisering  

gjør det mulig å følge utviklingen i porteføljekvalitet, samt å identifisere kunder som faller i risikoklasse på et tidlig tidspunkt slik at det  

kan iverksettes tiltak før kunden går i mislighold.

Tabellen under viser gjennomsnittlig PD for de ulike risikoklassene basert på mislighold.

Misligholdsklasse PD nedre grense

A 0,050 %

B 0,175 %

C 0,375 %

D 0,625 %

E 1,000 %

F 1,625 %

G 2,500 %

H 4,000 %

I 6,500 %

J 20,000 %

Misligholdte og nedskrevne 100 %
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SSB Boligkreditt AS priser engasjementene ut fra risikoeksponering slik at engasjementer med høyest risiko får høyest pris. Kombinasjon av misligholds-

sannsynlighet og sikkerhetsdekning danner grunnlag for 5 risikogrupper (eksklusiv misligholdte og nedskrevne engasjementer):

Risikogruppe
Forventet tap
nedre grense

Forventet tap
øvre grense

Laveste 0,00 % 0,05 %

Lav 0,05 % 0,35 %

Middels              0,35 %           1,50 %

Høy 1,50 % 2,50 %

Høyeste 2,50 % 100,00 %

Sum engasjementer fordelt på risikogrupper per 31.12.2016

Risikogrupper
Utlån

 til kunder Garantier
Ubenyttet

 limit
Totale 

engasjement %-vis

Laveste 5 637 022 868 435 6 505 457 86,2 %

Lav 901 989 18 385 920 374 12,2 %

Middels 114 072 1 979 116 051 1,5 %

Høy 2 134 2 134 0,0 %

Høyeste 2 002 2 002 0,0 %

Misl./nedskrevne 0,0 %

Sum 6 657 218 888 799 7 546 017 100,0 %

Sum engasjementer fordelt på risikogrupper per 31.12.2015

Risikogrupper
Utlån 

til kunder Garantier
Ubenyttet 

limit
Totale 

engasjement %-vis

Laveste 5 965 070 924 139 6 889 209 86,2 %

Lav 899 737 75 602 975 338 12,2 %

Middels 115 079 6 864 121 943 1,5 %

Høy 6 964 5 6 969 0,1 %

Høyeste 0,0 %

Misl./nedskrevne 0,0 %

Sum 6 986 850 1 006 609 7 993 459 100,0 %

Aldersfordeling forfalte, ikke-nedskrevne utlån
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditter/innskudd fordelt på antall dager etter forfall. 

Forfalte, ikke-nedskrevne engasjement 31.12.2016 31.12.2015

1-29 dager 45.999 80.448

30-59 dager 18.728 34.224

60-89 dager 1.364 4.464

over 90 dager

Sum forfalte, ikke-nedskrevne engasjement 66.091 119.137
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7      UTLÅN TIL KUNDER

Utlån til kunder 31.12.2016 31.12.2015

Utlån til kunder, til virkelig verdi 394.269

Utlån til kunder, til amortisert kost 6.657.219 6.592.582

Netto utlån til kunder 6.657.219 6.986.850

8 ENGASJEMENTER FORDELT GEOGRAFISK OG ETTER NÆRING

Utlån
Ubenyttede  

trekkfasiliteter Utlån
Ubenyttede  

trekkfasiliteter

Geografisk fordeling 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015

Rogaland 5.969.800 803.963 6.169.025 902.184

Oslo/Akershus 479.716 48.585 530.166 65.979

Andre fylker 193.951 33.059 258.654 33.651

Utlandet 20.072 3.191 33.330 4.796

Brutto utlån til kunder 6.663.540 888.799 6.991.175 1.006.609

Fordelt på næringer 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015

Personkunder og andre 6.663.540 888.799 6.991.175 1.006.609

Gruppenedskrivninger -6.322 -4.325

Netto utlån til kunder 6.657.219 888.799 6.986.850 1.006.609
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9  NEDSKRIVNINGER OG TAP PÅ UTLÅN

Ved kjøp av utlånsportefølje fra Sandnes Sparebank er det overtatt gruppenedskrivninger. 

Tap på utlån og garantier 2016 2015

Periodens endring i gruppenedskrivning 1.373 1.633 

Tap på utlån og garantier                   1.373 1.633 

Gruppenedskrivning i beg. av perioden 4.325 3.064

 - Overført fra Sandnes Sparebank ved salg utlånsportefølje 624 -372

+ Endring i gruppenedskrivning 1.373 1.633

Gruppenedskrivning per 31.12 6.322 4.325
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10      RENTERISIKO

SSB Boligkreditt er ikke eksponert for valutarisiko eller risiko knyttet til egenkapitalinstrumenter. Markedsrisiko oppstår dermed kun  

som følge av åpne poster i rentemarkedet. Risikoen er knyttet til tap i inntjening som følge av svingninger i renter. 

Renterisiko er risiko knyttet til negative resultateffekter som følge av svingninger i markedsrenter. SSB Boligkreditts balanse består i hovedsak  

at utlån til privatmarkedet med flytende rente og innlån ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket har per 31.12.16 utstedt  

obligasjonslån pålydende 5,9 milliarder kroner, hvorav 4,7 milliarder kroner er trukket til flytende rente.

Tidspunkt frem til avtalt endring 
av rentebetingelser

Inntil 
1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1 år 1-5 år

Over 
5 år

Uten rente- 
eksponering 31.12.2016

Bankinnskudd 158 089 158 089

Utlån til kunder 6 657 219 6 657 219

Sertifikater og obligasjoner 65 000 151 044 216 044

Finansielle derivater 55 733 55 733

Øvrige eiendeler 7 023 7 023

Sum eiendeler 6 880 308 151 044 55 733 7 023 7 094 108

Gjeld stiftet ved utstedelse  
av verdipapirer 5 911 357 5 911 357

Finansielle derivater 3 646 3 646

Øvrig gjeld 680 679 680 679

Sum gjeld og egenkapital 680 679 5 911 357 3 646 6 595 682

Netto likviditetseksponering  
balanseposter 6 199 629 -5 760 313 55 733 -3 646 7 023 498 426

Innbetaling/utbetaling ikke  
balanseførte derivater

Netto sum alle poster 6 199 629 -5 760 313 55 733 -3 646 7 023 498 426
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Tidspunkt frem til avtalt endring 
av rentebetingelser

Inntil  
1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1 år 1-5 år

Over  
5 år

Uten rente- 
eksponering 31.12.2015

Bankinnskudd 110 529 110 529

Utlån til kunder 6 614 283 5 635 39 387 240 273 87 272 6 986 850

Sertifikater og obligasjoner 105 000 108 731 213 731

Finansielle derivater 720 76 310 77 030

Øvrige eiendeler 16 643 16 643

Sum eiendeler 6 829 812 114 366 39 387 240 993 163 582 16 643 7 404 784

Gjeld stiftet ved utstedelse 
 av verdipapirer 5 663 445 5 663 445

Finansielle derivater 274 7 724 12 810 20 808

Øvrig gjeld 1 192 811 1 192 811

Sum gjeld og egenkapital 1 192 811 5 663 445 274 7 724 12 810 6 877 064

Netto likviditetseksponering  
balanseposter 5 637 001 -5 549 079 39 113 233 269 150 772 16 643 527 720

Innbetaling/utbetaling  
ikke balanseførte derivater

Netto sum alle poster 5 637 001 -5 549 079 39 113 233 269 150 772 16 643 527 720

Rentefølsomhet

Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Rentefølsomhet er beregnet som potensiell gevinst(+)/tap(-)  

ved et parallelt positivt skift i rentekurven på to prosentpoeng. Per 31.desember 2016 var det ingen fastrente utlån i foretaket, og en parallell  

renteoppgang/nedgang  på to prosent ville ikke utløst noen gevinst /tap. Foretakets renterisiko ansees som lav.     

 

11   FINANSIELLE DERIVATER

Renterelaterte instrumenter benyttes for å minimere renterisiko på selskapets utlån til kunder. Selskapet har i 2016 swappet fastrenteutlån og fastrenteinnlån, 

men det er per 31.12.2016 ingen fastrenteutlån- eller innskudd i foretaket.

Styret har vedtatt rammer for hvor stor eksponering foretaket kan ha mot hver motpart for å redusere oppgjørsrisikoen knyttet til bruken av finansielle instrumenter.  

Selskapets motregningsrett følger alminnelig norsk lov. SSB Boligkreditt benytter ISDA avtaler mot motparter i forbindelse med finansielle derivater.  

Avtalene sikrer motregningsrett dersom motpartene misligholder sine forpliktelser. Det er også inngått CSA avtaler med de fleste viktige finansielle motparter.

2016 Virkelig verdi per 31.12.2016 2015 Virkelig verdi per 31.12.2015

Kontrakts-
beløp

Positiv  
markedsverdi

Negativ  
markedsverdi

Kontrakts-
beløp

Positiv  
markedsverdi

Negativ  
markedsverdi

Renteavtaler * 1 225 000 55 733 3 646 1 695 000 77 030 20 808

Valutaavtaler

Sum finansielle derivater 1 225 000 55 733 3 646 1 695 000 77 030 20 808

* Herav anvendt som sikringsformål 1 225 000  55 733 3 646 1 225 000  75 247 4 174
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12     LIKVIDITETSRISIKO

Likviditetsrisiko innebærer at foretaket ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld etter hvert som den forfaller, eller ikke har evne til å finansiere økning  

i eiendeler. Vurdering av foretakets likviditetsrisiko blir foretatt basert på en avveining av selskapets balansestruktur, herunder selskapets avhengighet  

av finansiering og den merkostnad som er forbundet med må hente inn finansiering gjennom pengemarkedet med lang løpetid sammenlignet  

med finansiering med kortere løpetid til endelig forfall. 

Boligkredittselskapet dekker sitt finansieringsbehov gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).  

Øvrig finansieringsbehov er dekket av kortsiktig gjeld til morselskap.  

Restløpetid på hovedposter
Inntil 

1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1 år 1-5 år
Over 

5 år
Uten 

restløpetid
Totalt 

31.12.2016

Verdipapirgjeld 50 000 5 000 000 825 000 5 875 000

Øvrig gjeld 680 679 680 679

Finansielle derivater brutto oppgjør 3 646 3 646

Sum utbetalinger 50 000 5 000 000 828 646 680 679 6 559 325

Restløpetid på hovedposter
Inntil 

1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1 år 1-5 år
Over 

5 år
Uten 

restløpetid
Totalt 

31.12.2015

Verdipapirgjeld 39 000 4 113 000 1 450 000 5 602 000

Øvrig gjeld 1 192 811 1 192 811

Finansielle derivater brutto oppgjør 274 7 724 12 810 20 808

Sum utbetalinger 39 274 4 120 724 1 462 810 1 192 811 6 815 619

Likviditetsrisikoen per 31.12.2016 anses å være lav.
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13      NETTO RENTEINNTEKTER

2016 2015

Renteinntekter av bankinnskudd, vurdert til amortisert kost 1 146 1 589

Renteinntekter av utlån til kunder, vurdert til virkelig verdi 7 011 10 544

Renteinntekter av utlån til kunder, vurdert til amortisert kost 176 249 199 158

Renter av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 3 541 4 069

Renteinntekter 187 947 215 360

Rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner, vurdert til amortisert kost  21 779  29 666 

Rentekostnader på utstedte verdipapirer, vurdert til amortisert kost  92 528  100 443 

Rentekostnader  114 307  130 108 

Netto renteinntekter  73 640  85 251

14     NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER

2016 2015

Andre gebyrer 1 915 1 252

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 1 915 1 252

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 1 915 1 252
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15           NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI

Netto verdiendring på finansielle instumenter til virkelig verdi 2016 2015

Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater 3 180 1 507

Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner 1 672 -3 807

Gevinst/tap nedkvittering egne obligasjoner 1 963

Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi -4 881 -6 115

Netto verdiendring på finansielle derivater, sikring -18 986 5 020

Netto verdiendring på sikret finansiell gjeld 18 986 -5 020

Netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi 1 934 -8 414

16      DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnader 2016 2015

Lønn   144 43

Personalkostnader 144 43

Revisjonshonorar                 211                 127 

Andre revisjonsrelaterte tjenester                 267                 170 

Annen bistand 16                                    13 

Sum honorar til revisor inkl. mva 494 311

Forvaltningshonorar           19.330           21.767 

Øvrige administrasjonskostnader                 58                 111 

Konsulenthonorar             1.199             1.095 

Øvrige driftskostnader                 647                 777 

Sum andre driftskostnader           21.728           24.061

 Avskrivninger 

 Av- og nedskrivninger totalt 

 Sum driftskostnader 21.872 24.104

Det har ikke vært noen ansatte i SSB Boligkreditt AS i 2016. Daglig leder blir avlønnet i morselskapet og belastet boligkreditten  

gjennom forvaltningshonoraret. Det er utbetalt 126.000 kroner i honorarer.

Forvaltningshonorar relaterer seg til avtale med Sandnes Sparebank om kjøp av tjenester for forvaltning av låneporteføljen  

og øvrige administrative funksjoner.
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17       SKATT

Skattekostnad ordinært resultat 2016 2015

Betalbar skatt 7.339 16.649

Korrigering tidligere års skattekostnad -28 -8.525

Utsatt skatt 6.226 -2.513

Virkninger av endring i skatteregler 563

Sum skatt på ordinært resultat 13.538 6.174

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt 2016 2015

Resultat før skattekostnad 54.244 52.352

25 % av resultat før skatt 13.561 14.135

Permanente forskjeller 5 2

Endring utsatt skatt

Korrigering tidligere års skattekostnad -8.525

Virkninger av endring i skatteregler -28 563

Sum skatt på ordinært resultat 13.538 6.174

Effektiv skattesats 25 % 12 %

Avstemning av utsatt skattefordel / utsatt skatt 31.12.2016 31.12.2015

Utsatt skattefordel/utsatt skatt per 1.1 7 037 5 087

Endring ført mot resultatet -6 226 2 513

Virkning av endring i skatteregler -563

Sum utsatt skattefordel per 31.12 810 7 037

Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen splittet på midlertidige forskjeller

Utsatt skattefordel 31.12.2016 31.12.2015

Finansielle instrumenter 810 7 037

Sum utsatt skattefordel 810 7 037

Grunnlag for betalbar skatt i balansen 31.12.2016 31.12.2015

Resultat før skattekostnad 54 244 52 352

Grunnlag for betalbar skatt 54 244 52 352

25 % av grunnlag for betalbar skatt 13 566 14 137

Endring utsatt skatt -6 226 2 513

Betalbar skatt i balansen 7 339 16 649
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18       KLASSIFISERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi over resultatet 31.12.2016

Eiendeler

Fin. eiendeler og 
gjeld vurdert til 
amortisert kost

Handels- 
portefølje

Bestemt  
regnskapsført  

til virk. verdi

Finansielle 
derivater som 

sikringsinstr.

Ikke finansielle 
eiendeler og 
forpliktelser Sum

Kontanter og bankinnskudd 158 089 158 089

Utlån til kunder 6 657 219 6 657 219

Sertifikater og obligasjoner 216 044 216 044

Finansielle derivater 55 733 55 733

Opptjente ikke mottatte inntekter 6 212 6 212

Øvrige eiendeler 810 810

Sum eiendeler 6 821 520 216 044 55 733 810 7 094 108

Forpliktelser

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5 911 357 5 911 357

Finansielle derivater 3 646 3 646

Påløpte kostnader 5 902 5 902

Annen gjeld 667 438 667 438

Avsetninger 7 339 7 339

Sum  forpliktelser 6 584 696 3 646 7 339 6 595 682

    

Finansielle instrumenter  
til virkelig verdi over resultatet 31.12.2015

Eiendeler

Fin. eiendeler og 
gjeld vurdert til 
amortisert kost

Handels- 
portefølje

Bestemt  
regnskapsført  

til virk. verdi

Finansielle 
derivater som 

sikringsinstr.

Ikke finansielle 
eiendeler og 
forpliktelser Sum

Kontanter og bankinnskudd 110 529 110 529

Utlån til kunder 6 592 582  394 268 6 986 850

Sertifikater og obligasjoner  213 731 213 731

Finansielle derivater 1 783  75 247 77 030

Opptjente ikke mottatte inntekter 9 607 9 607

Øvrige eiendeler 7 037 7 037

Sum eiendeler 6 712 718 1 783 608 000 75 247 7 037 7 404 785

Forpliktelser

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5 663 445 5 663 445

Finansielle derivater 16 634 4 174 20 808

Påløpte kostnader 9 121 9 121

Annen gjeld 1 167 040 1 167 040

Avsetninger 16 649 16 649

Sum  forpliktelser 6 839 607 16 634 4 174 16 649 6 877 065
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19     VIRKELIG VERDI PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER

Virkelig verdi av finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost

Eiendeler

31.12.2016
Balanseført

verdi

31.12.2016
Virkelig

verdi

31.12.2015
Balanseført

verdi

31.12.2015
Virkelig

verdi

Kontanter og bankinnskudd 158 089 158 089 110 529 110 529

Utlån til kunder 6 657 219 6 657 219 6 986 850 6 986 850

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 6 212 6 212 9 607 9 607

Sum eiendeler 6 821 520 6 821 520 7 106 986 7 106 986

Forpliktelser

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5 911 357 5 891 515 5 663 445 5 572 868

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 5 902 5 902 9 121 9 121

Sum forpliktelser 5 917 259 5 897 417 5 672 566 5 581 989

For finansielle instrumenter med kort løpetid (mindre enn tre måneder) forutsettes bokført verdi å representere virkelig verdi. 

Utlån til kunder verdsatt til amortisert kost inkluderer utlån med flytende rente. Utlån med flytende rente blir justert ved renteendringer i markedet  

samt ved endring av kredittrisiko. Selskapet vurderer derfor virkelig verdi på disse utlånene til å være tilnærmet lik balanseført verdi. Utlån som ikke  

tilfredsstiller denne løpende reprisingsforutsetningen, blir individuelt verdsatt til virkelig verdi per balansedagen. Eventuelle mer- eller mindreverdier  

som vil oppstå innenfor en eventuell renteendringsperiode anses ikke å utgjøre signifikant verdi for foretaket. 

Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
Foretaket benytter følgende verdsettelseshierarki ved beregning av virkelig verdi for finansielle instrumenter:

Nivå 1 – Noterte priser i et aktivt marked for gjeldende eiendel eller forpliktelse.

Nivå 2 – Noterte priser i et aktivt marked for lignende eiendeler eller forpliktelser, eller annen verdsettelsesmetode  

  hvor all vesentlig input er basert på observerbar markedsdata. 

Nivå 3  – Verdsettelsesteknikker som i hovedsak ikke er basert på observerbare markedsdata.
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Virkelig verdi verdsettelse ved utgangen av perioden etter verdsettelseshierakiet

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2016

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

   Utlån til kunder

   Sertifikater og obligasjoner 216 044 216 044

   Finansielle derivater

   Finansielle derivater, sikringsinstrument 55 733 55 733

Sum 271 777 271 777

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

   Finansielle derivater

   Finansielle derivater, sikringsinstrument 3 646 3 646

Sum 3 646 3 646

Amortisert kost verdsettelse ved utgangen av perioden etter verdsettelseshierarkiet

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2016

Finansielle eiendeler til amortisert kost

Kontanter og bankinnskudd 158 089 158 089

Utlån til kunder 6 657 219 6 657 219

Opptjente inntekter 6 212 6 212

Sum 6 821 520 6 821 520

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Verdipapirgjeld 5 911 357 5 911 357

Påløpte kostnader 5 902 5 902

Annen gjeld 667 438 667 438

Sum 6 584 696 6 584 696

Virkelig verdi verdsettelse ved utgangen av perioden etter verdsettelseshierakiet

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31.12.2015

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

   Utlån til kunder 394 268 394 268

   Sertifikater og obligasjoner 213 731 213 731

   Finansielle derivater 1 783 1 783

   Finansielle derivater, sikringsinstrument 75 247 75 247

Sum 290 762 394 268 685 030

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

   Finansielle derivater 16 634 16 634

   Finansielle derivater, sikringsinstrument 4 174 4 174

Sum 20 808 20 808
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Amortisert kost verdsettelse ved utgangen av perioden etter verdsettelseshierarkiet

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3  31.12.2015

Finansielle eiendeler til amortisert kost

Kontanter og bankinnskudd 110 529 110 529

Utlån til kunder 6 592 582 6 592 582

Opptjente inntekter 9 607 9 607

Sum 6 712 718 6 712 718

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

Verdipapirgjeld 5 663 445 5 663 445

Påløpte kostnader 9 121 9 121

Annen gjeld 1 167 040 1 167 040

Sum 6 839 607 6 839 607

     
     

Avstemming av bevegelser for Nivå 3 fra 31.12.2015 til 31.12.2016

Utlån
Tilgjengelig 

for salg Innskudd Totalt

Balanse per 31.12.2015 394 268 394 268

Resultatført gevinst/tap i årets resultat -4 881 -4 881

Oppgjør -389 387 -389 387

Balanse per  31.12.2016

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan virkelig verdi er beregnet for de finansielle instrumenter i nivå 2 og 3, dvs.  

hvor det er benyttet en verdsettelsesteknikk. 

Finansielle instrumenter klassifisert i nivå 2

Finansielle derivater
Finansielle derivater er verdsatt til markedsverdi basert på innhentet informasjon om valutakurser og swapkurver. I kategorien inngår renteswapper,  

valutaswapper og terminkontrakter der observerbare markedsverdier er tilgjengelige via Reuters eller Bloomberg.

Finansielle instrumenter klassifisert i nivå 3

Utlån til kunder
Utlån til kunder med fast rente er vurdert på grunnlag av avtalt kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv rente.  

Effektiv rente er basert på rådende markedsbetingelser på tilsvarende fastrentelån.

Utlån til kunder som er gjenstand for nedskrivning er vurdert med utgangspunkt i sannsynlig kontantstrøm for lånene neddiskontert  

med effektiv rente justert for markedsvilkår for tilsvarende ikke nedskrevne lån. 

Årets økning er i sin helhet relatert til overtagelse av lån fra morselskapet Sandnes Sparebank.
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20       SERTIFIKAT OG OBLIGASJONER

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 31.12.2016 31.12.2015

Statsgaranterte obligasjoner 15 444

Obligasjoner (OMF) 200 600 213 731

Sum sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 216 044 213 731

Effektiv rente 1,67 % 1,88 %

Durasjon 3,05 3,28

21      GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIR

31.12.2016 31.12.2015

Obligasjonslån, fratrukket underkurs 5 911 357 6 686 445

Obligasjonslån, egenbeholdning 1 023 000

Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 5 911 357 5 663 445

Gjennomsnittlig rente obligasjonslån: 1,85 % 1,90 %

     

SSB Boligkreditt har per 31.12.16 utstedt 7 obligasjoner. 

Endring i verdipapirgjeld 

Balanse 
31.12.2015 Emittert

Forfall/
Innløst

Øvrige  
endringer

Balanse  
31.12.2016

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 5 602 000 400 000 127 000 5 875 000

 Verdijusteringer 61 445 -25 088 36 357

Sum verdipapirgjeld 5 663 445 5 911 357

Obligasjoner Pålydende Endelig forfall

NO0010753320 225.000 18.03.2026

NO0010704232 1.000.000 25.02.2021

NO0010636335 50.000 08.02.2017

NO0010689664 1.000.000 20.09.2018

NO0010697691 1.000.000 04.12.2019

NO0010718331 2.000.000 03.09.2020

NO0010731938 600.000 15.06.2022

Sum pålydende utstedte obligasjoner 5.875.000
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22       BELØPSMESSIG BALANSE

Beløpsmessig balanse er beregnet iht finansforetaksloven § 11-11 krav til stadig beløpsmessig balanse.    

    

Loven krever at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid overstiger verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen. 

 

    

31.12.2016 31.12.2015

Obligasjoner med fortrinnsrett  5 953 925  5 635 911 

Finansielle derivater  -81 640  -95 772 

Sum verdi obligasjoner med fortrinnsrett  5 872 286  5 540 139 

Utlån til kunder  6 616 928  6 824 465 

Bankinnskudd (min rating A-/F1)  100 000  100 000 

Likvide eiendeler (min rating AA-)  216 044  213 432 

Finansielle derivater  -15 177 

Sum verdi sikkerhetsmasse til dekning av obligasjoner med fortrinnsrett  6 932 972  7 122 721 

Sikkerhetsmassens dekningsgrad 118,1 % 128,6 %

23      ANNEN GJELD 

31.12.2016 31.12.2015

Gjeld til Sandnes Sparebank 667 174 1 166 971

Annen gjeld 263 70

Annen gjeld 667 437 1 167 040

SSB Boligkreditt betalte 3 måneders nibor + 0,82 % i renter på gjelden til morselskapet.

Gjeld til morselskapet på 667 (1.166) millioner kroner er relatert til midlertidig finansiering av SSB Boligkreditts  

kjøp av utlånsportefølje fra morselskapet.

24         EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i SSB Boligkreditt AS er på 227.600.000 fordelt på 2.276.000 aksjer, pålydende 100 kroner. Hver aksje gir samme stemmerett i selskapet. 

Samtlige aksjer eies av Sandnes Sparebank..
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25   HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ingen vesentlige hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet per 31.12.2016..

26       TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank. Transaksjoner mellom selskapet og morbank foretas  

i samsvar med ordinære forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Oversikt over konserninterne transaksjoner:

Resultatregnskap 2016 2015

Innskuddsrenter 58 269

Betalte renter-/kredittprovisjoner -22.751 -26.300

Forvaltningshonorar -19.330 -21.767

Balanse 31.12.2016 31.12.2015

Bankinnskudd 57.296 10.352

Annen gjeld 667.174 1.166.971

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 400.282
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Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5 
 
Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2014 etter vår beste 
overbevisning er utarbeidet i samsvar med IFRS og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende 
bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, og at opplysningene i 
årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket,  
sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor.  
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