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STYRETS   ÅRSBERETNING  2010   -   VERD BOLIGKREDITT AS 
 
 
Virksomheten i 2010 
Verd Boligkreditt AS (Verd) eies av ni uavhengige sparebanker og har konsesjon 
som finansieringsforetak for å kunne utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).   
Sikkerhetsmassen består i hovedsak av pantesikrede boliglån utstedt av 
eierbankene, og som ellers oppfyller de krav foretaket stiller til lånetype, låntaker mv. 
for å kunne inngå i sikkerhetsmassen.  Et av hovedkravene er at utestående 
lånesaldo på hvert enkelt lån ikke skal overstige 75% av panteobjektets 
markedsverdi, og at slik markedsverdivurdering blir gjort regelmessig.     
   
Verd har kontoradresse i Bergen og startet opp virksomheten mot slutten av 2009. 
Haugesund Sparebank var ”pilotbank” i oppstartsfasen, og foretaket kom i full drift fra 
mai 2010. Foretaket har fått utviklet brukervennlige systemløsninger slik at bankene 
kan analysere egen låneportefølje, og klargjøre kvalifiserte boliglån de ønsker å 
selge til Verd, på en effektiv og sikker måte. På bakgrunn av det volumet av boliglån 
som ble kjøpt i mai 2010, emitterte foretaket sin første ordinære OMF i juni 2010.  
Økning i sikkerhetsmassen utover høsten gav grunnlag for både å utvide den første 
emisjonen, samt legge ut en ny OMF mot slutten av året. Sikkerhetsmassen utgjorde 
ved årets utgang om lag kr 2 mrd, og samlet volum av utestående OMF’er var på 
samme tidspunkt kr 1,45 mrd.   
 
Redegjørelse for selskapets årsregnskap 
Resultat før skatt og nedskrivninger ble kr 0,36 mill. for regnskapsåret 2010. 
Renteinntekter og lignende inntekter utgjorde kr 33,1 mill., og selskapets 
rentekostnader og lignende kostnader var kr 26,5 mill., slik at netto rente- og 
kredittprovisjonsinntekter ble kr 6,6 mill.  
Med tillegg av netto andre driftsinntekter på kr - 0,5 mill. utgjorde netto driftsinntekter 
kr 6,1 mill. Sum driftskostnader utgjorde kr 5,7 mill. Resultatet før nedskrivninger og 
skatt ble således kr 0,36 mill. Det er ikke foretatt nedskrivninger på utlånsporteføljen 
og beregnet skattekostnad er kr 0,1 mill. slik at netto resultatet for driftsåret 2010 ble 
kr 0,26 mill. 2010 var foretakets første hele driftsår, og tall for 2009 er derfor ikke 
direkte sammenlignbare. 
  
Samlede eiendeler utgjorde ved utgangen av regnskapsåret kr 2,0 mrd, hvorav netto 
utlån til kunder utgjorde kr 1,8 mrd. Foretaket har plassert kr 99,9 mill. i 
statskasseveksler og OMF’er utstedt av norske foretak, og har fordringer på 
kredittinstitusjoner som utgjorde kr 63,3 mill. ved årets utgang.  
Låneporteføljen er finansiert ved emisjon av obligasjoner pålydende kr 1,45 mrd., 
samt kortsiktig finansiering fra kredittinstitusjoner på kr 447 mill.  
Kapitaldekningen er ved utgangen av 2010 beregnet til 14,06 % hvorav alt var 
kjernekapital.   
 
Sum kontantstrøm viser netto økning av kontanter på kr 16 mill. Resultat før 
skattekostnad viser 0,36 mill. Differansen skyldes blant annet endring av utlån til 
kunder (utbetaling kr 1,3 mrd.), opptak ny obligasjonsgjeld (innbetaling kr 1,45 mrd.), 
kjøp av verdipapirer (utbetaling kr 99,8 mill.) og innbetaling av ny aksjekapital (kr 50 
mill.). 
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Styret er godt tilfreds med at foretaket kan fremvise positivt resultat i det første 
ordinære driftsåret, selv om foretaket grunnet systemleveranser fikk en forsinket 
oppstart og derfor kun har vært i ordinær drift vel halve året.  
 
Etter styrets vurdering har det ikke har vært hendelser i perioden etter at regnskapet 
ble avsluttet som påvirker 2010-resultatet.   
Det er videre styrets oppfatning at forutsetningen ligger til rette for fortsatt drift i 
foretaket, og årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetningen. 
 
Risikoforhold 
Lover og forskrifter for finansieringsforetak med rett til å utstede OMF’er tilsier at alle 
typer risiki skal holdes på et lavt nivå.  Styret legger stor vekt på styring av risiko 
gjennom å identifisere, måle og rapportere ulike risikoelementer på en god måte. 
Dette er også viktig for at Verd skal ha tillit i markedet. 
 
Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i foretaket er lav. 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko defineres som risiko for at en lånekunde eller motpart ikke oppfyller sine 
forpliktelser overfor Verd. I det kredittfaglige rammeverket for foretaket er det nedfelt 
rammer for hvilke lån som kan inngå i foretakets sikkerhets- masse, og hvilke andre 
krav som stilles til låntakere og sikkerheter for lån som kan erverves av foretaket.  
 
Pr. 31.12.2010 hadde selskapet en portefølje av boliglån som utgjorde kr 1,82 mrd.  
Porteføljens samlede lånesaldo utgjorde 52 % av summen av oppdaterte objektive 
verdianslag for pantsatte boligeiendommene. Ved årsslutt 2010 hadde foretaket 
ingen utlån som var i mislighold ut over 90 dager.  
Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god, og kredittrisikoen som 
lav. 
 
Verd hadde ved utgangen av 2010 rentebærende verdipapirer pålydende kr 99,9 mill. 
Dette var investeringer i norske statskasseveksler og norske OMF’er med god rating. 
Styret vurderer kvaliteten på disse investeringene som god. 
 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko defineres som risiko for økonomiske tap som følge av endringer i 
observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og priser på finansielle 
instrumenter. 
Verd skal ha en lav markedsrisiko og har etablert styregodkjente rammer for 
maksimal rente- og valutarisiko. Foretaket vil om nødvendig benytte finansielle 
derivater for å holde markedsrisikoen på et lavt nivå.   
 
Alle boliglånene som er kjøpt av Verd løper til variabel rente som kan justeres med 
seks ukers varslingsfrist til kundene dersom foretaket ønsker å øke rentene.  
Ved utgangen av 2010 hadde selskapet utelukkende utestående obligasjoner i 
norske kroner med flytende rente basert på 3 mndr. Nibor.  Selskapets plasseringer 
er også i norske kroner med flytende rente.  Samlet anses renterisikoen å være lav. 
Selskapet hadde ved utgangen av 2010 ingen posisjoner i utenlandsk valuta og 
derfor ingen valutarisiko.   
Styret anser den samlede markedsrisikoen som lav.       
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Likviditetsrisiko 
Dette er risikoen for at selskapet ikke evner å refinansiere seg ved forfall eller ikke er 
i stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår. 
 
Verd har som intensjon å legge ut OMF’er der foretaket har anledning til å forlenge 
løpetiden på sine innlån med inntil tolv måneder dersom selskapet skulle få 
problemer med å refinansiere seg ved ordinært forfall. Selskapets kortsiktige 
finansiering er gitt av bankene som overfører lån til Verd.  
Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som moderat. 
 
Operasjonell risiko 
Dette er risiko for tap som følge av feil og uregelmessigheter ved håndteringen av lån 
og transaksjoner, manglende intern kontroll eller uregelmessigheter i de systemer 
som blir benyttet.  Foretaket har inngått en leveranseavtale med Sparebanken Vest 
som omfatter ledelse, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring. Iflg. avtalen 
bærer Sparebanken Vest risikoen for eventuelle feil og kostnader Verd skulle bli 
påført innenfor de leveranser og tjenester som ytes av banken.  I avtale med 
bankene som selger boliglån til Verd er det også foretatt en tilsvarende 
ansvarsavklaring mht til de oppgavene bankene ivaretar for foretaket.                      
Styret vurderer den operasjonelle risikoen i foretaket som lav.   
 
Ansatte og arbeidsmiljø 
Verd leier alle personalressurser fra Sparebanken Vest, og har ingen egne ansatte.  
Adm.direktør og risk manager leies inn, og disse ivaretar tilsvarende 
arbeidsfunksjoner for Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Arbeidsmiljøet  knyttet til 
foretakets virksomhet anses å være godt, og det er styrets vurdering at virksomheten 
ikke forurenser det ytre miljø.  Styret består av seks personer, hvorav tre er kvinner.    
 
Fremtidsutsikter 
Markedet for obligasjoner med fortrinnsrett gav Verd mulighet til å legge ut de 
obligasjonene foretaket ønsket i 2010.  Verd har ikke rating, og foretakets 
obligasjoner kan derfor bare legges ut og omsettes i det norske markedet.    
Det at Verd er et nytt foretak og er eid av flere banker, gjør at det tar tid å opparbeide 
kredittlinjer hos potensielle investorer.  Det forventes at markedet for obligasjoner 
uten rating vil være begrenset, men styret legger til grunn at Verd likevel vil være i 
stand til å dekke sitt fundingbehov fremover.   
 
Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til fremtidige forhold. 
  
For å kunne utstede ytterligere obligasjoner med fortrinnsrett vil Verd kjøpe 
porteføljer av boliglån fra eierbankene, og disse bankenes behov for ekstern 
finansiering vil være avgjørende mht hva de ønsker å selge til Verd. 
Gjennom Verd kan eierbankene oppnå gunstigere finansiering enn innlåning til egen 
bank, og dette vil medvirke til at bankene fortsatt kan tilby boliglån til  
konkurransedyktige betingelser.  Virksomheten i Verd forventes å være lønnsom for 
eierne, i et marked som preges av sterk konkurranse og økende 
finansieringskostnader for ordinær bankgjeld                   
 
 
 





Resultatregnskap

(Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2010 2009

 

Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.433 243

Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 29.645 185

Renteinntekter og lignende inntekter av sertifikater/obligasjoner 32 0

Renteinntekter og lignende inntekter 33.110 428

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 9.728 103

Renter og lignedne kostnader på utstedte verdipapirer 16.821 19

Rentekostnader og lignende kostnader 26.549 122

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 6.561 306

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9 0

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 486 48

Netto gevinst/tap sertifikater/obligasjoner på verdipapirer -14 0

Netto andre driftsinntekter -491 -48 

Netto driftsinntekter 6.070 258

Lønn og generelle administrasjonskostnader 2 3.990 555

Avskrivninger 8 1.373 122

Andre driftskostnader 3 342 1.551

Sum driftskostnader 5.705 2.227

Resultat før nedskrivninger og skatt 365 -1.968 

Nedskrivninger og tap på utlån 6 0 0

Resultat før skatt 365 -1.968 

Skattekostnad 4 102 -551 

Resultat etter skatt 263 -1.417 

Disponeringer

Overført til annen EK 263 -1.417 

Sum disponeringer 263 -1.417 

Resultat per aksje (kroner) 3,8 -28,3

Utvannet resultat per aksje (kroner) 3,8 -28,3

Utvidet resultatregnskap
2010 2009

Resultat for perioden 263 -1.417 

Øvrige poster i utvidet resultatregnskap 0 0

Totalresultat for perioden 263 -1.417 

Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet





Kontantstrømoppstilling

(Beløp angitt i hele 1.000 nok) 2010 2009

Kontantstrømmer vedrørende driften

Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder 26.748                                32                                           

Renteinnbetalinger fra kredittinstitusjoner 3.433                                  243                                         

Renteutbetalinger til obligasjonseiere 16.821                                0                                              

Provisjonsutbetalinger og gebyrer 534                                      0

Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester 4.190                                  649                                         

Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v. 681                                      115                                         

Netto kontantstrøm vedrørende driften 7.955                                  -489                                        

Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet

Netto økning av lån til kunder 1.300.671                           90.032                                    

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv. 2.902                                  2.188                                      

Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet -1.303.573                         -92.220                                  

Kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet

Utbetalinger ved kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid 99.779                                0

Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld 1.451.402                           90.000                                    

Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld 90.000                                0

Innbetaling ved utstedelse av nye aksjer 50.000                                0

Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet 1.311.623                           90.000                                    

Netto kontantstrøm for perioden 16.005                                -2.709                                    

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 16.005                                -2.709                                    

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 47.291                                50.000                                    

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 63.296                                47.291                                    

Endringer i egenkapital

(Beløp angitt i hele 1.000 nok) Aksjekapital Annen egenkapital Sum

Stiftelse 3.juli.2009 10.000 10.000

Kapitalutvidelse 28.oktober 2009 40.000 40.000

Årets resultat -1.417 -1.417

Egenkapital 31.desember 2009 50.000 -1.417 48.583

Kapitalutvidelse 18.august 2010 50.000 50.000

Årets resultat 263 263

Egenkapital 31.desember 2010 100.000 -1.154 98.846

Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet



Note 1  REGNSKAPSPRINSIPPER 
 

 
GENERELT 
Verd Boligkreditt AS ble stiftet 3. juli 2009 av ni uavhengige sparebanker og har sitt 
hovedkontor i Bergen.  Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak og kan utstede 
obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse.   

 
 
REGNSKAPSSPRÅK OG GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER 
Regnskapet for 2010 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 
§ 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av 
forenklet IFRS legges de samme prinsipper til grunn for innregning og måling som for IFRS.  
 
Det er ingen endringer av regnskapsprinsipper i 2010, selv om enkelte språklige presiseringer 
er foretatt. 
 
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  
 

 
ANVENDELSE AV SKJØNN OG ESTIMATER 
En rekke regnskapsposter betinger bruk av skjønn og estimater. Skjønn og estimater baseres 
på ledelsens beste tilgjengelige informasjon på vurderingstidspunktet. Skjønn og estimater 
blir jevnlig evaluert. 
 
 

INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER 
Renter inntektsføres ved bruk av effektiv rente. Effektiv rente er den renten som medfører 
at nåverdien av forventede fremtidige kontraktsfestede kontantstrømmer fra eiendelen blir 
lik balanseført verdi av eiendelen. I beregningen av effektiv rente er ikke forventede 
fremtidige kontraktsfestede kontantstrømmer redusert med ikke inntrådte kredittap. 
Effektiv rente fastsettes ved første gangs balanseføring og justeres deretter kun ved senere 
endringer i kontraktsfestede justerbare rentebetalinger som påvirker forventet 
kontantstrøm.  
 
 

FINANSIELLE EIENDELER OG GJELD 
Finansielle eiendeler og gjeld klassifiseres og måles i samsvar med IAS 39, og 
tilleggsopplysninger gis i samsvar med IFRS 7. Alminnelige kjøp og salg av finansielle 
instrumenter er regnskapsført på avtaledagen. 
 
Det alt vesentlige av finansielle instrumenter er for tiden vurdert til amortisert kost. Det 
eneste unntaket er investeringer i sertifikater og obligasjoner. 
 
 



Sikringsbokføring 
Foretaket har i de presenterte regnskapsperioder ikke anvendt sikringsbokføring. 
 
Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet 
Foretaket kan ved første gangs balanseføring av finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser velge frivillig klassifisering til virkelig verdi over resultatet når instrumentene er 
en del av en portefølje som styres og rapporteres internt basert på virkelig verdi. Foretakets 
portefølje av sertifikater og obligasjoner styres og rapporteres internt basert på virkelig 
verdi, og foretaket har basert på dette valgt å klassifisere porteføljen av sertifikater og 
obligasjoner til virkelig verdi over resultatet. 
 
Finansielle instrumenter klassifisert som til virkelig verdi over resultatet balanseføres ved 
anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Etterfølgende målinger 
er til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi herunder gevinster og tap ved realisasjon vises i 
resultatet i den perioden de oppstår. 
 
 
Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost 
Amortisert kost er det beløpet som instrumentet ble målt til ved første gangs balanseføring 
(kostpris) med fradrag for mottatte eller betalte renter, gebyrer og avdrag, justert med 
eventuell netto nedskriving for eiendeler og med tillegg for akkumulerte effektive renter. 
 
Utlån og fordringer er vurdert til amortisert kost. Utlån og fordringer er definert som ikke-
derivate finansielle eiendeler med fastsatte eller bestembare betalinger, og som ikke 
omsettes i et aktivt marked. Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med 
tillegg av direkte transaksjonsutgifter.  
 
Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, 
blir lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi 
og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på utlånet. 
Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad. 
 
På engasjementer med individuell nedskrivning vil den effektive renten låses med mindre en 
etterfølgende endringer i kontraktsfestet justerbar rente påvirker forventet kontantstrøm 
like mye som endringen i kontraktsfestet rente.  
 
Finansiell gjeld som ikke er klassifisert til virkelig verdi over resultatet er balanseført til 
amortisert kost.  
 
Fraregning 
Finansielle eiendeler føres ut av balansen når rettighet til å motta kontantstrømmer fra den 
finansielle eiendelen opphører eller er overført i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all 
risiko og fortjenestemulighet knyttet til eierskap av eiendelen overføres. 
 
 
 
 



 

VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER  
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet brukstid.  
 
Utvikling av programvare balanseføres som immaterielle eiendeler dersom den forventes å 
ha varig verdi. Ved utvikling av programvare resultatføres likevel bruk av egne ressurser, 
forprosjektering, implementering og opplæring. Balanseført programvare avskrives lineært 
over anslått brukstid.  
 
 

SKATT 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet av forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier på eiendeler og gjeld. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme 
periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres når det kan 
sannsynliggjøres at selskapet vil ha tilstrekkelig skattepliktig inntekt i fremtiden. 
 

 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra 
operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter. 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til 
utlånsvirksomheten mot kunder, netto inn-/ utbetalinger fra utlånsvirksomheten, samt 
utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten. 
Kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av 
obligasjonsgjeld og egenkapital er definert som finansieringsaktiviteter.  
 
 

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER 
Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige 
vilkår og prinsipper. Foretaket definerer eiere og tillitsvalgte som nærstående. 
 
 



Note 2 Lønn og generelle administrasjonskostnader
 

2010 2009

Honorarer til Sparebanken Vest 
1)

3.156                                  422                                     

Styrehonorar og honorar til representantskapet 316                                     113                                     

Sosiale kostnader 68                                       19                                       

Administrasjonskostnader 450                                     1                                         

Lønn og generelle adm.kostnader                                   3.990 555

1) Selskapet har ingen ansatte og kjøper tjenester av Sparebanken Vest, herunder daglig leder 500TNOK.

Lønn/honorarer - tillitsvalgte  2010 2009

Styret

Vidar Høiby, styrets leder 60 30

Knut Grinde Jacobsen 40 20

Tobias Oftedal 40 20

Bjørg Marit Eknes 40 20

Cathrine Elisabeth Smith 40 13

Linn Hertwig Eidsheim 40 10

Totalt 260 113

Daglig leder er ansatt i Sparebanken Vest som mottar honorar fra Verd Boligkreditt AS for utførte tjenester.

Godtgjørelse til representantskapet utgjør kr. 56.000,-

Note 3 Andre driftskostnader

2010 2009

Honorarer eksterne konsulenter 91 1.507

Honorarer ekstern revisor 1) 251 42

Øvrige driftskostnader 0 2

Andre driftskostnader 342 1.551

Beløpene er inklusiv mva.

1) Honorar vedrører 159 tusen kroner for ordinær revisjon, granskning (finansieringsvirksomhetsloven §2-34) 86 tusen kroner og attestasjon 

5 tusen kroner.



Note 4  Skatter

Årets skattekostnad 2010 2009

Betalbar skatt 0 0

Endring utsatt skatt 102 -551

Årets skattekostnad 102 -551

Resultat før skattekostnad 365 -1.968

28% skatt av

Regnskapsmessig resultat før skatt 102 -551

Ikke fradragsberettigete kostnader 0 0

Skattekostnad 102 -551

Effektiv skattesats er på 28 % 28 %

Endring i balanseført utsatt skatt: 2010 2009

Balanseført verdi 1/1 -551 0

Resultatført i perioden 102 -551

Balanseført verdi 31/12 -449 -551

Utsatt skatt i balansen:

Midlertidige forskjeller 31/12-10 31/12-09 Endring

Fremførbart underskudd -1604 -1.969 365

Øvrige midlertidige forskjeller 0 0 0

Sum midlertidige forskjeller -1604 -1.969 365

Utsatt skatt (skattefordel) 28% -449 -551 102  

Note 5  Virkelig verdi på finansielle instrumenter

Balanseført 

verdi

Justeringer til 

virkelig verdi

Balanseført 

verdi

Justeringer til 

virkelig verdi
Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 63.296 63.296 47.291 47.291

Brutto utlån til kunder 1.832.208 1.832.208 107.014 107.014

Sertifikater og obligasjoner 99.863 99.863 0 0

Totalt 1.995.367 1.995.367 154.305 154.305

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner, amortisert kost 446.951 446.951 16.829 16.829

Verdipapirgjeld, amortisert kost 1.451.370 1.454.895 90.019 90.064

Totalt 1.898.321 1.901.846 106.848 106.893

Alle finansielle instrumenter med untak av sertifikater og obligasjoner  er vurdert til amortisert kost. Sertifikater og 

obligsajoner er vurdert til vikelig verdi.

Utlån til kunder har flytende rente og virkelig verdi er tilnærmet lik amortisert kost.

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av 

regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og skattemessig underskudd til fremføring.

31/12-0931/12-10



Note 6 Utlån

31/12-2010

Netto utlån og garantier fordelt på næring og personmarked Netto Utlån Ubenyttet limit

Utlån fordelt på markeder

Personkunder 1.793.359            64.182                   

Enkeltmannsforetak med pant i bolig 36.067                  406                         

Brutto utlån og fordringer 1.829.426            64.588                   

Fleksible boliglån 302.647                

Nedbetalingslån 1.526.779            

Brutto utlån og fordringer 1.829.426            64.588                   

Periodiserte renter 2.782                    

Gruppenedskrivninger utlån 0                            

Utlån til og fordringer på kunder 1.832.208            64.588                   

31/12-2009

Netto utlån og garantier fordelt på næring og personmarked Netto Utlån Ubenyttet limit

Personkunder 99.569 1.796                     

Enkeltmannsforetak med pant i bolig 7.292

Brutto utlån og fordringer 106.861 1.796                     

Fleksible boliglån 18.635                  

Nedbetalingslån 88.226                  

Brutto utlån og fordringer 106.861                1.796                     

Periodiserte renter 153                        

Gruppenedskrivninger utlån 0                            

Utlån til og fordringer på kunder 107.014                1.796                     

Kredittrisiko/tap på utlån

Utlån fordelt på geografiske områder Andel i % Utlån

Rogaland 43,4 795.731

Hordaland 4,9 90.128

Sogn og Fjordane 1,0 19.069

Vestfold 0,9 16.627

Oslo 5,1 92.662

Akershus 4,8 87.114

Aust- Agder 4,5 82.062

Vest- Agder 33,6 615.875

Øvrige 1,8 32.940

Sum geografiske områder 100,0 1.832.208

Utlån fordelt på geografiske områder Andel i % Utlån

Rogaland 86,9 93.016

Hordaland 6,7 7.207

Vestfold 3,0 3.250

Oslo 1,3 1.428

Akershus 1,2 1.303

Øvrige 0,8 810

Sum geografiske områder 100,0 107.014

31/12-2010

31/12-2009

Kredittrisiko er risiko for tap dersom selskapets kunder ikke oppfyller sine forpliktelser knyttet til utlån, kreditter, garantier og lignende. Utlån 

til kunder er gitt med sikkerhet i boligeiendom innenfor 75% av markedsverdi og selskapet anser kredittrisikoen for å være lav. Det er ikke 

registrert mislighold i porteføljen og det er derfor heller ikke foretatt gruppenedskriving eller avsatt for tap på utlån i 2010.



Note 7 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

31/12-10 31/12-09

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 63.296 47.291

Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 63.296 47.291

Geografiske områder

Hordaland 63.296 47.291

Sum geografiske områder 63.296 47.291

Note 8 Varige driftsmidler

Kontorutstyr

Programvare  

og lisenser Sum

Regnskapsåret 2010

Balanseført verdi 1/1-10 0 2.065 2.065                  

Tilgang i året 29 2.873 2.902                  

Årets avskrivninger 7 1.366 1.373                  

Balanseført verdi 31/12-10 22 3.572 3.594                  

Regnskapsåret 2009

Balanseført verdi 1/1-09 0 0                          0                          

Tilgang i året 0 2.187 2.187                  

Årets avskrivninger 0 122 122                     

Balanseført verdi 31/12-09 0 2.065 2.065                  

Avskrivningstid 5 år 3 år

Note 9 Gjeld til kredittinstitusjoner

31/12-10 31/12-09

Uten avtalt løpetid 446.951 16.829

Gjeld til kredittinstitusjoner 446.951 16.829

Gjennomsnittlig rente beregnet som rentebeløp i prosent av gjennomsnittlig volum er 2,73 %.

Note 10 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er vurdert til amortisert kost.

Obligasjoner med fortrinnsrett

ISIN kode Pålydende Rente Opptak Forfall 31/12-10 31/12-09

NO0010562135 NOK   90.000 Flytende 3M Nibor + 0,35% 2009 Innløst 0 90.000

NO0010580681 NOK 950.000 Flytende 3M Nibor + 0,60% 2010 2013 1)              950.000 

NO0010592017 NOK 500.000 Flytende 3M Nibor + 0,57% 2010 2014 2)              500.000 

Ikke amortisert overkurs/underkurs                   1.370 

SUM           1.451.370 

Sikkerhetsmasse 31/12-10 31/12-09

Brutto utlån sikret med pant i bolig 1.832.208          107.014

Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet 63.296 47.291

Sikkerhetsmasse 1.895.504 154.305

Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 131 % 171 %

Gjennomsnittlig rente beregnet som rentebeløp i prosent av gjennomsnittlig volum er 3,18 %.

1)Med rett til forlengelse til 2014
2)Med rett til forlengelse til 2015

Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet brukstid.

Det eksisterer et finansieringsprogram hvor deltakerbankene plikter å finansiere minst 15% av det lånebeløp de har overført til Verd Boligkreditt AS og 

inntil 100% de første 30 dager.



Note 11 Kapitaldekning

Ansvarlig kapital 31/12-10 31/12-09

Aksjekapital 100.000      50.000

Annen egenkapital -1.154         -1.417

Sum balanseført egenkapital 98.846        48.583

Immaterielle eiendeler -3572 -2.066

Utsatt skattefordel -449 -551

Konsernbidrag 0 0

Sum fradrag -4.021         -2.617

Kjernekapital 94.825        45.966

Tilleggskapital 0 0

Sum ansvarlig kapital 94.825        45.966

Minimumskrav ansvarlig kapital etter Basel II 31/12-10 31/12-09

Kredittrisiko etter standardmetoden 53.165        3.830

Markedsrisiko 0 0

Operasjonell risiko 787 12

Minimumskrav ansvarlig kapital 53.952 3.842

Kapitaldekning Basel II 31/12-10 31/12-09

Beregningsgrunnlag 674.586      48.023

Kjernekapitaldekning (%) 14,06 % 95,72 %

Kapitaldekning (%) 14,06 % 95,72 %

Overskudd ansvarlig kapital 40.873 42.124

Note 12 Likviditetsrisiko/restløpetid

Restløpetid på balanseposter pr. 31/12-10
Inntil 1 

måned

Fra 1 - 3 

måneder

Fra 3 mnd 

til 1 år

Fra 1 - 5 år Totalt

Gjeld til kredittinstitusjoner 379.908 67.043 446.951

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11.533 34.597 1.534.535 1.580.665

Sum gjeld 379.908 11.533 34.597 1.601.578 2.027.616

Restløpetid på balanseposter pr. 31/12-09
Inntil 1 

måned

Fra 1 - 3 

måneder

Fra 3 mnd 

til 1 år

Fra 1 - 5 år Totalt

Gjeld til kredittinstitusjoner 16.829 16.829

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 556 1.667 94.446 96.669

Sum gjeld 16.829 556 1.667 94.446 113.498

Dette er risiko for at selskapet ikke evner å refinansiere seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva på 

markedsvilkår. Verd Boligkreditt AS har som intensjon å legge ut obligasjoner der selskapet har anledning til å forlenge 

løpetiden på sine innlån med inntil tolv måneder dersom selskapet skulle få problemer med å refinansiere seg ved 

ordinært forfall. Selskapets  kortsiktige finansiering er også gitt av banker som overfører lån til Verd. Likviditetsrisikoen 

vurderes som begrenset.

Kapitaldekningen skal være minimum 8 %. Immaterielle eiendeler skal ikke medregnes i kjernekapitalen og 

beregningsgrunnlaget vektes i henhold til risiko. For Basel II er det fem risikoklasser 0 %, 10 %, 20 %, 35 %, 75 % og 100 

%. Prosenten angir hvor stor del av en balansepost som skal medtas i beregningsgrunnlaget.



Selskapet definerer eiere som nærstående parter.

Eiere fremkommer av note 15 til årsregnskapet. 

Sum nærstående transaksjoner 2010 2009

Resultatregnskap

Innskuddsrenter 3.433                        243                                      

Betalte renter/kredittprovisjoner -9.727                      -103                                     

Betalte provisjoner -486                          -48                                       

Honorarer -3.156                      -422                                     

 

Balanse

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 63.296                     47.291                                 

Gjeld til kredittinstitusjoner -446.951                  -16.829                               

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -357.000                  -90.019                               

 

Note 15 Aksjekapital

Aksjekapitalen består av 100.000 aksjer pålydende kr. 1000,-

Oversikt over aksjeeiere pr. 31.12.2010 Ant.aksjer Eierandel

Sparebanken Vest 40.000                          40 %

Haugesund Sparebank 12.900                          13 %

Spareskillingsbanken 12.350                          12 %

Skudenes & Aakra Sparebank 8.690                            9 %

Flekkefjord Sparebank 8.010                            8 %

Søgne & Greipstad Sparebank 6.260                            6 %

Lillesands Sparebank 4.480                            4 %

Luster Sparebank 4.380                            4 %

Etne Sparebank 2.930                            3 %

100.000                        100 %

Kontorstøttefunksjoner og forvaltning av utlånene er i all hovedsak kjøpte tjenester fra Sparebanken Vest. Det er inngått en 

rammeavtale mellom selskapet og Sparebanken Vest. Transaksjoner foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår 

og prinsipper.

Note 14 Transaksjoner med nærstående parter

Utbetalinger til styret og representantskapet fremkommer av note 2.

Note 13 Markedsrisiko 

Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap i 

inntjening som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Selskapet er ikke eksponert for valutarisko eller risiko knyttet til 

egenkapitalinstrumenter.

Renterisiko er risikoen knyttet til negative resultateffekter som følge av svingninger i rentesatser. Balansen til Verd Boligkreditt 

består i all hovedsak av utlån til privatmarkedet med flytende rente og innlån ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett 

til flytende rente. Selskapet har per 31/12-10 utstedt obligasjonslån pålydende NOK 1.450 mill i flytende rente. Selskapet 

regner derfor renterisikoen som svært lav.



Note 16 Sertifikater og obligasjoner

Anskaffelseskost 31/12-2010 31/12-2009
Storebrand Boligkreditt AS, 3,05% 24.986 25.009 0

Nordea Eiendomskreditt AS, 3,04% 25.019 25.060 0

Statskasseveksel, 0% 49.775 49.794 0

SUM 99.780 99.863 0

Virkelig verdi








