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Årsberetning for Gjensidige 
Bank Boligkreditt AS

Virksomheten
Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid 
datterforetak av Gjensidige Bank ASA. 
Gjensidige Bank ASA er et heleid datterforetak 
av Gjensidige Bank Holding AS, som igjen er 
heleid datterforetak av Gjensidige Forsikring 
ASA. Foretaket har forretningsadresse i Oslo.

Foretaket har konsesjon fra Finanstilsynet til å 
utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 
Foretakets formål er å formidle og/eller skaffe 
bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån 
sikret med pant i andre realregistrerte formues-
goder eller offentlige lån og å finansiere 
utlånsvirksomhet hovedsakelig ved utstedelse 
av obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket har 
kun bolighypoteklån, som i sin helhet er kjøpt 
fra Gjensidige Bank ASA.

Ved utgangen av 2016 hadde foretaket utstedt 
obligasjoner med fortrinnsrett på totalt 
pålydende 14.767,0 millioner kroner, hvor 
14.108,0 millioner var plassert i markedet og 
659,0 millioner på morbankens balanse. 
Obligasjonene har en gjennomsnittlig gjenvæ-
rende løpetid på om lag 3,5 år og er ratet til 
AAA av ratingbyrået Standard & Poor̀ s. 

Ved utgangen av 2016 hadde foretaket 11.110 
boliglån med et samlet utestående på 18.262,5 
millioner kroner. Kvaliteten i foretakets 
portefølje er god. Vektet indeksert belånings-
grad var 48,3  prosent.

Foretaket har ikke forsknings- og utviklingsakti-
viteter (FOU).

Redegjørelse for årsregnskapet
Resultatutvikling
Regnskapet er avlagt i henhold til IFRS (Interna-
tional Financial Reporting Standards). 

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning 
bekrefter styret at betingelsene for å avlegge 
regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og 
at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 
årsregnskapet. 

Fjorårets tall er oppgitt i parentes.

Foretaket oppnådde i 2016 et resultat etter 
skattekostnad på 71,3 millioner kroner (107,9 
millioner). Hard konkurranse i markedet har 
bidratt til fallende marginer og nedgang i netto 
renteinntekter.  Selskapet hadde også økte 
kostnader som følge av økte kundeutlån og en 
engangseffekt som følge av etablering av et 
Euro Medium Term Covered Programme. 

Netto renteinntekter beløp seg til 112,8 millioner 
kroner for 2016 (148,4 millioner). Økte renteinn-
tekter knyttet til volumvekst ble motvirket av 
fallende rentemargin, da med et fall i netto 
rentemargin1 fra 1,03 prosent i 2015 til 0,60 
prosent i 2016. Nedgangen skyldes hard 
konkurranse i markedet, og en stigning i 
markedsrenter for fundig spesielt mot slutten 
av 2016.

Driftskostnadene utgjorde totalt 16,0 millioner 
kroner i 2016 (11,3 millioner). Økte kostnader 
skyldes nevnte etablering av Euro Medium Term 

1 Netto rentemargin er kalkulert som netto renteinntekter i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital.
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Covered Bond Programme, og økte kostnader 
til Gjensidige Bank ASA som følge av utlåns-
vekst.

Kostnadsandelen ble 13,8 prosent (7,5 prosent). 

Nedskrivninger og tap 
Foretaket benytter bankkonsernets retningslin-
jer for vurdering av nedskrivning for tap på 
utlån, som føres i henhold til prinsipper i IAS39. 
Gruppenedskrivningene var uforandret i 2016 
(positive 2.0). Samlet gruppenedskrivning ved 
utgangen av året utgjorde 6,5 millioner kroner 
(6,5 millioner).  

Foretakets samlede nedskrivning utgjorde 0,04  
prosent av brutto utlån ved utgangen av året 
og bestod i sin helhet av gruppenedskrivninger 
(ingen individuelle nedskrivninger). 

Styret anser risikonivået i porteføljen og 
nedskrivninger for å være tilfredsstillende. 

Balanse
Ved utgangen av 2016 utgjorde foretakets 
forvaltningskapital 19.129,4 millioner kroner 
(16.076,0 millioner). Foretaket baserer sine 
innlån i hovedsak på utstedelse av obligasjoner 
med fortrinnsrett i det norske kapitalmarkedet. 

Utlån 
Ved utgangen av 2016 utgjorde brutto utlån 
18.262,5 millioner kroner (15.203,2 millioner). 

Hele utlånsporteføljen er anskaffet via 
Gjensidige Bank ASA og består av boliglån med 
flytende rente. Gjennomsnittlig utlånsengasje-
ment i porteføljen var 1,6 millioner kroner per 
lån ved utgangen av 2016. Største enkeltekspo-
nering var på 8,5 millioner kroner. 18,8 prosent 
av utbetalte lån er rammekreditter (fleksilån). 
Inkludert ubenyttede kredittrammer utgjorde 
andelen fleksilån 26,0 prosent. 

Utlånsporteføljen hadde en vektet indeksert 
belåningsgrad på 48,3 prosent (50,9) ved 

utløpet av 2016. Styrkingen av belåningsgraden 
skyldes i hovedsak positiv utvikling i boligmar-
kedet. Verdien på boligene blir estimert av 
Eiendomsverdi AS. 

Rating
Ved utgangen av andre kvartal oppgraderte 
Standard & Poor's Gjensidige Bank ASA og 
datterforetaket Gjensidige Bank Boligkreditt 
AS’ rating. Både langsiktig og kortsiktig rating 
ble endret til 'A/A-1' fra 'A-/A-2'. Endringen var 
basert på deres vurdering av bankens strate-
giske posisjon innenfor Gjensidige-konsernet. 

Foretakets utstedte OMF er av Standard & 
Poors̀ s ratet til AAA, noe som er uforandret 
siden 2014. Foretaket vil i samsvar med 
publisering på bankens hjemmeside sikre 
tilstrekkelig sikkerhetsmasse for opprettholdelse 
av gjeldende rating.

Verdipapirgjeld 
Netto verdipapirgjeld utgjorde 14.864,9 
millioner kroner ved utgangen av 2016 mot 
12.733,8 millioner koner i 2015, noe som innebar 
en økning på 2.131,1 millioner kroner. Verdipapir-
gjelden består utelukkende av obligasjoner med 
fortrinnsrett utstedt i norske kroner pålydende 
14.767,0 millioner kroner. I 2016 utstedte 
foretaket 3.917,0 millioner kroner i nye obligasjo-
ner med fortrinnsrett og i samme periode ble 
1.750,0 millioner kroner tilbakebetalt.

I andre kvartal etablerte boligkredittforetaket 
et Euro Medium Term Covered Bond Program 
på 2 milliarder EURO.  Etableringen av pro-
grammet gjør det mulig å foreta fremtidige 
utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett i 
både norsk og fremmed valuta på en hurtig og 
kostnadseffektiv måte. Dette gir foretaket 
lettere tilgang til det internasjonale kapitalmar-
kedet. Programmet er foreløpig ikke tatt i bruk.

Ved årsskiftet tilsvarte verdien av foretakets 
sikkerhetsmasse 126,8  prosent av utstedte 
obligasjoner med fortrinnsrett.
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Likviditet
Ved utgangen av 2016 hadde foretaket en 
likviditetsbeholdning på 721,5 millioner kroner, 
fordelt på 581,3 millioner kroner i bankinnskudd, 
100,4 millioner kroner i obligasjoner med 
fortrinnsrett og 39,8 millioner kroner i statsser-
tifikat.

Foretaket har en trekkfasilitet i Gjensidige Bank 
ASA som til enhver tid skal være tilstrekkelig til å 
dekke samlede avdrag på utstedte obligasjoner 
med fortrinnsrett for de til enhver tid kom-
mende 12 måneder. Foretaket har også en lang-
siktig rammekreditt på inntil 2.000,0 millioner 
kroner, samt en kortsiktig selgerkreditt på inntil 
2.500,0 millioner kroner. Ved utgangen av året 
utgjorde ubenyttet trekkrettighet 1.749,8 
millioner kroner. 

Likviditetssituasjonen vurderes som god.

Kapitaldekning og egenkapital
Ved utgangen av 2016 hadde foretaket en ren 
kjernekapitaldekning på 19,3 prosent (21,3) og 
ren kjernekapital på 1.422,7 millioner kroner 
(1.351,5 millioner) inklusiv årsresultat for 2016. 

Foretaket hadde ved utgangen av 2016 en 
egenkapital på 1.422,9 millioner kroner (1.351,7 
millioner), noe som utgjorde 7,4 prosent (8,4) av 
forvaltningskapitalen. 

Basert på den virksomheten som drives, er 
styret av den oppfatning at foretakets 
egenkapital og kapitaldekning er tilfredsstil-
lende og forsvarlig.

Sentrale risiko- og usikkerhetsfak-
torer

Finansiell risiko
Foretakets finansielle risiko består hovedsakelig 
av kreditt-, markeds- og likviditetsrisiko. Risiko 
blir regelmessig fulgt opp og rapportert i 
samsvar med prinsipper, strategier, risikoram-
mer og risikoappetitt vedtatt av styret.

Kredittrisiko
Kredittrisiko omfatter fare for tap som følge av 
at kunder eller motparter ikke innfrir sine 
forpliktelser ved forfall. Styret følger opp 
kredittstrategien gjennom månedlige rapporter 
med fokus på utvikling i utlånsporteføljen, 
herunder mislighold, risikoklassifisering og 
belåningsgrad. Foretaket benytter risikoklassifi-
seringssystem for å beregne risikoen på 
kreditteksponeringen.

Alle lån blir kjøpt fra Gjensidige Bank ASA i 
henhold til kravspesifikasjon som sikrer at 
lånene ved overføring er i samsvar med 
regulatoriske krav. I tillegg stilles det blant 
annet krav til risikoklasse og at lånene skal være 
bolighypoteklån. Gjensidige Bank ASA gir lån til 
privatkunder med bakgrunn i kredittscoring 
kombinert med individuell vurdering av 
betjeningsevne.

Foretaket har kun lån til privatkunder med pant 
i bolig, der verdien på sikkerheten oppdateres 
kvartalsvis på grunnlag av verdiestimat fra 
Eiendomsverdi AS. Ved utgangen av 2016 var 
vektet indeksert belåningsgrad på 48,3 prosent. 
Det var kun ett lån i mislighold over 90 dager. 
Det blir regelmessig gjennomført sensitivitetsa-
nalyser, der en ser på konsekvenser ved et 
eventuelt fall i boligmarkedet. Styret har 
fastsatt minimumskrav til størrelsen på 
sikkerhetsmassen, og hva som kan inngå i 
denne. Styret vurderer foretakets sikkerhets-
masse til å være tilstrekkelig ved et eventuelt 
betydelig prisfall i boligmarkedet. 

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at foretaket ikke 
klarer å oppfylle sine finansielle forpliktelser og/
eller finansiere økning i eiendeler uten vesentlig 
økning i kostnader. Rammer og retningslinjer 
for styring av likviditetsrisiko følger av foreta-
kets finansstrategi. Styret har som mål at 
foretaket skal ta lav likviditetsrisiko.  
For å sørge for at likviditetsrisikoen holdes på 
ønsket nivå, utsteder foretaket obligasjoner 
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med ulik forfallstidspunkt. Foretaket har 
trekkrettigheter i Gjensidige Bank ASA, samt en 
beholdning av likvide verdipapir og bankinn-
skudd. Foretaket oppfyller i tillegg regulatoriske 
likviditetsreservekrav.

Styret har vedtatt beredskapsplan for håndte-
ring av eventuell likviditets- og kapitalkrise.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til 
endringer i markedspriser, i denne sammen-
heng relatert til posisjoner og aktiviteter i 
rente-, valuta-, kreditt- og aksjemarkedet. 

Rammer og retningslinjer for styring av 
markedsrisiko følger av foretakets finansstra-
tegi. Risikoeksponering og -utvikling overvåkes 
løpende og rapporteres til styret. Foretaket har 
ingen eksponering i aksjemarkedet og ingen 
valutarisiko. Foretaket skal ha lav renterisiko og 
lav spreadrisiko (risiko i forbindelse med 
endringer i kredittmargin) på plasseringer målt 
i forhold til kjernekapitalen.

Med renterisiko menes risikoen for tap som 
følge av endringer i det generelle rentenivået. 
Foretaket styrer renterisiko mot vedtatte 
risikorammer gjennom å tilpasse rentebinding 
på eiendeler og gjeld. I tillegg benyttes 
derivater til rentesikring.

Ved årsskiftet hadde foretaket rentesikringsav-
taler (swapper) pålydende 1.450,0 millioner 
kroner. I intervallet over tre måneder var 
foretaket eksponert for en resultateffekt på 
0,34 millioner kroner ved et skift i rentenivået 
på ett prosentpoeng.
 
Med spreadrisiko menes risikoen for tap som 
følge av endringer i kredittmarginer. Foretaket 
avgrenser marginrisikoen på aktivasiden ved å 
investere i solide verdipapirer med begrenset 
løpetid der verdien er mindre eksponert mot 
endringer i kredittmargin. Foretaket sikrer seg 
ikke mot marginrisikoen knyttet til egne innlån. 

Konsentrasjonsrisiko 
Konsentrasjonsrisiko er faren for tap som 
skyldes at foretaket har store deler av den 
utlånte kapitalen knyttet opp mot enkeltaktø-
rer eller mot avgrensede geografiske eller 
næringsmessige områder. 

Per 31. desember 2016 er porteføljen geografisk 
vel diversifisert, med størst engasjement i de 
mest folkerike delene av landet. Det største 
enkelt debitor engasjementet utgjør cirka 8,5 
millioner kroner. Eksponeringen relatert til de ti 
største engasjementene (ramme) utgjør cirka 
75,0  millioner kroner. Foretakets likviditetsre-
serve består av bankinnskudd i morbank, 
verdipapirer utstedt av den norske stat og 
obligasjoner med fortrinnsrett.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge 
av utilstrekkelige eller sviktende interne 
prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller 
eksterne hendelser.

Virksomhet som er utkontraktert til banken 
følges opp gjennom månedlige risikomøter, der 
adm. direktør i Gjensidige Bank ASA og daglig 
leder i Gjensidige Bank Boligkreditt AS deltar 
sammen med nøkkelpersoner. I driftsrisikomø-
ter behandles operasjonelle hendelser, 
etterlevelse av hvitvaskingsregelverk, svindelut-
vikling, testing av internkontroll, IKT-sikkerhet 
og kundeklager. Banken utfører kvartalsvis 
testing av internkontroller blant annet for å 
påse at rutiner og prosesser i den utkontrak-
terte virksomheten blir fulgt.

Den utkontrakterte virksomheten inngår i 
bankens årlige risikovurdering. Risikovurderin-
gen gjennomføres innenfor alle forretningsom-
råder, og tar utgangspunkt i bankens målset-
tinger og strategier for planperioden. De 
viktigste risikoer, med tiltaksplan for å redusere 
disse til akseptabelt nivå, blir rapportert til 
styret.
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Daglig leder utarbeider årlig risikovurdering der 
status for den etablerte internkontrollen for 
Gjensidige Bank Boligkreditt AS inngår. Den 
årlige risikovurderingen behandles av styret. 

Konsernet har etablert en uavhengig complian-
ce-funksjon, som også dekker boligkredittfore-
taket, som skal bidra til at foretaket ikke pådrar 
seg offentlige sanksjoner, økonomiske tap eller 
tap av omdømme som følge av at eksternt og 
internt regelverk ikke etterleves. Compliance-
funksjonen identifiserer, vurderer, gir råd om, 
overvåker og rapporterer konsernets risiko for at 
eksternt og internt regelverk ikke overholdes. 
Det er etablert en hendelsesdatabase for å 
lukke, håndtere og ikke minst lære av uønskede 
hendelser.

Foretaket har en internrevisorfunksjon som 
vurderer om internkontroll- og risikostyringssys-
tem fungerer tilfredsstillende og rapporterer 
resultater fra revisjonene til styret og daglig 
leder. 

Foretaket har oppnevnt uavhengig gransker 
som overvåker at registeret over utstedte 
obligasjoner med fortrinnsrett og sikkerhets-
massen føres korrekt. Gransker vurderer 
regelmessig om kravene til beløpsmessig 
balanse og til registrering overholdes, og 
underretter styret og Finanstilsynet om sine 
iakttakelser og vurderinger.

Det er etablert en risikostyringsfunksjon som er 
ansvarlig for å overvåke bankkonsernets system 
for risikostyring, og som skal ha oversikt over de 
risikoer bankkonsernet er eller kan bli eksponert 
for. Risikostyringsfunksjonen skal sørge for at 
ledelse og styret til enhver tid er tilstrekkelig 
informert om foretakets risikoprofil.

Intern kontroll og risikostyring
knyttet til finansiell rapportering
Daglig leder i foretaket godkjenner alle 
kostnader. Kostnader knyttet til daglig leder 
godkjennes av foretakets styreleder. I forbin-
delse med kvartalsvis/årlig offentliggjøring av 

regnskapstall følger foretaket konsernets 
retningslinjer.

Samfunnsansvar
Gjensidiges arbeid med samfunnsansvar er 
beskrevet i en egen redegjørelse i konsernets 
årsrapport. Styret i Gjensidige har fastsatt 
retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar. 
Disse er også gjeldende for Gjensidiges 
datterforetak, og er sammen med konsernpo-
licy for etiske investeringer, tilgjengelige på 
www.gjensidige.no/konsern.

Eierstyring og foretaksledelse 
Styret prioriterer god eierstyring og foretaksle-
delse. Gjensidige-konsernet har lagt Norsk 
anbefaling for eierstyring og foretaksledelse til 
grunn, og har tilpasset seg denne og senere 
endringer i anbefalingen innenfor alle områder. 
En utdypende redegjørelse for hvordan 
Gjensidige oppfyller anbefalingen, samt 
regnskapslovens krav til redegjørelse om 
foretaksstyring, er gitt i konsernets årsrapport 
og i eget dokument som er tilgjengelig på 
konsernets hjemmeside www.gjensidige.no/
konsern.

Foretaket har tilpasset seg konsernets prinsip-
per på de områder det er hensiktsmessig og 
relevant. Det er lagt spesielt vekt på hvordan 
styrende organer er sammensatt, styrets 
ansvar, kommunikasjon og informasjon, og 
risikostyring og kontroll. Styret i Gjensidige Bank 
Boligkreditt AS har godkjente etiske regler, som 
er tilgjengeliggjort på konsernets nettsider.

Det er gjennom vedtekter, instrukser, styrings- 
og rapporteringssystemer etablert klare 
rolle- og ansvarsdelinger i kredittforetaket.

Styrende organer
Representantskap 
Representantskapet ble avviklet som følge av 
ny lov om finansforetak som trådte i kraft 1. 
januar 2016, etter vedtak av Generalforsamlin-
gen.
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Kontrollkomité
Kontrollkomiteen ble besluttet avviklet som 
følge av ikrafttredelsen av ny lov om finansfore-
tak den 1. januar 2016, etter vedtak av General-
forsamlingen.
Risikoutvalg
Risikoutvalget skal være et forberedende utvalg 
til styret bestående av styreleder og eksternt 
styremedlem. Risikoutvalget har kvartalsvise 
møter. Det skal forberede styrets arbeid med å 
overvåke og styre foretakets samlede risiko, og 
jevnlig vurdere om foretakets styrings- og 
kontrollordninger er tilpasset risikonivå og 
omfang av virksomheten. For å sikre tilstrekkelig 
uavhengighet i forberedelsene, består risikout-
valget av styremedlemmer som ikke inngår i 
den faktiske ledelse av virksomheten. 

Gjensidige Forsikring ASA besluttet 15. desember 
2016 å danne et risikoutvalg på konsernnivå for 
Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper 
gjeldende fra 1. januar 2017.  Foretakets 
risikoutvalg ble således vedtatt avviklet fra og 
med 31. desember 2016.

Styret 
Styret er sammensatt av fire medlemmer valgt 
av representantskapet. 

Medlemmene blir valgt for ett år om gangen. 
Ett av styremedlemmene er ikke ansatt i 
Gjensidige-konsernet. Styret forestår forvaltnin-
gen av foretakets anliggender, og skal sørge for 
en tilfredsstillende organisering av foretakets 
virksomhet, herunder påse at bokføring og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryg-
gende kontroll.

Linn Therese Soltvedt erstattet Karin Remøe 
med virkning fra 17.mars 2016.  
Sirianne Haaje Nes erstattet Linn Therese 
Soltvedt med virkning fra 15. september 2016.

Ekstern revisor 
KPMG er valgt som kredittforetakets eksterne 
revisor og er foretakets uavhengige gransker, jfr. 
finansforetaksloven § 11-14. 

Intern revisor 
Den uavhengige internrevisjonsfunksjonen 
overvåker at risikostyring og internkontroll 
fungerer. Internrevisjonsfunksjonen rapporterer 
direkte til styret. Leder i Konsernrevisjonen er 
formelt ansatt i morforetaket Gjensidige Bank 
ASA.

Arbeidsmiljø 
Det er én ansatt i foretaket, med arbeidssted i 
bankens avdeling i Førde, og arbeidsmiljøet 
vurderes å være godt. Gjensidige Bank ASA 
kjøper tjenester fra daglig leder i foretaket 
tilsvarende en stillingsprosent på 40. Foretaket 
hadde ikke sykefravær i 2016. Foretaket har ikke 
vært utsatt for hendelser som har medført 
personskader, materielle skader eller ulykker i 
2016.

Likestilling 
Styret består av to menn og to kvinner. Daglig 
leder er mann. Styret og ledelse har et bevisst 
forhold til å fremme likestilling i virksomheten.
Foretaket følger konsernets retningslinjer og 
regelverk vedrørende samfunnsansvar, inkludert 
diskriminering/mangfold og etikk.

Ytre miljø 
Forurensning av det ytre miljøet, som en følge 
av foretakets virksomhet, er minimal. Interne 
miljøtiltak er rettet mot energiøkonomisering, 
redusert reisevirksomhet gjennom økt bruk av 
videomøter og en ansvarlig behandling av avfall 
med utstrakt kildesortering.

Strategi og utsikter for 2017
Gjensidige Bank Boligkreditt AS skal bidra til å 
skaffe Gjensidige Bank ASA langsiktig og stabil 
finansiering. Utstedelse av obligasjoner med 
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fortrinnsrett vurderes fortløpende, og blir 
gjennomført i den grad finansmarkedene er 
tilgjengelige og foretaket har ledig sikkerhets-
masse.

Veksten i norsk økonomi har vært svak de siste 
par årene. Dette skyldes hovedsakelig virknin-
ger av oljeprisfallet og lavere aktivitet i 
petroleumsrettede næringer. Offentlig konsum 
og investeringer har økt betydelig de siste årene 
og bidratt til å holde den samlede veksten i 
økonomien oppe. 

Boliginvesteringene og boligprisene har økt 
betydelig gjennom 2015 og 2016. Igangsettin-
gen har økt i store deler av landet, med den 
sterkeste økningen på Østlandet. I Rogaland og 
Vest-Agder har igangsettingen falt. En 
forventer at boliginvesteringene vil holde seg 
høye fremover. 

Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for 
fall i boligprisene eller renteøkninger. For å 

redusere denne risikoen vedtok regjerningen ny 
boliglånsforskrift, som trådte i kraft 1. januar 
2017. Den nye forskriften stiller blant annet økte 
krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i 
Oslo, skjerpede krav til avdragsbetaling og 
begrensninger knyttet til samlet gjeld. 

Etter styrets vurdering har foretaket en god og 
robust balanse relatert til foretakets utlånsvirk-
somhet. 

Hendelser etter balansedagen
Styret er ikke kjent med at det har inntruffet 
hendelser etter regnskapsårets utgang som har 
vesentlig betydning for det avlagte årsregnska-
pet.

Overskuddsdisponering
Gjensidige Bank Boligkreditt AS har et resultat 
etter skattekostnad på 71,3 millioner kroner. 
Foretakets resultat før andre resultatkompo-
nenter foreslås disponert til annen egenkapital. 

Oslo, 7. mars 2017 
Styret i Gjensidige Bank Boligkreditt AS

                  Solbjørg Lie                                                                              Jan Kåre Raae 
                                                                             Daglig leder

 Jørgen Ringdal                                               Erik Ranberg                                        Sirianne Haaje Nes
 Styreleder 
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Tusen kroner Note 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Renteinntekter og lignende inntekter 4  402.164  382.749 

Rentekostnader og lignende kostnader 4  (289.315)  (234.378)

Netto renteinntekter  112.850  148.371 

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  2.351  2.432 

Netto verdiendring på finansielle instrument til virkelig verdi  60  (183)

Andre driftsinntekter  588  528 

Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter  2.999  2.777 

Sum inntekter  115.849  151.148 

Personalkostnader 5  (1.702)  (1.777)

Andre driftskostnader 5  (14.333)  (9.521)

Sum driftskostnader  (16.035)  (11.298)

Resultat før nedskrivning på utlån  99.813  139.850 

Nedskrivninger og tap 6, 12     1.958 

Resultat før skattekostnad  99.813  141.808 

Skattekostnad 7  (28.542)  (33.904)

Periodens resultat  71.272  107.904 

Aksjonærene i Gjensidige Bank Boligkreditt AS  71.272  107.904 

Resultat per aksje - basis og utvannet (kroner) 548,24 830,03

Årsregnskap og noter

Tusen kroner Note 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Periodens resultat  71.272  107.904 

Andre inntekter og kostnader

Poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet

Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet

Sum andre inntekter og kostnader       

Periodens totalresultat  71.272  107.904 

Oppstilling av totalresultat

Resultatregnskap
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Oslo, 7. mars 2017 
Styret i Gjensidige Bank Boligkreditt AS

                  Solbjørg Lie                                                                              Jan Kåre Raae 
                                                                             Daglig leder

 Jørgen Ringdal                                               Erik Ranberg                                        Sirianne Haaje Nes
 Styreleder 

Tusen kroner Note 31.12.2016 31.12.2015

Eiendeler

Utlån til og krav på kredittinstitusjoner 9  581.279  650.370 

Utlån til og krav på kunder 10,12  18.256.022  15.196.697 

Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer 11  140.188  70.145 

Utsatt skattefordel 7     4.883 

Andre eiendeler 8  151.881  153.908 

Sum eiendeler  19.129.370  16.076.003 

Forpliktelser og egenkapital

Forpliktelser til kredittinstitusjoner 13,20  2.750.208  1.891.687 

Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir 14,15  14.864.874  12.733.787 

Andre forpliktelser 16  62.618  57.684 

Forpliktelser ved periodeskatt 7  22.244  41.161 

Utsatt skatt 7  6.490 

Sum forpliktelser  17.706.434  14.724.319 

Egenkapital

Aksjekapital   208.000  208.000 

Overkurs   812.020  812.020 

Annen egenkapital   402.917  331.664 

Sum egenkapital 1  1.422.937  1.351.684 

Sum forpliktelser og egenkapital  19.129.370  16.076.003 

Antall aksjer ved utgangen av perioden  130.000 130.000

Balanse
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Oppstilling av endringer i egenkapital

Tusen kroner Aksjekapital Overkurs
Sum innskutt 

egenkapital
Annen 

egenkapital
Total 

egenkapital

Egenkapital 1.1.2015  182.000  388.020  570.020  223.718  793.738 

Kapitalutvidelse 2015  26.000  424.000  450.000  450.000 

Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital  42  42 

Periodens resultat 1.1.-31.12.2015  107.904  107.904 

Andre inntekter og kostnader

Poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet

Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet

Sum andre inntekter og kostnader       

Periodens totalresultat 1.1.-31.12.2015  107.904  107.904 

Egenkapital 31.12.2015  208.000  812.020  1.020.020  331.664  1.351.684 

Egenkapital 1.1.2016  208.000  812.020  1.020.020  331.664  1.351.684 

Kapitalutvidelse 2016       

Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital  (19)  (19)

Periodens resultat 1.1.-31.12.2016  71.272  71.272 

Andre inntekter og kostnader

Poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet

Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet

Sum andre inntekter og kostnader       

Periodens totalresultat 1.1.-31.12.2016  71.272  71.272 

Egenkapital 31.12.2016  208.000  812.020  1.020.020  402.917  1.422.937 
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Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er 
justert for poster som ikke initierer kontantstrømmer, som avsetninger, avskrivninger, samt nedskrivninger på utlån og garantier. 
Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter, eller finansieringsaktiviteter. Kontanter er 
definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, og fordringer på kredittinstitusjoner.  

Tusen kroner 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Operasjonelle aktiviteter

Netto utbetaling av lån til kunder  (3.058.538)  (5.030.909)

Innbetaling av renter fra kunder  389.243  374.331 

Netto innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner o.l  7.394  5.393 

Betalt skatt  (36.087)  (34.119)

Netto provisjonsinntekter/andre inntekter  2.939  2.983 

Utbetaling til drift  (14.884)  (10.768)

Netto innbet./utbet (-) ved kjøp og salg av finans. instr. og rentebærende verdipapir  (92.179)  5.904 

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter  (2.802.113)  (4.687.184)

Investeringsaktiviteter

Netto kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter           

Finansieringsaktiviteter

Netto innbet./ utbet.(-) ved låneopptak i kredittinstitusjoner og obligasjoner med fortrinnsrett  3.012.310  4.652.215 

Netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter  (285.001)  (231.782)

Netto innbetaling/ utbetaling(-) ved andre kortsiktige poster  5.713  5.532 

Kapitalutvidelse       450.000 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  2.733.022  4.875.965 

Sum kontantstrøm  (69.091)  188.781 

Kontantstrøm i året

Likviditetsbeholdning 1.1.  650.370  461.589 

Likviditetsbeholdning 31.12  581.279  650.370 

Netto innbetaling/ utbetaling(-) av kontanter  (69.091)  188.781 

Spesifikasjon likviditetsbeholdning

Innskudd i kredittinstitusjoner  581.279  650.370 

Likviditetsbeholding i kontantstrømoppstilling  581.279  650.370 

Kontantstrømoppstilling
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Regnskapsprinsipper

Generelt
Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterforetak av 
Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er et heleid datterfo-
retak av Gjensidige Bank Holding AS, som igjen er heleid datter-
foretak av Gjensidige Forsikring ASA. Foretakets hovedkontor er i 
Schweigaards gate 14, Oslo, Norge.

Foretaket har konsesjon fra Finanstilsynet. Foretakets formål er å 
formidle og/eller skaffe bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, 
lån sikret med pant i andre realregistrerte formuesgoder eller of-
fentlige lån og å finansiere utlånsvirksomhet hovedsakelig ved 
utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 

Årsregnskapet per 31. desember 2016 ble vedtatt av styret 7. mars 
2017.

Alle beløp i regnskap og noter er oppgitt i tusen kroner dersom 
ikke annet er angitt. Foretakets presentasjonsvaluta er norske 
kroner. 

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av International 
Accounting Standards Board (IASB) og godkjent av Den euro-
peiske union (EU).

Endring i regnskapsprinsipp
Alle inntekter og kostnader skal som hovedregel føres over resul-
tatregnskapet. Unntak er virkning av endring av regnskapsprin-
sipp. Ved grunnleggende regnskapsreformer/endring av regn-
skapsprinsipp skal tall for tidligere år omarbeides slik at de er 
sammenlignbare. Dersom poster i regnskapet blir reklassifisert, 
skal sammenlignbare tall utarbeides for tidligere perioder og vises 
i regnskapsoppstillingen.

Foretaket har i 2016 endret regnskapsprinsipp fra forenklet IFRS til 
full IFRS. Dette har ikke medført endring av regnskapstall, men 
det er foretatt noen mindre justeringer i noteverk og balanseopp-
stilling.

Nye standarder og fortolkninger ennå ikke vedtatt
En rekke nye standarder, endringer i standarder og fortolkninger 
er utgitt for regnskapsår som begynner etter 1. januar 2016, og 
har ikke blitt anvendt ved utarbeidelsen av dette regnskapet. De 
som kan være relevante for Gjensidige Bank Boligkreditt AS er 
angitt nedenfor. Gjensidige Bank Boligkreditt AS planlegger ikke 
å implementere disse standardene tidlig. 

•   IFRS 9 Finansielle eiendeler (2014)  
IFRS 9 introduserer nye krav til klassifisering og måling av finansi-
elle eiendeler, inkludert en ny forventet tapsmodell for innregning 
av verdifall, samt endrede krav til sikringsbokføring. 

IFRS 9 inneholder tre primære målekategorier for finansielle eien-
deler: amortisert kost, virkelig verdi over andre inntekter og kost-
nader samt virkelig verdi over resultatet. Finansielle eiendeler vil 
bli klassifisert som enten til amortisert kost, til virkelig verdi over 
andre inntekter og kostnader eller til virkelig verdi over resultatet, 
avhengig av hvordan de styres og hvilke kontraktuelle kontant-
strømegenskaper de har. IFRS 9 introduserer et nytt krav i forbin-
delse med finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi, hvor 
endringer i virkelig verdi som kan henføres til forpliktelsens kre-
dittrisiko presenteres i andre inntekter og kostnader heller enn i 
resultatet. Ifølge gjeldende regler, skal verdifall ved kredittap bare 
innregnes når objektive bevis for tap eksisterer. Nedskrivninger i 
henhold til IFRS 9 skal måles ved hjelp av en forventet tapsmo-
dell, i stedet for en inntrådt tapsmodell som i IAS 39. 
Nedskrivningsreglene i IFRS 9 vil være gjeldende for alle finansielle 
eiendeler målt til amortisert kost eller til virkelig verdi med end-
ringer i virkelig verdi innregnet i andre inntekter og kostnader. I 

tillegg er lånetilsagn, finansielle garantier og leasing fordringer 
innenfor rammen av standarden. Målingen av avsetning for for-
ventet tap på finansielle eiendeler avhenger av om kredittrisiko 
siden førstegangsinnregning har økt betydelig. Ved førstegangs-
innregning, og hvis kredittrisikoen ikke har økt betydelig, bør av-
setningen tilsvare 12 måneders forventet tap. Dersom kredittrisi-
koen har økt betydelig, bør avsetningen tilsvare livsvarig 
forventet kredittap. Denne totrinns tilnærmingen erstatter da-
gens kollektive tapsmodell. For individuelle tap er det ingen ve-
sentlige endringer i reglene i forhold til dagens regler. I 2016 fort-
satte Gjensidige Bank Boligkreditt AS prosessen med å analysere 
behovet for endringer i bankens modeller og IT-systemer for å im-
plementere de nye reglene for avsetning for tap ved verdifall. 
Arbeidet er igangsatt og forventes å fortsette i 2017. Det er fore-
løpig for tidlig å anslå den forventede innvirkning på regnskapet. 
Foreløpige forventninger er at implementeringen av IFRS 9 vil 
kunne føre til økte avsetninger for kredittap som følge av endrin-
gen fra en inntrådt tapsmodell til en forventet tapsmodell. IFRS 9 
gjelder med virkning fra 1. januar 2018.

•   IFRS 15 Inntekt fra kundekontrakter (2014) 
IFRS 15 gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2018 eller se-
nere, omfatter alle kontrakter med kunder. I IFRS 15 etableres et 
rammeverk for innregning og måling av inntekter. Det antas at 
endringen ikke vil ha vesentlig effekt.

•   IFRS 16  Leieavtaler (2016) 
FRS 16 krever at alle leieavtaler som skal rapporteres på foreta-
kets balanse som eiendeler og forpliktelser. All leasing vil bli be-
handlet som finansiell leasing. Kortsiktige leieavtaler (mindre enn 
12 måneder) og leasing av eiendeler av lav verdi er unntatt fra 
kravene. IFRS 16 implementeres fra 1. januar 2019. Det antas at 
endringen ikke vil ha vesentlig effekt.

•   Endringer i IFRS 2: Klassifisering og måling av aksjeba-
serte betalingstransaksjoner (2016) 
IFRS 2 har blitt endret for klassifisering og måling av aksjebaserte 
betalingstransaksjoner med nettooppgjør for tilbakeholdte skat-
teforpliktelser. Dersom foretaket er forpliktet til å holde tilbake et 
beløp for en ansattes skatteforpliktelse i forbindelse med aksje-
basert betaling, og overføre dette beløpet i kontanter til skatte-
myndighetene på den ansattes vegne, da skal foretaket innregne 
forpliktelsen som en aksjebasert betalingstransaksjon med op-
pgjør i egenkapital. Endringen vil gjelde fra 1. januar 2018. Fra 
denne datoen vil skatteforpliktelsen bli innregnet som en aksje-
basert betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital i stedet 
for en aksjebasert betalingstransaksjon med oppgjør i kontanter. 
Vår foreløpige vurdering er at endringen ikke forventes å ha ves-
entlig effekt på finansregnskap.

Øvrige endringer i standarder og fortolkningsuttalelser vil, basert 
på våre foreløpige vurderinger med utgangspunkt i den virksom-
heten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt. 

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper
Netto renteinntekter
Renteinntekter og rentekostnader beregnes og innregnes på 
grunnlag av effektiv rentes metode. Beregningen hensyntar eta-
bleringsgebyrer og direkte marginale transaksjonskostnader som 
er en integrert del av den effektive renten.

Inntektsføring av renter etter internrentemetoden blir benyttet 
både for balanseposter som vurderes til amortisert kost og ba-
lanseposter som blir vurdert til virkelig verdi over resultat.

Renteinntekter på nedskrevne engasjement beregnes som intern-
rente av nedskrevet verdi. Se også ”Verdimåling til virkelig verdi” 
og ”Verdimåling til amortisert kost”. 
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Provisjonsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter fra ulike kundetjenester innregnes avhengig 
av hvilket formål som ligger til grunn. Gebyrer innregnes som inn-
tekt når tjenestene er levert eller når en betydelig del er utført. 
Gebyrer som mottas for utførte tjenester innregnes som inntekt i 
den perioden tjenestene ble utført. Provisjoner mottatt som be-
taling for visse oppgaver, innregnes som inntekt når oppgaven er 
utført. Provisjonskostnader er transaksjonsbasert og innregnes i 
perioden tjenestene ble mottatt.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter som ikke er relatert til noen av de andre 
inntektslinjene, blir generelt innregnet når transaksjonene er av-
sluttet.

Driftskostnader
Driftskostnader blir periodisert og kostnadsført innen regnskaps-
perioden.

Valuta
Foretakets presentasjonsvaluta og funksjonelle valuta er norske 
kroner. 

Segmenter
Gjensidige Bank Boligkreditt AS har bare ett virksomhetssegment 
- utlån til privatkunder. Dette reflekteres også i hvordan ledelsen 
følger opp virksomheten. 

Balanseføring av ikke-finansielle eiendeler
Eiendeler og forpliktelser balanseføres i foretaket på det tids-
punkt foretaket oppnår reell kontroll over rettigheter til eiende-
lene og tar på seg reelle forpliktelser. Eiendeler fraregnes på det 
tidspunkt reell risiko vedrørende eiendelene er overført og kontroll 
over rettighetene til eiendelene er falt bort eller utløpt.

Verdifall på ikke-finansielle eiendeler
Foretaket vurderer balanseført beløp for eiendeler og identifiser-
bare immaterielle eiendeler årlig eller oftere, hvis hendelser og 
endringer i forutsetninger indikerer at balanseført beløp ikke er 
gjenvinnbart. Indikatorer som vurderes som vesentlige av foreta-
ket og som kan utløse testing for verdifall, inkluderer: 

• Signifikant resultatsvikt i forhold til historiske eller forventede 
fremtidige resultater

• Signifikante endringer i foretakets bruk av eiendelene eller 
overordnet strategi for virksomheten

• Signifikante negative trender for bransjen eller økonomien

Tidligere foretatte nedskrivninger for verdifall, bortsett fra for 
goodwill, blir reversert dersom forutsetningene for nedskrivnin-
gene ikke lenger er til stede. Nedskrivningene reverseres kun i den 
utstrekning at balanseført beløp ikke overstiger det som ville 
vært balanseført beløp etter avskrivninger på tidspunkt for rever-
sering, om verdifall ikke hadde blitt innregnet.  

Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når 
foretaket blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. 
Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskaps-
ført på transaksjonsdagen. Når en finansiell eiendel eller en fi-
nansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet (eiendel/ forplik-
telse som ikke er til virkelig verdi over resultatet), måles den til 

virkelig verdi pluss transaksjonsutgifter som er direkte henførbare 
på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen eller 
den finansielle forpliktelsen.

Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighe-
tene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, 
eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en trans-
aksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter 
knyttet til eierskap av eiendelen overføres.  

Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassifi-
sert i en av følgende kategorier avhengig av formålet med inves-
teringen:

• Utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost
• Finansielle eiendeler, bestemt bokført til virkelig verdi med ver-

diendringer over resultat (Virkelig verdi opsjon)
• Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, vurdert til virkelig 

verdi med verdiendringer over andre resultatkomponenter
• Finansielle eiendeler holdt for handelsformål, vurdert til virkelig 

verdi med verdiendringer over andre resultatkomponenter
• Investeringer holdt til forfall, balanseført til amortisert kost
• Derivater klassifisert som sikringsinstrument
• Finansielle forpliktelser klassifisert som egenkapital

Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser klas-
sifisert i en av følgende kategorier:

• Finansielle forpliktelser definert som forpliktelser vurdert til vir-
kelig verdi med verdiendringer over resultat

• Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med 
betalinger som er faste eller lar seg fastsette. Utlån og fordringer 
regnskapsføres til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og til 
amortisert kost etter effektiv rentes metode i etterfølgende peri-
oder. Ved beregning av den effektive renten estimeres kontant-
strømmer og alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle in-
strumentet tas i betraktning. 

For utlån og fordringer og andre finansielle eiendeler som måles 
til amortisert kost, vurderes det på hver balansedag om det fin-
nes objektive bevis på at en fordring/utlån eller en gruppe av for-
dring/utlån har falt i verdi. Det tas først stilling til de individuelle 
nedskrivningene før nedskrivning på gruppe fastsettes. 

Dersom det foreligger objektive bevis på at et tap ved verdifall 
har påløpt, gjennomføres nedskrivning av det estimerte tapet. 
Dette tilsvarer differansen mellom balanseført verdi og nåverdi 
av estimert fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med opprin-
nelig effektiv rente (dvs. den effektive renten ved låneopptak 
hensyntatt for etterfølgende endring i bankens rente). Med ob-
jektive bevis menes at det foreligger hendelser som indikerer at 
utlånet har verdifall. Dette kan være ved informasjon om beta-
lingsanmerkninger, konkurs eller annet mislighold.

Til virkelig verdi over resultatet 
På tidspunktet for IFRS-implementering og i etterfølgende perio-
der ved første gangs innregning, kan alle finansielle eiendeler og 
forpliktelser klassifiseres til virkelig verdi over resultatet dersom de 
er anskaffet med tanke på videresalg eller:  
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• klassifiseringen reduserer mismatch i måling eller innregning 
som ellers ville oppstått som følge av ulike regler for måling av 
eiendeler og forpliktelser

• finansielle eiendeler og forpliktelser inngår i en portefølje som 
løpende måles og rapporteres til virkelig verdi

Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resulta-
tet måles til virkelig verdi på balansetidspunktet. Endringer i vir-
kelig verdi føres over resultatregnskapet.  Verdiendringer inngår i 
”Netto gevinst/(tap) på finansielle instrument”.

Finansielle derivater
All handel av finansielle derivater foregår innenfor strengt defi-
nerte rammer. Alle derivater innregnes til markedsverdi på kon-
traktsdato. Etterfølgende måling skjer til virkelig verdi med lø-
pende innregning av verdiendringer. Virkelig verdi for derivater 
beregnes basert på noterte priser i de tilfeller slike er tilgjengelig. 
Når noterte priser ikke er tilgjengelig estimerer foretakets virkelig 
verdi basert på verdsettelsesmodeller som benytter observerbare 
markedsdata.

Virkelig verdi
Finansielle eiendeler og forpliktelser som innregnes til virkelig 
verdi har balanseført verdi lik den verdi den enkelte eiendel/for-
pliktelse kan omsettes for i en velordnet transaksjon mellom 
markedsaktører på måletidspunktet under de gjeldende mar-
kedsforhold.

Ved beregning av virkelig verdi benyttes ulike metoder og teknik-
ker avhengig av type finansielle instrumenter og i hvilken grad de 
handles i aktive markeder. Instrumenter klassifiseres i sin helhet i 
en av tre verdsettelsesnivåer basert på det laveste nivå av verd-
settelsesinformasjon som er betydningsfull for verdsettelsen av 
instrumentene.

Kvoterte priser i aktive markeder anses som det beste estimat på 
en eiendels/forpliktelses virkelige verdi. Når kvoterte priser i aktive 
markeder ikke er tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi av finansi-
elle eiendeler/forpliktelser fortrinnsvis ved hjelp av verdsettel-
sesmetoder som baserer seg på observerbare markedsdata. Når 
verken kvoterte priser i aktive markeder eller observerbare mar-
kedsdata er tilgjengelige, verdsettes finansielle eiendeler/forplik-
telser ved hjelp av verdsettelsesteknikker som ikke er basert på 
observerbare markedsdata.

Sikringsbokføring
Foretaket benytter seg av virkelig verdi sikring på renterisiko. 
Virkelig verdi sikring anvendes når derivater sikrer endringer i vir-
kelig verdi på innregnede eiendeler eller forpliktelser med en spe-
sifikk risiko. Derivater regnskapsføres til virkelig verdi over resulta-
tet. Verdiendringer på sikringsobjektet som er henførbar til den 
sikrede risikoen, justerer sikringsobjektets balanseførte verdi og 
innregnes i resultatet.

Anvendelse av sikringsbokføring krever at sikringen er svært ef-
fektiv. Sikringen anses som svært effektiv hvis det ved inngåelsen 
og i sikringens løpetid kan forventes at endringer i virkelig verdi 
for sikringsinstrumentet i vesentlig grad oppveier endringer i vir-
kelig verdi av sikringsobjektet mht den risiko som sikres. 
Sikringseffektiviteten følges opp på papirnivå. Ved etablering av 
sikringseffektivitet måles effektiviteten på bakgrunn av et rente-
sjokk på enkeltinstrumentnivå. Ved beregning av sikringseffekti-
viteten i ettertid, måles virkelig verdi av de sikrede instrumentene 
og sammenligner den med endringen i virkelig verdi av det sik-

rede objektet. Resultatet må være innenfor et område på 80-125 
prosent. 

Verdimåling til amortisert kost
Finansielle instrument som ikke blir målt til virkelig verdi, blir verd-
satt til amortisert kost, og inntektene etter internrentemetoden. 
Ved internrentemetoden blir internrente på engasjementet ut-
regnet. Internrenten blir fastsatt ved diskontering av kontraktfes-
tede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. 
Kontantstrømmer inkluderer etableringsgebyr og direkte transak-
sjonskostnader som ikke blir dekket av kunden, samt eventuell 
restverdi ved utgangen av forventet levetid. Amortisert kost er 
nåverdien av slike kontantstrømmer neddiskontert med intern-
renten.

Gjeld til kredittinstitusjoner
Forpliktelser til kredittinstitusjoner er regnskapsført som gjeld til 
kredittinstitusjoner og måles etter førstegangsinnregning til 
amortisert kost ved en effektiv rente metode. Rentekostnader på 
instrumentene inngår i ”Netto renteinntekter”. 

Verdipapirgjeld
Verdipapirgjeld omfatter utstedt sertifikat- og obligasjonsgjeld. 
Verdipapirgjeld regnskapsføres til virkelig verdi ved førstegangs-
innregning, og til amortisert kost etter effektiv rente metode i et-
terfølgende perioder. Ved beregning av den effektive renten esti-
meres kontantstrømmer og alle kontraktsmessige vilkår ved det 
finansielle instrumentet, tas i betraktning. 

Rentekostnader og amortiseringen av over-/underkurs på instru-
mentene inngår i ”Netto renteinntekter” basert på internrente 
metoden.

Gjeld og egenkapital 
Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital 
i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realite-
ten. 

Regnskapsmessige avsetninger
En avsetning innregnes når foretaket har en legal eller underfor-
stått forpliktelse som følge av en tidligere hendelse og det er 
sannsynlig at dette vil medføre utbetaling eller overføring av 
andre eiendeler, for å gjøre opp forpliktelsen.

Pensjon
Foretaket har en innskuddsbasert pensjonsordning til sine an-
satte. 

Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsord-
ninger, innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de på-
løper.

Skatt
Inntektsskatt omfatter betalbar skatt og utsatt skatt. 
Inntektsskatten innregnes som kostnad eller inntekt og tas med i 
resultatregnskapet som skattekostnad med unntak av inntekts-
skatt på transaksjoner som innregnes direkte i egenkapitalen. 

Betalbar skatt er basert på foretakets skattbare inntekt og be-
regnes i henhold til norske skatteregler og skattesatser. 
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Utsatt skattefordel og skatteforpliktelse innregnes etter balanse-
metoden av alle midlertidige forskjeller som oppstår mellom 
skattemessig og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld. 
Utsatt skattefordel innregnes av fremførbart ubenyttet skatte-
messig underskudd og ubenyttede skattekreditter. 
Skattefordelen innregnes bare i den grad det er sannsynlig at 
fremtidige skattemessige overskudd kan anvendes til å utligne 
midlertidige forskjeller, ubenyttede skattemessige underskudd og 
ubenyttede skattekreditter. Den utsatte skattefordelen og inn-
regningen av fremtidig utsatt skatt er gjenstand for fortløpende 
evaluering. Utsatt skatteforpliktelse beregnes på midlertidige 
forskjeller og ubeskattede avsetninger. Utsatt skattefordel og ut-
satt skatteforpliktelse diskonteres ikke.

Eiendeler og forpliktelser måles til gjeldende skatteprosent i peri-
oden da eiendelen blir realisert eller gjelden gjøres opp, basert på 
gjeldende skattesats på balansedagen. Betalbar skattefordel og 
skatteforpliktelse, samt utsatt skattefordel og skatteforpliktelse, 
utlignes hvis det er juridisk mulig.

Aksjebasert betaling
Virkelig verdi på tildelingstidspunktet for aksjebaserte betalings-
ordninger tildelt de ansatte innregnes som personalkostnad, med 
en tilsvarende økning i annen innskutt egenkapital. Aksjebaserte 
betalingsordninger som innvinnes umiddelbart kostnadsføres på 
tildelingstidspunktet. Ikke-innvinningsbetingelser er reflektert ved 
måling av virkelig verdi og det foretas ingen justering av kost-
nadsført beløp ved faktisk manglende oppfyllelse av slike betin-
gelser. Aksjebaserte betalingsordninger omfatter aksjer i 
Gjensidige Forsikring ASA og omfatter også ordninger hvor en av 
aksjonærene i Gjensidige Forsikring ASA gjør opp aksjene. 

1. Egenkapital
Aksjekapital
Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterforetak av 
Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er et heleid datterfo-
retak av Gjensidige Bank Holding AS, som igjen er heleid datter-
foretak av Gjensidige Forsikring ASA.  Aksjekapital for Gjensidige 
Bank Boligkreditt AS per 31. desember 2016 og 31. desember 2015 
var 208,0 millioner kroner delt på 130.000 aksjer pålydende 160 
per aksje. 

Overkurs
Innbetalinger ut over pålydende per aksje allokeres til overkurs. 

Annen egenkapital
Annen egenkapital består av årets og tidligere års resultat. 

 2. Viktige regnskapsestimater og 
skjønnsmessige vurderinger 
Generelt
Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med IFRS og anvendelse 
av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta 
vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som 

påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimatene og tilhørende forutsetninger er basert 
på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være for-
svarlige basert på de underliggende forholdene. Faktiske tall kan 
avvike fra disse estimatene. Estimatene og de tilhørende forut-
setninger blir gjennomgått regelmessig. Endringer i regnskaps-
messige estimater innregnes i den perioden estimatene endres 
hvis endringen bare påvirker denne perioden eller i perioden esti-
matene endres, og fremtidige perioder hvis endringene påvirker 
både eksisterende og fremtidige perioder. 

De regnskapsprinsippene som benyttes av Gjensidige Bank 
Boligkreditt AS hvor vurderinger, estimater og forutsetninger kan 
avvike signifikant fra faktiske resultater er omtalt nedenfor.

Nedskrivninger og tap
For utlån og fordringer vurderes det på hver balansedag om det 
finnes objektive bevis på at en fordring/utlån eller en gruppe av 
fordring/utlån har falt i verdi. Det tas først stilling til de individu-
elle nedskrivningene før nedskrivning på gruppe fastsettes. 

Dersom det foreligger objektive bevis på at et tap ved verdifall 
har påløpt, gjennomføres nedskrivning av det estimerte tapet. 
Dette tilsvarer differensen mellom balanseført verdi og nåverdi 
av estimert fremtidig kontantstrøm neddiskontert med opprin-
nelig effektiv rente (dvs. den effektive renten ved låneopptak 
hensyntatt for etterfølgende endring i bankens rente). Med ob-
jektive bevis menes at det foreligger hendelser som indikerer at 
utlånet har verdifall. Dette kan være ved informasjon om beta-
lingsanmerkninger, konkurs eller annet mislighold.

Virkelig verdi på finansielle instrumenter
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et ak-
tivt marked (for eksempel unoterte aksjer) fastsettes ved hjelp av 
verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetoder er i hovedsak 
basert på markedsforholdene på balansedagen.

Tap på finansielle eiendeler
For finansielle eiendeler som ikke er regnskapsført til virkelig verdi 
vurderes det om det på balansedagen finnes objektive indikasjo-
ner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eien-
deler har falt i verdi. 

3. Segmentinformasjon
Gjensidig Bank Boligkreditt AS har kun ett segment og det er pri-
vatkunder. Segmentet består av utlån til privatkunder og samt-
lige utlån er kjøpt fra Gjensidige Bank ASA. Foretakets totalregn-
skap utgjør dermed i sin helhet segmentet ”Privatmarked”. 

Foretaket driver ikke virksomhet utenfor Norge. Kunder med til-
hørighet i utlandet klassifiseres som en del av den norske virk-
somheten. Alle driftsinntekter og foretakets resultat utgjør der-
med virksomheten i Norge.
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4. Netto renteinntekter
Tusen kroner 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Renteinntekter

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9.903 6.140

Utlån til og fordringer på kunder 391.419 375.437

Rentebærende verdipapirer 841 1.149

Andre renteinntekter 0 23

Sum renteinntekter1 402.164 382.749

Rentekostnader

Innskudd og lån fra kredittinstitusjoner       

Utstedte verdipapirer 234.869 199.086

Andre rentekostnader 54.446 35.291

Sum rentekostnader2 289.315 234.378

Sum netto renteinntekter 112.850 148.371

1 Herav sum renteinntekter for utlån mv. som ikke vurderes til virkelig verdi 401.323 381.600

2 Rentekostnader for innlån mv. som ikke vurderes til virkelig verdi

5. Driftskostnader
Tusen kroner 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Ordinær lønn, honorar o.l  1.337  1.438 

Pensjonskostnader  142  96 

Arbeidsgiveravgift  208  201 

Øvrige personalkostnader  15  41 

Sum personalkostnader  1.702  1.777 

IKT kostnader  441  434 

Honorarer  9.613  6.206 

Andre driftskostnader  4.279  2.881 

Sum andre kostnader  14.333  9.521 

Ordinære avskrivninger           

Sum driftskostnader  16.035  11.298 

Godtgjørelse til revisor

Ordinær revisjon - KPMG1  66  64 

Revisjonsrelaterte tjenester1

Andre tjenester - KPMG1  707  197 

Sum godtgjørelse til revisor  773  261 

Gjennomsnittlig antall årsverk  1  1 

Antall årsverk  1  1 

1Tjenester til revisjon er opplyst inklusive mva.
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5. Driftskostnader (forts.)
Lønn og andre goder til ledelse og styrende organ 2016

Tusen kroner 
Navn og stilling

 Fast 
lønn/

honorar 

 
Opp-
tjent 

varia-
bel lønn 

 Beregnet 
verdi av 

totale 
fordeler i 

annet enn 
kontanter 

 Opptjente 
rettig-
heter i 

regnskaps-
året for 

pensjons-
ordning

 Årets 
opptj. 
Aksje-
basert 

av-
lønning 

 Antall 
tildelte, 

ikke 
frigitte 

aksjer 

Antall 
innløste 

aksjer

 Antall 
aksjer 

utestå-
ende 

Eier 
antall 
aksjer  Utlån 

 Rente-
sats 

 Gjeldende 
vilkår og 
avdrags-

plan 

Ledende ansatte

Jan Kåre Raae, Daglig leder  980  117  19  142  119  808  1.154  1.909  935 

Styre 

Jørgen Ringdal, Leder  19.811 

Erik Ranberg1  5.906 888 4,40 % 20.8.2033

300 2,20 % 28.11.2026

Sirianne Haaje Nes (15.9-31.12)  3.325 

Linn Therese Soltvedt  (17.3-14.9)

Karin Remøe (1.1-16.3)  28 

Solbjørg Lie  71 

Sum ledende ansatte og styre  1.051  117  19  142  119  808  1.154  1.909  30.005 1.188

Representantskap

Helge Leiro Baastad, Ordfører  43.491 

1 Lån i morforetak Gjensidige Bank ASA

Lønn og andre goder til ledelse og styrende organ 2015

Tusen kroner 
Navn og stilling

 Fast 
lønn/

honorar 

 
Opp-
tjent 

varia-
bel lønn 

 Beregnet 
verdi av 

totale 
fordeler i 

annet enn 
kontanter 

 Opptjente 
rettig-
heter i 

regnskaps-
året for 

pensjons-
ordning

 Årets 
opptj. 
Aksje-
basert 

av-
lønning 

 Antall 
tildelte, 

ikke 
frigitte 

aksjer 

Antall 
innløste 

aksjer

 Antall 
aksjer 

utestå-
ende 

Eier 
antall 
aksjer  Utlån 

 Rente-
sats 

 Gjeldende 
vilkår og 
avdrags-

plan 

Ledende ansatte

Jan Kåre Raae, Daglig leder  955  114  17  96  114  888  1.162  2.164  222 

Styre 

Jørgen Ringdal, Leder  17.167 

Erik Ranberg1  12.681  469 2,10 % 28.5.2033

Karin Remøe  35 

Solbjørg Lie  69 

Sum ledende ansatte og styre  1.024  114  17  96  114  888  1.162  2.164  30.105  469 

Kontrollkomite 

Sven Iver Steen, Leder  17  1.778 

Hallvard Strømme  11 

Liselotte Aune Lee  11 

Vigdis Myhre Næsseth  10 

Sum  48  1.778 

Representantskap

Helge Leiro Baastad, Ordfører  36.851 

1 Lån i morforetak Gjensidige Bank ASA
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5. Driftskostnader (forts.)
Godtgjørelsespolitikk
Foretaket har etablert en godtgjørelsesordning som bygger på 
konsernets prinsipper

Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsle-
dende. Det forventes at de ansatte har et helhetlig syn på hva 
som tilbys av godtgjørelse og goder. Konsernets godtgjørelses-
ordninger skal være åpne og prestasjonsbaserte, slik at de i så 
stor grad som mulig oppleves som rettferdige og forutsigbare. 
Det skal være samsvar mellom avtaltprestasjon og den godtgjø-
relsen som gis. 

Retningslinjer for godtgjørelse og karriereutvikling skal knyttes til 
oppnåelse av konsernets uttrykte strategiske og økonomiske mål 
og verdigrunnlag, hvor både kvantitative og kvalitative målset-
tinger tas med i vurderingen. Målekriteriene skal fremme ønsket 
bedriftskultur og langsiktig verdiskapning, og så langt det er 
mulig ta hensyn til faktiske kapitalkostnader. 
Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til 
god risikostyring, motvirke for høy risikotaking og bidra til å 
unngå interessekonflikter. Fast grunnlønn skal være hovedele-
ment i den samlede godtgjørelsen, som for øvrig består av varia-
bel lønn, pensjon og naturalytelser. Variabel godtgjørelse skal be-
nyttes for å belønne prestasjoner utover forventet, hvor både 
resultater og atferd i form av etterlevelse av verdigrunnlag, mer-
kevare og ledelsesprinsipper skal vurderes.

Variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig uten å være risi-
kodrivende, og skal reflektere både foretakets, divisjonens, avde-
lingens og individets resultater og bidrag. Øvrige kompensasjons-
elementer som tilbys skal ansees attraktive av både nye og 
nåværende ansatte.

Ved avgjørelse av hvilke funksjoner i foretaket som skal defineres 
som ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for 
foretakets risikoeksponering skal både kvalitative kriterier relatert 
til rolle, og kvantitative kriterier relatert til nivået på avlønning 
hensyntas. Det skal i tillegg gjøres en individuell vurdering av den 
enkeltes risikopåvirkning.

Beslutningsprosess
Styret i Gjensidige Forsikring ASA har opprettet et godtgjørelses-
utvalg som også dekker Gjensidige Bank Boligkreditt AS. 
Godtgjørelsesutvalget består av tre medlemmer; styrets leder og 
to styremedlemmer.

Godtgjørelsesutvalget skal forberede saker for styret, og har i ho-
vedsak ansvar for å:

• Utarbeide forslag til og følge opp praktiseringen av foretakets 
retningslinjer og rammer for godtgjørelse

• Årlig vurdere og foreslå godtgjørelse til daglig leder
• Årlig vurdere og foreslå målkort for daglig leder
• Vurdere andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende 

ansatte

Veiledende retningslinjer for det kommende 
regnskapsåret 

Godtgjørelse til daglig leder 
Daglig leders lønn og øvrige økonomiske ytelser fastsettes av sty-
ret på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til 
foretakets godtgjørelsesordning og markedslønn for tilsvarende 
type stilling. 

Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønnsut-
viklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt. 
Variabel lønn (bonus) fastsettes av styret basert på avtalte mål 
og leveranser, og kan utgjøre inntil 3 måneds lønner inklusive fe-
riepenger. Variabel lønn inngår ikke i pensjons- grunnlaget. Ved 
vurderingen tas det hensyn til foretakets resultater de siste to år, 
samt en vurdering av daglig leders personlige bidrag til foretakets 
verdigrunnlag, utvikling og resultater. Halvparten av den variable 
godtgjørelsen gis i form av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, hvor 
1/3 tildeles hvert av de kommende tre år. Den bundne variable 
godtgjørelsen kan reduseres dersom etterfølgende resultater og 
utvikling tilsier at den ble basert på uriktige forutsetninger. 
Daglig leder gis ikke resultatbaserte ytelser utover nevnte bonus, 
men kan i tillegg gis naturalytelser som firmabil og dekning av 
utgifter til elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser 
skal ha sammenheng med daglig leders funksjon i foretaket, og 
for øvrig være i tråd med markedsmessig praksis.

Daglig leder har en pensjonsalder på 70 år, og er medlem i ban-
kens innskuddspensjonsordning. Det eksisterer ingen etterlønns-
ordning for daglig leder.

Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter m.v. for 
det kommende regnskapsåret 
Av variabel lønn opptjent i 2017 for daglig leder, vil 50 prosent av 
brutto opptjent variabel lønn gis i form av et løfte om aksjer i 
Gjensidige Forsikring ASA. Aksjene tildeles med en tredjedel hvert 
av de kommende tre år.

Daglig leder har på lik linje med øvrige ansatte i Gjensidige ad-
gang til å delta i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Etter 
gjeldende program kan den ansatte spare gjennom lønnstrekk 
for kjøp av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA for inntil 75.000 kro-
ner per år. Kjøp skjer kvartalsvis etter offentliggjøring av resulta-
tene. Det gis et tilskudd på 20 prosent av kjøpesummen, begren-
set oppad til 1.500 kroner i 2016 og 3.000 kroner fra 2017. For de 
som beholder aksjene og fortsatt er ansatt i konsernet, tildeles 
èn bonusaksje for hver fjerde aksje man har eid i mer enn to år.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regn-
skapsår 
Styret bekrefter at retningslinjene om lederlønn for 2016 gitt i 
fjorårets erklæring, har blitt fulgt. 

Styret har besluttet å gi alle fulltidsansatte en bonus på inntil 
21.900 kroner. 
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Eventuell utsatt skattefordel vedrørende skattemessig underskudd  til fremføring er regnskapsført  kun i den grad det er sannsynlig at 
den vil bli realisert. Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er juridisk holdbart og relaterer seg til samme 
skattemyndighet.

6. Tap på utlån
Tusen kroner 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Periodens nedskrivninger og tap

 +/- Periodens endring i individuelle nedskrivninger

 +/- Periodens endring i gruppenedskrivninger  (1.958)

+ Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger    

+ Periodens konstaterte tap uten tidligere nedskrivninger    

- Periodens inngang på tidligere konstaterte tap    

Periodens nedskrivninger og tap  (1.958)

7. Skattekostnad
Tusen kroner 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Betalbar skatt  22.244  41.161 

Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel  11.373  (2.873)

Andre justeringer tidligere år  (5.075)  (4.384)

Skattekostnad  28.542  33.904 

Avstemming av skattekostnad

Resultat før skattekostnad  99.813  141.808 

Forventet skatt etter nominell sats på 25 %  24.953  38.288 

Andre justeringer tidligere år  3.588  (4.384)

Skattekostnad  28.542  33.904 

Gjennomsnittlig effektiv skattesats 29 % 24 %

Utsatt skattefordel / (utsatt skatt)

Utsatt skattefordel på grunn av midlertidige forskjeller 

- Driftsmidler  28  43 

- Finansielle instrumenter  (6.518)  4.840 

Utsatt skattefordel / (utsatt skatt)  (6.490)  4.883 

Endringer i utsatt skattefordel/utsatt skatt i resultatregnskap, netto er som følger: 

Driftsmidler  (15)  (18)

Finansielle instrument  (11.358)  2.891 

Ved slutten av året  (11.373)  2.873 
 



22 Gjensidige Forsikring – hittil i år og fjerde kvartal 201222 Gjensidige Bank Boligkreditt – Årsrapport 2016

8. Andre eiendeler
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Opptjente ikke mottatte inntekter  34.370  30.089 

Derivater  117.095  123.476 

Forskuddsbetalte kostnader  416  343 

Sum  151.881  153.908 

9. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Sum utlån og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid til amortisert kost  581.214  650.370 

Sum utlån og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid til amortisert kost  64      

Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner til amortisert kost  581.279  650.370 

10. Spesifikasjon av utlån
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Utlån til kunder til amortisert kost  18.262.482  15.203.156 

Utlån til kunder til virkelig verdi, FVO           

Sum brutto utlån til kunder  18.262.482  15.203.156 

Individuelle nedskrivninger           

Gruppenedskrivninger (se note 12)  6.459  6.459 

Netto utlån til kunder  18.256.022  15.196.697 

Sektor og næringsfordeling:

Lønnstakere o.a.  18.262.482  15.203.156 

Sum  18.262.482  15.203.156 

Geografisk fordeling basert på kundens boligadresse

31.12.2016 31.12.2015

Tusen kroner  Utlån  Prosent  Utlån  Prosent 

Oslo  4.593.361 25,15 %  3.486.439 22,93 %

Akershus  3.925.012 21,49 %  3.321.592 21,85 %

Østlandet  3.096.953 16,96 %  2.502.752 16,46 %

Sørlandet  326.580 1,79 %  321.708 2,12 %

Vestlandet  3.618.732 19,82 %  3.313.153 21,79 %

Midt-Norge  1.824.232 9,99 %  1.510.241 9,93 %

Nord-Norge, Svalbard  829.898 4,54 %  717.625 4,72 %

Utlandet  47.715 0,26 %  29.645 0,19 %

Sum brutto utlån fordelt på geografiske omr.  18.262.482 100,00 %  15.203.156 100,00 %

Gjensidige Bank Boligkreditt AS har ingen garantier mot kunder
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11. Rentebærende verdipapirer
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Statssertifikat  39.806  19.936 

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)  100.614  50.049 

Kursregulering  (232)  160 

Sum  140.188  70.145 

Børsnoterte verdipapirer  140.188  70.145 

Ikke-børsnoterte verdipapirer

Sum  140.188  70.145 

12. Nedskrivning på utlån
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Nedskrivning på individuelle utlån 1.1.

Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger

Periodens endring i individuelle nedskrivninger

Periodens inngang på tidligere konstaterte tap

Nedskrivninger på individuelle utlån pr 31.12.

Gruppenedskrivning 1.1.  6.459  8.417 

Periodens endring i gruppenedskrivning       (1.958)

Gruppenedskrivning 31.12.  6.459  6.459 

Sum nedskrivninger 31.12.  6.459  6.459 

Misligholdte utlån
Brutto mislighold over 90 dager   2.556  2.556 

13. Forpliktelser til kredittinstitusjoner
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Sum forpliktelser til kredittinst. uten avtalt løpetid til amortisert kost

Sum forpliktelser til kredittinst. med avtalt løpetid til amortisert kost  2.750.208  1.891.687 

Sum forpliktelser til kredittinstitusjoner til amortisert kost  2.750.208  1.891.687 
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Til ingåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav (lånevilkår), der kravet til overpantsettelse er 110 prosent. Gjensidige Bank 
Boligkreditt AS har i 2016 innfridd alle betingelser og vilkår i henhold til inngåtte låneavtaler. Foretaket har i 2016 etablert EMTCN 
program, som foreløpig ikke er tatt i bruk. 

14. Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir
Tusen kroner Utvidet Pålydende

ISIN Nummer Valuta Rente Forfall Forfall 31.12.2016

NO0010641897 NOK Flytende 11.4.2017 11.4.2018 550.000

NO0010660327 NOK Flytende 21.9.2018 21.9.2019 2.450.000

NO0010662737 NOK Flytende 6.5.2019 6.5.2020 2.700.000

NO0010678766 NOK Fast 8.5.2025 8.5.2026 600.000

NO0010680283 NOK Flytende 3.3.2020 3.3.2021 2.850.000

NO0010687429 NOK Fast 11.9.2020 13.9.2021 850.000

NO0010727738 NOK Flytende 12.5.2021 12.5.2022 2.767.000

N00010770852 NOK Flytende 20.5.2022 20.5.2023 2.000.000

Sum forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir 14.767.000 

Tusen kroner Utvidet Pålydende

ISIN Nummer Valuta Rente Forfall Forfall 31.12.2015

NO0010629157 NOK Flytende 21.11.2016 21.11.2017 1,000,000

NO0010641897 NOK Flytende 11.4.2017 11.4.2018 1,300,000

NO0010660327 NOK Flytende 21.9.2018 21.9.2019 2,450,000

NO0010662737 NOK Flytende 6.5.2019 6.5.2020 2,300,000

NO0010678766 NOK Fast 8.8.2025 8.5.2026 600,000

NO0010680283 NOK Flytende 3.3.2020 3.3.2021 2,350,000

NO0010687429 NOK Fast 11.9.2020 13.9.2021 600,000

NO0010727738 NOK Flytende 12.5.2021 12.5.2022 2,000,000

Sum forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir 12,600,000 
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15. Sikringsbokføring

Foretakets kriterier for å klassifisere et derivat som et sikringsin-
strument er som følger: 

1. Ved inngåelse av sikringen dokumenteres sammenhengen mel-
lom det utpekte sikringsinstrumentet og – objektet. I tillegg 
dokumenteres mål og strategi for sikringen.

2. Sikringen forventes å være svært effektiv ved at den motvirker 
endringer i virkelig verdi til et identifisert objekt. 

3. Effektiviteten til sikringen kan måles pålitelig.
4. Det er etablert tilfredsstillende dokumentasjon ved inngåelse 

av sikringen som blant annet viser at sikringen er effektiv.
5. Sikringen evalueres løpende og har vist seg å være effektiv i 

regnskapsperioden, dvs innenfor intervallet 80-125 prosent.

Virkelig verdi sikring
Foretaket benytter virkelig verdi sikring for å styre sin renterisiko. 
Sikringen er utført for å sikre seg mot verdisvingninger på ut-
stedte fastrenteobligasjoner som følge av endret rentenivå. 
Renteswapper utpekt som sikringsinstrumenter er vurdert til vir-
kelig verdi og endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. For 
sikringsobjektet, fastrenteobligasjonen, regnskapsføres endrin-
gen i virkelig verdi knyttet til den sikrede risiko som et tillegg eller 
fradrag i balanseført verdi og i resultatet. 

Dersom sikringsvurdering opphører amortiseres verdiendringene 
som er gjort i balanseført verdi på sikringsobjektet over gjenvæ-
rende levetid ved bruk av effektiv rente metode dersom sikrings-
instrumentet er et finansielt instrument regnskapsført etter ef-
fektiv rente metode. 

Virkelig verdisikring renterisiko

Foretaket bruker rentebytteavtaler for å sikre eksponering mot endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter med fast rente.
Virkelig verdi av derivater som inngår  i virkelig verdi sikring er som følger:

Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

 Instrument: 

Rentebytteavtaler  109.917  115.344 

Sum   109.917  115.344 

Gevinst og tap ved virkelig verdi sikring

Gevinst/tap for sikringsinstrumenter og sikringsobjekter utpekt i virkelig verdi sikringer er som følger:

Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

 Sikringsinstrument: 

 Rentebytteavtaler  (22.941)  (1.837)

 Sikringsobjekt: 

 Obligasjonslån  23.012  2.065 

 Sum   71  228 
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Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost
Markedspris benyttes ved prising av utlån og fordringer på kre-
dittinstitusjoner og utlån til kunder. Verdi av nedskrevne engasje-
ment fastsettes ved neddiskontering av forventet fremtidig kon-
tantstrøm med internrente basert på markedsvilkår for 
tilsvarende engasjement som ikke er nedskrevne. Virkelig verdi 
estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer vurdert til amor-
tisert kost. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i esti-
merte framtidige kontantstrømmer for nedskrevne lån er ikke 
tatt hensyn til.

Virkelig verdi på kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er estimert 
lik amortisert kost. Langsiktig gjeld til kredittinstitisjoner er vur

18. Virkelig verdi på finansielle instrumenter
Metode for utregning av virkelig verdi på finansielle instrument
Finansielle instrumenter vurdert til virkerlig verd (inkl. finansielle instrument tilgjengelig for salg)
Se note 1 Regnskapsprinsipp.

dert til virkelig verdi basert på tilsvarende prising som banken be-
taler på obligasjonsgjeld. Verdipapirgjeld ført til amortisert kost 
er verdsatt på samme måte som verdipapirgjeld ført til virkelig 
verdi, ref. note 1.

Plikter og garantier utenfor balansen
Pantsatte eiendeler er vurdert til virkelig verdi, ref. note 1. Plikter 
og garantiansvar ellers utenfor balansen omfatter nominelle ver-
dier. Virkelig verdi inngår i balansen under avsetninger.

16. Andre forpliktelser
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Leverandørgjeld

Forpliktelser overfor offentlige myndigheter  64  55 

Derivater  7.177  8.132 

Påløpte rentekostnader  45.715  42.145 

Skyldig feriepenger  119  116 

Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter  9.543  7.236 

Sum andre forpliktelser  62.618  57.684 

17. Forpliktelser utenom balansen og betingede forpliktelser
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Ubenyttede kredittrammer 1.761.912  1.753.804 

Sum betingede forpliktelser 1.761.912  1.753.804 

Ubenyttede kredittrammer gjelder innvilget og ubenyttet ramme på fleksilån. Foretaket har ingen mottatte eller avgitte 
sikkerhetsstillelser.
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18. Virkelig verdi på finansielle instrumenter (forts.)
               31.12.2016                31.12.2015

Tusen kroner Balanseført
verdi

Virkelig
verdi

Balanseført
verdi

Virkelig
verdi

Klassifisering av finansielle eiendeler

Netto utlån til og fordring på kredittinstitusjoner

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, vurdert til amortisert kost  581.279  581.279  650.370  650.370 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  581.279  581.279  650.370  650.370 

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 140.188 140.188 70.145 70.145 

Sum obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning  140.188  140.188  70.145  70.145 

Netto utlån til kunder       

Utlån til og fordringer på kunder, vurdert til amortisert kost  18.262.482  18.262.482  15.203.156  15.203.156 

Sum utlån før individuelle nedskrivninger og gruppenedskrivninger  18.262.482  18.262.482  15.203.156  15.203.156 

- Nedskrivninger på individuelle utlån

- Gruppenedskrivninger  6.459  6.459  6.459  6.459 

Sum netto utlån til kunder  18.256.022  18.256.022  15.196.697  15.196.697 

Andre eiendeler      

Rentebytteavtaler, vurdert til virkelig verdi  117.095  117.095  123.476  123.476 

Andre finansielle eiendeler, amortisert kost  34.370  34.370  30.089  30.089 

Sum andre finansielle eiendeler  151.465  151.465  153.565  153.565 

Sum finansielle eiendeler  19.128.954  19.128.954  16.070.777  16.070.777 

Klassifisering av finansielle forpliktelser

Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner til amortisert kost  2.750.208  2.750.208  1.891.687  1.891.687 

Sum gjeld til kredittinstitusjoner  2.750.208  2.750.208  1.891.687  1.891.687 

Verdipapirgjeld

Utstedte sertifikater og obligasjoner til amortisert kost  13.304.988  13.324.510  11.418.430  11.330.786 

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, utpekt i virkelig verdi sikringer  1.559.886  1.563.153  1.315.357  1.295.521 

Sum verdipapirgjeld  14.864.874  14.887.663  12.733.787  12.626.307 

Andre finansielle forpliktelser

Rentebytteavtaler, vurdert til virkelig verdi  7.177  7.177  8.132  8.132 

Andre finansielle forpliktelser, amortisert kost  48.027  48.027  44.192  44.192 

Sum andre finansielle forpliktelser  55.205  55.205  52.324  52.324 

Sum finansielle forpliktelser  17.670.287  17.693.076  14.677.798  14.570.318 
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Eiendeler og gjeld som er bokført til virkelig verdi, enten som følge av at de er holdt for handelsformål, bestemt bokført til virkelig 
verdi ved første gangs innregning eller holdt som tigjengelig for salg, skal klassifiseres etter hvor sikkert estimatet for virkelig verdi er. 
Klassifiseringen har 3 nivåer, der nivå 1 er kvoterte priser i aktive markeder. Nivå 2 er verdi utledet fra observerbare priser for lignende 
aktiva direkte eller indirekte. Nivå 3 er verdi som ikke er basert på observerbare priser, f.eks. ved verdsetting basert på egen verdset-
telsesmodell.

For eiendeler og gjeld hvor amortisert kost og virkelig verdi er meget sammenfallende presenteres bokført verdi og virkelig verdi med 
identisk beløp vurdert til amortisert kost. Disse postene inkluderes ikke i virkelig verdi hierarkiet over.

18. Virkelig verdi på finansielle instrumenter (forts.)
31.12.2016

Tusen kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi

Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 39.830 100.358  140.188 

Rentebytteavtaler 117.095 117.095 

Sum aktiva ført til virkelig verdi  39.830  217.453       257.283 

Rentebytteavtaler 7.177 7.177 

Sum passiva ført til virkelig verdi       7.177       7.177 

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, vurdert til amortisert kost 13.324.510  13.324.510 

Sum passiva ført til amortisert kost  13.324.510       13.324.510 

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, utpekt i virkelig verdi sikringer 1.563.153  1.563.153 

Sum passiva utpekt i virkelig verdi sikringer   1.563.153       1.563.153 

31.12.2015

Tusen kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi

Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi  19.924  50.221  70.145 

Rentebytteavtaler  123.476  123.476 

Sum aktiva ført til virkelig verdi  19.924  173.697       193.621 

Rentebytteavtaler  8.132  8.132 

Sum passiva ført til virkelig verdi       8.132       8.132 

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, vurdert til amortisert kost  11.330.786  11.330.786 

Sum passiva ført til amortisert kost  11.330.786       11.330.786 

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, utpekt i virkelig verdi sikringer  1.295.521  1.295.521 

Sum passiva utpekt i virkelig verdi sikringer   1.295.521       1.295.521 

Det har ikke vært vesentlige  forflytninger mellom nivå 1 og nivå 2 i 2016.

Dersom forflyttinger mellom nivåer eventuelt skjer vil dette bli gjennomført ved slutten av gjeldende rapporteringsperiode. 
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19. Sikkerhetmasse
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Brutto utlån til kunder 18.262.482 15.203.156

Antall lån 11.110 9.792

Utlån i mislighold over 90 dager 2.556 2.556

Totalt verdigrunnlag for utlån 52.107.340 41.913.320

Vektet gjenværende levetid (måneder) 221 213

Vektet indeksert gjennomsnittlig belåningsgrad 48 % 51 %

Utlån til kunder fordelt på vektet belåningsgrad:

Belåningsgrad 0-40 prosent 5.257.459 3.717.326

Belåningsgrad 40-50 prosent 3.736.742 2.979.622

Belåningsgrad 50-60 prosent 4.521.322 3.216.804

Belåningsgrad 60-75 prosent 4.573.144 5.087.738

Belåningsgrad over 75 prosent 173.816 201.666

Sum 18.262.482 15.203.156

Sikkerhetsmasse

Boliglån1 18.249.394 15.186.968

Fyllingssikkerhet

Bankinnskudd Gjensidige Bank ASA 429.243 650.370

Obligasjoner med fortrinnsrett (AAA ratet) 50.173 50.221

Statskasseveksel 19.903 19.924

Derivat 95.050 117.991

Sum 18.843.763 16.025.474

1 Lån som overstiger 75 prosent av verdigrunnlaget og lån i mislghold over 90 dager blir trukket ut av sikkerhetsmassen.
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Gjensidige Bank ASA er foretakets morforetak, mens Gjensidige 
Forsikring ASA er konsernets morforetak. Alle foretak som inngår i 
konsernet er å anse som nærstående parter og vil bli nærmere 
angitt i den grad foretaket har transaksjoner eller mellomvæ-
rende med disse. Alle transaksjoner og avtaler med nærstående 
parter er gjennomført på armlengdes avstand.

Gjensidige Bank Boligkreditt AS kjøper tjenester som kundeopp-
følging, forvaltning av lån, bankfaglige og administrative tjenes-
ter fra Gjensidige Bank ASA.

Gjensidige Bank Boligkreditt AS har fått tilgang til sterke kreditt-
fasiliteter hos Gjensidige Bank ASA. Disse skal blant annet sikre  
at foretaket kan betale renter og avdrag til OMF-eierene, mel-
lomfinansiering ved overføring av lån og sikre finansiering av 
nødvendig overdekning i sikkerhetsmassen.  

Nærmere om kredittavtalene:  
a) Langsiktig rammekreditt på inntil 2.000,0 millioner kroner med 
utløp 31. desember 2018.  
b) Kortsiktig rammekreditt på inntil 2.500,0 millioner kroner med 
utløp 31. desember 2017.  
c) Låneavtale med trekkfasilitet som gir Gjensidige Bank 
Boligkreditt AS rett til å ta opp lån til bruk ved betaling av avdrag 
på utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Trekkfasiliteten skal 
være tilstrekkelig til å dekke samlede avdrag på utstedte obliga-
sjoner med fortrinnsrett for de til enhver tid kommende 12 måne-
der. Per 31. desember 2016 var rammen på avtalen 500,0 millioner 
kroner. 

9.203,2 millioner kroner i utlån til og krav på kunder ble overført 
fra Gjensidige Bank ASA til Gjensidige Bank Boligkreditt AS i 2015.

Transaksjoner med styret og representantskap er ikke medtatt, 
se note 5.

20. Nærstående parter

Oversikten nedenfor viser transaksjoner med nærstående parter som er innregnet i resultatregnskapet

Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Renteinntekter innskudd Gjensidige Bank ASA 9.903  6.140 

Renteutgifter gjeld til Gjensidige Bank ASA 54.446  35.291 

Renteutgifter OMF-gjeld til Gjensidige Bank ASA 21.601  21.346 

Kjøp av tjenester fra Gjensidige Bank ASA 8.840  5.945 

Salg av tjenester til Gjensidige Bank ASA (utleie daglig leder) 588  528 

Oversikten nedenfor viser en oppsummering av fordringer/forpliktelser på/til nærstående parter

Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Innskudd i Gjensidige Bank ASA 581.214  650.370 

Gjeld til Gjensidige Bank ASA 2.762.595  1.901.345 

OMF-gjeld til Gjensidige Bank ASA 661.075  851.707 

21. Hendelser etter balansedagen
Det har ikke oppstått vesentlige hendelser etter balansedagen.
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22. Kapitaldekning
Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Aksjekapital og overkurs 1.020.020 1.020.020 

Annen egenkapital 402.917 331.664 

Egenkapital  1.422.937  1.351.684 

Fradrag

Goodwill og andre immaterielle eiendeler

Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse (AVA) (264) (202)

Ren kjernekapital  1.422.673  1.351.482 

Netto ansvarlig kapital  1.422.673  1.351.482 

Minimumskrav ansvarlig kapital

Kredittrisiko

Herav:

Institusjoner 15.497 16.633 

Massemarkedsengasjementer 3.660 4.017 

Engasjementer med pant i bolig 534.282 448.376 

Forfalte engasjementer 212 203 

Obligasjoner med fortrinnsrett 806 401 

Andre engasjementer 33 1.004 

Sum minimumskrav kredittrisiko  554.490  470.634 

Operasjonell risiko 20.450 20.894 

CVA-risiko 13.312 16.193 

Minimumskrav ansvarlig kapital  588.252  507.721 

Beregningsgrunnlag poster i balansen som ikke inngår i handelsportefølje 6.549.075 5.500.187 

Beregningsgrunnlag poster utenfor balansen som ikke inngår i handelsportefølje 382.048 382.738 

Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) 7.353.149 6.346.511 

Bufferkrav

Systemrisiko buffer  220.594  190.395 

Kapitalbevaringsbuffer  183.829  158.663 

Motsyklisk buffer  110.297  63.465 

Sum bufferkrav til ren kjernekapital  514.720  412.523 

Tilgjengelig ren kjernekapital utover kapitalkravet  577.061  653.366 

Kapitaldekning

Kapitaldekning 19,3 % 21,3 %

Kjernekapitaldekning 19,3 % 21,3 %

Ren kjernekapitaldekning 19,3 % 21,3 %

Uvektet kjernekapitalandel 7,1 % 8,0 %
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23. Klassifisering av finansielle instrument

Tusen kroner
Balanse 31.12.2016

Finansielle 
instrumenter 

til virkelig 
verdi over 

resultat
Tilgjengelig

 for salg

Finansielle 
eiendeler og 
forpliktelser 

vurdert til 
amortisert 

kost

Finansielle 
eiendeler og 
forpliktelser 

vurdert til 
anskaffelses-

kost 

Finansielle 
derivater 

som 
sikrings-

instrument

Ikke 
finansielle 

eiendeler og 
forpliktelser Sum

Eiendeler

Utlån til og krav på kredittinstitusjoner 581.279 581.279 

Utlån til og krav på kunder 18.256.022 18.256.022 

Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer 140.188 140.188 

Rentebytteavtaler 117.095 117.095 

Andre eiendeler 34.370 416 34.787 

Sum eiendeler 140.188 18.871.671 117.095 416 19.129.370 

Forpliktelser og egenkapital

Forpliktelser til kredittinstitusjoner 2.750.208 2.750.208 

Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir 14.864.874 14.864.874 

Rentebytteavtaler 7.177 7.177 

Andre forpliktelser 48.027 29.657 77.685 

Utsatt skatt 6.490 6.490 

Sum forpliktelser 17.663.109 7.177 17.706.434 

Sum egenkapital 1.422.937 1.422.937 

Sum forpliktelser og egenkapital 17.663.109 7.177 1.422.937 19.129.370 

Tusen kroner
Balanse 31.12.2015

Finansielle 
instrumenter 

til virkelig 
verdi over 

resultat
Tilgjengelig

 for salg

Finansielle 
eiendeler og 
forpliktelser 

vurdert til 
amortisert 

kost

Finansielle 
eiendeler og 
forpliktelser 

vurdert til 
anskaffelses-

kost 

Finansielle 
derivater 

som 
sikrings-

instrument

Ikke 
finansielle 

eiendeler og 
forpliktelser Sum

Eiendeler

Utlån til og krav på kredittinstitusjoner 650.370 650.370 

Utlån til og krav på kunder 15.196.697 15.196.697 

Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer 70.145 70.145 

Utsatt skattefordel 4.883 4.883 

Rentebytteavtaler 123.476 123.476 

Andre eiendeler 30.089 343 30.432 

Sum eiendeler 70.145 15.877.156 123.476 5.226 16.076.003 

Forpliktelser og egenkapital

Forpliktelser til kredittinstitusjoner 1.891.687 1.891.687 

Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir 12.733.787 12.733.787 

Rentebytteavtaler 8.132 8.132 

Andre forpliktelser 44.192 46.521 90.713 

Sum forpliktelser 14.669.666 8.132 46.521 14.724.319 

Sum egenkapital 1.351.684 1.351.684 

Sum forpliktelser og egenkapital 14.669.666 8.132 1.398.205 16.076.003 
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24. Risiko
Gjensidige Bank Boligkreditt AS er i hovedsak utsatt for kredittri-
siko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Den stør-
ste risikoen er kredittrisiko. Styret legger vekt på at foretaket skal 
ha lav risiko, og det er utarbeidet rammer for risikoeksponering 
knyttet til de ulike risikotypene.

Kapitaldekningsregler
Kapitaldekningsregelverket består av tre pilarer:

• Pilar 1 Minstekrav til kapitaldekning
• Pilar 2 ICAAP - prosessen for vurdering av bankens samlede ka-

pitalbehov 
• Pilar 3 Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon 

Pilar 1: Foretaket benytter standardmetoden for rapportering av 
kredittrisiko, og basismetoden for rapportering av operasjonell ri-
siko

Pilar 2: Gjensidige Bank ASA utarbeider ICAAP-dokument for 
Gjensidige Bank konsern, som vedtas av bankens styre. 
Retningslinjene for ICAAP-prosessen er godkjent av styret. 
Dokumentet utarbeides gjennom bred involvering fra ledelsen, 
fagansvarlige og styret. Styret i Gjensidige Bank Boligkreditt AS 
involveres også som en del av denne prosessen. Styret i 
Gjensidige Bank Boligkreditt AS har satt rammer for ren kjerne-
kapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning, som er i 
samsvar med styrefastsatte krav for Gjensidige Bank ASA og 
Gjensidige Bank konsern.

Pilar 3: Gjensidige Bank ASA har definert retningslinjer rundt of-
fentliggjøring av informasjon, som er vedtatt av styret. Pilar 
3-dokumentet fremlegges sammen med årsrapporten.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risiko foretaket står overfor som følge av at lånta-
kere ikke tilbakebetaler sine lån eller ikke innfrir sine kontraktsfor-
pliktelser.

Foretakets kredittrisiko stammer hovedsakelig fra bolighypoteklån i 
det norske personmarkedet.  I tillegg er en eksponert for kredittri-
siko ved plassering av likviditetsreserve. Risikoeksponering og ut-
vikling overvåkes løpende og rapporteres til styret.

Alle lån til privatkunder blir kjøpt fra Gjensidige Bank ASA i henhold 
til kravspesifikasjon. På kjøpstidspunktet skal det enkelte lån være 
innenfor 75 prosent av godkjent verdi på sikkerheten. Verdien på 
boligene som ligger som sikkerhet for boliglånene blir oppdatert 
hver tredje måned. Det er verdiestimat fra Eiendomsverdi AS som 
blir benyttet som godkjent verdi på boligene. Gjensidige Bank ASA 
gir lån til privatkunder med bakgrunn i kredittscoring kombinert 
med individuell vurdering av betjeningsevne.

Kundeoppfølging og forvaltning av lån utføres av Gjensidige Bank 
ASA, i samsvar med inngått leveranseavtale. Utlånsporteføljen har 
en vektet indeksert belåningsgrad på 48,3 prosent, der omlag 74 
prosent av utlånsporteføljen er innenfor 60 prosent av verdi sikker-
het. 

Per 31. desember 2016 hadde foretaket brutto utlån på 18.262,5 
millioner kroner og ett lån i mislighold over 90 dager. 
Utlånsporteføljen er i all hovedsak sikret i boliger på Østlandet og 
største enkelteksponering var på 8,5 millioner kroner. Utvikling i ut-
lånsporteføljen blir fulgt opp i månedlig kredittrapport med fokus 
på belåningsgrad, utvikling i eiendomspriser, geografisk fordeling, 
kredittscore og mislighold. 

Foretaket benytter bankens modeller for søknadsscoring og  ad-
ferdscoring, som estimerer sannsynligheten for mislighold, for be-
slutninger relatert til ny kreditt for eksisterende kredittkunder, inn-
drivelse av krav, gruppenedskrivninger og andre 
porteføljebeslutninger.  Med grunnlag i nevnte scoring modeller 
grupperes foretakets låneportefølje i risikokategorier fra lavest ri-
siko til høyest risiko basert på sannsynlighet for mislighold. 
Kategoriene kan aggregeres i tre hovedklasser med lav risiko, mid-
dels risiko og høy risiko.

Risikoen i utlånsporteføljen vurderes som lav.

For å minimere kredittrisiko knyttet til likviditetsreserven ekspone-
rer kredittforetaket seg bare mot solide motparter og med en av-
grenset eksponering til hver enkelt motpart for å begrense eventu-
elle tap. Likviditetsreserven består av bankinnskudd i Gjensidige 
Bank ASA, statskasseveksler og obligasjoner med fortrinnsrett. 

Foretakets maksimale kredittrisiko eksponering knyttet til ut-
lånsporteføljen er 20.012,3 millioner kroner.

Tabellen under viser utlånsportefølje og nedskrivninger per 31. desember 2016 segmentert etter risikogrupper:

Million kroner Brutto utlån  Garantier 

 Totale 
forpliktelser 

utenfor 
balansen 

Individuell 
nedskrivning

Andre 
eksponeringer

Maksimal 
kreditt-

eksponering

Lav  18 141  1 751  19 892 

Middels  48  4  52 

Høy  69  1  70 

Ikke klassifisert  2  2 

Mislighold (90+) og nedskrevet  3  3 

Sum 31.12.2016  18 262  1 756  20 019 

Gruppenedskrivning  6  6 

Sum netto 31.12.2016  18 256  1 756  20 012 
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Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til endringer i markedspriser. I 
denne sammenheng er den relatert til posisjoner og aktiviteter i 
rente-, valuta-, kreditt- og aksjemarkedet. Rammer og retningslin-
jer for styring av markedsrisiko følger av foretakets finansstrategi 
som er vedtatt av styret. 

Risikoeksponering og -utvikling overvåkes løpende og rapporteres 
til styret. Foretaket har ingen eksponering i aksjemarkedet og 
ingen valutarisiko. Foretaket skal ha lav renterisiko og lav spreadri-
siko på aktivasiden målt i forhold til kjernekapitalen.

Med renterisiko menes risikoen for tap som følge av endringer i det 
generelle rentenivået og risiko som oppstår som følge av at foreta-
kets eiendeler og gjeld har ulik gjenstående rentebindingstid. 
Foretaket styrer renterisiko mot vedtatte rammer ved å tilpasse 
rentebindingstiden på eiendeler og gjeld. I tillegg benyttes deriva-
ter til rentesikring.  Renterisikoeksponering blir målt etter milliår, 
som er eiendeler og gjeld med rentebinding i millioner kroner mul-
tiplisert med gjenværende rentebindingstid. Netto akkumulert 
renterisikoeksponering over tre måneder skal ikke overstige pluss/
minus 400 milliår for noe årsintervall.  Netto renterisikoekspone-
ring skal innen hvert tidsintervall ligge innenfor pluss/minus 300 
milliår, men for intervallet tre til 12 måneder tillates imidlertid en 
eksponering innenfor pluss 500 milliår og minus 300 milliår. 
Renterisiko under tre måneder blir målt og rapportert, men ekspo-
neringen her inngår ikke i rammer for akkumulert renterisiko. Ved 
full utnyttelse av rammen, vil foretakets tap ved ett prosentpo-
engs parallellskift i rentekurven være 5 millioner kroner.

Per 31. desember 2016 har foretaket en positiv netto akkumulert 
renterisikoeksponering over tre måneder med 34 milliår. 

Foretaket avgrenser spreadrisiko på aktivasiden ved å investere i 
solide verdipapirer med begrenset løpetid der det forventes at ver-
dien er mindre eksponert mot endringer i kredittspread. Foretaket 
sikrer seg ikke mot spreadrisikoen knyttet til egne innlån. 

Konsentrasjonsrisiko
Konsentrasjonsrisiko er faren for tap som skyldes at foretaket har 
store deler av den utlånte kapitalen knyttet opp mot enkeltaktører 
eller mot avgrensede geografiske eller næringsmessige områder. 

Per 31. desember 2016 er porteføljen geografisk vel diversifisert, 
med størst engasjement i de mest folkerike delene av landet. Det 
største engasjementet utgjør cirka 8,5 millioner kroner. 
Eksponeringen relatert til de ti største engasjementene (ramme) 
utgjør cirka 75,0 millioner kroner. Foretakets likviditetsreserve be-
står av bankinnskudd i morbank, verdipapirer mot den norske stat 
og i obligasjoner med fortrinnsrett.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at foretaket ikke klarer å oppfylle for-
pliktelsene sine og/eller finansiere en økning i eiendeler uten ve-
sentlig økning i kostnader. Rammer og retningslinjer for styring av 
likviditetsrisiko følger av foretakets finansstrategi, der det blant 
annet stilles krav til likvditetsreserve innenfor og utenfor foretakets 
sikkerhetsmasse. Styret har som mål at foretaket skal ha lav likvi-
ditetsrisiko.

For å sørge for at likviditetsrisikoen holdes på ønsket nivå har fore-
taket trekkrettigheter i Gjensidige Bank ASA, samt en beholdning 
av likvide verdipapir og bankinnskudd tilpasset forfallstruktur. 
Trekkfasilitetene i Gjensidige Bank ASA består av en trekkfasilitet 
som til enhver tid skal være tilstrekkelig til å dekke samlede avdrag 
på utstedte obligasjoner med fortrinnsrett for de til enhver tid 
kommende 12 måneder, samt en langsiktig rammekreditt på inntil 
2.000,0 millioner kroner og  en kortsiktig selgerkreditt på inntil 
2.500,0 millioner kroner. Ved utgangen av året utgjorde ubenyttet 
trekkrettighet 1.749,8 millioner kroner. 

Operasjonell risiko
Med operasjonell risiko menes fare for tap som skyldes menneske-
lige feil, eksterne hendelser eller svikt og mangler i system, rutiner 
og prosesser.

Tjenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, bankfaglige og 
administrative tjenester kjøpes fra Gjensidige Bank ASA og 
Gjensidige Forsikring ASA. Forholdene reguleres via avtaler som 
setter krav for kvaliteten og rettidige leveranser.

Virksomhet som er utkontraktert til banken følges opp gjennom 
månedlige driftsrisikomøter, der adm. direktør i Gjensidige Bank 
ASA og daglig leder i Gjensidige Bank Boligkreditt AS deltar. I 
driftsrisikomøter behandles hendelser, etterlevelse av hvitvaskings-
regelverk, svindelutvikling, testing av internkontroll, IKT/sikkerhet 
og kundeklager. Banken utfører kvartalsvise internkontroller blant 
annet for å påse at rutiner og prosesser i den utkontrakterte virk-
somheten blir fulgt.

Daglig leder utarbeider årlig risikovurderingsrapport der status for 
den etablerte internkontrollen for Gjensidige Bank Boligkreditt AS 
inngår. Den årlige risikovurderingsrapporten behandles av styret.

Foretaket har oppnevnt uavhengig gransker i henhold til finan-
sieringsvirksomhetsloven som overvåker at registeret over utstedte 
obligasjoner med fortrinnsrett og sikkerhetsmassen føres korrekt. 
Gransker vurderer regelmessig om kravene til beløpsmessig ba-
lanse og til registrering overholdes og underretter Finanstilsynet 
om sine iakttakelser og vurderinger.

24. Risiko (forts.)
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25. Kredittrisiko
Kreditteksponering utlån
Boliglånskunder blir vurdert i forhold til vilje og evne til å betale lånet. Betjeningsevnen beregnes og kundene risikovurderes på søk-
nadstidspunktet. Belåningsgraden for kunder i Gjensidige Bank Boligkreditt AS er mindre enn 75 prosent ved overføringstidspunktet 
fra Gjensidige Bank ASA.

Alle utånene er sikret med pant i boligeiendommer. Utlånene er godt sikret og portelføljen har lav kredittrisiko. 

Engasjementer fordelt på kundegrupper

31.12.2016
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier

Ubenyttede
kedittram-

mer

Sum 
engasjemen-

ter

Gj.snitt 
størrelse 

utlån

Brutto 
misligholdte

engasjemen-
ter

Individuelle 
neskrivnin-

ger

 Netto 
misligholdte

engasjemen-
ter 

Lønnstakere o.a.  18.262.482  1.761.912  20.024.393  1.644  2.556       2.556 

Sum  18.262.482  1.761.912  20.024.393  1.644  2.556       2.556 

- Gruppenedskrivninger  6.459  6.459 

+ Øvrige verdiendringer

Sum utlån til og fordringer på kunder  18.256.022  1.761.912  20.017.934  1.644  2.556       2.556 

Engasjementer fordelt på geografisk område basert på sikkerhetens adresse

31.12.2016
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier

Ubenyttede
kedittram-

mer

Sum 
engasjemen-

ter

Brutto 
misligholdte

engasjemen-
ter

Individuelle 
neskrivnin-

ger

 Netto 
misligholdte

engasjemen-
ter 

Østlandet  11.717.157  974.952  12.692.108  2.556       2.556 

Vestlandet  3.612.789  455.614  4.068.402                

Midt-Norge  1.793.336  210.193  2.003.529                

Nord-Norge  803.058  72.657  875.715                

Sørlandet  336.143  48.496  384.639                

Utlandet                          

Sum  18.262.482       1.761.912  20.024.393  2.556       2.556 

Samlet engasjementsbeløp fordelt etter gjenstående løpetid

31.12.2016
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier

Ubenyttede
kedittram-

mer

Sum 
engasjemen-

ter

Brutto 
misligholdte

engasjemen-
ter

Individuelle 
neskrivnin-

ger

 Netto 
misligholdte

engasjemen-
ter 

Inntil 1 mnd  31  598  629      

1 - 3 mnd  12.833  13.430  26.263 

3 mnd - 1 år  124.481  106.459  230.940 

1 - 5 år  1.172.538  762.813  1.935.351 

Over 5 år  16.952.599  878.613  17.831.212  2.556  2.556 

Sum  18.262.482       1.761.912  20.024.393  2.556       2.556 
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25. Kredittrisiko (forts.)
Aldersfordeling på forfalte engasjementer 

31.12.2016
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier
Påløpte

renter
Sum engasje-

menter

Forfalt 1 - 30 dager  92.557  10.869  103.426 

Forfalt 31 - 60 dager      

Forfalt  61 - 90 dager  1.054       35  1.088 

Forfalt over 90 dager  2.556       119  2.675 

Sum  96.166       11.023  107.189 

Forfalte engasjementer over 90 dager fordelt på geografisk område

Øst-Norge  2.556       119  2.675 

Vest-Norge           

Midt-Norge                     

Nord-Norge                     

Sum  2.556       119  2.675 

Kun misligholdte engasjementer blir fordelt pr. geografiske område i denne oversikten. Engasjementer vurderes som misligholdt når en kreditt er overtrukket mer 
enn 90 dager og når et nedbetalingslån har restanse mer enn 90 dager og beløpet er minst 1.000 kr.   

Kredittrisiko oppdelt etter kundegrupper

31.12.2016
Tusen kroner

Sum 
engasjementer 

med verdifall
Sum 

engasjementer
Sum 

verdiendringer
Sum 

nedskrivninger

Sum resultat-
førte verdi-
endringer i 

perioden

Lønnstakere o.a.  20.024.393 

Sum  20.024.393 

Engasjementer fordelt på kundegrupper

31.12.2015
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier

Ubenyttede
kedittram-

mer

Sum 
engasjemen-

ter

Gj.snitt 
størrelse 

utlån

Brutto 
misligholdte

engasjemen-
ter

Individuelle 
neskrivnin-

ger

 Netto 
misligholdte

engasjemen-
ter 

Lønnstakere o.a.  15.203.156  1.753.804  16.956.960  1.553  2.556       2.556 

Sum  15.203.156  1.753.804  16.956.960  1.553  2.556       2.556 

- Gruppenedskrivninger  6.459  6.459 

+ Øvrige verdiendringer

Sum utlån til og fordringer på kunder  15.196.697  1.753.804  16.950.501  1.553  2.556  2.556 

Engasjementer fordelt på geografisk område basert på sikkerhetens adresse

31.12.2015
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier

Ubenyttede
kedittram-

mer

Sum 
engasjemen-

ter

Brutto 
misligholdte

engasjemen-
ter

Individuelle 
neskrivnin-

ger

 Netto 
misligholdte

engasjemen-
ter 

Østlandet  9.339.141  985.072  10.324.213  2.556       2.556 

Vestlandet  3.314.581  447.703  3.762.284                

Midt-Norge  1.512.858  207.093  1.719.951                

Nord-Norge  709.561  58.936  768.497                

Sørlandet  327.015  55.000  382.015                

Utlandet                          

Sum  15.203.156       1.753.804  16.956.960  2.556       2.556 
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25. Kredittrisiko (forts.)
Samlet engasjementsbeløp fordelt etter gjenstående løpetid

31.12.2015
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier

Ubenyttede
kedittram-

mer

Sum 
engasjemen-

ter

Brutto 
misligholdte

engasjemen-
ter

Individuelle 
neskrivnin-

ger

 Netto 
misligholdte

engasjemen-
ter 

Inntil 1 mnd  4  4 

1 - 3 mnd  167  11  178 

3 mnd - 1 år  1.477  69  1.546 

1 - 5 år  1.624.662  980.512  2.605.174 

Over 5 år  13.576.847  773.212  14.350.058 2.556 2.556

Sum  15.203.156  1.753.804  16.956.960  2.556  2.556 

Aldersfordeling på forfalte engasjementer 

31.12.2015
Tusen kroner

Utlån til og 
fordringer på 

kunder Garantier
Påløpte

renter
Sum engasje-

menter 

Forfalt 1 - 30 dager  50.852  2.639  53.491 

Forfalt 31 - 60 dager  1.453  30  1.483 

Forfalt  61 - 90 dager  3.503  52  3.555 

Forfalt over 90 dager  2.556  53  2.609 

Sum  58.364  2.774  61.138 

Forfalte engasjementer over 90 dager fordelt på geografisk område

Øst-Norge  2.556  53  2.609 

Vest-Norge      

Midt-Norge                

Nord-Norge                

Sum  2.556  53  2.609 

Kun misligholdte engasjementer blir fordelt pr. geografiske område i denne oversikten. Engasjementer vurderes som misligholdt når en kreditt er overtrukket mer 
enn 90 dager og når et nedbetalingslån har restanse mer enn 90 dager og beløpet er minst 1.000 kr.  

Kredittrisiko oppdelt etter kundegrupper

31.12.2015
Tusen kroner

Sum 
engasjementer 

med verdifall
Sum 

engasjementer
Sum 

verdiendringer
Sum 

nedskrivninger

Sum resultat-
førte verdi-
endringer i 

perioden

Lønnstakere o.a.  16.956.960 

Sum  16.956.960 
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26. Likviditetsrisiko
Per 31. desember 2016 hadde foretaket en likviditetsbeholdning på 721,5 milloner kroner fordelt på 581,3 millioner kroner i bankinnskudd, 
100,4 millioner kroner i obligasjoner med fortrinnsrett og 39,8 millioner kroner i statskasseveksler.

I tillegg har foretaket ulike trekkfasliteter med morsforetaket. 

31.12.2016
Tusen kroner 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år >5 år Uten 

restløpetid Sum

Utlån til og krav på kredittinstitusjoner  581.279  581.279 

Utlån til og krav på kunder  86.073  184.021  887.357  5.038.324  15.544.526  21.740.301 

Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer  115  320  110.712  30.113  141.260 

Andre finansielle eiendeler  34.370  117.095  151.465 

Derivater - brutto innstrømmer  52.625  179.475  86.400  318.500 

Sum finansielle eiendeler  701.837  236.966  1.177.544  5.154.837  15.544.526  117.095  22.932.805 

Forpliktelser til kredittinstitusjoner  3.935  7.870  785.255  2.035.800  2.832.861 

Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir  2.657  51.949  763.238  12.277.394  2.703.604  15.798.841 

Ubenyttede kredittrammer utlån  1.761.912  1.761.912 

Derivater - brutto utstrømmer  6.357  18.983  83.182  37.246  145.768 

Sum finansielle forpliktelser  1.774.860  78.802  1.631.675  14.350.440  2.703.604  20.539.382 

31.12.2015
Tusen kroner 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år >5 år Uten 

restløpetid Sum

Utlån til og krav på kredittinstitusjoner  650.370  650.370 

Utlån til og krav på kunder  79.591  158.978  700.155  4.448.871  13.377.824  18.765.420 

Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer  217  45.440  25.236  70.894 

Andre finansielle eiendeler  30.089  123.476  153.565 

Derivater - brutto innstrømmer  43.500  195.600  86.400  325.500 

Sum finansielle eiendeler  760.050  159.196  789.095  4.669.708  13.464.224  123.476  19.965.749 

Forpliktelser til kredittinstitusjoner  3.248  6.495  620.496  1.328.210  1.958.449 

Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir  6.112  43.518  1.192.335  11.640.530  686.400  13.568.895 

Ubenyttede kredittrammer utlån  1.753.804  1.753.804 

Derivater - brutto utstrømmer  5.044  15.238  89.280  37.459  147.021 

Sum finansielle forpliktelser  1.763.164  55.056  1.828.069  13.058.021  723.859  17.428.168 

Forfallsoversikten er inkludert renter. For å beregne rentekostnadene for innlån med FRN betingelser benyttes gjeldende rente ved utgangen av året. 
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27. Sensitivitetsanalyse
Ved endringer av markedsrisiko som inntreffer i løpet av ett år vil innvirkning på resultat og egenkapital bli som fremstilt nedenfor basert på balansen 31. desember 2016.

Innvirkning på resultat/ egenkapital

2016                      Rente

Tusen kroner -1.5 % 1.5 %

Aktiva swap  (97.875)  97.875 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  (6.539)  6.539 

Utlån til og fordringer på kunder  (181.747)  181.747 

Rentebærende verdipapirer  (1.213)  1.213 

Forpliktelse til kredittinstitusjoner  30.940  (30.940)

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer (flytende rente)  131.089  (131.089)

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer (fast rente)  97.875  (97.875)

Sum  (27.470)  27.470 

2015                   Rente

Tusen kroner -1.5 % 1.5 %

Aktiva swap  (105.120)  105.120 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  (7.122)  7.122 

Utlån til og fordringer på kunder  (147.266)  147.266 

Rentebærende verdipapirer  (422)  422 

Forpliktelse til kredittinstitusjoner  20.714  (20.714)

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer (flytende rente)  109.226  (109.226)

Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer (fast rente)  105.120  (105.120)

Sum  (24.869)  24.869 

Noten viser den regnskapsmessige effekten over en 12 måneders periode av en umiddelbar parallell renteendring på henholdsiv + 1,5 prosent og - 1,5 % prosent.
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28. Aksjebasert betaling
Beskrivelse av de aksjebaserte betalingsord-
ningene

Per 31. desember 2016 har Gjensidige følgende aksjebaserte beta-
lingsordninger. 

Aksjebasert betaling for ledende ansatte med oppgjør i 
aksjer og kontanter (godtgjørelsesordning)
Som omtalt i foretakets erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse i note 5 skal halvparten av den variable godt-
gjørelsen gis i form av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, hvor 1/3 
kan disponeres hvert av de kommende tre år. Av dette deles 50 
prosent ut som aksjer og 50 prosent gjøres opp i kontanter for å 
dekke skatteforpliktelser (nettooppgjør).

Den virkelige verdien på tildelingstidspunktet måles basert på 
markedspris. Beløpet innregnes som en lønnskostnad på tilde-
lingstidspunktet. Det er ikke knyttet spesifikke foretaksrelaterte 
eller markedsrelaterte opptjeningskriterier til aksjene, men fore-
taket kan foreta en revurdering basert på store kvalitative hen-
delser og/eller utvikling. Forventet utdeling settes til 100 prosent. 
Verdien av den kontantbaserte andelen justeres på hvert rappor-
teringstidspunkt basert på aksjekursen på dette tidspunktet. 
Antall aksjer justeres for utdelt utbytte. 

Aksjespareprogram for ansatte med oppgjør i aksjer
Styret i Gjensidige Forsikring ASA har vedtatt et aksjekjøpspro-
gram for ansatte i konsernet, med unntak av ansatte i Gjensidige 
Baltic. Alle fast ansatte har anledning til å spare et årlig beløp på 
inntil 75.000 kroner. Sparingen gjennomføres gjennom faste 

lønnstrekk, som fire ganger i året benyttes til å kjøpe aksjer. De 
ansatte får en rabatt i form av tilskudd på 20 prosent, begrenset 
oppad til 1.500 kroner i 2016 og 3.000 kroner fra 2017, hvilket til-
svarer maksimal skattefri rabatt. For hver fjerde aksje som eies 
etter to år vil den ansatte motta én bonusaksje, forutsatt at ved-
kommende fortsatt er ansatt eller er blitt pensjonist.

Den virkelige verdien på tildelingstidspunktet måles basert på 
markedspris. Rabatten innregnes som en lønnskostnad på tilde-
lingstidspunktet. Verdien av bonusaksjene innregnes som en 
lønnskostnad over opptjeningsperioden som er to år.   

Måling av virkelig verdi
Virkelig verdi for bonusaksjene som tildeles gjennom den aksje-
baserte betalingsordningen for ledende ansatte beregnes med 
utgangspunkt i aksjekursen på tildelingstidspunktet. Beløpet inn-
regnes umiddelbart. Andelen som gjøres opp i kontanter justeres 
løpende basert på aksjekursen på rapporteringstidspunktet.

Virkelig verdi for bonusaksjene som tildeles gjennom aksjespare-
programmet beregnes med utgangspunkt i aksjekursen på tilde-
lingstidspunktet, hensyntatt sannsynlighet for at den ansatte 
fortsatt er ansatt etter to år og at den ansatte ikke har solgt ak-
sjene sine i den samme toårsperioden. Beløpet periodiseres over 
opptjeningsperioden som er to år.

Forutsetninger benyttet i beregning av virkelig verdi på tildelingstidspunktet var som følger

Godtgjørelsesordningen Aksjeprogrammet

2016 2015 2016 2015

Vektet gjennomsnittlig aksjekurs (NOK) 143,60 131,40 141,86 128,91

Forventet avgang IA IA 10 % 10 %

Forventet salg IA IA 5 % 5 %

Bindingstid (år) 3 3 2 2

Forventet utbytte (NOK per aksje)1 6,67 5,41 6,67 5,41

1Forventet utbytte er beregnet basert på konsernets faktiske resultat etter skattekostnad per tredje kvartal, grosset opp til et fullt år, 
gitt maksimal utbytteutdeling tilsvarende 70 prosent av resultat etter skattekostnad. Dette er gjort som en teknisk beregning da 
foretakets prognose for resultat i fjerde kvartal ikke kunne benyttes på det tidspunktet beregningene ble gjort. 

Personalkostnader

Tusen kroner 31.12.2016 31.12.2015

Aksjebasert godtgjørelse for lendende ansatte 76 105

Aksjespareprogram for ansatte  6  3 

Sum 83 109
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28. Aksjebasert betaling (forts.)

Godtgjørelsesprogrammet
Antall aksjer 

2016

Antall 
kontantoppgjorte 

aksjer i 2016
Antall aksjer 

2015

Antall 
kontantoppgjorte 

aksjer i 2015

Utestående 1.1. 1.097 1.001 1.218 1.121

Tildelt i løpet av perioden  426 382 440 394

Overført i løpet av perioden

Annullert i løpet av perioden

Utøvd i løpet av perioden  (602)  (552)  (612)  (550)

Utløpt i løpet av perioden

Justering dividende i løpet av perioden 76 81 51 36

Utestående 31.12. 997 912 1.097 1.001

Kan utøves 31.12.

Gjennomsnittlig gjenværende levetid 0,85 1,08

2016 2015

Vektet gjennomsnittlig virkelig verdi på tildelte aksjer2 143,60 131,40

Vektet gjennomsnittlig aksjekurs på bonusaksjer utøvd i løpet av perioden 143,59 126,87

Verdi av tildelte aksjer som skal gjøres opp i kontanter 149,20 142,10

2Virkelig verdi er fastsatt med utgangspunkt i markedsverdien av aksjen på tildelingstidspunktet.

Aksjespareprogrammet

Antall 
bonusaksjer 

2016

Antall 
bonusaksjer 

2015

Utestående 1.1. 66 12

Tildelt i løpet av perioden 49 54

Flyttinger til (fra) i løpet av perioden

Overført i løpet av perioden  (12)

Kansellert i løpet av perioden

Overført i løpet av perioden

Utøvd i løpet av perioden

Utløpt i løpet av perioden

Utestående 31.12. 103 66

Kan utøves 31.12.

Gjennomsnittlig gjenværende levetid på utestående bonusaksjer 0,96 1,00

Vektet gjennomsnittlig virkelig verdi på tildelte bonusaksjer 122,90 112,88

Vektet gjennomsnittlig aksjekurs på bonusaksjer utøvd i løpet av perioden 142,43 128,75

Vektet gjennomsnittlig utøvelseskurs vil alltid være 0 siden ordningen omfatter bonusaksjer og ikke opsjoner.
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Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt godkjent 
årsberetning og årsregnskap for Gjensidige Bank Boligkreditt AS 
for kalenderåret 2016 og per 31. desember 2016 (årsrapporten 
2016).

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for 2016 er 
utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til 
tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og tatt hen-
syn til de begrensninger som følge av årsregnskapsforskriften for 

banker § 1-5. Regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av 
selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som hel-
het, samt at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over vik-
tige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på års-
regnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i 
neste regnskapsperiode. 

Erklæring fra styret og daglig leder

Oslo, 7. mars 2017 
Styret i Gjensidige Bank Boligkreditt AS

                  Solbjørg Lie                                                                              Jan Kåre Raae 
                                                                             Daglig leder

 Jørgen Ringdal                                               Erik Ranberg                                        Sirianne Haaje Nes
 Styreleder 
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Revisjonsberetning
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Revisjonsberetning
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Revisjonsberetning



Gjensidige Bank Boligkreditt AS 
Schweigaards gate 14 
0185 OSLO 
Telefon +47 03100

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap 
notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4000 medarbeidere og 
tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og 
Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. 
Gjensidige Bank ASA, et heleid datterselskap av Gjensi-
dige Forsikring ASA, tilbyr nettbaserte tjenester innen 
dagligbank og forbruksfinansiering. Konsernets driftsinn-
tekter var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens forvaltnings-
kapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.


