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delÅrsraPPort FØrste kVartal 2010 
GjensidiGe bank boliGkreditt

VirksoMHeten 
Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet våren 2009, og fikk samme 
året konsesjon fra Finanstilsynet til etablering av boligkredittforetak 
med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har 
hovedkontor i Førde.

Tjenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, samt daglig 
ledelse og administrative tjenester leveres fra Gjensidige Bank ASA 
og Gjensidige Forsikring BA. Bankfaglige og stabsrelaterte tjenester 
kjøpes fra Sparebanken Sogn og Fjordane. 

Selskapets formål er å formidle og/eller skaffe bolighypoteklån, 
eiendomshypoteklån, lån sikret med pant i andre realregistrerte 
formuesgoder eller offentlige lån. Per første kvartal har selskapet kun 
bolighypoteklån.

Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige 
Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er et heleid datterselskap av Gjensidige 
Bank Holding AS, som igjen er heleid datterselskap av Gjensidige 
Forsikring BA.

Selskapet har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på totalt 1.500 
millioner kroner med løpetid fra fem til sju år. Alle utstedte obligasjo-
ner har blitt solgt til Gjensidige Bank ASA, som har benyttet en del 
av disse i bytteordningen til Norges Bank. Bytteordningen har tilført 
Gjensidige Bank ASA 513,3 millioner kroner i likvide statskasseveksler. 

Virksomheten ble aktiv i tredje kvartal 2009 og en har således ikke 
sammenlignbare tall fra første kvartal 2009. 

resUltat FØr skatt
Resultat før skatt for kvartalet ble et overskudd på 1,8 millioner 
kroner. Resultatet er i tråd med selskapets forventninger.  

netto renteinntekter 
Netto renteinntekter i kvartalet var 2,4 millioner kroner. Målt mot 
gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen på 0,56 prosent 
per utgangen av mars.

driFtskostnader  
De samlede driftskostnadene for kvartalet ble 0,7 millioner kroner. 
Andre driftskostnader består i hovedsak av tjenestekjøp fra Sparebanken 
Sogn og Fjordane og Gjensidige Bank ASA, samt avskrivninger. 

nedskriVning PÅ UtlÅn  
Selskapet benytter bankkonsernets retningslinjer for vurdering av 
og nedskrivning for tap på utlån. Det er ikke foretatt individuelle 
nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer. Selskapet har ikke 
mislighold over 30 dager per utgangen av første kvartal. 

Per første kvartal er det inntektsført 0,1 millioner kroner som følge av 
reduserte gruppenedskrivninger. Gruppenedskrivningene skal dekke 
potensielle tap på utlån i porteføljen som ikke individuelt er identifi-
sert som tapsutsatte. Ved utgangen av kvartalet utgjorde gruppened-
skrivningene 1,2 millioner kroner hvilket utgjør 0,07 prosent av brutto 
utlån. 

UtlÅn til kUnder 
Ved utløpet av første kvartal utgjør brutto utlån 1.614,8 millioner 
kroner mens brutto utlån ved utgangen av 2009 utgjorde 1.681,6 
millioner kroner.  I perioden er det tilført 67 millioner kroner i lån 
fra Gjensidige Bank til Gjensidige Bank Boligkreditt. Samtidig er det 
tilbakeført 133,8 millioner kroner til Gjensidige Bank som følge av 
endringer på engasjement.

Hele utlånsporteføljen er kjøpt fra Gjensidige Bank, og består av 
utlån med flytende rente. Gjennomsnittlig utlånsengasjement i den 
pantesikrede porteføljen ligger rett i overkant av en million kroner. Det 
er ingen enkelteksponeringer over ti millioner kroner. 

Den gjennomsnittlige belåningsgraden er 46,1 prosent ved utløpet av 
første kvartal.
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segMent 
Gjensidige Bank Boligkreditt AS har privatkundesegmentet som 
målgruppe. Segmentet er i hovedsak sammensatt av organisasjons- 
kunder, fordelskunder, ansatte i Gjensidige-konsernet og andre kunder. 
Kundene er fordelt over hele landet. 

kaPitaldekning 
Ved utgangen av kvartalet hadde banken en kjernekapitaldekning på 
12,2 prosent.  Ved utgangen av året 2009 hadde selskapet en kjerne-
kapitaldekning på 11,9 prosent. 

Netto ansvarlig kapital utgjorde ved utgangen av kvartalet 79,1 millioner  
kroner. 

VerdiPaPirgjeld
Det er utstedt obligasjoner med fortrinnstrett for totalt 1.500 mil-
lioner kroner fordelt på fire lån, der første lånet forfaller til betaling 
19.09.2014. Det er ikke utstedt nye obligasjoner i første kvartal. 
Boliglån utgjorde 107,7 prosent av utstedte obligasjoner.

likViditet 
Ved utgangen av kvartalet har selskapet bankinnskudd på 78,9 millioner 
kroner. I tillegg har en ubenyttede trekkretter på 141,7 millioner 
kroner i morselskapet. 

Utsikter FreMoVer
Selskapet vurderer utstedelse av flere obligasjoner med fortrinnsrett, 
noe som vi kreve kjøp av flere lån fra Gjensidige Bank ASA. 

Forholdene ligger til rette for videre vekst og utvikling, og styret har 
tro på at Gjensidige Bank Boligkreditt AS vil utvikle seg tilfredsstil-
lende i tiden fremover.

oslo, 7. mai 2010

 bjørn Walle  erik ranberg  susanne elise Munch thore 
 styreleder 

 
 Gro tønder  jørgen ringdal 
   daglig leder
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rESuLtatrEgNSkap Og baLaNSE
GjensidiGe bank boliGkreditt

rESuLtatrEgNSkap
tall i 1.000 kroner Noter 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2009

renteinntekter  11.884  15.780 
rentekostnader  9.479  11.677 
Netto renteinntekter  2.405  4.104 

lønn og generelle administrasjonskostnader   
avskrivninger av varige driftsmidler  160  214 
andre driftskostnader  530  1.722 
Sum driftskostnader  691  1.936 

resultat før tap  1.714  2.168 
nedskrivning på utlån/reversering av nedskrivning 4  (55)  1.231 
resultat før skattekostnad  1.769  937 
skattekostnad  495  262 
periodens resultat  1.274  675 

resultat pr. aksje. -kroner (basis og utvannet)  15,9  8,4 

baLaNSE
tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.12.2009

EIENDELEr
Utlån til og krav på kredittinstitusjoner  78.827  70.250 
Utlån til og krav på kunder  1.614.765  1.681.632 
-nedskrivning 4  (1.176)  (1.231)
netto utlån til kunder  1.613.589  1.680.401 
immaterielle eiendeler  1.550  1.711 
Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter  1.291  1.301 
Sum eiendeler  1.695.257  1.753.664 

gJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner  108.266  167.650 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 3  1.500.000  1.500.000 
annen gjeld  656  161 
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter  4.264  5.056 
avsetning for forpliktelser  og kostnader  102  102 
Sum gjeld  1.613.288  1.672.969 

EgENkapItaL
aksjekapital  80.000  80.000 
overkursfond  20  20 
annen egenkapital  1.948  675 
Sum egenkapital  81.968  80.695 

Sum gjeld og egenkapital  1.695.257  1.753.664 
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aNDrE rESuLtatkOmpONENtEr 
GjensidiGe bank boliGkreditt

tall i 1.000 kroner   1.1.-31.3.2010   1.1.-31.12.2009  

periodens resultat  1.274  675 

andre resultatkomponenter
sum andre resultatkomponenter

periodens totalresultat  1.274  675 

OppStILLINg OVEr ENDrINg I EgENkapItaL
GjensidiGe bank boliGkreditt

tall i 1.000 kroner
aksje-
kapital

Overkurs-
fond

Sum
 innskutt 

egen-
kapital

annen 
egen-

kapital

total
egen-

kapital

egenkapital 31.3.2009         

kapitalutvidelse 2009 80.000 20 80.020  80.020 

Periodens totalresultat 2009  675  675 

Egenkapital per 31.12.2009 80.000 20 80.020 675 80.695

egenkapital 1.1.2010 80.000 20 80.020 675 80.695
Periodens resultat 1.1.2010-31.3.2010 1.274  1.274 

andre resultatkomponenter

Periodens totalresultat  1.274  1.274 

Egenkapital per 31.3.2010 80.000 20 80.020 1.948 81.968

antall aksjer ved utgangen av perioden 80.000
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kONtaNtStrømOppStILLINg
GjensidiGe bank boliGkreditt

1) som et ledd i deltakelsen i statens bytteordning med obligasjoner med fortrinnsrett, har Gjensidige bank boligkreditt as fått overført lån fra 
Gjensidige bank asa på 1.681.632. oppgjør for lånene er gjort ved ustedelse av obligasjoner med fortrinnsrett som er overtatt av Gjensidige 
bank asa, samt selgerkreditt, alle deler presentert under netto innbetaling/utbetaling ved låneopptak i kredittinstitusjoner.    
 

tall i 1.000 kroner 1.1.-31.3. 2010 1.1.-31.12. 2009
1)

 

Operasjonelle aktiviteter

netto utbetaling av lån til kunder 66.867 

innbetaling av renter fra kunder 11.518 14.126 

netto innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner o.l 377 554 

netto andre provisjonsinntekter (876)

Utbetaling til drift (530) (1.722)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 77.357 12.958

Investeringsaktiviteter

netto kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  (1.924)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (1.924)

Finansieringsaktiviteter  

netto innbetaling/ utbetaling(-) ved låneopptak i kredittinstitusjoner (59.384) 13.982 

netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter (8.033) 8.930

netto innbetaling/ utbetaling(-) ved andre kortsiktige poster (1.364) 2.098 

innbetalt egenkapital  80.030 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (68.780) 59.216

Sum kontantstrøm 8.576 70.250 

kontantstrøm i perioden

likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden 70.250  

likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden 78.827 70.250 

Netto innbetaling/ utbetaling(-) av kontanter 8.576 70.250 

Spesifikasjon likviditetsbeholdning

innskudd i finansinstitusjoner 78.827 70.250 

Likviditetsbeholding i kontantstrømoppstilling 78.827 70.250 



8 GjensidiGe bank boliGkreditt 1. kvartal 2010

NOtEr
GjensidiGe bank boliGkreditt

Gjensidige bank boligkreditt as rapporterer etter forenklede interna-
sjonale regnskapsstandarder (iFrs) og kvartalsregnskapet for første 
kvartal er avlagt i henhold til ias 34 – delårsrapportering så langt den 
passer. selskapet benytter samme regnskapsprinsipp og beregnings-
metoder som er lagt til grunn i årsregnskapet for 2009. For mer 
informasjon om regnskapsprinsipp viser vi til selskapets årsrapport for 
2009.

Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estima-
ter og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsip-
per og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. de 

vesentligste vurderingene ved anvendelse av selskapets regnskaps-
prinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de 
samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for 
2009.  

sammenlignbare tall er basert på forenklet iFrs. virksomheten er 
etablert i tredje kvartal 2009 og har således ikke sammenlignbare 
tall. i delårsrapporten presenteres derfor tall per 31.12.2009 og per 
31.3.2010.
alle beløp vises i hele tusen dersom ikke annet fremkommer. som 
følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser 
ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. 

 1 rEgNSkapSprINSIppEr

 2 SEgmENtINFOrmaSJON 

Gjensidige bank boligkreditt as har kun ett virksomhetssegment og det er utlån til privatkunder. segmentet består av utlån til privatkunder og 
samtlige utlån er kjøpt fra Gjensidige bank asa. selskapets totalregnskap utgjør dermed i sin helhet segmentet ”Privatmarked”.

 3 gJELD VED utStEDELSE aV VErDIpapIrEr
tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.12.2009

sertifikater og andre kortsiktige låneopptak         
obligasjonsgjeld  1.500.000  1.500.000 
egne ikke amortiserte sertifikat/obligasjoner         
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  1.500.000  1.500.000 

Løpetid
gjenstående løpetid (pålydende verdi)
betalbar på anmodning         
Maksimum 3 måneder         
3 mnd - 1 år         
1-5 år  750.000  750.000 
Mer enn 5 år 750.000 750.000 
Sum  1.500.000  1.500.000 

nye utstedelser i perioden      1.500.000 
tilbakebetaling i perioden         
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 4 tap på utLåN Og garaNtIEr

tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.12.2009

Periodens endring i individuell nedskrivning       
Periodens endring i gruppenedskrivning  (55)  1.231 
Periodens konstaterte tap dekket av tidligere nedskrivning       
Periodens konstaterte tap uten at det tidligere har vært ind.nedskr.       
Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap       
 = periodens tapskostnader  (55)  1.231 

tapsavsetning på utlån og garantier
individuell nedskrivning ved starten av perioden       
 + Økning i ind. nedskrivning på engasjementer der det tidl. er foretatt nedskrivning       
 - tilbakeføring av ind. nedskrivning fra tidligere perioder       
 + nedskrivning på engasjementer der det tidl. ikke er foretatt ind. nedskrivning       
 - konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt ind.nedskrivning       
Individuell nedskrivning ved slutten av perioden       

konstaterte tap i perioden       

Gruppenedskrivning ved starten av perioden  1.231    
+ Periodens endring i gruppenedskrivning  (55)  1.231 
gruppenedskrivning ved slutten av perioden 1.176 1.231

total  nedskrivning i slutten av perioden 1.176 1.231
 
misligholdte og tapsutsatte engasjementer

Misligholdte utlån
brutto mislighold over 30 dager       
-individuell nedskrivning       
Netto misligholdte utlån       

avsetningsgrad 0 % 0 %

andre tapsutsatte engasjementer
tapsutsatte engasjementer (ikke misligholdte)       
 - Individuelle nedskrivninger       
Netto andre tapsutsatte engasjementer       

avsetningsgrad 0 % 0 %

Tall i 1.000 kroner Bokført verdi

ISIN NUMMER Pålydende valuta Rente Opptak Forfall 31.3.2010
no0010538481  250.000 nok Flytende 9.16.09 9.16.15  250.000 
no0010538499  250.000 nok Flytende 9.16.09 4.15.16  250.000 
no0010538507  500.000 nok Flytende 9.16.09 11.16.16  500.000 
no0010562085  500.000 nok Flytende 12.29.09 9.19.14  500.000 

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  1.500.000 

til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav (lånevilkår).
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 5 kapItaLDEkNINg

tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.12.2009

aksjekapital og overkurs 80.020 80.020
annen egenkapital 675 675
Egenkapital 80.695 80.695

Fradrag
Goodwill og andre immaterielle eiendeler (1.550) (1.711)
kjernekapital 79.145 78.984

ansvarlig lånekapital, med fradrag for egen beholdning 

Fradrag
Netto ansvarlig kapital 79.145 78.984

minimumskrav ansvarlig kapital

kredittrisiko

Herav:

institusjoner 1.261 1.124

Massemarknadsengasjement 1.643 1.535

engasjement med pant i bolig 48.594 50.119

andre engasjement 17 17

Sum minimumskrav kredittrisiko 51.515 52.795

operasjonell risiko 616 616

Fradrag:

Gruppenedskrivning (94) (98)

minimumskrav ansvarlig kapital 52.037 53.313

kapitaldekning

kapitaldekningsprosent 12,2 % 11,9 %

kjernekapitaldekning 12,2 % 11,9 %

 6 NærStåENDE partEr

som nærstående parter anses Gjensidige Forsikring ba, Gjensidig bank 
asa og Gjensidige bank boligkreditt as.

vesentlige transaksjoner med nærstående parter utgjør per 31.3.2010 
følgende:

ved etablering av Gjensidige bank boligkreditt as er det inngått 
avtale med Gjensidige bank asa om levering av tjenester knyttet til 
låneadministrasjon og drift av selskapet. i tillegg omfatter avtalen 
rentebetingelser knyttet til rammekreditt på inntil 250 millioner kroner 
hvorav 108,3 millioner kroner er benyttet.

Per 31.3.2010 utgjør kostnader og renter knyttet til disse avtalene 
totalt en million kroner.

Gjensidige bank asa har investert 1,5 milliard kroner i obligasjoner 
med fortrinnsrett utstedt av Gjensidige bank boligkreditt as.
Per 31.3.2010 utgjør renter på obligasjonene 8,6 millioner kroner.

Per 31.3.2010 har Gjensidige bank boligkreditt as innskudd i Gjensidige 
bank asa med 63,5 millioner kroner og renter utgjør 0,3 millioner kroner.
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 7 bEtINgEDE FOrpLIktELSEr
tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.12.2009

Ubenyttede kredittrammer  294.063  265.645 
Sum betingede forpliktelser  294.063  265.645

kVartaLSVIS rESuLtatutVIkLINg 
GjensidiGe bank boliGkreditt

tall i 1.000 kroner 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009

renteinntekter  11.884  12.613  3.167 
rentekostnader  (9.479)  (9.562)  (2.115)
Netto renteinntekter  2.405  3.051  1.052 

lønn og generelle administrasjonskostnader
avskrivninger av varige driftsmidler  (160)  (161)  (53)
andre driftskostnader  (530)  (1.081)  (641)
Sum driftskostnader  (691)  (1.242)  (694)

resultat før tap  1.714  1.809  358 
nedskrivning på utlån  55  982  (2.213)
periodens resultat før skattekostnad  1.769  2.791  (1.855)

virksomheten ble aktiv i tredje kvartal 2009.

Ubenyttede kredittrammer gjelder innvilget og ubenyttet ramme på boligkreditt. selskapet har ingen mottatte eller avgitte sikkerhetsstillelser.
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NøkkELtaLL
GjensidiGe bank boliGkreditt

1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2009

rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) % 0,56 0,70 

tapskostnader i prosent av brutto utlån eks. kredittinstitusjoner % 0,00 0,07

egenkapitalavkastning - annualisert  2) % 8,70 1,17

kapitaldekning 3) % 12,17 11,85

Gjennomsnittlig forvaltningskapital tusen kroner 1.712.209 1.766.789

1) rentenetto i prosent, annualisert = netto renteinntekt / gjennomsnittlig kapital til forvaltning   
2) egenkapitalavkastning - annualisert = resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden  
3) kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko    
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Gjensidige bank boligkreditt as 

Postboks 313 

6802 Førde

e-post: bank@gjensidige.no

telefon: 03100

gjensidige.com


