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ÅRSBERETNING 2009
FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS

Virksomhet i 2009
Fana Sparebank Boligkreditt AS fikk i 16. april 2009 konsesjon fra Kredittilsynet
(Finanstilsynet) som kredittforetak. Selskapet er et heleid datterselskap av Fana
Sparebank og ble etablert med bakgrunn i å kunne utnytte ”bytteordningen” med Norges
Bank.
Selskapet hovedaktivitet er utlånsvirksomhet med høy sikkerhet, for derigjennom å
kunne utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Investorene til obligasjonene får
fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassen består i hovedsak av
pantesikrede boliglån.
På lengre sikt har banken til hensikt å utnytte prisforskjellen i markedet mellom
obligasjoner med fortrinnsrett i forhold til vanlige obligasjonslån (Seniorlån), for
derigjennom å være i stand til å tilby gunstigere boliglån til bankens kunder.
Målgruppen for obligasjoner utstedt av selskapet er norske investorer. Ved årsskiftet har
selskapet utstedt obligasjoner for 1 milliard kroner. Obligasjonene er kjøpt av Fana
Sparebank, som har benyttet deler av disse som sikkerhet i bytteordningen med Norges
Bank.
Det er inngått en Leveranse- og Serviceavtale mellom Fana Sparebank og Fana
Sparebank Boligkreditt AS. Avtalen regulerer alle forhold knyttet til forpliktelser og
mellomværende mellom partene, i forbindelse med at Fana Sparebank drifter Fana
Sparebank Boligkreditt AS på alle områder, og at selskapet selv ikke har egne ansatte.
Virksomheten i selskapet drives fra hovedkontoret til Fana Sparebank på Nesttun.

Årsregnskapet for 2009
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Resultatet etter skatt og avsetninger for regnskapsåret 2009 var 2,263 mill kr.
Rentenetto utgjør 4,857 mill. kr. Rentenetto påvirkes i vesenlig grad av at hele
aksjekapitalen var plassert på innskuddskonto i banken fra april inntil den første
portefølje ble overtatt medio juni 2009.
Sum rente og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 13,570 mill. kr. og selskapets
rentekostnader utgjorde 8,713 mill. kr.
Selskapet har fra juni til utgangen av året blitt belastet for 1,165 mill. kr. i henhold til
leveranseavtale mellom partene.
Selskapet har ingen ansatte og personalkostnader i selskapet refererer seg til honorar til
tillitsvalgte.
Andre driftskostnader er for en stor del oppstartskostnader.
Resultat før nedskrivninger og skatt ble 3,360 mill. kr. Etter skattekostnad på 0,880 mil.
kr og gruppe nedskrivninger på utlånsporteføljen på 0,217 mill. kr er nettoresultatet
2,263 mill.
Samlede eiendeler utgjorde ved utgangen av regnskapsåret 1,109 mrd. kr hvorav utlån
til kunder utgjorde netto 1,038 mrd kr.
Låneporteføljen ved årsskiftet er finansiert ved emisjon av obligasjoner på 1 mrd kr.,
samt kortsiktig finansiering i Fana Sparebank med 27,1 mill. kr.
Kapitaldekning basert på standardmetoden er pr. årsskiftet beregnet til 19,4%.
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra
operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter.
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter defineres som renter og gebyrer knyttet til
utlånsvirksomhet mot kunder, netto inn-/utbetalinger fra utlånsvirksomhet, samt
utbetalinger til ordinær drift.
Kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og øvrig gjeld er definert
som finansieringsaktiviteter.

Risikoforhold
Formålet med Fana Sparebank Boligkreditt AS tilsier at alle typer risikoer holdes på et
lavt nivå. Selskapet legger vekt på å identifisere, måle og styre risikoelementer på en
måte som vil sikre god tillit i markedet.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en lånekunde eller motpart ikke oppfyller sine forpliktelser
overfor Fana Sparebank Boligkreditt A/S.
Det er fastlagt nærmere kriterier for de lån og porteføljer som selskapet overtar fra
banken.
Selskapet startet opp utlånsvirksomheten medio juni og har i løpet av 2009 overtatt
boliglån fra Fana Sparebank på 1.191 mrd.kr.
Samtlige lån har pant innenfor 75 % av boligenes verdi og inngår i selskapets
sikkerhetsmasse. Verdivurdering blir foretatt hvert kvartal.
Ved årsskiftet hadde porteføljen en belåningsgrad (LTV) som er beregnet til 43,6%.
Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som meget god, og kredittrisikoen som
svært lav.

Markedsrisiko
Markedsrisiko defineres som risiko for økonomiske tap som følge av observerbare
markedsvariabler som renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter.
Styret har besluttet at selskapets overskuddslikviditet i sin helhet skal plasseres som
innskudd i Fana Sparebank. For øvrig har selskapet verken forpliktelser eller
tilgodehavende i fremmed valuta.
Selskapet tilbyr f.t ikke lån med fast rente, og alle boliglån til kunder kan justeres med 6
ukers varslingsfrist. Ved utgangen av 2009 var alle obligasjonslån med flytende rente
basert på 3 mnd. nibor.
Styret anser den samlede renterisiko for å være meget lav.

Likviditetsrisiko
Dette er risiko for at selskapet ikke skal være i stand til å refinansiere seg ved forfall eller
være ute av stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår.
Fana Sparebank Boligkreditt AS legger ut sine obligasjoner der selskapet har anledning til
å forlenge løpetiden på sine innlån med inntil 12 måneder dersom selskapet skulle få
problemer med å finansiere seg ved ordinært forfall. For øvrig utgjør finansiering
kortsiktige innlån fra Fana Sparebank.
Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som lav.

Operasjonell risiko
Dette er risiko for tap som følge av feil og uregelmessigheter ved håndteringen av
transaksjoner, manglende intern kontroll eller uregelmessigheter i de systemer som
benyttes.
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Det er inngått en leveranse- og serviceavtale med Fana Sparebank som omfatter
administrasjon, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring.
Tekniske løsninger har banken basert på Kreditforetak 1:1, levert av EDB
Businesspartner.
Iflg. avtalen bærer Fana Sparebank ansvar for dokumenterte tap i Fana Sparebank
Boligkreditt AS som skyldes svikt i rutiner og tjenesteleveransen.

Ansatte og arbeidsmiljø
Fana Sparebank Boligkreditt AS har daglig leder, men ingen ansatte. All produksjon i
selskapet skjer i Fana Sparebank basert på avtaler mellom selskapet og banken. Styret
består av fire personer hvorav 2 er kvinner.

Ytre miljø
Det er styrets vurdering at selskapet ikke forurenser det ytre miljø.

Forskning og utvikling
Selskapet har ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Fremtidsutsikter
Fana Sparebank Boligkreditt AS er konsernet Fana Sparebanks instrument for
finansiering av obligasjoner med fortrinnsrett. Som et ledd i bankpakken for 2009
etablerte myndighetene en bytteordning for slike obligasjoner med oppgjør i
statskasseveksler. Fana Sparebank har benyttet bytteretten for 770 mill. i 2009.
Bytteordningen opphørte senhøstes 2009, men virkningen av de inngåtte bytteavtalene
vil vare frem til 2012 -2014.
Slik det nå ser ut vil selskapet fortsette sin virksomhet med å utstede obligasjoner for
salg til investorer på vanlig måte. Det er sannsynlig at det etter hvert vil danne seg et 2
pris system i markedet, slik at obligasjoner med fortrinnsrett vil danne sitt eget marked
parallelt med markedet for vanlige senior lån.
Selskapet skal i følge de opprinnelig planer vokse til ca 2,2 milliarder ved utgangen av
2010.

Disponeringer
Årets resultat, 2,263 mill. kr. overføres til opptjent egenkapital.
Selskapets frie egenkapital utgjør 2,263 mill. kr. pr 31.12.09

Nesttun, 31. desember 2009 / 10. februar 2010
Styret for FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS
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