






 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestbo Finans AS
(alle tall i 1000 NOK)

Resultatregnskap
Noter 2019 2018

Renteinntekter og lignende inntekter

    Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 083 1 487

    Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 3, 12 3 535 2 636

    Andre renteinntekter og lignende inntekter 5 1 134 785

  Sum renteinntekter og lignende inntekter 6 751 4 908

Rentekostnader og lignende kostnader

    Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 6, 12 581 213

    Andre rentekostnader og lignende kostnader 5 395 270

  Sum rentekostnader og lignende kostnader 976 483

     Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 5 775 4 425

Provisjonsinntekter

    Gebyrinntekter sikring 12 285 269

  Sum provisjonsinntekter 285 269

Lønn og generelle administrasjonskostnader

  Lønn m.v.

    Lønn 9 459 432

  Administrasjonskostnader

    Forretningsførsel 5 351 342

  Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 810 774

Andre driftskostnader

    Andre driftskostnader 9 708 834

  Sum andre driftskostnader 708 834

   Resultat før skatt 4 542 3 086

Skatt på ordinært resultat 7 1 048 859

    Resultat for regnskapsåret 3 493 2 227

Overføringer og disponeringer

    Utbytte på aksjer 5, 8 1 746,7 1 113,5

    Overført til annen egenkapital 8 1 746,7 1 113,5

  Sum disponeringer 3 493 2 227

Resultat per aksje

Årsresultat etter skatt 3 493 2 227

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (i antall tusen aksjer) 116 116

Resultat per aksje 30,11 19,20





 

 

 

  

Vestbo Finans AS

Kontantstrømoppstilling

(alle tall i 1000 NOK) 2019 2018

Kontantstrøm vedrørende driften

Renteinnbetalinger 6 751 4 909

Renteutbetalinger 976 484

Garantigebyrer 285 269

Endring i benyttede rammekreditter -34 987 -31 588

Endring i mellomværende med morselskap -5 641 9 891

Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder 31 523 6 581

Netto endring forskuddsbetaling 795 -1 555

Netto andre endringer -2 021 -957

Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester -1 175 -889

Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, 

skattetrekk m.v -273 -258

Utbetaling av offentlige skatter og avgifter -1 127 -823

Netto kontantstrøm vedrørende driften -4 896       -13 936   

Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet

Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter 0 0

Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter

Utbetaling av utbytte -1 114 -1 249

Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter        -1 114      -1 249 

Netto kontantstrøm for perioden -6 009      -15 185  

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -6 090 -15 185

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens 

begynnelse        93 380    108 565 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt        87 291      93 380 



 

  

Vestbo Finans AS

Note 1 - Generelle regnskapsprinsipper

Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk 

med de unntak og tillegg som følger av bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, 

finansieringsforetak og morselskap for slike. En del av prinsippene under er ikke aktuelle for Vestbo 

Finans AS, men beskriver den regnskapsmessige behandling dersom postene blir aktuelle i fremtiden.

1 - 1 Utlån og garantier

Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets 

hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte kostnader.

Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten 

som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på 

etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter 

av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet 

korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på 

lånets nedskrevne verdi.

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån 

har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av 

estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i 

nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer.

Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av selskapets utlåns- og garantiportefølje 

etter Finanstilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Selskapet foretar ved utgangen av 

hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte 

engasjementer følges opp med løpende vurderinger.

1-1-1 Misligholdte lån

Selskapet anser et engasjement for å være misligholdt senest 90 dager etter at uordnet restanse 

eller uordnet overtrekk oppsto. Tapsutsatte engasjementer hvor det er åpnet konkurs- eller 

gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre 

forhold som svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med selskapet, 

defineres også som misligholdte.

1-1-2 Konstaterte tap

Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig 

dom bokfører selskapet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette 

gjelder også i de tilfeller selskapet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av 

eller hele engasjementer.



 

  

1-2 Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter 

eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. 

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld 

i selskapets balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et 

tilgodehavende i balansen.

1-3 Skatt

1-3-1 Utsatt skatt og utsatt skattefordel

Regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, jfr NRS om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt 

skattefordel er beregnet med 25 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 

mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. 

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i 

samme periode er utlignet og nettoført i balansen.

1-3-2 Skattekostnad

I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten 

skattekostnad.

1-4 Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til utlåns- og 

innlånsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innlånsvirksomheten, samt 

utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten selskapet 

driver.

Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner med unntak av 

handelsportefølje. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen 

av oppstillingen.

Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og 

nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital.

Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet.

1-5 Nærstående parter

I samsvar med foreløpig NRS vil Vestbo Finans AS i den utstrekning det er mulig, gi de opplysningene 

som forutsettes i den foreløpige regnskapsstandarden om nærstående parter.

1-6 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier 

lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når 

verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives planmessig. Både langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 

etableringstidspunktet. Gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.



 

 

 

  

Note 2: Finansiell risiko
(alle tall i 1000 NOK)

2-1 Likviditetsrisiko / restløpetid

Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at selskapet ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, 

refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i 

eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. 

Selskapet søker bevisst å redusere risikoen ved å holde en høy egenkapitalandel.

Tabellen under viser restløpetidene på selskapets balanse pr. 31.12.2019:

Eiendeler   
Inntil 1 

mnd.

1-3 

mnd.

3-12 

mnd.
1-5 år

Over 5 

år

Uten rest-

løpetid
Totalt

Kontanter og fordringer på sentralbanker 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 87 291 87 291

Utlån til og fordringer på kunder 54 703 5 716 124 886 24 649 0 209 954

Fordringer på konsernselskap 0

Øvrige eiendelsposter 5 196 5 196

Sum eiendelsposter 141 993 5 716 124 886 24 649 0 5 196 302 441

Gjeld og egenkapital

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 222 013 222 013

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0

Øvrig gjeld med restløpetid 0

Ansvarlig lånekapital 0

Øvrig gjeld uten restløpetid 14 173 14 173

Sum gjeld 222 013 0 0 0 0 14 173 236 187

Egenkapital/minoritetsinteresser 66 254 66 254

Sum gjeld og egenkapital 222 013 0 0 0 0 80 428 302 441

Netto likviditets- eksponering balanse -80 020 5 716 124 886 24 649 0 -75 232 0

Samtlige av selskapets utlån er gitt i form av kassekreditter.

Ingen utlån kan bli gitt med en løpetid over 5 år.

2-2 Renterisiko

Renterisiko/gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendring

Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. 

Selskapet vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. 

Majoriteten av selskapets innlån og utlån er til flytende rente og man kan endre renten med to ukers

varslingsfrist.

Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for selskapets balanse pr. 31.12.2019:

Eiendeler
Inntil 1 

mnd.

1-3 

mnd.

3-12 

mnd.
1-5 år

Poster uten 

rente-

eksponering

Totalt

Kontanter og fordringer på sentralbanker 0

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 87 291 87 291

Utlån til og fordringer på kunder 209 954 209 954

Fordringer på konsernselskap 0

Obligasjoner og sertifikater 0

Øvrige eiendeler 5 196 5 196

Sum eiendelsposter 297 245 0 0 0 5 196 302 441

Gjeld og egenkapital 

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 222 013 222 013

Gjeld konsernselskap 3 060 1 747 4 806

Øvrige gjeldsposter 9 367 9 367

Sum gjeld 225 073 0 0 0 11 114 236 187

Egenkapital/minoritetsinteresser 66 254 66 254

Sum gjeld og egenkapital 225 073 0 0 0 77 368 302 441

2-3 Valutarisiko

Selskapet har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta i 2019.



 

  

Virkelig verdi av utlån

Markedspriser benyttes ved prising av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder. Prisene som fastsettes 

inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrevne engasjementer fastsettes ved neddiskontering av forventede 

fremtidige kontantstrømmer med internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende ikke-nedskrevne utlån. Virkelig verdi estimeres 

til balanseverdi for utlån og fordringer med flytende rente som vurderes til amortisert kost.

Bokført verdi Virkelig verdi

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 87 291 87 291

Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 24 649 24 649

2019

Note 3: Utlån og garantier 
(alle tall i 1000 NOK)

Vestbo Finans AS tilbyr byggelån og kassekreditter, samt forskuttering- og garanti av felleskostnader til sine kunder. 

Kundemassen er utelukkende boligselskaper som morselskapet Vestbo BBL er forretningsfører for.

I tabellen nedenfor vises selskapets maksimale eksponering for kredittrisiko knyttet til utlån uten at sikkerhetsstillelser 

og andre kredittforbedringer er tatt hensyn til.

Selskapets maksimale eksponering for kredittrisiko på lån 2019 2018 

Bokført verdi utlån (netto etter tapsavsetninger) 209 954 174 967 

Ubenyttede kreditter 141 008 149 553 

Maksimal eksponering på lån 350 962 324 520

Årlige felleskostnader som er omfattet av selskapets garantier. Maksimal eksponering er 15%. 597 582 570 949 

Det beregnes ikke rammeprovisjon på ubenyttede kreditter/uopptrukne rammer.

Utlån og fordring på kunder 2019 2018 

Kasse- /drifts- og brukskreditter 209 954 174 967 

Sum utlån før individuelle nedskrivninger og gruppevise nedskrivninger 209 954 174 967 

Individuelle nedskrivninger på utlån og kreditter 0 0 

Gruppevise nedskrivninger 0 0 

Sum netto utlån og fordringer på kunder 209 954 174 967

Alle utlån og garantistillelser gjelder boligselskaper som er geografisk lokalisert på Vestlandet.

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

2019 2018 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 87 291 93 380 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 

Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 87 291 93 380

Store engasjement

Utlån store engasjement 2019 2018 

Antall store engasjementer over 10 % av netto ansvarlig kapital 11 10 

Total eksponering (tall i tusen) 126 920 106 094 

Sum store engasjement i % av netto ansvarlig kapital 192 % 171 %

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av selskapet i forbindelse med oppfølging av misligholdte eller nedskrevne engasjementer. 

Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller

nedskrevet engasjement ved overtagelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån. Overtatte eiendeler balanseføres etter sin art.

Pr 31.12.2019 hadde ikke Vestbo Finans AS noen overtatte eiendeler.



 

Note 4: Risikoklassifisering av utlån og garantier
(alle tall i 1000 NOK)

Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i selskapet, og for alle vesentlige engasjementer 

skal det i henhold til selskapets rutiner foreligge en skriftlig risikoklassifisering. Det benyttes en modell som

klassifiserer engasjementer i en av de tre risikoklassene lav, middels eller høy, både for sikring av felleskostnader og for

utlån.

Kredittvurderingsmodell for garanterte felleskostnader

Høy Moderat Lav

Er alle boligene i boligselskapet 

solgt?
Nei Ja Ja

Antall mnd det tar fra 

andelshaver slutter

 å betale felleskostnadene før 

legalpantet er passert

Høyeste restanse i 

boligselskapet:

>50 % av 

legalpant

>50.000 men <50 

% av legalpant
<50.000

Minste verdi på innskudd i laget <500.000 500.000-750.000 >750.000

Gjeldsgrad i laget >75 % 50-75% <50 %

Dårligste vurdering fastsettes som boligselskapets kredittvurdering. 

Hvert halvår skal porteføljen av lag med sikring og forskuttering gjennomgås.

Alle boligselskaper med enkeltrestanser over 50 % av legalpanten skal gjennomgå ny

kredittvurdering, og engasjementet må vurderes i forhold til om kreditten bør sies opp.

Kredittvurderingsmodell for utlån

Høy Moderat Lav

Er alle boliger i boligselskapet 

solgt?
Nei Ja Ja

Gjeldsgrad i laget etter 

låneopptaket
>75 % 50-75 % <50 %

Hvor mange prosent må 

felleskostnadene

 økes med for å betjene ny 

gjeld?

Dårligste vurdering fastsettes som boligselskapets kredittvurdering. 

Dersom boligmarkedet faller med 10 % eller mer innenfor et kalenderår skal hele

porteføljen gjennomgås for å se om en må endre risikoklassifisering, og eventuelt

gjennomføre risikoreduserende tiltak.

Oversikt risikoklassifisering av portefølje

Garanterte felleskostnader Antall Beløp* % av beløp

Herav klassifisert som Lav 214 977 650 96,24 %

Herav klassifisert som Moderat 5 37 252 3,67 %

Herav klassifisert som Høy 1 986 0,10 %

Sum 220 1 015 889 100,00 %

Boliglån Antall Beløp % av beløp

Herav klassifisert som Lav 56 209 954 100,00 %

Herav klassifisert som Moderat 0 0 0,00 %

Herav klassifisert som Høy 0 0 0,00 %

Sum 56 209 954 100,00 %

* Gjelder totale felleskostnader på 24 mnd som garanteres for, fratrukket 15 % som er 

Sikkerhetsstillelser

Selskapet benytter sikkerheter for å redusere risiko.

Lån over 5 millioner skal i utgangspunktet pantesikres.

Pantesikring vil normalt være i bygningsmassen.

Ved vurdering av sikkerhetens verdi, legges markedsverdier til grunn.

For garanterte felleskostnader vil Vestbo Finans AS ha en legalpant på 2 G pr andel, hvor G tilsvarer 

grunnbeløpet i Folketrygden (2 G tilsvarer kr 199.716,- per justering 1. mai 2019). Legalpantet har

fortrinnsrett foran annen pantstillelse på andelene.

2019 2018

Utlån og sikkerhetsmasse

Utlån til kunder uten pantesikkerhet 65 781 56 549

Utlån til kunder med pantesikkerhet 144 173 118 418

Ubenyttede rammer uten pantesikkerhet 44 582 49 863

Ubenyttede rammer med pantesikkerhet 96 427 101 332

Verdi av eiendeler som er stilt som pantesikkerhet 3 417 838 3 436 221

2019

<6 mnd 6-12 mnd >12 mnd

Individuell 

vurdering
Individuell vurdering

Individuell 

vurdering



 

  

Note 5: Mellomværende med selskap i samme konsern og transaksjoner

med nærstående parter
(alle tall i 1000 NOK)

Vestbo BBL

Fordringer 2019 2018

Lån 0 0

Kundefordringer 0 0

Andre fordringer 0 0

Sum 0 0

Herav fordringer som forfaller > 1 år 0 0

Gjeld 2019 2018

Leverandørgjeld 0 0

Avsatt utbytte 1 747 1 114

Annen kortsiktig gjeld 3 060 9 334

Sum 4 806                                 10 448             

Vestbo BBL har en total trekkramme på MNOK 5 og garanterer også for lagenes overtrekk på inntil 5 MNOK.

Det beregnes ikke rammeprovisjon. 

Mellomværende er renteberegnet med en gjennomsnittlig rentesats på 0,83 % i 2019. 

Vestbo Finans AS har pant i utleieboliger som sikkerhet for sitt mellomværende med Vestbo BBL.

Vestbo Finans AS kjøper regnskaps- og administrasjonstjenester fra morselskapet Vestbo BBL.

Kjøp av disse tjenestene er vurdert til å være priset til markedsmessige betingelser.

2019 2018

Kjøp av regnskaps- og administrasjonstjenester 351 342

Morselskapet Vestbo BBL har forretningskontor i de samme lokaler som Vestbo Finans i Bergen.

Morselskapet utarbeider konsernregnskap der Vestbo Finans inngår i konsolideringen.

Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til Vestbo BBL eller Brønnøysundregistrene.

Note 6: Rentesatser gjeldsposter

Tabellen under viser gjennomsnittlig rentesats pr. 31.12.2019 for spesifiserte gjeldsposter.

Samtlige poster er i norske kroner. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag

av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig balanse for hver av gruppene. 

Rentebasis ACT/365.

Gjeldspost

Gj.snittlig rentesats

Innskudd fra og gjeld til kunder

Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 0,43 %

Det skjer kvartalsvis renteberegning. Selskapet kan endre renter på innskudd med to ukers varsel.

Mateusz Lorentsen
Rectangle



 

  

Note 7: Skatt
(alle tall i 1000 NOK)

Betalbar skatt fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år.

Grunnlag betalbar skatt:

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag: 

2019 2018
Resultat før skattekostnad 4 542 3 086
Permanente forskjeller:

- ikke fradragsberettigede kostnader 2 1
- andre forskjeller -25 0
Endring midlertidige forskjeller -250 350

Beregning av skattekostnad

25 % skattekostnad 1 048 859
Betalbar skatt 1 073 772
For mye/lite avsatt skatt i fjor 0 0
Endring utsatt skatt -88 88
Endring utsatt skattefordel 63 0
Årets skattekostnad 1 048 859

Effektiv skattesats 23 % 28 %

Effektiv skattesats er skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Utsatt skatt knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen

 avviker fra den skattemessige. Utsatt skatt er fremtidig betalbar skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller mellom

 regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier.

Utsatt skattefordel er realiserbar fremtidig reduksjon av betalbar skatt knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og 

underskudd til fremføring.

Utsatt skatt i balansen defineres som skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller etter utligning av skattereduserende 

midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring.

Utsatt skattefordel i balansen defineres som skatt beregnet på netto skattereduserende midlertidige forskjeller etter utligning av 

skatteøkende midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel er bare oppført som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende 

sannsynlig at selskap i et overskuelig fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen.

Resultatforskjeller - alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller:  Ikke fradragsberettigede kostnader og skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige periodiseringer. Skal reserveres i senere perioder fordi 

det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.



 

  

Note 8: Egenkapital

(alle tall i 1000)

Aksjekapitalen utgjorde per 31.12.2019 NOK 58 mill. fordelt på 116.000 aksjer pålydende NOK 500. 

Alle aksjer tilhører samme klasse og har lik stemmerett.  

Alle aksjene eies av morselskapet, Vestbo BBL.

Tabellen under viser endringen i egenkapitalen i løpet av 2019.

Aksjekapital Overkurs

Fond for 

vuderings-

forskjeller

Annen egen-

kapital ikke 

resultatført

Opptjent 

egenkapital

Sum 

egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2018 58 000 0 0 0 6 507 64 507

Årets resultat 3 493 3 493

Foreslått utbytte 1 747 1 747

Egenkapital pr. 31.12.2019 58 000 0 0 0 8 254 66 254

Egne aksjer

Selskapet har ingen beholdning av egne aksjer.

Resultat per aksje 2019

3 493        

116           

Resultat per aksje 30,12         

Resultat etter skatt som % av forvaltningskapital

3 493        

302 441     

Res etter skatt som % av forv kap 1,16 %

Årsresultat etter skatt

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer

Årsresultat etter skatt

Forvaltningskapital (EK + Gjeld)



 

 

  

Note 9: Lønn, ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revisor
(alle tall i 1000 NOK)

Lønnskostnader 2019 2018

Lønninger 305 289

Arbeidsgiveravgift 54 51

Finansskatt 21 19

Pensjonskostnader 0 0

Styrehonorar 79 73

Andre ytelser 0 0

Sum 459 432

Det har vært sysselsatt 0,3 årsverk i 2019.

Selskapet har ingen bonusordninger, aksjeverdibaserte godtgjørelser eller 

rentesubsidier av lån til ansatte.

De ansatte har sine hovedansattforhold i morselskapet, Vestbo BBL.

Deres pensjonskostnad belastes fullt ut i dette selskapet, se note 10.

Godtgjørelsen til ansatte i Vestbo Finans AS skal være basert på fast lønn.

Det foreligger ingen bonusordninger eller andre variable godtgjørelser, verken for

ledere, kontrollansvarlige, øvrige ansatte eller tillitsvalgte.

Ytelser til ledende ansatte

Lønn Bonus

Natural-

ytelser

Samlet 

godt-

gjørelse

Ledende ansatte

Kenneth Lund Larsen 236 0 0 236

Selskapet har ikke ytt lån eller stilt sikkerhetstillelse til ansatte eller deres nærstående.

Ingen ansatte eier aksjer i selskapet.

Det er vedtatt honorarer til medlemmer av styret på til sammen tnok 79,3 i 2019.

Kostnadsført godtgjørelse til valgt revisor: 

2019

Lovpålagt revisjon 167

Attestasjonstjenester 44

Annen bistand 0

Sum 211

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.



 

 

  

Note 10: Pensjonskostnader
(alle tall i 1000 NOK)

Selskapet har to faste ansatte i henholdsvis 20 % og 10 % stilling. 

Begge disse har sitt hovedansettelsesforhold i morselskapet, Vestbo BBL.

De inngår også begge i morselskapets pensjonsordning og Vestbo Finans har ingen pensjonsforpliktelser 

ovenfor ansatte.

Note 11: Kapitaldekning
(alle tall i 1000 NOK)

Vestbo Finans benytter standardmetoden (SA) for beregning av kapitalkrav

for kreditt-, motparts-, og forringelsesrisiko.

For å beregne operasjonell risiko (OpR) anvendes basismetoden.

Vestbo Finans antas å ikke ha markedsrisiko av betydning, herunder renterisiko eller valutarisiko.

Selskapet har gjennom sin ICAAP-gjennomgang kommet frem til at det skal ha en 

kjernekapitaldekning på minimum 20 %.

EY har i 2019 foretatt en overordnet gjennomgang av selskapets ICAAP-vurdering. 

Gjennomgangen ble utført med utgangspunkt i tall per 31.12.2018 og kjernekapitaldekning

beregnet til 27,95 %. Forskjell mot tall for 2018 som vist under skyldes tilleggskapitalbehov 

(strategisk risiko) medtatt i ICAAP, men ikke medtatt i beregning under.

2019 2018

Ansvarlig kapital

Innbetalt aksjekapital 58 000 58 000

+ Opptjent EK 8 254 6 507

= Netto kjernekapital 66 254 64 507

Beregning av kapitalkrav 2019 2018

Beregningsgrunnlag for kreditt-, motparts-, og forringelsesrisiko

Institusjoner 1 219             1 448    

Foretak 80                  248       

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 10 091           8 772    

Øvrige engasjementer 6 874             6 004    

Samlet kapitalkrav for kreditt-, motparts-, og forringelsesrisiko 18 264 16 471

Kapitalkrav for operasjonell risiko

Basismetode 755 686

Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko 755 686

Sum minimumskrav til ansvarlig kapital (før øvrige bufferkrav) 19 019 17 157

Kjernekapitaldekning (%) 27,87 % 30,08 %

Note 12: Segmentrapportering
(alle tall i 1000 NOK)

Vestbo Finans AS' inntekter genereres i sin helhet av kunder lokalisert på Vestlandet.

Samtlige av kundene er boligselskaper som har morselskapet, Vestbo BBL som forretningsfører.

2019 2018

Renteinntekter fra boligselskaper 3 535 2 636

Rentekostnader til boligselskaper 581 213

Netto renteinntekter fra boligselskaper 2 954 2 423

2019 2018

Gebyrinntekter for garantering av felleskostnader 285 269

Det er 220 boligselskaper som er med i sikringsordningen pr 31.12.2019.



 

Note 13: Bankinnskudd
(alle tall i 1000 NOK)

2019

Bundne skattetrekksmidler 0

Lønn utbetales gjennom morselskapet, Vestbo BBL.

Det er således ikke bundne skattetrekksmidler i Vestbo Finans AS.


