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Høydepunkter 2012
_
Omsetning i kjøpesentrene
Omsetningen i våre syv kjøpesentre ble på hele 3,2
milliarder kroner, en økning på 200 millioner kroner
fra 2011. Lambertseter Senter hadde en økning på 12
prosent og nådde hele 923 millioner kroner i omsetning.
Tasta Senter i Stavanger
Kjøpesentret åpnet oktober 2012, sentret var tilnærmet
fullt utleid. Omsetningen i 2012 ble på 95 millioner
kroner og det forventes en omsetning i 2013 på 400
millioner kroner.
Utvikling hoteller
Det har vært et svært godt år for Rica Hotel Bergen,
med en økning i belegget fra 78 prosent til hele 81
prosent. Rica Travel Hotel, Arbeidergata i Oslo, hadde
en tilsvarende økning tross et vanskelig Oslo-marked
og endte på 75 prosent belegg mot 69 prosent i 2011.
Bygging av Rica Park Hotel i Bergen
Hotellet skal hete Rica Park Hotel og blir Bergens største
med 368 rom og åpner våren 2014. Bygging pågår som
forutsatt og etasjedekkene er reist ferdig.
Strandveien i Trondheim
Kontorbygget ved Nyhavna i Trondheim ble ferdigstilt
høsten 2012. Av arealet på 11 000 kvadratmeter er 40
prosent av arealet utleid og det pågår leietakertilpasninger og innflytting, noe som vil strekke seg inn i 2013.
Kværnerhallen
Bygging av kontorbygg på 16 500 kvadratmeter ble ferdigstilt sommeren 2012. 75 prosent er utleid og det pågår leietakertilpasninger og innflytting, noe som vil
strekke seg inn i 2013.
Kværnerbyen - Turbinveien 6 - felt D
Det pågår bygging av parkeringshus med 330 plasser
og 1 200 kvadratmeter butikk til dagligvare. En av
parkeringsetasjene var ferdig i november og hele bygget
ferdigstilles våren 2013.
Lambertseter Sør
Arbeidet med fornyelse og utbygging av det gamle
senteret ble påbegynt i juni 2012. Det vil bli et nytt
treningssenter på 2 500 kvadratmeter som skal drives av
Elixia. Det vil i tillegg bli noen nye butikker og servicevirksomhet. Samlet omfatter arbeidene 4 000 kvadratmeter. Senteret skal være ferdig våren 2013 og blir et
flott supplement til det nye sentret.

Oppsal Parkeringshus
Fornyelse av bygget med betongrehabilitering, innbygging av plassene på taket og en tidsmessig oppgradering av hele bygget i Vetlandsveien er igangsatt. Det er
gitt tillatelse til riving av parkeringshuset i Hellerudveien og leietakere herfra vil flytte over til Oppsal.
I Hellerudveien vil det komme et nytt boligprosjekt på
117 leiligheter i regi av OBOS Nye Hjem, planlagt byggestart august 2013.
Våronnveien på Manglerud
Det er godkjent regulering for 2 000 kvadratmeter kontor
med planlagt byggestart våren 2013. Bygget vil innholde
helserelatert service og bank som et supplement til
Manglerud Senter.
DPS - Mortensrud
Godkjent regulering for Distriktspsykiatrisk senter
på Mortensrud som skal bygges for Oslo Universitetssykehus og dekke Oslo øst. Bygget blir på 13 000
kvadratmeter kontor, behandling og 30 døgnplasser.
Det er planlagt byggestart våren 2013.
Oslo Cancer Cluster
Deltakelse i bygging av Oslo Cancer Cluster Invest
på Ullern i Oslo. Prosjektet skal inneholde ny Ullern
videregående skole og lokaler for forskningsbaserte
virksomheter knyttet til Radiumshospitalet. Bygget
blir på 36 000 kvadratmeter, byggestart våren 2013 og
ferdigstillelse til sommeren 2015. OBOS’ deltakelse i
prosjektet vil være en eierandel på 22 prosent.
Jernbanegata - Lillestrøm
Sammen med Coop Eiendom Norge AS eier OBOS
Forretningsbygg AS en 10,2 mål stor tomt sentralt i
Lillestrøm sentrum. Tomten er planlagt utbygget med
forretninger, kontor, bolig og hotell, hvor samlet areal
vil bli ca. 40 000 kvadratmeter. Arkitektkonkurranse er
holdt og oppstartsarbeidet for ny regulering er i gang.
Eiendomsdrift
2012 er første hele driftsår for Gårdpass i OBOS. Av nye
kontrakter kan nevnes NRK på grøntvedlikehold og Universitetet på vintertjenester. Frank Hansen ble tilsatt
som ny daglig leder i OBOS Eiendomsdrift og Gårdpass.
Administrerende direktør
Arne Baumann tiltrådte som administrerende direktør
i OBOS Forretningsbygg AS 1.1.2012.
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På Tasta i Stavanger
åpnet nytt kjøpesenter
på 22 000 kvadratmeter
i oktober. Sentret var
tilnærmet fullt utleid ved
åpningen.
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OBOS Forretningsbygg AS er 100 prosent eid av
OBOS. Selskapets formål er å utvikle, eie og drive
næringsbygg i Oslo og andre større byer i og utenfor
Norge, samt å foreta aksjeinvesteringer. Selskapet
skal bidra til at OBOS når sine mål som boligorganisasjon. Selskapets adresse er Hammersborg Torg 1, Oslo.

Styrets beretning 2012
_
Markedet
Etterspørselen etter å leie kontor i Oslo-området er normalt god. Leietakerne er villige til å betale gode priser
hvis de finner lokaler som passer egne behov og ønsker.
Vi ser en trend i at mange, spesielt de større leietakerne, søker etter nye eller oppgraderte, fleksible bygg
av god standard. Dette medfører behov for fornyelse av
våre eldre bygg, eller ombygging til annen bruk. Spesielt
konvertering til bolig er blitt mer aktuelt. Ledigheten for
kontorbygg i Oslo-området ligger på ca. 7 prosent, og
markedet forventer at dette nivået vil vedvare i 2013.
Det har vært varierende etterspørsel etter OBOS Forretningsbyggs lokaler i 2012. Våre butikklokaler har vært
fullt utleid i 2012, mens noen kontorlokaler har stått
ledige lenger enn det selskapet hadde planlagt. Ledigheten, på 3,5 prosent, er lav. Leieprisene har vært stabile.
Ifølge Kvaruds kjøpesenterindeks økte kjøpesentrene
omsetningen i Norge i 2012 med 2,5 prosent. Utbygging stod for halvparten av økningen. Omsetningen i
desember 2012 gikk ned med 0,6 prosent, og skyldes
blant annet to færre handledager i desember 2012 enn i
desember 2011 og økt konkurranse fra nye kjøpesentre
(som ikke inngår i indeksen) og handelsparker. Kjøpesentrene i Oslo sentrum hadde en svakere utvikling i
2012 enn kjøpesentrene utenfor sentrum. Foreløpige

tall fra Kvarud Analyse peker mot en vekst i handelen
på kjøpesentrene på 3-4 prosent i 2013.
Lambertseter Senters omsetningsvekst har fortsatt og
ble på 923 millioner i 2012, en økning på 12 prosent.
Tasta Senter åpnet i oktober og forventes å få en
god markedsposisjon i Stavanger når det er blitt innarbeidet. De øvrige sentrene har hatt en utvikling som
markedet for øvrig og har vært påvirket av det nyåpnede
senteret på Lambertseter.

Årsregnskapet
Årets resultat viser et overskudd etter skatt på 251,3
millioner kroner mot 242,0 millioner kroner i 2011.
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet:
Overført til annen egenkapital
kr 236 915 829
Avsatt til konsernbidrag
kr 14 400 000
Sum disponert
kr 251 315 829
		
Egenkapitalen var ved utgangen av året på 2 703,9 millioner kroner, sammenlignet med 2 447,0 millioner
kroner ved årets start.
Av egenkapitalen på 2 703,9 millioner kroner utgjør
den frie egenkapitalen 2 108,9 millioner kroner. Bokført
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Kværnerhallen ble overlevert fra entreprenør i juni.
Bygget er på 16 500 kvadratmeter kontorareal. Innflytting startet i september, og 75 prosent av bygget
er nå utleid.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift. Til grunn for antakelsen ligger resultatprognosen
for 2013 og konsernets langsiktige strategi for årene
fremover.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av
selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell
stilling. Styret er tilfreds med driftsresultatet for inneværende år. Det har ikke inntruffet forhold etter årsregnskapets slutt som ikke er hensyntatt i årsregnskapet.

Finansiell risiko
Låneporteføljen utgjorde ved årsskiftet 2 942 millioner
kroner.

egenkapital utgjør 45,4 prosent. Verdijustert egenkapital
i konsernet er anslått til 7 600 millioner kroner, noe som
gir en reell egenkapitalandel på 70 prosent.
Driftsinntektene økte fra 329,1 millioner kroner i 2011
til 337,1 millioner kroner i 2012. Økningen i driftsinntektene skyldes økt omsetningsbasert leie på enkelte
eiendommer samt lavere ledighet. Driftsresultatet ble
179,2 millioner kroner i 2012, mot 177,1 millioner
kroner i 2011. Utleiemarkedet for selskapets eiendommer har vært godt med stabile leiepriser. Gjennomsnittlig ledighet for selskapets eiendommer ble redusert fra 4,6 prosent til 3,5 prosent. Den største ledigheten
i selskapet er knyttet til kontorbygget på Storo. I tillegg
er det ledighet i ferdigstilt lokale i Kværnerhallen og
Strandveien i Trondheim som ligger i egne selskaper.
Det er i 2012 inntektsført 5,3 millioner kroner i gevinst
ved salg av eiendom. Dette er en oppløsning av avsetning i forbindelse med salg av Vahlsgate i 2002.
Det er aktivert 35,2 millioner kroner i investeringer på
eiendommene. Det vesentligste dreier seg om rehabiliteringen av Lambertseter Sør. I tillegg er det aktivert
kostnader knyttet til ombygging av lokaler ved reutleie
av selskapets eiendommer.

Andelen fastrente i porteføljen var 39 prosent i 2012
mot 31 prosent i 2011. Porteføljens durasjon er 2,49 år
og annualisert rente var 4,42 prosent i 2012, mot 4,55
prosent i 2011.
Selskapet har ubenyttede trekkrettigheter i banker på
725 millioner kroner, og likviditetsrisikoen anses som
lav. I eiendommene er det ledig pantesikkerhet dersom
det skulle bli nødvendig med økt belåning. Kontantstrømmen i selskapet er god og gir stor handlefrihet.
Risikoen for at leietakerne ikke har økonomisk evne til
å oppfylle sine forpliktelser anses som lav da det historisk sett har vært lite tap på fordringer, og husleierestansene har vært lave.
Ved årsskiftet var det investert totalt 1 119,3 millioner
kroner i markedsbaserte aksjer og fond. Aksjer med
negative kursreserver er skrevet ned med 2,2 millioner
kroner, mens reversering av tidligere nedskrivninger
utgjør 3,7 millioner kroner. Det er i 2012 solgt aksjer
for 127,7 millioner kroner. Det er tatt et tap ved salg
av verdipapirer på 10,7 millioner kroner, hvorav
10,05 millioner kroner knytter seg til tap på et datterselskap i Sverige. Aksjeinvesteringene er ulikt klassifisert i balansen, avhengig av eierandel og tidshorisont.
Bokført verdi på selskapets største aksjeinvesteringer
er i Veidekke ASA med 478,3 millioner kroner og i AF
Gruppen ASA med 486,2 millioner kroner. Samlet kursreserve for alle aksjene var ved årsskiftet 1 871 millioner
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kroner, mot 1 413 millioner kroner pr. 31.12.11. Det er
realisert aksjegevinster og mottatt utbytte på til sammen 218,5 millioner kroner.
Selskapets markedsrisiko består i hovedsak av verdiendringer i aksje- og eiendomsporteføljen. Kredittrisikoen for selskapet ligger i hovedsak i husleierestanser.

Kontantstrøm
Selskapets kontantbeholdning ble redusert fra 33,2 millioner kroner til 11,4 millioner kroner i løpet av 2012.
Selskapets ordinære drift bidro med en vesentlig positiv
kontantstrøm i 2012.
Netto utlån til andre selskaper i OBOS-konsernet viser
en reduksjon på 54,9 millioner kroner samtidig som det
er tilført ny egenkapital i datterselskaper på 176,4 millioner kroner. Pantelån viser en netto reduksjon i 2012
på 205,9 millioner kroner. Utviklingen har sammenheng
med at mer av virksomheten skjer i datterselskaper som
også tar opp egne lån.

Eiendomsporteføljen
Ved utgangen av 2012 bestod eiendomsporteføljen av
35 bebygde eiendommer og to eiendommer under utvikling som er direkte eiet, til sammen 290 000 kvadratmeter. I tillegg eies 14 eiendommer på 181 500 kvadratmeter gjennom datterselskaper. Bygningsmassen for
konsernet består av kjøpesentrene 179 000 kvadratmeter, kontorlokaler 116 000 kvadratmeter, bolig 50 000
kvadratmeter, hotell 8 500 kvadratmeter, garasjer og
parkering 59 000 kvadratmeter og øvrige forretningsbygg 59 000 kvadratmeter. I tillegg eier selskapet i
datterselskaper og 106 000 kvadratmeter (vår andel)
i tilknyttet eller felleskontrollert virksomhet. Samlet
eiendomsmasse utgjør 577 500 kvadratmeter. Selskapet
eier 100 mål ubebygd tomteareal.
Kværnerhallen ble overlevert fra entreprenør i juni.
Bygget er på 16 500 kvadratmeter kontorareal. Innflytting startet i september, og 75 prosent av bygget er nå
utleiet.

Nytt kontorbygg i Strandveien 43 i Trondheim ble
overlevert fra entreprenør i august. Kontorbygget er på
11 000 kvadratmeter. De første leietakerne flyttet inn
i desember, og 40 prosent av bygget er utleid.
På Tasta i Stavanger åpnet et nytt kjøpesenter på
22 000 kvadratmeter i oktober. Sentret var tilnærmet
fullt utleid ved åpningen.
I Bergen pågår byggearbeidene på Rica Park Hotel i
Ørnenkvartalet ved Bystasjonen. Rica Hotels skal være
operatør, og åpning blir ca. 1. mai 2014. Hotellet vil bli
Bergens største, med 368 rom og konferansefasiliteter
med høy kvalitet og kapasitet.
På Lambertseter Sør er det igangsatt en ombygging av
det gamle senteret til et nytt stort Elexia treningssenter.
Det vil samtidig bli en fornyelse av enkelte butikker.
Åpning vil bli i mai 2013.
Selskapet har flere prosjekter under arbeid. Planene
for Våronnveien er godkjent med et kontorbygg på
Manglerud på 2 000 kvadratmeter som vil bli igangsatt
våren 2013. Distriktspsykiatrisk sykehus på Mortensrud er også godkjent og vil bli igangsatt til sommeren. Nytt kontorbygg på Ryen på 8 000 kvadratmeter
vil bli igangsatt når utleien er avklart. Selskapet har
fokus på utvikling av eiendomsporteføljen, hvorav de
fleste befinner seg i en reguleringsprosess, og arbeider
med planer for realisering av disse i de kommende år.
OBOS Forretningsbygg AS kjøpte i juni 50 prosent av
aksjene i Jernbanegata AS på Lillestrøm fra Coop Eiendom AS som fortsatt vil eie de resterende 50 prosent.
Selskapet eier en tomt ved jernbanestasjonen som er
planlagt utbygget med 50 000 kvadratmeter handel,
kontor, hotell, parkering og 110 boliger som skal utbygges i samarbeid med OBOS Nye Hjem AS.

Aksjeporteføljen
Selskapets aksjeportefølje hadde i 2012 en avkastning
inkludert utbytter og gevinster på 26,11 prosent, mot
minus 7,31 prosent i 2011. Utviklingen i Oslo Børs’
hovedindeks var opp 16,26 prosent i 2012 og ned 12,46
prosent i 2011. Aksjeporteføljen hadde pr. 31.12.12 en
markedsverdi på 2 988 millioner kroner.

6     OBOS FORRETNINGSBYGG årsrapport 2012

Personalet

Utsiktene fremover

OBOS Forretningsbygg AS hadde 32 personer ansatt ved
årsslutt, 15 kvinner og 17 menn. Det har ikke vært noen
personskader i 2012.

Det ventes god veksttakt i norsk økonomi i de kommende årene, men lavere enn i 2012 som ble et meget
godt år for norsk økonomi. Risikoen for at eurosonen
bryter sammen er blitt mindre i løpet av høsten 2012,
men det ligger an til svak vekst lenge. Flere nøkkeltall
tyder på lysere utsikter for USAs økonomi, men det er
fortsatt usikkerhet knyttet til om politikerne kan enes
om budsjettkutt og nytt nivå for gjeldstaket. Det er først
og fremst de framvoksende økonomiene som holder
den globale veksttakten oppe, selv om farten der også
har avtatt noe.

Sykefraværet i OBOS Forretningsbygg AS var på 0,8
prosent i 2012, en nedgang fra 1,8 prosent i 2011.
Selskapets arbeidsmiljø er godt. OBOS håndterer
arbeidsmiljøutvalg, samarbeidet med de ansattes
organisasjoner og andre felles personaltiltak på vegne
av OBOS Forretningsbygg AS.
OBOS arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av
kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk,
religion og livssyn.

Miljø
Selskapets målsetting er å drive virksomhet som ikke
forurenser eller skader det ytre miljøet. OBOS Forretningsbygg har som mål at nybygg minimum skal være
i energiklasse B.
Energiforbruket i eiendomsporteføljen er redusert som
følge av enøkprosjekter igangsatt i 2001, og som fortsatt
pågår. Besparelsen ble i 2012 på 28,5 GWh pr. år mot
26,2 GWh i 2011.
Tasta Senter er bygget i energiklasse A, som det første
kjøpesenteret i Norge. Strandveien 43 og Kværnerhallen
er bygget i energiklasse B, hvilket også Rica Park Hotel
er planlagt i.

Revisjon

Norsk økonomi ser ut til å klare seg bra. Den lave veksten internasjonalt motvirkes av høy aktivitet i oljerelatert virksomhet og i boliginvesteringene, men vekstbidragene fra disse driverne antas å bli noe mindre framover. Det ventes økt sysselsetting i 2013 og de kommende årene, men ikke fullt så høy vekst som i 2012.
Det er særlig fra 2014 at veksten ventes å bli lavere, og
det kan gi økt arbeidsledighet. Styringsrenten ser ut til
å forbli på et lavt nivå en god stund framover, blant
annet som følge av lave renter internasjonalt. Lav
inflasjon og sterk norsk krone trekker også i den retning,
og slik det ser ut nå, vil styringsrenten først bli satt opp
fra høsten 2014. Både høy sysselsetting og lav rente er
positivt for eiendomsbransjen. Strengere kapitalkrav til
norske banker kan imidlertid føre til både økt pris og
svekket tilgang på kapital for næringslivet – herunder
eiendomsbransjen – og kan bidra til å dempe veksten
fremover.
Befolkningsprognosene viser sterk vekst både i Oslo og
Akershus-regionen, samt i de andre storbyregionene
i Norge de kommende årene. Dette legger grunnlaget
for økt økonomisk aktivitet i disse områdene, herunder
i eiendomsbransjen, og antas å ha positiv effekt for de
investeringene vi har gjort.

Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

Styret
Styret har i 2012 bestått av:
Styreleder:		
Nestleder:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		

Martin Mæland
Helge Lem
Jan Tore Berg-Knutsen
Carl Henrik Eriksen
Ingrid Iversen
Daniel Kjørberg Siraj

Det ventes god vekst i husholdningenes inntekter framover. Dette kan bidra til at det private forbruket tar seg
noe opp i årene fram mot 2015 etter å ha vært overraskende lavt de siste årene. Økt forbruk pleier å gi seg
utslag i økt detaljomsetning, noe som er positivt for
kjøpesentrene våre.
Transaksjonsvolumet for næringseiendommer var
høyere i 2012 enn foregående år. Utlånsundersøkelsen
til Norges Bank publisert i januar 2013 viser at flere
bedrifter ønsker banklån enn tidligere, men at det er
færre som faktisk får dette innvilget. Dette gjelder
spesielt for næringseiendom. Bankene forventer ytterligere innstramminger innenfor næringseiendom i tiden

OBOS arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, hudfarge,
språk, religion og livssyn.
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Oslo sentrum har lavere
kontorledighet enn Oslo
totalt, og det kan ligge
an til stigende priser i
sentrum som følge av
høy popularitet og lav
nybygging.
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fremover. Flere store banker har uttalte ambisjoner om
å vekte seg ned i næringslån som andel av totale utlån som et ledd i å møte økte kapitaldekningskrav og
høyere risikovekting, jf. Basel III. Dette kan isolert sett
legge en demper på transaksjonsvolumet i 2013. En
videre økning i finansieringen gjennom obligasjonsmarkedet kan motvirke dette noe. Solide selskaper med
gode eiendommer vil trolig ikke ha problemer med å
skaffe finansiering, men mindre etablerte aktører kan
få problemer, og det kan skape en del salgsaktivitet.
Oslo sentrum har lavere kontorledighet enn Oslo totalt,
og det kan ligge an til stigende priser i sentrum som
følge av høy popularitet og lav nybygging. Totalt sett

ventes kontorledigheten i Oslo å holde seg stabil fremover, med en svak nedgang i ledigheten mot slutten av
året. Utsikter til fortsatt høy sysselsetting og det faktum
at flere kontorbygg tas ut av markedet for å konverteres
til boligeiendom, trekker i denne retningen.
For OBOS Forretningsbygg AS vil arbeidet med å utvikle
nye prosjekter ha stor oppmerksomhet. Selskapet har
en eiendomsmasse, økonomi og finansiell stilling som
etter styrets mening gir gode forutsetninger for å kunne
møte utfordringene i årene fremover.
Styret vil rette en stor takk til de ansatte for den innsatsen de har vist og de resultater som ble oppnådd i 2012.

Oslo 26.02.2013

Martin Mæland
styreleder

Helge Lem
nestleder

Jan Tore Berg-Knutsen
styremedlem

Carl Henrik Eriksen		 Daniel Kjørberg Siraj
styremeldem		 styremedlem

		
		

Arne Baumann
adm direktør

Ingrid Iversen
styremedlem
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Solide selskaper med
gode eiendommer vil
trolig ikke ha problemer med å skaffe finansiering, men mindre
etablerte aktører kan
få problemer, og det
kan skape en del
salgsaktivitet.
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Regnskap 2012
_

OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)
				

Driftsinntekter

Note

2012

2011

			
Leieinntekter
22
325 259
318 030
Andre inntekter
22
11 888
11 128
Sum driftsinntekter		
337 147
329 158
				

Driftskostnader				

Driftskostnader eiendom		
20 053
14 705
Lønnskostnader
5
26 568
23 039
Pensjonskostnader
5,19
3 658
4 720
Andre personalkostnader
5
4 610
4 402
Rep. og vedlikehold		
21 055
23 817
Administrasjonskostnader
6,22
8 565
10 176
Andre driftskostnader		
8 845
7 958
Ordinære avskrivninger
14
64 642
63 193
Sum driftskostnader		
157 997
152 010
				

Driftsresultat I		
179 150
177 148

				
Gevinst ved salg eiendommer
7
5 300
Rehabiliteringskostnader		 -9 966

6 861
-2 107

				

Driftsresultat II		
174 484
181 903
				

Aksjegevinster og utbytte
8
218 531
209 120
Tap ved salg aksjer/Nedskrivninger		
-9 226
-12 507
Pantegjeldsrenter
3,18
-134 829
-129 438
Andre finansinntekter
20
40 436
13 165
Andre finanskostnader
20
-1 480
-2 187
Netto andre finansposter		
113 433
78 153
				

Resultat før skattekostnad		
287 917
260 057
				

Skattekostnad
2
-36 602
-18 031
				

Årets resultat		
251 316
242 025
					
			
Opplysninger om:				

Overført annen egenkapital
13
236 916
192 025
Avsatt til konsernbidrag
13
14 400
Avsatt til utbytte
13
50 000
Sum disponert		
251 316
242 025
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Balanse 2012
_

OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)
					
				

Eiendeler

Note

2012

2011

Anleggsmidler			
Varige driftsmidler
Eiendommer
Arbeid under utførelse, forretningsbygg
Tomter,bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og inventar

3,14
14
3,14
14

2 243 666
52 485
298 528
15 609

2 286 231
17 249
298 298
15 971

Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i datterselskap
11
832 349
670 173
Lån til foretak i samme konsern
15
700 441
780 543
Investeringer i TS og FKV
12
1 519 344
1 500 484
Lån til tilknyttet selskap
15
92 180
71 120
Investeringer i andre selskap		
2
2
Andeler i sameier o.l.
10
541
541
Pensjonsfond
19
2 856
2 160
Andre langsiktige fordringer		
7 775
8 856
Sum anleggsmidler		
5 765 777
5 651 627

Omløpsmidler					
Kundefordringer		 4 148
1 004
Fordringer på selskap i samme konsern
15
64 252
15 838
Andre kortsiktige fordringer
21
13 868
20 096
Markedsbaserte aksjer
9
91 378
188 955
Innestående i OBOS
1,15
9 327
31 452
Andre likvide midler
1
2 115
1 824
Sum omløpsmidler		
185 088
259 169
				
Sum eiendeler		
5 950 865
5 910 796
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Balanse 2012
_

OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)
					
				

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Note

2012

2011

Innskutt egenkapital				
Aksjekapital
13
245 000
245 000
Overkursfond
13
916 800
Annen innskutt egenkapital
13
60 020
40 020
Sum innskutt egenkapital		
305 020
1 201 820
				
				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital
13
2 398 924
1 245 208
Sum opptjent egenkapital		
2 398 924
1 245 208
				
Sum egenkapital		
2 703 944
2 447 029

Gjeld

			
Avsetning for forpliktelser				
Pensjonsforpliktelser
19
17 718
14 649
Utsatt skatt
2
142 755
126 219
Sum avsetninger for forpliktelser		
160 473
140 868
				

Langsiktig gjeld				
Pantelån
3
2 499 960
2 705 900
Obligasjonslån
3
442 019
440 836
Annen langsiktig gjeld
16
13 732
19 423
Sum langsiktig gjeld		
2 955 711
3 166 159
				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		12 182
9 776
Betalbar skatt
2
1 022
12 190
Skyldige offentlige avgifter		
9 725
8 882
Utbytte
15
50 000
Husleieforskudd		 3 739
2 711
Gjeld til foretak i samme konsern
15
78 053
28 832
Annen kortsiktig gjeld
17
26 015
44 349
Sum kortsiktig gjeld		
130 736
156 740
				
Sum egenkapital og gjeld		
5 950 865
5 910 796
				
Pantestillelse
3
3 299 500
3 299 500
Garantiansvar
4
1 078 647
1 007 404
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Kontantstrømoppstilling 2012
_
OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)
					

A

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Note

31.12.12

31.12.11

Resultat før skattekostnad		
Periodens betalte skatt		
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler		
Ordinære avskrivninger
14
Endring kundefordringer		
Endring leverandørgjeld		
Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser
19
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		

287 917
-12 190
4 756
64 642
-3 144
2 406
2 372
-43 356
303 404

260 057
-18 044
-6 861
63 193
8 429
-13 450
2 521
28 022
323 865

						

B

		

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
14
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
14
Innbetalinger fra lån til konsernselskap		
Utbetalinger ved lån til konsernselskap		
Innbetalinger fra lån til tilknyttet selskap		
Utbetalinger ved lån til tilknyttet selskap		
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		

309
-57 490
455 601
-510 500
7 210
-28 270
127 778
-38 860
-380
-44 601

8 192
-88 600
114 200
-533 350
5 000
-20 822
40 595
-409 349
-30 270
-914 404 		

						

C

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

				

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		
100 000
2 525 450
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld		
1 029
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		
-306 331
-1 951 196
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld		
-18 335
-286
Innbetaling av egenkapital
13
35 000
Innbetaling av utbytte		
12 500
Utbetaling av utbytte		
-50 000
Utbetalinger av konsernbidrag		
-19 500
-9 665
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
-280 636
599 303
							
		
A+B+C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		
-21 834
8 764
							
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01		
33 276
24 511
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
1
11 442
33 276
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Noter 2012
_
OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998
og regler for god regnskapsskikk. OBOS Forretningsbygg AS inngår
i OBOS-konsern (Oslo Bolig og Sparelag). OBOS og OBOS Forretningsbygg AS har forretningsadresse Hammersborg Torg 1, Oslo. I samsvar
med regnskapslovens §3-7 1. ledd vil det ikke bli utarbeidet eget
konsernregnskap for underkonsernet OBOS Forretningsbygg AS.
Det begrunnes med at selskapene inngår i OBOS konsern, ref. opplysninger om konsernforhold. Konsernregnskapet til OBOS er tilgjengelig på nettstedet www.obos.no. OBOS Forretningsbygg AS
anvender samme regnskapsprinsipper som morselskapet OBOS.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt
til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Inntekter inntektsføres i perioden de er opptjent, og kostnader kostnadsføres i perioden de er påløpt.
Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk
levetid. Påkostninger på eksisterende bygg som øker byggenes
verdi, samt kostnader i forbindelse med nybygg blir aktivert.
Finansieringsutgifter/byggelånsrenter vedrørende slike prosjekter
blir også aktivert. Gjennomsnittlig finansieringsrente for OBOSkonsern legges til grunn for beregning av den finansieringsutgift
som aktiveres. Tekniske installasjoner er skilt ut regnskapsmessig
og avskrives over 20 år. Bygningsmassen avskrives over 100 år.
Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap m.m.
Investeringer i tilknyttede selskaper og i felleskontrollerte virksomheter er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer i anleggsaksjer, andeler i ansvarlige selskaper, sameier o.l.,
hvor OBOS Forretningsbygg AS ikke har betydelig innflytelse bokføres til anskaffelseskost. Anleggsaksjer som er børsnoterte nedskrives til børskurs når denne er lavere enn anskaffelseskost.
Nedskrivning utelates i spesielle tilfeller dersom formålet med
investeringen tilsier det. De øvrige investeringene blir nedskrevet
til virkelig verdi dersom verdifallet er vesentlig og ikke forventes å
være forbigående.
Markedsbaserte aksjer
Aksjer og andre verdipapirer klassifisert som omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Finansielle derivater
Rentebytteavtaler utenfor balansen er avtaler som inngås for å
sikre fremtidige rentevilkår. Det benyttes ikke finansielle derivater
utover rentebytteavtaler. Det henvises til egen note for nærmere
spesifikasjon.
Pensjoner
OBOS Forretningsbygg AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. OBOS Forretningsbygg
AS oppfyller kravene etter denne loven, og selskapet følger Norsk
Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har både en
ytelsesbasert og en innskuddsbasert ordning. Standarden for
ytelsesbasert pensjon tar utgangspunkt i nåverdien av antatte
fremtidige pensjonsytelser som anses opptjent på balansedagen.
Den beregnede påløpte forpliktelsen, både for pensjoner som er
dekket i forsikringsselskap og pensjoner som dekkes over driften,
sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene.
Differansen mellom midler og forpliktelser presenteres som eiendeler eller gjeld i balansen, avhengig av om ordningen er overeller underfinansiert. Overfinansiering balanseføres kun dersom
det er sannsynliggjort at OBOS Forretningsbygg AS kan nyttiggjøre
seg denne.
Endringer i forutsetninger og estimatavvik resultatføres ikke dersom de er innenfor en korridor på 10% av det høyeste av forpliktelsene eller midlene. Planendringer regnskapsføres over forventet
gjenværende opptjeningstid.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt..
Skatter og utsatt skatt
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatteberegninger er vist i egen note til regnskapet. Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt på årets inntekt og endringen i utsatt skatt.
Utsatt skatt i balansen er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.
Inntektsføring/kostnadsføring
Leieinntekter og andre inntekter resultatføres når de opptjenes.
Utgiftene sammenstilles med inntektene slik at kostnadene resultatføres i samme periode som tilhørende inntekter.
Klassifisering av utvalgte resultatposter
Resultatposten salgsgevinster er en ordinær resultatpost for selskapet,
men vil kunne variere sterkt fra et år til et annet. Posten er derfor
vist særskilt i resultatoppstillingen.
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er satt opp i tråd med den indirekte
modell etter foreløpig regnskapsstandard om kontantstrøm.
Kontanter og kontantderivater omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
Datterselskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper blir innarbeidet etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
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_
OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)

Note 1: Likvide midler etc.
Skattetrekksmidler på kr 2 418 512 er garantert av OBOS
gjennom en godkjent ordning.

Forklaring til hvorfor skatteprosenten ikke er 28%
av resultatet før skatt:

Grunnlag Skattekostnad
Resultat før skattekostnad
287 917
80 617
Permanente forskjeller
			
og renter på iliknet skatt
3
1
Oversikt over likvide midler:
2012
2011
Nedskrivning aksjer/reversering
Bankinnskudd
11 442
33 276
tidligere nedskrevne aksjer
-1 482
-415
Ubenyttede trekkrettigheter
725 000
600 000
Andel i deltakerlignede
Sum
736 442
633 276
selskaper, feil tidligere år
59 295
16 603
		
Skattemessig resultatandel
Trekkrettighetene har ingen restriksjoner.		
i deltagende selskaper
-13 270
-3 716
Gevinst/tap ved salg av aksjer
-5 136
-1 438
Skattefrie utbytter
-202 688
-56 753
Skattefrie inntekter etter
fritaksmetoden 3 %
6 081
1 703
Note 2: Skatter		
Skattekostnaden i resultatet		
36 602
Betalbar skatt
2012
2011
Resultat før skattekostnad
287 917
260 057
		
Permanente forskjeller og
Midlertidige forskjeller
2012
2011
Endring
renter på iliknet skatt
3
173
Fordringer
-330
-337
-7
Nedskrivning aksjer/reversering
Pensjonsforpliktelse
-13 583
-12 489
1 095
tidligere nedskrevne aksjer
-1 482
11 342
Anleggsmidler
861 439
849 670
-11 768
Skattemessig resultatandel
Gevinst-/tapskonto
45 510
56 888
11 378
i deltagende selskaper
-13 270
-5 083
Finansielle instrumenter
3 724
3 263
-461
Gevinst/tap ved salg av aksjer
-5 136
-917
Midlertidige forskjeller
896 760
896 996
236
Skattefrie utbytter
-202 688
-207 038
Skattefrie inntekter
etter fritaksmetoden 3 %
6 081
5 864
Konsernbidrag til
Andre forskjeller
2012
2011
Endring
datterselskaper
-68 011
-19 500
Andel i deltagerEndring midlertidige forskjeller
236
-1 361
lignede selskap
59 295
-59 295
Grunnlag betalbar skatt i balansen
3 650
43 535
Differanse sk.m.
Skatt 28%
1 022
12 190
inng.v og vederlag
-446 214
-446 214
		
Andre forskjeller
-386 920
-446 214
-59 295
		
			
Skattekostnad
2012
2011
Grunnlag utsatt skatt
509 840
450 781
-59 059
Årets betalbare skatt
1 022
12 190
28 % utsatt skatt gir
142 755
126 219
16 536
Skatt som følge av
konsernbidrag ytet
19 043
5 460
Avregning for tidligere
år skatteoppgjør
303
Endring utsatt skatt, balansen
16 536
78
Skattekostnad
36 602
18 031
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Noter 2012
_
OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)

Note 3:
Pantstillelse og rentekostnader

Note 5: Lønn og personal
Selskapets lønnsutbetalinger bestod av:

2012
2011
		
Pantstillelse for egen gjeld
3 299 500
3 299 500
Lønn		
Sum pantstillelser
3 299 500 3 299 500
Arbeidsgiveravgift
		
Pensjonskostnader
Bokført gjeld sikret mot pant
2 766 978
2 846 800
Andre ytelser
Gjennomsnittlige vektet lånerente
4,42 %
4,55 %
Styrehonorar
Gjeld med forfall etter 5 år
2 150 778
2 132 100
Sum		
		
		

2012
26 428
3 972
3 658
638
140
34 837

2011
22 845
3 291
4 720
1 110
193
32 161

		
		
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld
Sammenstilling av lønn og ytelser for adm. direktør:
utgjør:
		
2012
2011
2012
2011
Lønn		
1 627
1 904
Bygninger
2 243 666
2 286 231
Bonus 		
357
205
Tomter
298 528
298 298
Annet		
129
162
Sum bokførte verdier
2 542 194 2 584 529
Pensjonspremie ordinær avtale
100
114
Usikret pensjonsavtale
534
1 935
Lån		
Sum		
2 747
4 320
2012
2011
		
Pantegjeldsrenter eksterne banker
134 829
129 438
		
Sum pantegjeldsrenter
134 829
129 438
Det har ikke vært noen endringer i forhold relatert til pens		
jonsavtalen. Det finnes ingen sluttvederlagsavtaler eller vesDet er ikke knyttet finansielle covenants krav til selskapets
entlige bonusordninger. Adm. direktør mottar ikke lønn eller
låneopptak.
styrehonorar fra øvrige datterselskaper. Utbetalt styrehonorar
til de eksterne styremedlemene var kr. 140 000. Styreleder og
interne styremedlemmer hever lønn i morselskapet OBOS.

Note 4: Garantiansvar
Selskapet har følgende garantiansvar som ikke
er regnskapsført:

		
		
Antall ansatte i OBOS Forretningbygg AS:
		
Menn		
Kvinner		
Sum		
Gjennomsnittlig antall årsverk
		

2012
2011
Finansinstitusjoner
1 078 500
858 500
Entrepenører
147
148 904
Sum garantiansvar
1 078 647
1 007 404
		

2012
15
17
32
31,8

2011
16
14
30
29,8
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_
OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)

Note 6: Revisor

Note 9: Markedsbaserte aksjer

Ulike oppdrag utført av revisor:

Selskap
Bokført- Markeds- Eierverdi
verdi
andel
2012
2011
BSA Berlin AS
46 077
49 368 7,0600 %
Lovpålagt revisjon
251
239
BSA Hyresbostader AS
4 040
4 040 14,4000 %
Skatterådgivning
184
45
BSA
Private
Equity
AS
3
492
4 380 18,7668 %
Andre attestasjonstjenester
28
16
Eiendomsspar ASA
20
134 0,0016 %
Andre tjenester utenfor revisjon
3
27
Olav Thon
Sum
466
326
Eiendomsselskap ASA
53
258 0,0027 %
		
Pareto
Bank
ASA
14
280
14
280 2,4000 %
Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 		
Storebrand Int Pr Eq II AS
374
666 2,9940 %
Beløpene er eks.mva.		
Storebrand Int Pr Eq V AS
2 797
3 256 0,5019 %
Storebrand Int Pr Eq VI AS 3 293
4 093 0,4161 %
Storebrand Int Pr Eq VII AS 4 250
4 322 0,4827 %
Note 7: Gevinst anleggsmidler
Victoria Eiendom AS
2
35 0,0009 %
Ya Holding ASA
12 699
14 280 5,0500 %
Selskapet har reversert en avsetning knyttet til tidligere års
Sum
91 378
99 113		
gevinst på salg av eiendom:
				
Hver aksje vurderes for seg. Hvis bokført verdi/kostpris er
Solgte eiendommer
Salgssum
Gevinst/
høyere enn markedsverdien pr. 31.12 foretas nedskrivning.		
		
tap (-)
Det er foretatt en reversering av tidligere års nedskrivning av
I Oslo kommune
5 300
de markedsbasertet aksjene på kr 1 481 811,-.			
Sum
5 300

Note 8: Aksjegevinster og utbytte

Note 10: Andel i sameier og lignende

Selskap
Selskap
2012
2011
Ellingsrudåsen Senter S/E I
Utbytte Veidekke ASA
103 041
93 674
Ellingsrudåsen Senter S/E II
Utbytte AF Gruppen ASA
95 229
95 229
Holmlia Senter S/E II
Utbytte DNB ASA
1 499
2 989
Sum
Utbytte datterselskaper
12 500
Gevinst salg DNB ASA
10 037
Gevinst salg Pareto Aksje Norge
4 043
Gevinst salg
Gjensidige Forsikring ASA
741
Gevinst salg Energy Real II
2 061
Øvrige salgsgevinster
aksjer og utbytter
3 942
2 666
Sum
218 531
209 120
		

Bokført verdi
26
259
257
541

Eierandel
14,30%
39,11%
35,81%
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_
OBOS Forretningsbygg AS’ 60. ordinære driftsår (beløp i hele tusen)

Note 11: Investeringer i datterselskap
Selskap
Forretningskontor
Eierandel		Resultat i år
Bokført verdi 		
					
31.12.12
KB Næring AS 1)
Oslo
100 %		
-6 783
269 847
Tasta Senter AS 1)
Stavanger
100 %		
-642
116 542
Strandveien 43 KS
Trondheim
90 %		
-4 831
110 250
Ørnen Eiendom AS 1)
Bergen
100 %		
-267
103 107
Gårdpass AS
Oslo
100 %		
11 656
90 000
Haakon VII`s gate 7 AS
Trondheim
100 %		
1 050
56 949
Hyreshem Malmø AB
Malmö/Sverige
100 %		
6 905
51 786
Kjøttbasaren Byens Basar AS
Bergen
100 %		
755
16 250
Open House Production AB
Malmö/Sverige
100 %		
130
7 425
Strandveien 43 AS
Trondheim
100 %		
-940
3 343
Etterstadgata 4 AS
Oslo
100 %		
-6
3 275
Oslogarasjene AS
Oslo
100 %		
10 399
1 607
OBOS Eiendomsdrift AS
Oslo
100 %		
2 825
1 436
Etterstadsletta 3 AS
Oslo
100 %		
367
212
Hospitalet AS
Oslo
100 %		
-4
200
Haugenstua Senter AS
Oslo
100 %		
2 175
120
Sum				 22 787
832 349
				
Stemmeandel er lik eierandel i alle selskapene.				
¹) Det er i 2012 avgitt konsernbidrag til Tasta Senter AS, KB Næring AS og Ørnen Eiendom AS. Netto konsernbidrag er ført direkte mot 		
investeringene. Netto konsernbidrag som er avgitt er kr. 16 541 560 til Tasta Senter AS, kr. 17 759 011 til KB Næring AS og kr. 267 191
til Ørnen Eiendom AS.				
				

Note 12: Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet
Selskap
Forretningskontor
Eierandel
Hele årets
Mottatt
Bokført EK
Bokført
			 resultatandel
utbytte
i selskapet
verdi 		
					
N GAAP
31.12.12
AF Gruppen ASA
Oslo
26,20 %
38 818
95 229
569 372
486 170
Veidekke ASA
Oslo
28,02 %
122 900
103 041
2 333 900 1)
478 327
Utstillingsplassen AS
Hamar
38,39 %
14 147
489 980
274 805
Oxenøen Bruk AS
Bærum
50,00 %
-2 889
177 702
100 065
Miljøbase Vats AS
Oslo
25,00 %
1 269
2 000
153 858
50 000
Hotell 33 AS
Oslo
50,00 %
-73
61 686
35 141
Jernbanegata Lillestrøm AS
Moss
50,00 %
-86
19 441
29 000
Kabelgata 6 AS
Oslo
50,00 %
1 829
62 881
27 500
Aasegården Invest AS
Bergen
50,00 %
2 033
23 244
15 055
Youngstorget Eiendom AS
Oslo
25,00 %
89
-507
10 000
Telefonfabrikken AS
Oslo
50,00 %
2 033
18 108
8 729
Youngstorget 3 AS
Oslo
50,00 %
-159
9 794
2 844
Østre Aker vei 33 AS
Oslo
50,00 %
361
2 922
1 203
Nyhavna Utvikling AS
Trondheim
25,00 %
1 983
500
AS Etterstadgarasjene
Oslo
33,55 %
12
67
5
Youngstorget Parkeringshus AS Oslo
21,26 %
1
107
Sum 			
180 285
200 270
3 924 538
1 519 344
							
Stemmeandel er lik eierandel i alle selskapene. Offisielle regnskap med opplysninger om samlet egenkapital var ikke
tilgjengelig for alle selskapene ved regnskapsavleggelse.					
¹) Bokført egenkapital i selskapet er i henhold til IFRS.
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Note 13: Egenkapital
			
Annen
Aksjekapital Overkursfond
innskutt EK
Annen EK
Sum
Egenkapital 01.01.
245 000
916 800
40 020
1 245 208
2 447 029
Årets resultat
251 316
251 316
Kapitalnedsettelse
-916 800
916 800
Avsatt konsernbidrag - netto
-14 400
-14 400
Mottatt konsernbidrag uten skatteeffekt
20 000
20 000
Egenkapital pr. 31.12
245 000
60 020
2 398 924
2 703 944
					
Aksjekapitalen består av 700 000 aksjer á kr. 350,-. OBOS eier samtlige aksjer.				
			

Note 14: Eiendommer og driftsløsøre
Kontormaskiner TransportInventar,
datautstyr
midler
innred. og
			maskiner

Foretningsog
hotellbygg

Tekniske
Bolighus og
Arbeid
Sum
installatomter
under			
sjoner		 utførelse

Anskaffelseskost 1.1
2 411
1 086
22 175
2 049 280
830 487
298 298
17 249
3 220 985
Anskaffet i år og
balanseførte renter
67
2 657
14 728
4 572
230
35 236
57 490
Ferdigstillelse bygg
omklassifisering
Avgang i år
-309
-309
Kostpris 31.12
2 478
777
24 832
2 064 008
835 058
298 528
52 485
3 278 166
								
Akk. avskrivninger 1.1.
-2 320
-482
-6 898
-497 980
-95 555
-603 236
Ord. avskrivninger i år
-50
-98
-2 629
-20 256
-41 609
-64 642
Akk. avskrivninger 31.12 -2 370

-580

-9 528

-518 236

-137 164

-

Bokført verdi 31.12
Avskrivningssatser

197
20 %

15 304
20 %

1 545 772
1%

697 894
5%

298 528
0%

108
30 %

-

-667 878

52 485
2 610 288
0 %			

Note 15: Konsernmellomværende
Følgende poster gjelder mellomværende med foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper:
			
Mor-/søsterselskap
Datterselskap
Tilknyttede selskap
2012
2011
2012
2011
2012
2011
Lån, langsiktig
33 000
62 300
667 441
718 243
92 180
71 120
Likvide midler
9 327
31 452
Kortsiktige fordringer
23 247
839
41 005
15 000
Sum eiendeler
65 574
94 591
708 446
733 242
92 180
71 120
Utbytte
50 000
Konsernbidrag
20 000
48 011
Annen kortsiktig gjeld
444
10 042
28 388
Sum gjeld
20 000
50 444
58 053
28 388
-

Sum
2012
792 621
9 327
64 252
866 200
68 011
10 042
78 053

Sum
2011
851 663
31 452
15 838
898 953
50 000
28 832
78 832 		
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Note 16: Annen langsiktig gjeld

Note 18: Annen kortsiktig gjeld
Note 17: Annen kortsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld relaterer seg blant annet til
innbetalinger fra leietakerne. Dette gjelder rentefrie
leietakerforskudd/sikkerhetsstillelser.

2012
2011
Skyldig feriepenger
2 920
2 454
Påløpte swap-renter
2 685
2 573
Påløpte renter
6 476
7 766
2012
2011
Påløpte renter obligasjonslån
4 378
4 718
Garasjer/parkering, leieforskudd mm.
2 947
2 987
Andre periodiseringer etc.
9 557
26 838
Lokaler, leieforskudd mm.
10 695
10 732
Sum
26 015
44 349
Annen langsiktig gjeld
90
5 704
		
Sum
13 732
19 423
		
		
			
		
		

Note 18: Finansielle derivater

OBOS Forretningsbygg benytter rentebytteavtaler (renteswapper), som er avtaler om bytte av rentebetingelser for et
bestemt nominelt beløp for en bestemt periode. Formålet med bruk av rentebytteavtaler er å sikre fremtidige rentevilkår. Renter på swappene blir periodisert samtidig som renter på underliggende lån. Swappene verdivurderes ikke
i regnskapet.			
.			
Kontraktsbeløp 1)
Kontraktsbeløp
Virkelig verdi 2)
Verdiendring
1)
31.12.12
gjennomsnitt
31.12.12
2012
Rentebytteavtaler		
2012		
Betaler fast rente, mottar flytende rente
(3 mndr NIBOR)
1 040
889
-61
-21
Sum sikringsinstrumenter
1 040
889
-61
-21
1)
2)

Kontraktsbeløp defineres som brutto nominell underliggende verdi.
Virkelig verdi er beregnet som nettosummen av anslått realisasjonsverdi.
Kredittrisikoen for inngåtte avtaler anses som lav, da avtalene er inngått med solide norske finansinstitusjoner.
Det er ikke inngått motregningsavtaler.

Note 19:
Pensjonskostnader og forpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene i denne loven. Frem til og med 2006
hadde selskapet ytelsesbasert pensjonsordning for sine
ansatte. Fra og med 01.01.2007 ble det besluttet å lukke
denne ytelsesbaserte ordningen og innføre innskuddsbasert
ordning for alle nyansatte. 			

Antall personer som er med i selskapets kollektive
pensjonsordning:

Ytelsesbasert:
Pr. 31.12.12 Pr. 31.12.11
Aktive
14
13
Pensjonister
8
8
Sum
22
21
Innskuddsbasert
19
17
Totalt
41
38
		
Selskapets totale pensjonskostnader: 2012
2011
Ytelsesbasert
1 608
2 266
Innskuddsbasert
530
520
AFP og andre
1 520
1 935
Sum
3 658
4 720

For den ytelsesbaserte ordningen gis det en bestemt fremtidig pensjonsytelse (ytelsesplan). Disse er i hovedsak avhengig
av antall opptjeningsår, lønnsnivået ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapet har
også hatt en usikret ordning som gjelder AFP, men på grunn
av overgang til ny ordning fra og med 1.1.2011 ble denne
forpliktelsen løst opp. Annen usikret ordning er adm.dir
mulighet til å gå av når han har fylt 62 år.			
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Note 18: Annen kortsiktig gjeld

Note 18: Annen kortsiktig gjeld

Pensjonsmidlene er basert på Storebrand Livsforsikrings
finansielle midler som har følgende sammensetning:

Hovedforutsetninger benyttet av netto pensjonsforpliktelse:

Globale aksjer
Norske aksjer
Private equity
Eiendom
Alternative investeringer
Obligasjoner
Kreditt
Pengemarked
Annet
Sum

2012
6,7 %
13,3 %
0,0 %
14,9 %
0,0 %
50,0 %
0,0 %
15,1 %
0,0 %
100,0 %

Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig G-vekst
Årlig regulering av pensjonene
Gjennomsnittlig arb.g.avg faktor

2011
12,4 %
3,3 %
5,5 %
17,0 %
3,1 %
38,2 %
14,5 %
0,0%
6,0%
100,0 %

2012
3,60 %
4,20 %
3,25 %
3,00 %
0,70 %
14,10 %

2011
4,40 %
3,50 %
4,00 %
3,75 %
0,70 %
14,10 %

Tabellen viser prosentvis plassering ved utgangen av året på
pensjonsmidlene som administreres av Storebrand Livsforsikring. 		

Balanse pr.

=
+
=
+
=
=
=

31.12.12
Sum
31.12.11
Forsikret Uforsikret
2012
Forsikret Uforsikret
Estimerte pensjonsmidler
20 660
20 660
18 800
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse
24 080
15 441
39 521
23 742
14 239
Estimert netto pensjonsmidler / (netto pensjonsforpliktelse)
-3 420
-15 441
-18 861
-4 942
-14 239
Ikke resultatførte estimatendringer og avvik
6 758
-12
6 746
7 798
1 540
Netto balanseførte pensjonsmidler / (Netto pensjonsforpliktelser) 3 339
-15 453
-12 115
2 857
-12 699
Periodisert arbeidsgiveravgift
-482
-2 177
-2 659
-697
-1 815
Pensjonsmidl. (pensjonsforpl.) inkl. arbeidsgiveravg.
2 856
-17 631
-14 774
2 160
-14 514
Avsetning ved overgang til ny AFP-ordning 1)
-87
-87
-135
Balanseførte pensjonsmidller (pensjonsforpl.)
inkl. arbeidsgiveravgift
2 856
-17 718
-14 861
2 160
-14 649
Netto					
-12 489

1)		Ved

overgang til ny AFP-ordning ble det satt av kr 6 900,- pr ansatt, totalt kr 207 000,- pr. 31.12.2010 som skal dekke premie for
gammel AFP årene 2011-2015. Avsetningen er pr. 31.12.2011 vurdert å være kr 2 900,- pr ansatt, totalt kr 87 000,-.		

				
Sammensetning av periodens pensjonskostnader:
		
Årets pensjonsopptjening
+ Rentekostnad på pensjonsforpliktelser
+ Forventet avkastning på pensjonsmidler
+ Administrasjonskostnader
+ Resultatført virkning av overgang til ny AFP
+ Resultatførte estimatendringer og avvik
+ Periodisert arbeidsgiveravgift
= Periodens netto pensjonskostnad

Forsikret
1 144
819
-860
18
487
1 608

2012
Uforsikret
747
679
94
1 520

Sum
2012
1 892
1 498
-860
18
581
3 128

2011
Totalt
1 441
1 593
-960
144
1 983
4 201
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Note 20: Andre finansposter

		
Andre finansinntekter
2012
2011
Andre finanskostnader
2012
2011
Konsernbidrag datterselskap
28 211
Renter bank
-29
-5
Konserninterne renteinntekter
9 878
10 019
Andre rentekostnader
-1 451
-2 181
Renteinntekter bank
256
188
Sum andre finanskostnader
-1 480
-2 187
Andre renteinntekter
1 934
2 958
		
Valutagevinst
157
		
Sum andre finansinntekter
40 436
13 165
		
		

Note 21: Kortsiktige fordringer

		
Kortsiktige fordringer
2012
2011
Omsetningsleie/felleskostnader
5 900
12 574
Oppgjørskonto mva.
1 205
1 381
Påløpte swaprenter innlån
1 440
1 985
Andre fordringer
5 324
4 155
Sum kortsiktige fordinger
13 868
20 096
		
		

Note 22: Transaksjoner med
nærstående parter
OBOS Forretningsbygg AS har løpende transaksjoner med
nærstående som en del av ordinær virksomhet. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til
armlengdes priser, de blir fakturert til forretningsmessige vilkår.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger:
Kjøp av konserninterne administrative tjenester
2012
2011
Forretningsførerhonorar konsernselskap
4 895
6 286
Juridiske tjenester konsernselskap
402
670
Sum
5 297
6 956
				
Salg av konserninterne administrative tjenester				
Forretningsførerhonorar til datterselskaper
1 765
1 589
Forretningsførerhonorar til tilknyttet selskap
1 168
924
Andre inntekter datterselskaper
1 000
1 000
Sum
3 933
3 513
				
Utleie av fast eiendom til konsernselskaper				
Leieinntekter fra konsernselskaper
34 221
31 255
Sum
34 221
31 255
				
Konserninterne renteinntekter				
Renteinntekter fra foretak i samme konsern
9 878
10 019
Renteinntekter bank
256
188
Sum
10 134
10 207
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_
(beløp i mill. NOK)

Noter

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Resultattall								
Leieinntekter		
337,1
329,2
262,0
248,6
232,8
237,4
223,8
210,6
Driftsresultat I		
179,2
177,1
149,0
144,6
156,5
131,3
129,8
117,8
Avskrivninger/nedskrivninger		
-64,6
-63,2
-43,4
-38,7
-36,0
-48,6
-35,7
-36,1
Salgsgevinster (netto)		
5,3
6,9
14,9
0,5
13,1
22,1
29,6
286,4
Rehabiliteringskostnader*
-10,0
-2,1
-3,8
-9,0
-3,3
-6,9
Aksjegevinster/tap - utbytte		
209,3
196,6
157,6
139,3
-155,6
277,6
117,3
285,6
Netto finansposter**
1
-95,9
-118,5
-70,2
-36,7
-60,8
-55,7
-47,7
-62,2
Resultat før skatt
2
287,9
260,1
251,3
247,7
-50,6
366,2
225,7
620,6
									
Balansetall									
Bokført egenkapital		 2 703,9
2 447,0
2 220,0
1 425,2
1 175,7
1 194,1
1 382,2 1 192,5
Bokført totalkapital		 5 950,9
5 910,8
5 059,9
3 765,7
3 341,0
3 155,6
2 624,6 2 497,6
Pantegjeld		 2 955,7
3 166,2
2 590,7
2 065,6
1 932,9
1 189,3
995,8
982,3
Bokført egenkapitalandel
3
45 %
41 %
44 %
38 %
35 %
38 %
53 %
48 %
									
Verdijusterte tall									
Verdijustert egenkapital		 7 602,0
6 494,0
6 372,0
5 142,0
3 756,0
4 735,0
4 860,0 4 005,0
Verdijustert totalkapital		 10 848,8
9 956,0
9 204,0
7 483,0
5 907,0
6 696,0
6 102,0 5 310,0
Verdijustert egenkapitalandel
3
70 %
65 %
69 %
69 %
64 %
71 %
80 %
75 %
									
Andre nøkkeltall									
Verdijustert avkastning
4
12,2 %
3,1 %
9,4 %
21,9 % - 14,2 % - 0,6 %
16,5 %
33,5 %
Kostnadsprosent
5
34 %
35 %
27 %
30 %
34 %
28 %
30 %
31 %
Fortjenestemargin
6
72 %
73 %
73 %
74 %
83 %
76 %
71 %
71 %
Rentedekningsgrad
7
39 %
49 %
36 %
20 %
32 %
31 %
29 %
40 %
Utleiegrad		
97 %
95 %
96 %
98 %
98 %
98 %
97 %
94 %
								
1 - Netto finanskostnader eksklusive ekstraordinære opp/ned-skrivninger				
2 - Inklusive ekstraordinære opp/nedskrivninger				
3 - Egenkapitalandel er definert som: Egenkapital/Totalkapital				
4 - Verdijustert avkastning er definert som: (Endring verdijustert egenkapital+pantegjeldsrenter+skattekostnader)
/Gjennomsnittlig verdijustert totalkapital			
5 - Kostnadsprosent er definert som: (Driftskostnader-Avskrivninger)/(Leieinntekter-Tap fordringer)
6 - Fortjenestemargin er definert som: (Driftsresultat I+Avskrivninger)/Totale inntekter			
7 - Rentedekningsgrad er definert som: Netto finansposter/(Driftsresultat I+Avskrivninger)			
* Rehabilitering er trukket fra i driftsresultatet				
** Netto finansposter inkluderer ikke aksjegevinster/tap, nedskrivninger og utbytter.					
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_

OBOS Forretningsbygg AS

Etterstadsletta 3 AS

100%

Etterstadgata 4 AS

100%

Haakon VII’s gate 7 AS

100%

Haugenstua Senter AS

100%

Hospitalet AS

100%

Hyreshem Malmö AB
Open House Production AB

100%
100%

KB Næring AS

100%

Kjøttbasaren Byens Basar AS

100%

OBOS Eiendomsdrift AS

100%

Oslogarasjene AS

100%

Tasta Senter AS

100%

Ørnen Eiendom AS

100%

Strandveien 43 KS/AS

90% / 100%

Aasegården Invest AS

50%

Aasegården AS

100%

Østre Aker vei 33 AS
Telefonfabrikken AS
Hotell 33 AS
Kabelgata 2 AS

50%
50%
50%
50%

Østre Aker vei 35 AS

100%

Jernbanegata Lillestrøm AS

50%

Oxenøen Bruk AS

50%

Youngstorget 3 AS

50%

Utstillingsplassen AS

38,4%

Aventa AS

38,3%

Veidekke ASA

28,0%

AF Gruppen ASA

26,2%

Miljøbase Vats AS

25%

Nyhavna Utvikling AS

25%

Youngstorget Eiendom AS

25%

Oslo Cancer Cluster
Innovasjonspark AS

22%

Youngstorget
Parkeringshus AS

21,3%

Nytorvet 3 AS

50,6%
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Organisasjonsplan 2012
_
Adm. direktør
Arne Baumann

Direktør økonomi og
utvikling
Nils M. Bøhler

Sekretær
Signild Fjeld

IT- og økonomikonsulent
Kenneth Flaten

Controller
Øystein-Magnus Høgholen

Controller
Jan Wilhelm B. Amundsen

Controller
Kurt-Gøran Grankvist

Kontraktsforvalter
Siri Liland

Regnskapsleder
Frode Reinsberg Areng

Eiendomsutvikler
Kjell B. Bjørke

Daglig leder Malmø
Odd Villy Rundmo

Teknisk tegner
Svetlana Muromskaya
(engasjement)

Driftssjef
Roger Kongerud

Eiendomssjef
Terje Arnesen

Eiendomssjef
Elisabeth S. Braaten
Driftsingeniør - Bygg
Tore Humberset

Driftsingeniør - Teknisk
Stian Ruud

Senterleder
Mona Bråten
Britt Iren Osmundsen
Markedskoordinator
Hege Hjelmstadstuen
Anne Grethe Flesjå (permisjon)
Veronica Haringstad (vikar)

Prosjektsjef
Helge Lande
Eiendomssjef
Synnøve Sterri
Prosjektleder
Trond Kristensen

Driftskonsulent
Anita Eng

Senterleder
Tonje Holm-Fischer
Christina Dal
Maria Fjellheim Andersen
Markedskoordinator
Marianne Jakobsen
Marianne Vernan
Julie-Anne Bjørkavåg

Markedssjef
Hans Petter Hauge

Regiondirektør
Dag Jarle Aksnes
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_
Konsernregnskapet er satt opp etter OBOS Konserns gjeldene mal for finansforetak (beløp i hele tusen)
		

2012

2011

Renteinntekter og lignende inntekter		
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
465
341
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
Andre renteinntekter og lignende innteker
10 890
14 379
Sum renteinntekter og lignende inntekter
11 355
14 720
Rentekostnader og lignende kostnader		
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner
38
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer
Pantegjeldsrenter
168 950
Andre rentekostnader og lignende kostnader
1 409
Sum rentekostnader og lignende kostnader
170 396
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

37
156 389
3 863
160 289

-159 041

-145 569

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning		
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning
2 418
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper
179 683
Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer
182 101

4 035
163 832
167 868

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler		
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning
16 520
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer på valuta og finansielle derivater
Sum Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler
16 520

-10 425
-10 425

Andre driftsinntekter		
Forvaltningsinntekter
8 102
Eiendomsdrift
134 312
Leieinntekter faste eiendommer
424 237
Gevinst salg eiendommer
17 752
Gevinst salg anleggsmidler
829
Andre driftsinntekter
2 740
Sum andre driftsinntekter
587 972

7 617
42 067
407 400
6 861
15
2 473
466 433

Lønn og generelle administrasjonskostnader		
Lønn mv
61 837
Pensjoner
5 759
Sosiale kostnader
10 991
Administrasjonskostnader
19 026
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader
97 613

38 231
5 577
7 042
13 583
64 433

Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
Ordinære avskrivninger
97 888
Nedskrivninger
Sum avskrivninger mv av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
97 888

79 484
14 703
94 187

Andre driftskostnader		
Markedsføring
1 573
Driftskostnader faste eiendommer
88 515
Rehabilitering av eiendommer
10 416
Andre driftskostnader
57 884
Sum andre driftskostnader
158 388

599
82 512
2 107
16 135
101 353

Tap på utlån, garantier mv.		
Tap på utlån
Sum tap på utlån og garantier mv
-

-

Nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler		
Nedskriving (-) / Reversering av nedskrivning (+)
Gevinst (+) / tap (-)
Sum nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler
-

1 300
1 300

Resultat på ordinær drift før skatt
Skatt på ordinært resultat
Resultat på ordinær drift etter skatt

273 663

219 633

41 116

16 609

232 547

203 025
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Balanse konsern 2012
_
Konsernbalansen er satt opp etter OBOS Konserns gjeldene mal for finansforetak (beløp i hele tusen)

EIENDELER		
2012
2011

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner		
Utlån til og fordringer på kred.inst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid
45 777
98 536
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner
45 777
98 536
			
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning		
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
91 575
189 148
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning
91 575
189 148
		
Eierinteresser i tilknyttede selskaper		
Eierinteresser i tilknyttede selskaper
1 766 145
1 767 872
Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper
1 766 145
1 767 872
				
Immaterielle eiendeler		
Goodwill
68 839
76 566
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
68 839
76 566
		
Varige driftsmidler		
Maskiner, inventar og transportmidler
58 025
35 666
Bygninger og andre faste eiendommer
5 156 721
4 618 338
Sum varige driftsmidler
5 214 745
4 654 004
		
Andre eiendeler		
Andre eiendeler
252 714
220 756
Sum andre eiendeler
252 714
220 756
		
Forskuddsbet. ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter		
Opptjente ikke mottatte inntekter
2 209
2 793
Overfinansiering av pensjonsmidler
2 856
2 160
Sum forskuddsbet. ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mottatte innt.
5 065
4 953
		
SUM EIENDELER
7 444 860
7 011 835

GJELD OG EGENKAPITAL		
		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
Lån og innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist
3 672 974
Sum gjeld til kredittinstitusjoner
3 672 974
		
		
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer		
Obligasjonsgjeld
442 019
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
442 019
		
Annen gjeld		
Skyldig mva,skattetrekk mv
13 415
Betalbar skatt
-2 884
Annen gjeld
170 337
Sum annen gjeld
180 867
		
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser		
Pensjonsforpliktelser
21 018
Utsatt skatt
178 362
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser
199 380
		
SUM GJELD
4 495 240

3 463 919
3 463 919

440 836
440 836
15 917
20 005
201 441
237 363
18 120
145 585
163 705
4 305 823

Innskutt egenkapital		
Aksjekapital
245 000
245 000
Overkursfond
0
916 800
Sum innskutt egenkapital
245 000
1 161 800
		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital
2 704 620
1 544 211
Sum opptjent egenkapital
2 704 620
1 544 211
		
		
SUM EGENKAPITAL
2 949 620
2 706 011
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Lambertseter Senter har hatt en
meget god omsetningsutvikling
siden åpningen i 2010 og endte
i 2012 på en omsetning på 923
millioner.
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Investering i verdipapirer
_
Selskapet har investert i aksjemarkedet i flere år. Bakgrunnen for dette er å gjøre seg mindre avhengig av
eiendomsmarkedet.

Hovedfokuset er på selskaper i bransjer hvor OBOS er
involvert, som entreprenørselskaper og andre eiendomsselskaper. Her er målet å ha en større eierandel for å
utøve et aktivt eierskap.

Porteføljen
Selskapets største investeringer var 31.12.12 som følger:

Veidekke ASA
AF Gruppen ASA
Andre aksjer
Sum

Markedsverdi

Eierandel

1 641 161 472
1 199 366 719
147 533 290
2 988 061 481

28,02%
26,20%

AVKASTNING aksjer
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
-80,0%

OBOS Forretningsbygg AS
Oslo Børs

2004

2005

2006

2007

50,9%

106,7%

33,1%

38,4%

40,5%

32,3%

2008

2009

201 0

201 1

2012

16,0%

-51,6%

115,7%

1 1,5%

-54,0%

64,8%

13,6%

-7,3%

26,1%

18,4%

-12,4%

16,3%
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Eiendomsoversikt 2012
_
Kontoreiendommer
Aasegården, Bergen (50 prosent)
Chr. Krohgsgate 10
Etterstadsletta 3
Haakon VII’s gate 7, Trondheim
Hammersborg torg 1
Hammersborg torg 3
Kabelgata 6 (50 prosent)
Lille Grensen 7
Møllergata 39
Oksenøyveien 80 (50 prosent)
Plogveien 31
Smeltedigelen 1
Strandveien 43, Trondheim
Turbinveien 2–4
Vitaminveien 1A
Youngstorget 2 (25 prosent)
Youngstorget 3 (50 prosent)

Lille Grensen 7, Oslo

Kjøttbasaren, Bergen

Youngstorget 2 og 3, Oslo

Vitaminveien 1A, Oslo

Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, Oslo

Rica Travel Hotel, Arbeidergata 4, Oslo

Manglerud Senter, Oslo

Hyreshem Malmö, Sverige

Bydelssentre
Holmlia Senter
Lambertseter Senter
Manglerud Senter
Oppsal Senter
Sandaker Senter
Tasta Senter, Stavanger
Tveita Senter
Hoteller
Arbeidergata 4
Lars Hillesgt. 18, Bergen
Christies gt. 5–7, Bergen
Østre Aker vei 33 (50 prosent)
Andre eiendommer
Ammerudveien 19–25
Betzy Kjeldsbergs vei 9
Cecilie Thoresens vei 5–7
Edv. Munchs vei 47–51
Etterstadgata 2
Jernbanegata, Lillestrøm (50 prosent)
Hallagerbakken 106-108
Haraldrudveien 17 (50 prosent)
Heimdalsgata 19–23
Helga Vaneks vei 4
Holmliaveien 100
Hovseterveien 70
Kjelsåsveien 7
Kjøttbasaren, Bergen
Langbølgen 39
Mogata 5
Nordåsveien 72
Nylænde 5
Ole Brumms vei 1–7
Oppsalstubben 3
Refstadveien 6
Stallerudveien 97–117
Turbinveien 30
Tvetenveien 217–221
Ullernchausseen 56 (22 prosent)
Vetlandsveien 68
Våronnveien 17
Østre Aker vei 33 (50 prosent)
Østre Aker vei 35 (50 prosent)
Utleieboliger i Sverige
Hyreshem Malmö (799 leiligheter)
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I 2012 bygde OBOS Forretningsbygg
for over to millioner kroner pr dag.

34     OBOS FORRETNINGSBYGG årsrapport 2012

Navn: CFO Jørn Vestergaard, ISS
1. november 2012 flyttet ISS inn
i sine nye kontorlokaler
i Kværnerhallen i Kværnerbyen.

Leietakerintervju

FORNØYDE: Økonomisjef Håvard Holten (t.v.), senior prosjektleder
Leif Jenhaug, CFO Jørn Vestergaard og kontraktsjef Henriette Woxen.

ISS i Kværnerhallen
_
Leietakerintervju ISS

Oslo, april 2013:
ISS er et internasjonalt selskap som startet opp i København i 1902 og som nå har over 500 000 ansatte over hele
verden. Selskapet har vært etablert i Norge siden 1952 og
har i dag rundt 14 000 ansatte.
ISS fikk behov for å samlokalisere sine avdelinger i Oslo.
Valget falt til slutt på Kværner Brugs gamle industrihall
i Kværnerbyen, som OBOS Forretningsbygg har transformert til et moderne kontorbygg. Siden november
2012 har rundt 370 ISS-ansatte, det vil si stort sett hele
driftsapparatet og stabsapparatet, hatt kontorene sine
der. ISS leier hele sørenden av bygget, det vil si 5 622
kvadratmeter fordelt på fire etasjer. I tillegg er det ISS
som drifter Kværnerhallens kantine og resepsjon, som
vil kunne betjene rundt 900 ansatte når hele bygget er
utleid.
ISS ønsket kontorlokaler tilpasset sin utviklingsstrategi
og forretningsplattform, og det føler CFO Jørn Vestergaard
at de har funnet i Kværnerhallen.
– Områdets stolte industrihistorie, hvor det ble lagt vekt

på hardt arbeid og nøkternhet som også er to av ISS’
nøkkelverdier, var noe av det vi falt for. Byggets sjel
og særpreg gir vår tilstedeværelse en ekstra dimensjon. I tillegg har vi spart noen millioner i husleie på
å samlokalisere oss, sier Vestergaard. Lokalene brukes
også til å holde ISS’ månedlige landsmøte hvor konsernsjefen informerer om «rikets tilstand», og som overføres
live til alle ISS-lokasjoner rundt om i landet.
Vestergaard forteller at ISS har funnet seg godt til rette
i sine nye lokaler og at flyttingen har gitt hele virksomheten et løft:
– Så langt stortrives vi og tilbakemeldingene fra våre
ansatte er meget gode. Lokalene er lyse og åpne med god
takhøyde. Det hersker en dempet og rolig atmosfære
her og vi har utnyttet plassen godt. Våre 21 møterom
er stadig fullbooket, blant annet fordi ISS nå har kunnet
legge alt av kurs- og opplæringsvirksomhet hit, lokaler
vi tidligere har måttet leie eksternt, sier Vestergaard.
Med hyppige bussforbindelser, blant annet fra Oslo S,
samt tilstrekkelig parkeringskapasitet, føler Vestergaard
at Kværnerhallens beliggenhet imøtekommer ISS’ behov
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for transport og adkomstmuligheter på en tilfredsstillende måte. Bygget er godt støyisolert, så alt man
registrerer av trafikken fra europaveien er det man kan
se gjennom de store vinduene. At bygget har miljøklasse
B samsvarer også godt med ISS’ egen miljøprofil.

miljørettet og godt samarbeid med gårdeier OBOS
Forretningsbygg. I tillegg gleder vi oss til at enda mer
av Kværnerbyen blir ferdigstilt og at vi får litt flere tilbud her også på kveldstid. Jeg vet at mange av våre
ansatte allerede har tatt i bruk treningssenteret her,
sier Vestergaard.

Leietakerintervju

– Vi er særdeles opptatt av miljø og ser frem til et
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Navn: Knut Olav Haakonsen
Stilling: Prosjektleder Veidekke
På vegne av OBOS Forretningsbygg
oppfører Veidekke det som blir
Bergens største hotell.

Leietakerintervju

Regiondirektør Dag Jarle Aksnes i OBOS Bergen (t.v.), hotelldirektør
Sølvi Solmunde i Rica Park Hotel og prosjektleder Knut Olav Haakonsen
i Veidekke.

Bygger Bergens største hotell
_
Intervju med Knut Olav Haakonsen, prosjektleder i Veidekke

BERGEN, april 2013:
På den såkalte Ørnen-tomta sentralt i Bergen er OBOS
og Veidekke i full gang med å bygge det som skal bli
Bergens største hotell.
I desember 2011 la ordfører Trude Drevland ned
grunnsteinen for byens nye hotellstolthet; Rica Park
Hotel. Med sine 368 rom fordelt på 13 etasjer, og konferansefasiliteter for 700 gjester, blir hotellet Bergens
største, og et flott og synlig landemerke for alle som bor
i, eller besøker, Vestlandets hovedstad. Hotellet eies
av OBOS Forretningsbygg og er tegnet av Niels Torp
Arkitekter.
Hotellet bygges av Veidekke og ifølge prosjektleder
Knut Olav Haakonsen er man helt i rute i henhold til
fremdriftsplanen, som har overlevering i slutten av
april 2014.
– Byggingen går veldig fint og alt tyder på at vi rekker
planlagt overlevering om drøyt et år, sier Haakonsen.
Byggeprosjektet har fått stor og positiv oppmerksomhet
i byen og forbipasserende stopper gjerne opp og titter

og følger med. Haakonsen forteller at man også har
fått mange henvendelser om prosjektet og en del
forespørsler om å få en omvisning.
Tomta ligger et steinkast fra Bystasjonen som er et sentralt trafikknutepunkt for både tog, buss og Bybanen.
Byggeplassen er trang og har trafikk på alle kanter.
– Logistikken har derfor vært en utfordring, men med
god planlegging og tilrettelegging blant annet for leveranser av byggematerialer og bortfrakting av avfall,
opplever vi at byggeprosessen går greit, sier Haakonsen.
For øyeblikket arbeider rundt 100 personer på byggeplassen. Dette vil øke til mellom 150 og 200 etter hvert
som man går inn i de avsluttende byggearbeidene. Byggingen av sjakter for trapper og heiser ble gjort unna på
to uker sist sommer gjennom kontinuerlig betongstøp
med bruk av såkalt glideforskaling, en teknologi brukt
for bygging av høye betongkonstruksjoner som for eksempel betongplattformene i Nordsjøen. De italienske
badekabinene har blitt fraktet hit gjennom vinteren,
seks eller syv på hver bil fire ganger i uken, og deretter
heist på plass etter hvert som etasjene er bygget. Når
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– De prefabrikkerte fasadene som skal benyttes er en
ny erfaring for vår del, men også dette har vi en god
plan for og disse arbeidene vil pågå til etter sommerferien, sier Haakonsen.
Også OBOS’ regiondirektør i Bergen, Dag Jarle Aksnes i
OBOS Forretningsbygg, ser frem til åpningen av det nye

hotellet med stor forventning.
– Det er klart vi gleder oss! Allerede nå merker vi at
hotellet har blitt en «snakkis» her i byen og jeg tror og
håper at bygget etter hvert vil bli et landemerke som
bergenserne blir stolte av og trykker til sitt bryst, på
samme måte som med Kjøttbasaren, sier Aksnes.
På neste side følger intervju med hotelldirektør Sølvi
Solmunde.

Leietakerintervju

dette skrives er råbygget nesten ferdig. Man kan ane
konturene av det nye storhotellet og nå er Haakonsen og
hans mannskap klare til å starte fasadearbeidene.
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Navn: Sølvi Solmunde
Stilling: Hotelldirektør,
Rica Park Hotel
Sølvi Solmunde skal lede det nye
hotellet OBOS Forretningsbygg
oppfører i Bergen.

Hotell for gode opplevelser
_
Leietakerintervju

Leietakerintervju Rica Park Hotel

BERGEN, april 2013:
Mens hotellbygget reiser seg, er arbeidet med å fylle
hotellet med ansatte, gjester og ikke minst gode opplevelser, allerede i full gang.
Ansvaret for den oppgaven er gitt til Sølvi Solmunde,
som i februar 2013 ble ansatt som direktør for det nye
hotellet.
– Jeg er selvsagt spent, men gleder meg veldig. Dette må
jo være Norges mest spennende hotelljobb, både med
tanke på Bergen som destinasjon, at hotellet er helt
nytt og ikke minst hotellets spennende beliggenhet, sier
Solmunde.
Hun ønsker at det nye hotellet skal bli en møteplass der
gjestene treffer byens befolkning og får kjenne på Bergens identitet og puls. Det betyr at blant annet lokale
kulturopplevelser, lokal mat og lokale samarbeidspartnere vil sette sitt preg på hotellet.
– I tillegg vil hotellet selvsagt bygge på Ricas egne verdier og den lange tradisjonen og erfaringen kjeden har fra
hotellmarkedet, sier Solmunde.
Når hotellet åpner dørene i mai 2014 vil rundt 100 årsverk være på plass for å gi gjestene en magisk hotellopplevelse.
– Med stort og smått snakker vi om rundt 120 til 150

mennesker. Arbeidet med å sette sammen det riktige
teamet er i full gang. Samtidig har vi også en salgsavdeling oppe og går, og de første konferansegjestene er
for lengst booket inn, forteller hotelldirektøren.
Hotellet får blant annet et trimrom med flott utsikt i
9. etasje, en stor terrasse i 9. etasje, 36 deluxe-rom, 6
juniorsuiter og 1 toetasjessuite. I tillegg får en del av
rommene i 8. etasje egen balkong.
– Dette blir en fabelaktig bygning med mye luft og lys.
Konferansesalene får stor takhøyde og i samarbeid med
en interiørarkitekt legger vi nå planer for resepsjonsområdet. Verdt å nevne er også restauranten i 13. etasje
som får en spektakulær utsikt og som vi håper blir en attraksjon også for byens egne innbyggere, sier Solmunde.
Nå har Sølvi og staben hennes fullt fokus mot åpningsdagen i mai neste år:
– Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man ser frem
til alt som skal skje i løpet av de neste 12 månedene,
men samtidig er det en utrolig gøyal reise å få være med
på. Rica har dessuten en lang tradisjon for å samarbeide
med OBOS, så jeg ser frem til å være leietaker hos OBOS
Forretningsbygg, avslutter Sølvi Solmunde.
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Navn: Cecilie Østerlie
Stilling: Økonomisjef i ExproSoft
ExproSoft tok i bruk sine nye
kontorlokaler i Strandveien 43
i november 2012.

Med plass til å vokse
_
TRONDHEIM, april 2013:
Sentral beliggenhet og lokaler som ivaretar ExproSofts
vekstambisjoner, var avgjørende faktorer da oljeekspertisebedriften valgte å etablere seg i Strandveien 43.
På Nyhavna, et steinkast fra Solsiden sentralt i Trondheim sentrum, har OBOS Forretningsbygg transformert et gammelt meieri til et 11 000 kvadratmeter
moderne næringsbygg. Bygget stod ferdig i fjor og
i november var de første leietakerne på plass.
ExproSoft selger kunnskap, programvare og tjenester om sikkerhet og pålitelighet i oljebrønner til oljeselskaper i hele verden. Selskapet har vært i stadig
vekst siden oppstarten i Trondheim for 12 år siden. I dag
har selskapet 38 medarbeidere fra ni nasjoner. Hovedkontoret ligger i Strandveien 43 og man har avdelinger
i Stavanger og Houston, og vurderer å etablere seg i
Abu Dhabi og Malaysia. I 2012 kom ExproSoft inn på
markedet i De forente arabiske emirater med
avtaler om leveranser til større oljeselskaper der.
Målet er å bli verdensledende på brønnintegritet.
Ambisjonen er en omsetning på 150 millioner kroner
og 60-80 ansatte innen utgangen av 2015.
– Vi vokste rett og slett ut av våre gamle lokaler og vi
har planer om å bli betydelig flere enn vi er i dag. Derfor
var det viktig at våre nye lokaler ikke la begrensinger
på vekstambisjonene våre. I tillegg ønsket vi kontorer
med en sentral beliggenhet, spesielt av hensyn til våre

ansatte. Vi vil være en attraktiv arbeidsplass. Alt dette
fant vi i Strandveien 43, forteller økonomisjef Cecilie
Østerlie. I tillegg hadde ExproSoft behov for kontorlokaler
tilpasset måten de jobber på.
– Vi jobber mye i team, så vi måtte ha lokaler som
hadde en blanding av cellekontorer, større teamkontorer
og møterom. Nå har vi også noen kontorlandskapsområder tilgjengelig for videre vekst. Det var uaktuelt
for oss å være på forskjellige lokasjoner og her fikk vi
samlet hele virksomheten på én etasje, sier Østerlie.
Erfaringene som leietaker i Strandveien 43 er så langt gode.
– Nå har vi snart vært her et halvt år, og folk er kjempefornøyde! De liker måten vi har organisert oss på, man
ser hvor sentral beliggenheten er og hvor enkelt det
er å komme seg til jobben, enten man velger offentlig
kommunikasjon, sykkel eller bil. Dessuten stopper
flybussen rett i nærheten, og det er veldig gunstig blant
annet med tanke på tilreisende besøk, sier Østerlie.
Det er ikke bare beliggenheten som får skryt av de
ansatte. Også lokalenes utforming og innredning har
falt i smak.
– Lokalene er lyse og luftige. I samarbeid med interiørarkitekt har vi satt vårt eget preg på den innvendige
utformingen og utsmykningen. Vi er opptatt av at våre
ansatte skal trives og legger stor vekt på hyggelige og
innbydende fellesarealer. Langbordet, med fin utsikt
over havna og byen, blir mye brukt, sier Østerlie.

Leietakerintervju

Leietakerintervju ExproSoft / Strandveien 43
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Høy sysselsetting og lav
rente er positivt for
eiendomsbransjen. Lav
vekst internasjonalt motvirkes av høy aktivitet
i oljerelatert virksomhet
og i boliginvesteringene.
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Rica Park Hotel, Bergen
_
flott landemerke for alle som kommer til Bergen med
bil, buss eller tog. Byggingen følger fremdriftsplanen
og det nye hotellet skal etter planen åpne våren 2014
og de første konferansegjestene er allerede booket inn.
Entreprenør: Veidekke. Arkitekt: Niels Torp Arkitekter.

Lambertseter Senter Sør
_
OBOS Forretningsbygg skal oppgradere og modernisere hele det gamle senteret på Lambertseter med
tilhørende forretninger. Byggearbeidene startet våren
2012 og fremdriftsplanen holdes, så det nye senteret vil
stå ferdig i løpet av 2013. Senteret vil blant annet huse
et stort og nytt Elixia treningssenter på 2 500 kvadratmeter og Elixia tar høyde for at inntil 5 000 medlemmer

vil være tilknyttet senteret og at over 1 000 av dem vil
trene der hver dag. I senteret for øvrig blir det lagt til
rette for en viss grad av varehandel, blant annet i form
av en fiskebutikk, grøntbutikk og en kafé. Det blir også
bank, postkontor og nye lokaler for OBOS og OBOS eiendomsmeglere. Entreprenør: NP Bygg AS. Arkitekt: Hille
Melbye Arkitekter.

Prosjekter under bygging

I desember 2011 ble grunnsteinen lagt ned for det nye
Rica-hotellet OBOS Forretningsbygg skal bygge på den
såkalte Ørnen-tomta meget sentralt i Bergen sentrum.
Med sine 368 rom, 13 etasjer og konferansefasiliteter
for 700 gjester blir dette Bergens største hotell og et
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KIWI-butikk og parkering
i Kværnerbyen
_
I tilknytning til leilighetene OBOS bygger i Dreieskiva
borettslag i Kværnerbyen skal OBOS Forretningsbygg
bygge en KIWI-butikk på cirka 1 200 kvadratmeter
og to garasje-etasjer. Dagligvareforretningen vil ligge i
boligblokkas 1. etasje med inngang fra gateplan. KIWIbutikken skal erstatte dagens Joker-butikk. Garasje-

anlegget skal dekke behovet for all besøksparkering,
slik at all bakkeparkering ellers i Kværnerbyen kan
fjernes. Oppføringen går i henhold til fremdriftsplanen
og planlagt ferdigstillelse er 3. kvartal 2013. Arkitekt: 4B
Arkitekter.

Prosjekter under bygging

På Tasta i Stavanger pågår arbeidene med et nytt kjøpesenter
på ca. 22.000 kvadratmeter. Senteret skal stå ferdig i oktober
2012. Nesten alle arealene i senteret er allerede utleid.

Vetlandsveien og Hellerud p-hus
_
Parkeringshuset i Vetlandsveien ble oppført i 1963 og inneholder 308 innvendige plasser og 159 plasser på tak.
Bygget er etter mange års bruk nedslitt og det ble derfor
igangsatt en fornyelse høsten 2012. Det foretas en
betongrehabilitering, maling, fornyelse av fasaden, nytt
elektrisk anlegg og nye trapper. Det skal også bygges
tak over tredje etasje slik at alle disse plassene blir fullverdige innvendige plasser.

Leietakerne i Hellerud parkeringshus vil få tilbud om å
flytte over i det nyoppussede p-huset i Vetlandsveien til
sommeren. Hellerud p-hus vil bli revet til sommeren
og på tomten vil det bli bygd 117 boliger i regi av
OBOS Nye Hjem AS som oppfører Trasoppløkka Borettslag. Arkitekt: Arcasa Arkitekter.
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DPS - Distriktspsykiatrisk senter
_
og ungdomspsykiatrien. Reguleringsplanen er ferdig
godkjent og rammesøknad er sendt inn. Arbeidet med
å finne entreprenør er i gang, og dersom alt går etter
planen vil byggearbeidene starte sommeren 2013. Hele
bygget skal etter planen ferdigstilles rundt årsskiftet
2014/2015. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter.

Prosjekter som
igangsettes i 2013

På oppdrag for Oslo Universitetssykehus skal OBOS
Forretningsbygg oppføre et nybygg i Helga Vaneks vei
på Mortensrud som skal romme Distriktspsykiatrisk
senter (DPS) for Oslo syd/øst. Bygget blir på 13 000
kvadratmeter og skal kombinere tilbud til dagpasienter,
døgnplasser, kontorvirksomhet og lokaler for barne-

Våronnveien
_
På branntomta i Våronnveien på Manglerud vis á vis
Manglerud Senter har OBOS Forretningsbygg planer
om å oppføre et fireetasjers næringsbygg som skal
samle ulike servicefunksjoner. Blant annet er bank- og
helsefunksjoner som i dag finnes på Manglerud Senter
planlagt flyttet til det nye bygget. Bygget blir på 2 000

kvadratmeter med 20 parkeringsplasser i kjelleren.
Behandlingen av reguleringsplanen har tatt lang tid,
men nå er den godkjent av bystyret. Rammesøknaden
er på plass og en entreprenør vil snart være klar.
Forventet byggestart er april 2013. Arkitekt: Ark 19
Arkitektkontor.
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Oslo Cancer Cluster
_

Prosjekter som
igangsettes i 2013

OBOS Forretningsbygg har inngått et samarbeid med
fire andre aktører om byggevirksomhet på tomta til
gamle Ullern videregående skole. Det skal oppføres en
ny videregående skole samt et kontorbygg som skal
samle miljøet rundt kreftforskningen ved Radiumhospitalet. Oslo kommune har inngått en 40 år lang leie-

kontrakt av skolebygningene. Det er planer om et samarbeid mellom skolen og Radiumhospitalet, der elever
kan få praksis ved sykehuset. Forventet byggestart er
mars 2013. Skolen er forventet ferdigstilt til skolestart
august 2015, mens kontorbygget skal være ferdig litt
tidligere. Entreprenør: Skanska. Arkitekt: DARK arkitekter.
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Ryen
_
spaden blir satt i jorda så fort utleiekontrakt er inngått.
Det nye kontorbygget får en svært sentral beliggenhet
rett ved Ryen T-bane-stasjon og Ring 3, med god tilgang
til offentlige transportmidler. Arkitekt: Ark 19 Arkitektkontor.

Kværnerbyen A3 – Freserveien 1
_
I Kværnerbyen er det en godkjent reguleringsplan for et
nytt kontorbygg som skal ligge fra sørenden av Kværnerhallen og strekke seg opp mot Konowsgate. Bygget er
på 30 000 lyse kvadratmeter pluss mørke arealer og
garasjekjeller under bygget. Bygget vil oppføres i tre

lameller slik at det kan bli en trinnvis utbygging. Bygget vil få en god profilering mot hovedvei. Byggestart vil
skje når utleiesituasjonen er avklart. Arkitekt: Arcasa
Arkitekter.

Prosjekter
ferdig godkjent

På den seks mål store tomta i Byggveien på Ryen skal
OBOS Forretningsbygg bygge 8 000 kvadratmeter
moderne og funksjonelle kontorlokaler. Planene er
godkjent, rammetillatelse er gitt og prosjektet er klart
for bygging. Arbeidet med å skaffe leietakere er i full
gang. Man har fått pris på arbeidet fra en entreprenør og
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Etterstadgata
_

Prosjekter
under planlegging

I Etterstadgata øverst på Vålerenga eier OBOS Forretningsbygg en tomt man i utgangspunktet ønsket å bygge
rundt 25 boliger og 12 000 kvadratmeter kontorlokale
på. Saksbehandlingen hos Plan- og bygningsetaten har

tatt svært lang tid. Et revidert forslag med flere boliger
og mindre areal til næringslokaler er til vurdering og det
forventes at reguleringsplanen blir behandlet og vedtatt
i løpet av 2013.

Oppsal Senter
_
OBOS Forretningsbygg planlegger å bygge ut Oppsal
Senter med flere og større forretninger og 125 nye leiligheter i tilknytning til senteret. Mer enn 400 personer
har satt seg på interessentliste for leilighetene. Den
kommunale saksbehandlingen har tatt lang tid, men

nå har OBOS Forretningsbygg blitt enige med Plan- og
bygningsetaten om et nytt, omarbeidet forslag. Det nye
forslaget inneholder blant annet en barnehage med fire
avdelinger. Det er håp om et positivt vedtak sommeren
2013. Arkitekt: Ark 19 Arkitektkontor.
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Lambertseter Øst
_
3 000 kvadratmeter stort butikkareal i 1. etasje.
Deler av næringsarealene kan vurderes brukt til
barnehage. Endelig forslag er levert til Plan- og bygningsetaten. Forslaget skal ut på høring, med forventet
endelig politisk godkjenning høsten 2013. Arkitekt:
Dyrvik Arkitekter.

Prosjekter
under planlegging

OBOS Forretningsbygg eier en tomt i Cecilie Thoresens
vei på motsatt side av det nye Lambertseter Senter.
Opprinnelig var tanken å bygge kontorlokaler og boliger
der, men etter dialog og innspill fra byrådet om
fortetning, er planene gjort om til et boligprosjekt
med næring i 1. etasje. Man ser for seg et åtte etasjers
bygg på 15 000 kvadratmeter, med 130 leiligheter og et

Lambertseter Torg
_
Bydelen trenger et nytt kontorbygg for å ivareta sine
funksjoner og har bedt om forslag. OBOS Forretningsbygg
foreslår å oppføre et bygg som kombinerer bydelens
kontorbehov med behovet for flere boliger i området.
Det ene bygget blir liggende mellom T-banen og det
gamle Lambertseter Senter. Man ser for seg et bygg
på inntil åtte etasjer. Det er planlagt 70 leiligheter,

liggende i etasjene 2 til 8, med 2 000 kvadratmeter
butikklokaler i de nederste etasjene og to parkeringskjellere under. Kontorlokaler til bydelen er foreslått på
parkeringsplassen i kontorbygg på 5 000 kvadratmeter.
Et planinitiativ sendes inn i disse dager. Arkitekt: Hille
Melbye Arkitekter.
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Bogerud Senter
_
Bogerud Senter har behov for en oppgradering og modernisering. Opprinnelig ønsket OBOS Forretningsbygg å
bygge 125 nye boliger og nye butikklokaler for en stor
dagligvareforretning. Et omarbeidet forslag med 115
leiligheter fordelt på tre blokker er levert inn til Plan- og

bygningsetaten. Det nye forslaget har litt høyere bygg,
men mer luft mellom blokkene. Man håper på et positivt
vedtak for det omarbeidete forslaget i løpet av 2013/2014.
Arkitekt: AMB Arkitekter.

Prosjekter
under planlegging

På Tasta i Stavanger pågår arbeidene med et nytt kjøpesenter
på ca. 22.000 kvadratmeter. Senteret skal stå ferdig i oktober
2012. Nesten alle arealene i senteret er allerede utleid.

Jernbanegata, Lillestrøm
_
Sammen med Coop Norge Eiendom AS skal OBOS
Forretningsbygg utvikle en ti mål stor tomt sentralt i
Lillestrøm sentrum. Der ønsker man å bygge hotell på
11 etasjer med 200 rom, 15 000 kvadratmeter kontorlokaler, næringslokaler, blant annet en stor Coop-butikk,
samt en liten handlegate med diverse små butikker. Det
skal også bygges to boligblokker med til sammen 120

leiligheter i samarbeid med OBOS Nye Hjem AS. I kjeller
under hele anlegget vil det bli en stor parkeringskjeller,
som skal ta unna alle parkeringsbehov. Et planprogram
er nå ute på høring. Dersom reguleringsplanene godkjennes i løpet av 2013, håper man på byggestart våren
2014. Forventet byggetid dersom alt går etter planen er
to år. Arkitekt: LPO arkitekter.
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Youngstorget 3
_
punkter, har gjort at prosessen har tatt tid. Nå er
imidlertid planene ferdig behandlet hos Plan- og bygningsetaten og nå (våren 2013) ligger saken på byrådens
bord. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter.

Prosjekter
under planlegging

OBOS Forretningsbygg eier Youngstorget 3 sammen
med Olav Thon Gruppen. Planen er å oppføre et nytt
hotell på cirka 7 000 kvadratmeter, eventuelt bygge
kontorlokaler. Søknad ble sendt i 2008, men byggets
sentrale plassering og vernemyndighetenes syns-

50     OBOS FORRETNINGSBYGG årsrapport 2012

OBOS Eiendomsdrift har
per i dag 32 ansatte og
utfører stort sett alt av
vaktmestertjenester og
teknisk forvaltning, blant
annet av alle OBOS
Forretningsbyggs eiendommer som for eksempel kjøpesentrene, samt
større boligselskaper som
Pilestredet Park.
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Daglig leder for OBOS Eiendomsdrift og Gårdpass, Frank Hansen (58).

En driftig kar fra Gjøvik
_
I oktober 2012 ble Frank Hansen ansatt som daglig leder for OBOS Forretningsbyggs to driftsselskaper: OBOS Eiendomsdrift og Gårdpass.
OSLO, april 2013:
Hansen, som er fra Gjøvik og utdannet innen bygg og
anlegg, har jobbet med eiendom og tekniske tjenester
i snart 30 år. Han kom fra stillingen som eiendomssjef
i ISS Eiendom og har i tillegg arbeidet som teknisk
sjef i SiO, driftssjef i Malling & Co og vært daglig leder
i Ingeniør Arkitektene.
Nå er det imidlertid OBOS som gjelder og Hansen har
en plan for hvordan han skal ta de to driftsselskapene
mot nye høyder.
– Vi skal satse på god service og gjennomføre oppgavene på en ryddig og pålitelig måte. Samtidig legger
vi en plan for en aktiv markedsføring. Jeg synes derfor
fremtiden ser meget lys ut for både OBOS Eiendomsdrift og Gårdpass, sier Hansen.
OBOS Eiendomsdrift har per i dag 32 ansatte og utfører stort sett alt av vaktmestertjenester og teknisk
forvaltning, blant annet av alle OBOS Forretningsbygg
eiendommer som for eksempel kjøpesentrene, samt
større boligselskaper som Pilestredet Park. Selskapet
tilbyr en unik 24-timers vaktordning, som har vist seg
å være veldig ettertraktet. OBOS Eiendomsdrift har hele
Oslo som hovednedslagsfelt og hovedkontoret ligger i
Kværnerbyen hvor også maskinparken finnes.
Gårdpass har 51 ansatte og 110 innleide sesongarbeidere.

Selskapet er spesielt godt kjent for sin virksomhet
innen litt «tyngre» tjenester som snømåking, feiing,
grøntavdeling og containerutleie og tilbyr vaktmestertjenester i tillegg. Hovedkontoret ligger på Alnabru, hvor
man har samlet alt av maskiner og utstyr. Selskapet har
et eget verksted med fire ansatte.
En av Hansens viktigste oppgaver i tiden som kommer,
blir å samkjøre de to selskapene, slik at man hever den
samlede kompetansen og utvider tjenestetilbudet til
kundene.
– Dette er i utgangspunktet to selvstendige selskaper,
men det er klart at vi kan hente mye ved å jobbe litt
tettere sammen, spesielt når det gjelder vaktmestertjenester. Vi skal jobbe mer tverrfaglig og blant annet
nedsette en gruppe med personer fra begge selskaper
som skal se på fordeling av oppdrag. I tillegg planlegger
vi en større samling for alle ansatte i løpet av våren,
hvor vi skal bli bedre kjent med hverandre og dessuten
møte ulike leverandører, forteller Hansen.
Den driftige Gjøvik-karen er ikke i tvil om at driftstjenestene i OBOS vil gjøre seg godt bemerket på
markedet også i tiden som kommer:
– Konkurransen er knallhard, men vi kan tilby
tjenester som kanskje ligger litt utenfor hva de andre
gjør, avslutter Hansen.
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Tasta Senter ble åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø og paralympisk gullvinner i svømming, Sarah Louise Rung.

Tasta Senter åpnet dørene
_
Stemningen var meget god og folk strømmet til da det nye og etterlengtede
kjøpesenteret på Tasta endelig åpnet for handel.

Ganske nøyaktig to år etter at første spadestikk ble tatt,
åpnet det nye kjøpesenteret dørene for kundene 25.
oktober 2012. Presis klokken tolv klippet svømmeren
Sarah Louise Rung og Stavangers ordfører Christine
Sagen Helgø snoren, og erklærte senteret for åpnet.
Antallet kunder på åpningsdagen overgikk all forventning. Det ble kaos, ikke inne på senteret – men på veiene
utenfor. Så mange ville ta turen til det nye senteret at
køen stod stille fra Tjensvoll til Tasta, selv midt på dagen! – Det er mange som har gjort en stor innsats for
å få Tasta Senter ferdig. Derfor er det ekstra hyggelig å

se at resultatet ble så bra, og at kundene strømmet på,
sier eiendomssjef Elisabeth Sverdrup Braaten i OBOS
Forretningsbygg.
Også senterleder Britt Iren Osmundsen husker tilbake
på åpningsdagen med stor glede. – Det var en så utrolig
god stemning her, og masse glade og forventningsfulle
mennesker som strømmet til for å benytte seg av de
mange gode tilbudene i butikkene, sier Osmundsen.
Senteret er blitt tatt godt imot av kundene. – Undersøkelser vi selv har gjennomført, samt tilbakemeldingene
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fra våre gode ambassadører butikkdriverne, forteller at
folk liker oss og at de synes senteret er blitt flott, sier
Osmundsen.
Senterlederen understreker at det kreves hardt og
målrettet arbeid for at et nytt kjøpesenter skal klare å
slå seg inn på markedet, men hun er optimistisk med
tanke på senterets videre utvikling. – Vi går inn i en
kjempespennende periode, det skal flytte inn mellom
2 500 og 3000 mennesker i de cirka 1 000 boligene som
skal bygges i området rundt senteret, så jeg har tro på
en knallgod utvikling for senteret, sier Osmundsen.
God stemning var det også på OBOS Rogalands stand
på senteret åpningsdagen. – Vi fikk informert mange
mennesker i løpet av dagen og det var god stemning på
senteret. Konkurransen med teaterbilletter som premie
slo godt an, meddeler Tor Eriksen i OBOS Rogaland.

Antallet kunder på åpningsdagen overgikk all forventning.

Tasta senter
- er det første OBOS-eide kjøpesenteret utenfor Oslo,
og Norges mest miljøvennlige kjøpesenter
- er et lavenergibygg i energiklasse A
- hadde 2650 venner på Facebook før åpningen
- har 42 000 kvadratmeter areal
- kildesorterer 75 prosent av alt avfall
- har 45 butikker og spisesteder
- har treningssenter i hele tredje etasje
- tilbyr mer enn bare shopping: Helsestasjon for bydel
Tasta, legesenter og base for hjemmesykepleien
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Sentergruppen samlet. Fra venstre foran; senterleder Manglerud Maria Fjellheim Andersen, markedskoordinator Manglerud JulieAnne Bjørkavåg, markedskoordinator Tveita Marianne Vernan, markedskoordinator Lambertseter Marianne Jacobsen, markedskoordinator Oppsal og Holmlia Hege Hjelmstadstuen. Fra venstre bak; senterleder Oppsal og Holmlia Mona Bråten, senterleder Lambertseter
Christina Dal, senterleder Tveita Tonje Holm-Fischer. Ikke tilstede; senterleder Tasta Britt Iren Osmundsen og markedskoordinator
Tasta Veronica Haringstad.

OBOS-sentrene på offensiven
_
OBOS Forretningsbygg har nå seks kjøpesentre i Oslo og ett i Stavanger under
felles sommerfuglprofil.
OSLO, april 2013:
Alle sentrene har fått et visuelt løft etter fornyelsen
av profilen som ble lansert i forbindelse med åpningen
av Nye Lambertseter Senter i 2011, og man merker en
større gjenkjennelse i markedet. Nye Lambertseter
Senter har med sin nominasjon til «Årets kjøpesenter
2012» vært med på å sette sommerfuglsentrene på kartet.
I forbindelse med utgivelsen av OBOS Forretningsbyggs årsrapport for 2012, samlet vi senterledere ved
fem av sentrene over en kaffe hos Bakerens kone på

Lambertseter Senter for å få vite litt om hvordan det
står til og ikke minst hva slags planer og forventninger
de har til fremtiden. Det jobbes jevnt og trutt i sentergruppen for å gjøre sentrene attraktive i sine primærog sekundærområder.
1. Hva er nøkkelen til suksess for et kjøpesenter?
2. Hva kjennetegner et godt nærmiljøsenter?
3. Hva blir nytt på senteret deres i den nærmeste
fremtiden?
4. Hvordan ser dere på utviklingen for senteret
i 2013 og videre?
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MANGLERUD SENTER
Senterleder Maria Fjellheim Andersen
1. At de ansatte på senteret har det bra og trives på
jobb er viktig, det smitter over på kundene! Dessuten
må man tilby den rette miksen av butikker.
2. Det at folk som bor og arbeider i nærområdet finner
det de trenger her av ulike butikker er selvsagt viktig.
At man på OBOS-sentrene også er godt dekket når
det gjelder andre servicefunksjoner som for eksempel
tannlege, lege, bank og fysioterapi er viktige
elementer for et godt nærmiljøsenter. For mange
kunder og beboere i nærområdet fungerer dessuten
senteret som en viktig sosial møteplass.
3. Vi får på plass en ny kafé og bakeren får freshet opp
sine lokaler. Cafe Opus åpnet 5. april. Vi får en
helt ny baker: Baker Brun som det er i dag, blir baker
Samson i mai. I tillegg flytter frisøren litt på seg,
Nikita åpner ny salong i større lokaler. Dessuten
innføres jo nå felles gavekort for alle OBOSsentrene, det blir spennende!
4. Vi vil i løpet av de nærmeste to årene foreta en ombygging av deler av 2. etasje. Da vil det komme noen
nye butikker. Alt i alt er vi svært optimistiske på
Manglerud Senters vegne.

TVEITA SENTER
Senterleder Tonje Holm-Fischer
1. Senteret må hele tiden fornye seg og følge med i
tiden. I tillegg er god kommunikasjon og samarbeid
mellom utleier/eiendomssjef, senterledelse, prosjekt
og drift svært viktig for å utvikle sentrene videre
i takt med konkurransesituasjonen og tiden.
2. Våre kjøpesentre ble etablert samtidig med at
boligbyggingen skjøt fart i de samme områdene,
så de som bor i «nabolaget» føler at nærsenteret
er deres. På Tveita opplever vi et stort engasjement
blant kundene som ikke bare handler om shopping,
de ringer om det meste - og det er bare hyggelig!
Mange av senterets ansatte bor også i området, og
treffer igjen naboen som kunde her! Den nære
kontakten med kundene er veldig viktig.

3. Tveita Senter skal markere tiårsjubileet for «reåpningen» i 2003, og det vil kundene merke blant
annet gjennom markedsføring og aktiviteter på
senteret i oktober. Vi lanserer også denne våren et
nytt markedsføringskonsept hvor målet er å skille
seg litt ut i markedet. Det er viktig å tenke fornyelse,
så noe utskifting av butikkmiksen vil det også bli i år.
4. Blant annet med tanke på befolkningsveksten i
Groruddalen med tilhørende boligbygging, er i hvert
fall kundegrunnlaget til stede. Klarer vi i tillegg å
fornye oss i takt med utviklingen og samtidig tiltrekke oss nye generasjoner som kunder, ser vi optimistisk på fremtiden.

LAMBERTSETER SENTER
Senterleder Christina Dal
1. Et grundig forarbeid med markedsundersøkelser og
kartlegging av nedslagsfelt er grunnleggende slik at
man tilpasser butikkmiksen til hva kundene faktisk
ønsker. De riktige dragerne må på plass og man må
sikre at det er et godt kundegrunnlag i forkant.
2. Et godt nærsenter kjennetegnes ved at det blir den
lokale møteplassen for beboerne slik jeg føler det
har blitt på Lambertseter Senter. Vi har en stolthet
på huset, og opplever også at våre kunder er det og at
de føler eierskap til sitt senter. Det er viktig at vi som
sentre legger til rette for våre målgrupper på best
mulig måte slik at de velger oss fremfor konkurrentene.
3. Det åpner et helt nytt og spennende konsept som det
første i Norge som heter «Tasty» på plan 2 før sommeren. De skal selge frozen yoghurt med nye smaker hver uke og delikate toppings. I tillegg er Lambertseter Sør under oppgradering. Her åpner Elixia med
over 2 500 kvadratmeter flott treningssenter.
I tillegg får vi sushi, flere nye butikker og et
annet spennende konsept jeg ikke kan røpe ennå.
4. Senteret har hatt en fantastisk utvikling så langt
og truffet bra med sin markedskommunikasjon.
Budsjettet for 2013 er satt til 960 millioner og jeg
håper vi etter hvert vil nå den magiske 1 milliarden.
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2 531 180 300

2 696 330 459

3 003 841 672

3 203 701 889

2005 2006

2 535 824 934

2004

2 472 567 376

2003

2 294 593 036

2002

2 105 172 242

3. Både Oppsal og Holmlia Senter har behov for
fornyelse og oppgradering for å møte konkurransen
i markedet. For Oppsal Senter ligger forslag til
ny reguleringsplan til behandling i Rådhuset.
For Holmlia Senter sin del er arbeidet med en
ny reguleringsplan så vidt startet.

Omsetningsutvikling kjøpesenter 2002 - 2012

1 894 083 608

2. En god egenskap ved et godt nærmiljøsenter er at
kundene føler et eierskap til kjøpesenteret. Dessuten
er det viktig å være synlige og aktive i nærmiljøet,
som er folks bomiljø. Både for Oppsals og Holmlias
del har vi mye kontakt med lokale velforeninger og
organisasjoner og bidrar aktivt under arrangementer
som for eksempel «Vær stolt-festivalen» på Holmlia.
At vi som kjøpesenter også kan spille en rolle og ha
en viktig funksjon i folks dagligliv i nærområdet
synes jeg er en positiv egenskap.

1 657 068 097

Senterleder Mona Bråten
1. Som senterleder er det også viktig å være synlig i
butikkene, snakke med leietakerne, butikkeierne og
de ansatte.

4. Vi merker at konkurransen er tøff, blant annet øker
internetthandelen, så for oss blir det viktig å gjøre
det vi kan for at sentrene skal være attraktive og
aktuelle alternativer for kundene.

1 445 107 369

Oppsal og Holmlia Senter
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2009
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SATS åpnet 25. oktober 2012 et stort og moderne treningssenter på 2 300 kvadratmeter på Tasta Senter.
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