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Hovedbilde forside: Kontorbygg Portalen Lillestrøm.
Foto: Kenneth Flaten. Ombrekking og trykk: Allkopi AS.
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Høydepunkter for 2016
–
ULVEN AS

CHR. KROGHSGATE 32

OBOS kjøpte hele Ulven i begynnelsen av 2016 og
selskapet ble i desember plassert i divisjon næringseiendom. Eiendommen omfatter 280 mål og
skal utvikles med 3.000 nye boliger, 200.000 kvm.
næringsbygg samtidig som deler av de eksisterende
eiendommene videreføres. Det er igangsatt utbygging av Torgbyggene hvor Bydelsadministrasjonen,
NAV og service og handel vil åpne våren 2017. Bygging av nytt hovedkontor for Loomis er også igangsatt, dette vil stå ferdig i begynnelsen av 2018.

Westerdal åpnet i august sin skolevirksomhet i bygget hvor de har samlokalisert tre høyskoler. Bygget
er på 12.000 kvm og har vært bygget om til skolevirksomhet gjennom 2015/16, byggearbeidene ble
utført av Bunde Bygg AS. Eiendommen eies sammen
med A.B. Nilsen Eiendom AS.

PORTALEN LILLESTRØM
Byggearbeidene for Jernbanegata kvartalet i Lillestrøm ble igangsatt i mars 2015 med Veidekke som
entreprenør. Arbeidene omfatter 144 boliger, et hotell med 220 rom, kontorbygg på 17.000 kvm, 2.500
kvm forretning på bakkeplan og en parkeringskjeller. Næringsdelen skjer i OBOS Forretningsbygg AS
sin regi, boligdelen er et samarbeid mellom OBOS
Nye Hjem AS og Veidekke Boliger AS. Scandic blir
operatør av hotellet. På kontorsiden er 3M, BDO,
DNB og Skatteetaten leietakere, det forhandles med
flere interessenter om resterende arealer. Kontorbygget er ferdig sommeren 2017, boligene er ferdige
til høsten og hotellet åpner ved årsskifte 2017/18.

UTLEIE OG LEDIGHET
Ledigheten i selskapets eiendomsmasse er redusert
gjennom 2016 fra 4,0% til 2,5%. Det er inngått 70
nye kontrakter for et samlet areal på 15.500 kvm
og en årlig leieverdi på kr 22 mill. I tillegg er det forlenget 102 kontrakter for et samlet areal på 26.000
kvm og årlig leieverdi på kr 51,5 mill. Gjennomsnittlig kontraktstid for nye avtaler har vært 4 år.

CECILIE THORESENS VEI 12 – SYMRA TERRASSE
Byggingen av det nye prosjektet startet i august
med bygging av 110 leiligheter og 3.000 kvm nye
butikklokaler. Prosjektet vil bidra til å forsterke
Lambertseter senter som et knutepunkt i bydelen.
Butikkarealene er utleid til Rema1000 og Europris.

LANGBØLGEN 5 – LAMBERTSETER SØR
Ny reguleringsplan for eiendommen ble godkjent.
Prosjektet vil omfatte et nytt bygg på 6.000 kvm.
som er utleid som kontor til Nordstrand Bydel,
med planlagt byggestart våren 2017. Det er i tillegg
godkjent et nytt bygg mot vest langs T-banen med
3.000 kvm nye handelsarealer, 63 leiligheter samt
parkeringshus.

OPPSAL SENTER
Byggearbeidene startet i november 2015 og det nye
bygget er i ferd med å reise seg. Nybygget vil gi 200
nye boliger i regi av OBOS Nye Hjem AS, hvor de
fleste boligene nå er solgt. Det nye senter vil ligge
på gateplan med et samlet areal på 5.000 kvm og
kundeparkering som skal gi et godt handelstilbud
for Oppsal. Det nye sentret vil åpne høsten 2017.
Det arbeides med innhold i sentret og utleie, rundt
70% av leietakerne er avklart.

EIENDOMSKJØP
OBOS-sentrene omsatte i 2016 for over brt 3,8 mrd.
totalt. Dette er en økning på ca 4% fra fjoråret. Økningen var noe over bransjesnitt og viser at sentrene har en sterk forankring i bydelene.

Eiendommen Fanteria som ligger på Fantoft
i Bergen ble kjøpt høsten 2016. Bygget er på 12.400
kvm. med en stor tomt, fullt utleiet og ligger godt
til ved bybanen i Bergen. 50% av aksjene er videresolgt til EGD Eiendom AS i Bergen.

HOTELLER

EIENDOMSSALG

Det har vært nok et godt år for våre hoteller i Bergen. Scandic Byparken Bergen oppnådde et belegg
pr. november som tilsier at året som helhet ender
på samme belegg som i 2015 (73%), samt en gjennomsnittlig rompris på 960 kr (+40 kr). Ørnen Hotell
ligger an til å ende opp med et belegg på nærmere 68%, altså opp 6% fra fjoråret. Gjennomsnittlig
rompris er mer eller mindre uendret på 1021 kr. Hotellmarkedet i Bergen har vært godt, først og fremst
drevet at turisme, men våre hoteller har også dratt
nytte av at Hotell Norge ble stengt for oppussing fra
september.

Hotell 33 AS som var eid sammen med Aspelin
Ramm ble solgt. Etterstadgata 3 AS og Langbølgen
39 AS som vi eide 100% har også blitt solgt. Det
samme har Oppsal Boligtomt AS som består av boligdelen i det nye Oppsal senter, samt Lambertseter
Boligtomt AS som utgjør boligdelen av Symra Terrasse. Vitaminveien 1 AS ble solgt i begynnelsen av
2017.

OBOS-SENTRENE

4 OBOS FORRETNINGSBYGG KONSERN ÅRSBERETNING 2016

Styrets beretning 2016
–
INNLEDNING
OBOS Forretningsbygg AS er et aksjeselskap
som er heleid av OBOS BBL. Selskapet eier
flere datterselskaper og betegnelsen OBOS
Forretningsbygg-konsernet
omtaler
OBOS
Forretningsbygg AS med datterselskaper.
Konsernet har som formål å eie og drive
næringsbygg i Oslo og andre større byer i Norge.
Konsernet skal bidra til at OBOS BBL når sine
mål som boligorganisasjon ved i egen regi eller i
samarbeid med andre å skape merverdier gjennom
utvikling, forvaltning og kjøp/salg av fast eiendom.
Hovedkontorets adresse er Hammersborg Torg 1, Oslo.

MARKEDET I 2016
I markedet viser antall signerte leiekontrakter
for kontorer i Oslo en svak nedgang fra 2015, det
samme gjelder antall kvadratmeter som er leid ut i
2016. Gjennomsnittsleien falt med cirka 3 prosent
i 2016.
I OBOS Forretningsbygg-konsernet utgjør samlet
antall signerte leiekontrakter for kontor og
kjøpesenter i Oslo totalt 183 kontrakter til en verdi
på 95,1 millioner kroner. Andelen kontor utgjør 79
leiekontrakter til en verdi på 40,7 millioner kroner
og tilsvarende ble det signert 104 kjøpesenter
kontrakter til en verdi på 54,5 millioner kroner.
Samlet leieareal for begge segmenter utgjør 53
044 kvadratmeter og dette fordeler seg på 23 665
kvadratmeter som er nye leieforhold og 29 379
kvadratmeter som er reforhandlede leieforhold.
Generelt i kontormarkedet er det sterkt press
på leieprisene i region vest, dette gir kraftig
priskonkurranse i de tilliggende deler av markedet.
Boligmarkedet er fortsatt veldig godt og økt
boligkonvertering/rivning av eldre og urasjonelle
kontorbygg blir søkt gjennomført i attraktive
boligområder der boligprisen er høy.
Markedet for næringsbygg har i 2016 vært godt med
rekordhøyt antall transaksjoner. Det har vært 271

transaksjoner på over 50 millioner kroner. Det er
totalt blitt omsatt for 80,5 milliarder kroner i 2016.
Våre butikklokaler har stort sett vært fullt
utleid i 2016, mens noen kontorlokaler har stått
ledige lenger enn planlagt. Ledigheten i OBOS
Forretningsbygg AS er redusert fra 2,8 prosent
til 1,0 prosent i løpet av 2016. På konsernnivå er
ledigheten redusert fra 4,1 prosent til 3,1 prosent
i 2016. Ulven AS med datterselskap ble i desember
overdratt fra OBOS BBL, og isolerer vi for denne
effekten er ledigheten i konsernet på 2,5 prosent.
Den største ledigheten i konsernet som tidligere
har vært knyttet til kontorbygget på Storo,
samt i byggene Kværnerhallen og Strandveien i
Trondheim, er nå løst.
I følge Kvarud Analyse økte kjøpesenterbransjen
med 3 prosent totalt og i Oslo med 2,3 prosent i
2016. OBOS-sentrene hadde i 2016 en omsetning på
i underkant av 3,8 milliarder kroner. Tre av sentrene;
Lambertseter, Tveita Senter og Manglerud Senter
ligger fortsatt på topp 60 listen over landets største
sentre målt i omsetning. Sentrene hadde en
omsetningsøkning på 4 prosent sammenlignet
med 2015. Dette var over bransjen målt på året.
Eksterne forhold som økende netthandel er med på
å påvirke konkurransesituasjonen. OBOS-sentrene
skal imidlertid være gode på den daglige handelen
og det folk trenger i hverdagen – i tillegg til å være
den hyggelige møteplassen for folk i bydelen.
Omprofileringen til OBOS-sentre og utbyggingen
rundt flere av våre sentre er også positivt for
sentrene når det står ferdig og tilfører nye kunder.

ÅRSREGNSKAPET
Resultat før skatt i 2016 var 1 387,9 millioner kroner,
mot 713,7 millioner kroner i 2015. Resultat etter
skatt utgjorde 1 238,4 millioner kroner, mot 650,5
millioner kroner året før. I tillegg til solid drift har
konsernet i 2016 også hatt en betydelig verdiendring
på investeringseiendom på 793,5 millioner kroner.
Andel av verdiendring på investeringseiendom
i tilknyttede selskaper utgjorde i tillegg 242,7
millioner kroner.
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Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
økte med 75,9 millioner kroner fra 194,0 millioner
kroner til 269,8 millioner kroner i 2016. Dette skyldes
i hovedsak solid drift og noe lavere arbeidskapital.
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var
negativ med 3 186,1 millioner kroner sammenlignet
med negativ kontantstrøm på 325,8 millioner
kroner i 2015. Endringen skyldes i hovedsak kjøp
av Ulven-konsernet. Netto kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter var 2 977,0 millioner kroner.
Opptrekk av intern gjeld til morselskapet OBOS BBL
i forbindelse med kjøp av Ulven er hovedårsaken til
den positive kontantstrømmen.
Totalkapitalen var ved utgangen av året 15 530,4
millioner kroner, sammenlignet med 10 247,1
millioner kroner året før. Egenkapitalandelen per
31. desember 2016 utgjør 43,3 prosent mot 53,6
prosent ved utgangen av 2015.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Morselskapet OBOS Forretningsbygg AS hadde i
2016 et overskudd etter skatt på 509,2 millioner
kroner mot 237,1 millioner kroner i 2015. Styret
foreslår følgende disponering av årsresultatet i
morselskapet:
Overført til annen egenkapital
Avsatt til konsernbidrag
Sum disponert

kr
kr
kr

483 693 412
25 500 000
509 193 412

Egenkapitalen i OBOS Forretningsbygg AS var ved
utgangen av året på 2 978,4 millioner kroner. Dette
gir en egenkapitalandel på 31,9 prosent per 31.
desember 2016.

FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT
I henhold til regnskapslovens § 3-3a er regnskapet
avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til
grunn for antakelsen ligger resultatprognosen for
2017 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 6 491
millioner kroner, en økning på 3 037 millioner
kroner sammenlignet med 2015. Økningen skyldes
oppkjøpet av Ulven-konsernet. Andelen fastrente i
porteføljen var 22 prosent i 2016 mot 59 prosent i
2015. Porteføljens durasjon er 1,5 år i 2016 mot 2,4
år i 2015. Vektet gjennomsnittsrente var 3,1 prosent
i 2016 mot 4,1 prosent i 2015.
Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter i banker
på 300 millioner kroner, og likviditetsrisikoen anses
som lav. I eiendommene er det ledig pantesikkerhet
dersom det skulle bli nødvendig med økt belåning.
Kontantstrømmen i konsernet 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.
Konsernets markedsrisiko består i hovedsak
av
verdiendringer
i
rentesikringer
og
eiendomsporteføljen. Kredittrisikoen for selskapet
ligger i hovedsak i husleierestanser.

EIENDOMSPORTEFØLJEN
Konsernets heleide eiendomsportefølje besto ved
utgangen av 2016 av 71 bebygde eiendommer som
til sammen utgjør 561 000 kvadratmeter inklusive
innendørs parkeringsanlegg. I tillegg har konsernet
flere prosjekter under oppføring som vil stå ferdig
i 2017. Konsernet har også eierinteresser i andre
selskaper, der konsernets andel målt i areal utgjør
83 000 kvadratmeter.
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SELSKAPSSTRUKTUR
OBOS Forretningsbygg AS kjøpte ultimo 2016 alle
aksjer i Ulven AS med tilhørende datterselskaper.

igangsatt med 110 leiligheter og 3 000 kvadratmeter
nye butikker. Ferdigstillelse høsten 2018.

I OBOS Forretningsbygg AS er det gjennomført en
fisjonsfusjon i 2016 og eiendommen Vitaminveien
1A er overført til eget datterselskap.

Over gaten for vårt kjøpesenter på Lambertseter,
har vi sendt inn rammesøknad for bygging av et
kontorbygg på cirka 5 300 kvadratmeter i Langbølgen
1. Dette bygget skal huse bydelsadministrasjon og
tilhørende funksjoner.

Vaktmesteravdelingen i Gårdpass AS ble i 2016
utfisjonert og fusjonert med OBOS Eiendomsdrift
AS. Dette ble gjort for å samle vaktmesterne
i samme selskap og på den måten oppnå et
større miljø og bedre samarbeid innen samme
tjenestetilbudet. Virksomheten vil bli samlokalisert
i en ny lokalisering i Ulvenveien fra april 2018.

Forslag til nye reguleringsplaner for Bogerud
senter og Holmlia senter er under behandling.
Når planene er ferdig behandlet vil arbeidet med
fornying og bygging av nye bolig- og næringsarealer
i disse bydelssentrene starte opp. Etterstadgata
2-4, Turbinveien 2-4, Turbinveien 32 med flere er til
behandling i kommunen.

BYGGEVIRKSOMHET

PERSONALET

På Lillestrøm er det stor aktivitet med utbygging
av Portalen - et prosjekt på 55 000 kvadratmeter
handel, kontor, hotell, parkering og 144 boliger som
skal bygges i samarbeid med OBOS Nye Hjem AS
og Veidekke Eiendom AS. Hotellbygget er leid ut
til Scandic og overtas rundt årsskiftet 2017-2018,
mens kontorbygget tas i bruk allerede fra juni 2017.
Byggeprosessen går etter planen.

OBOS Forretningsbygg-konsernet hadde 109
ansatte ved årsslutt, fordelt på 31 kvinner og 78
menn.

I Christian Krohgs gate 32, som er et 50/50
samarbeid med Anton B. Nilsen Eiendom AS, ble
rehabiliteringen av bygget på 11 300 kvadratmeter
ferdigstilt sommeren 2016. Bygget benyttes til
skoleformål og er i sin helhet leid ut til Westerdals
School of Communication. Byggeprosjektet har
vært en suksess både for utvikler, entreprenør og
leietaker.
På Oppsal ble rivningen av det gamle senteret
startet høsten 2015. Det nye prosjektet er et felles
prosjekt med OBOS Nye Hjem AS og består av 5 000
kvadratmeter handel og 205 leiligheter. Senteret
skal stå ferdig juni 2018. Fremdriften er i henhold
til plan.
I Kværnerbyen er det sendt inn rammesøknad for
nytt kontorbygg i Freserveien på 39 000 kvadratmeter
og forventet oppstart på grunnarbeider våren 2017.
Byggingen av Symra Terrasse på Lambertseter er

Sykefraværet i OBOS Forretningsbygg Konsern
var på 5,0 prosent i 2016, en reduksjon fra 5,2
prosent i 2015. Selskapets arbeidsmiljø er godt.
OBOS BBL-konsernet håndterer arbeidsmiljøutvalg,
samarbeidet med de ansattes organisasjoner
og andre felles personaltiltak på vegne av OBOS
Forretningsbygg Konsern. OBOS arbeider for
å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering på grunn av
kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Konsernet har fokus på helse, miljø og
sikkerhetsarbeidet, ikke bare for egne ansatte men
også i forhold til arbeidet på våre byggprosjekter.
Det har vært fem mindre personskader i OBOS
Eiendomsdrift AS i 2016. Medarbeiderne er tilbake
i jobb.
Det har ikke vært rapportert inn personskader på
våre byggeprosjekt i 2016. H1-verdi er lik null.
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MILJØ

UTSIKTENE FREMOVER

Målsettingen for OBOS Forretningsbygg-konsernet
er å drive virksomhet som ikke forurenser eller
skader det ytre miljøet. Vårt mål er å bygge hus
med en energiklasse bedre enn forskriftskravet.

Norsk økonomi viser tegn til forsiktig bedring
og nedsiderisikoen har blitt mindre. Lav rente
og ekspansiv finanspolitikk vil fortsette å gi
drahjelp til økonomien. Det samme gjelder økte
boliginvesteringer, økte investeringer i kraftsektoren
og i offentlig sektor. Oljeinvesteringene vil
falle videre i 2017, men fallet vil etterhvert
stoppe opp og i 2018 ligger det an til en forsiktig
investeringsoppgang. Sammen med utsikter til
økt oljepris, taler det for en bedring i økonomien
for regionene som har vært hardest rammet av
oljenedturen.

Konsernet startet i 2014 fjerde fase av energisparing.
Dette programmet har som mål å spare 5,4 GWh
per år, og skal sluttrapporteres til Enova i 2017.
Total besparelse ble i 2016 på cirka 39 GWh per år,
mot 35,6 GWh i 2015. Tallene er graddagskorrigerte.
Konsernet har tre pågående byggeprosjekter som
sertifiseres til Breeam-Nor Very Good.
OBOS Forretningsbygg AS, Gårdpass AS og OBOS
Eiendomsdrift AS er miljøfyrtårnsertifisert.
For ytterligere redegjørelse om konsernets
samfunnsansvar vises det til OBOS-konsernets
årsrapport for 2016 som er publisert på www.obos.no.

STYRET OG REVISOR
Styret ble den 18.03.16 endret til:
Styreleder:
Daniel Kjørberg Siraj
Nestleder:
Ove B. Haupberg
Styremedlem:
Arne Baumann
Styremedlem:
Boddvar Kaale
Styremedlem:
Morten Aagenæs
Konsernets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Gårdpass AS er solgt til Vaktmesterkompaniet.
Overdragelsen omfattet hele virksomheten og
selskapets 18 ansatte.
Vitaminveien 1 AS ble 14. februar 2017 solgt for en
eiendomsverdi på kr 523 millioner kroner.

Mens styringsrenten i USA kan bli satt noe opp
fremover, ligger det fortsatt an til lave styringsrenter
i Europa og her hjemme. Hensynet til høy boligprisog gjeldsvekst trekker i motsatt retning. Bankene
har varslet litt høyere utlånsrenter, men lav
styringsrente og lav pengemarkedsrente vil trolig
begrense hvor mye bankene vil sette opp rentene
fremover. Realrenten etter skatt vil øke i forhold
til i fjor, blant annet fordi inflasjonen vil avta som
følge av kronestyrkingen. Realrenten etter skatt vil
likevel være negativ eller tilnærmet null de neste
årene.
En sterkere norsk krone innebærer at norske
bedrifter med utenlandsk konkurranse, bl.a.
turistnæringen, ikke lenger vil få like mye drahjelp
fra bedret kostnadsmessig konkurranseevne. Det
ventes likevel god utvikling for hotellnæringen også
i 2017. Privat konsum ventes å øke noe framover, og
det kan gi positive ringvirkninger for omsetningen
i kjøpesentrene. Tegn til mer optimisme blant
husholdningene, trekker også opp.
Bedring i konjunkturutsiktene taler for at
sysselsettingsveksten kan ta seg forsiktig opp
fremover, noe som er positivt for etterspørselen
etter næringseiendom. Arbeidsmarkedet er fortsatt
preget av store regionale forskjeller, men nå ser det
ut til at ledigheten vil avta også i Rogaland, som har
hatt den største ledighetsøkningen.
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Alt i alt taler mindre makroøkonomisk usikkerhet,
noe høyere sysselsettingsvekst, økt oljepris,
begrenset avkastning på alternative investeringer
og fortsatt god internasjonal interesse for
norsk næringseiendom, for et godt marked
for næringseiendom i 2017. Gapet mellom
direkteavkastningen og lånerentene (yieldgapet)
taler for høyere etterspørsel, både fra lokale og
utenlandske investorer. Prime yield i Oslo i år anslås
til 3,9 prosent for 2017, mens det er utsikter til 10
års swap på 1,75 prosent de neste 12 månedene. Høy
konvertering av kontorarealer til boliger, er med på
å presse leiepriser på kontorlokaler oppover, særlig
i Oslo.

Kundetilfredshet, effektiv drift og et høyt
servicenivå vil være et enda viktigere parameter for
å behold leietakerne og få til nye prosjekter. Dette
vil ha et spesielt fokus i tiden fremover.
For OBOS Forretningsbygg Konsern 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 2016.

For markedet i Oslo ser vi en moderat igangsetting av
nye prosjekter som vil føre til en synkende ledighet
og moderat økning i leieprisene. Kundene har et økt
fokus på miljø og kollektivknutepunkter som blir
høyere vektlagt i valg av lokalisering. Verdiøkningen
som følge av lavere yielder gjennom mange år vil
etter hvert stoppe opp når renteutviklingen snur.
Det digitale skifte og økt netthandel når stadig flere
bransjer og forventes å øke mye også kommende år.
Vi ser en fortsatt vekst på de fleste av konsernets
virksomhetsområder selv om de økte boligprisene
også betyr en økt risiko.

Oslo, 24.04.2017

Daniel Kjørberg Siraj
styreleder

Arne Baumann
styremedlem

Ove B. Haupberg
styremedlem

Boddvar Kaale
styremedlem

Nils Morten Bøhler
adm.direktør

Morten Aagenæs
styremedlem
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Resultatregnskap			
–

				
OBOS Forretningsbygg Konsern (Alle beløp i TNOK)		

Driftsinntekter

2016

2015

Leieinntekter		
Eiendomsdrift		
Andre driftsinntekter		

552 257
142 081
4 828

514 611
139 082
16 061

Sum driftsinntekter		

699 165

669 754

Personalkostnader
Andre driftskostnader
Av- og nedskrivninger

-81 185
-177 344
-16 048

-75 158
-175 779
-5 236

Sum driftskostnader 		

-274 577

-256 174

Driftsresultat før verdiendring
og investeringer i tilknyttede selskaper 		

424 588

413 581

283 788
793 526

33 620
385 808

1 501 902

833 008

Andel av resultat og gevinst ved salg fra tilknyttede selskaper
Verdiendring investeringseiendommer

NOTE

4
5
10

12
11

Driftsresultat 		

Finansinntekter og finanskostnader 				
Netto finanskostnader
Netto verdiendring finansielle instrumenter

6
6

-139 423
25 375

-139 835
20 528

Netto finansposter 		

-114 048

-119 307

Resultat før skattekostnad 		

1 387 854

713 701

Skattekostnad

7

-149 456

-63 216

Resultat etter skatt 		

1 238 398

650 485

Totalresultat:				
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter		

-1 768

Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert
over resultatet i etterfølgende perioder		

-937

-1 768

-937

4

2 502

13 421

”Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert
over resultatet i etterfølgende perioder”		

2 502

13 421

Totalresultat		

1 239 131

662 970

Netto estimatendringer relatert til pensjoner
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Balanse			
–

				
OBOS Forretningsbygg Konsern (Alle beløp i TNOK)		

EIENDELER

NOTE

31.12.16

31.12.15

Goodwill
10
Varige driftsmidler
10
Investeringseiendommer
11
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
12
Fordringer på selskaper i OBOS-konsernet 		
Andre anleggsmidler 		

50 663
196 188
10 941 209
1 070 804
25 000
42 906

60 663
13 087
8 873 988
850 615
15 826
76 140

Sum anleggsmidler		

12 326 771

9 890 318

Varelager
3
Kundefordringer 		
Eiendeler klassifisert som holdt for salg
13
Innskudd i konsernkontoordning i OBOS-konsernet 		
Fordringer på selskaper i OBOS-konsernet 		
Andre omløpsmidler 		
Kontanter og kontantekvivalenter 		

1 476 023
14 000
703 271
498 308
288 524
120 794
102 696

13 025
139 019
5 504
152 002
47 192

Sum omløpsmidler		

3 203 617

356 742

SUM EIENDELER 		 15 530 388 10 247 061

OBOS FORRETNINGSBYGG KONSERN ÅRSBERETNING 2016 11

Balanse
–

				
OBOS Forretningsbygg Konsern (Alle beløp i TNOK)

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

31.12.16

31.12.15

Aksjekapital		
Annen egenkapital		

170 937
6 553 229

170 937
5 319 728

Sum egenkapital		

6 724 166

5 490 665

Pensjonsforpliktelser
4
Utsatt skatt forpliktelser
7
Langsiktig ikke-rentebærende gjeld		
Langsiktige rentebærende gjeld mot selskaper i OBOS-konsernet
8
Langsiktig rentebærende gjeld
8

10 813
1 203 522
17 202
230 084
3 387 323

19 233
1 105 044
13 262
3 419 079

Sum langsiktig gjeld		

4 848 944

4 556 618

Leverandørgjeld		
Betalbar skatt
7
Gjeld klassifisert som holdt for salg
13
Kortsiktig ikke rentebærende gjeld mot selskaper i OBOS-konsernet		
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld		
Kortsiktig rentebærende gjeld mot selskaper i OBOS-konsernet
8
Kortsiktig rentebærende gjeld
8

77 984
34 240
216 756
682 932
71 625
2 367 000
506 741

36 911
43 703
1 273
82 791
35 100

Sum kortsiktig gjeld		

3 957 278

199 778

Sum gjeld		

8 806 222

4 756 396

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 		 15 530 388 10 247 061
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Annen egenkapital
–
OBOS Forretningsbygg Konsern (Alle beløp i TNOK)
Aksjekapital
		

Egenkapital
per 01.12.15

Omregnings- Estimatavvik Annen opptjent Sum annen
Sum
differanser
pensjon
egenkapital
egenkapital egenkapital

170 937

2 705

-17 985

4 672 039

4 656 759

4 827 695

Periodens resultat
Øvrige resultatelementer
i perioden

-

-

-

650 485

650 485

650 485

-

-937

13 421

-

12 484

12 484

Totalresultat for perioden

-

-937

13 421

650 485

662 970

662 970

Kapitalforhøyelse

-

-

-

-

-

-

Egenkapital
per 31.12.15

170 937

1 768

-4 564

5 322 524

5 319 728

5 490 665

Egenkapital
per 01.01.16

170 937

1 768

-4 564

5 322 524

5 319 728

5 490 665

Periodens resultat
Øvrige resultatelementer
i perioden

-

-

-

1 238 398

1 238 398

1 238 398

-

-1 768

2 502

-

733

733

Totalresultat for perioden

-

-1 768

2 502

1 238 398

1 239 131

1 239 131

Avgitt konsernbidrag
Reklassifiseringer

-

-

2 955

-5 630
-2 955

-5 630
-

-5 630
-

170 937

-

893

6 552 336

6 553 229

6 724 166

Egenkapital
per 31.12.16
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Kontantstrømoppstilling 2016
–

					

OBOS Forretningsbygg Konsern (Alle beløp i TNOK)

		

2016

2015

Resultat før skatt		
Netto finansposter		
Av- og nedskrivninger		
Urealisert verdiendring investeringseiendommer		
Resultat fra tilknyttede selskaper		
Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag		
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
Betalte renter		
Mottatte renter		
Betalte skatter		

1 387 854
114 048
16 048
-793 526
-283 788
-2 059
11 785
-39 147
-154 452
15 078
-2 011

713 701
119 307
5 236
-385 808
-33 620
6 000
-88 527
-146 201
5 087
-1 201

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		

269 830

193 975

Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
Innbetalinger ved avgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
Inn-/utbetalinger ved tilgang/avgang av aksjer og andre verdipapirer		
Utbetalinger ved tilgang av selskap, fratrukket kontanter overtatt		
Innbetalinger ved avgang av selskap, fratrukket kontanter avhendet		
Netto kontantstrøm fra investeringer i tilknyttede selskaper		

-619 528
47 627
192
-2 865 495
231 802
19 306

-387 468
40 129
74 350
-52 784

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		

-3 186 095

-325 773

Netto opptrekk og nedbetaling av banklån og andre gjeldsposter		
255 575
Netto opptrekk og nedbetaling av lån og andre mellomværende med eier 		
2 721 412
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag			

186 220
-15 674
-32 130

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		

2 976 986

138 416

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		

60 721

6 618

Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden		

47 192

40 573

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang		

107 913

47 192

Hvorav kontanter og kontantekvivalenter klassifisert som holdt for salg		

5 217

-

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang		

102 696

47 192
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Noter 2016
–
OBOS Forretningsbygg Konsern

NOTE 1: GENERELL INFORMASJON, GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE,
REGNSKAPSPRINSIPPER OG ENDREDE REGNSKAPSPRINSIPPER
GENERELL INFORMASJON
OBOS Forretningsbygg AS er et norsk aksjeselskap
etter aksjeloven av 13. juni 1997 og er eid av
OBOS BBL. Selskapets hovedkontor har adresse
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo.
OBOS Forretningsbygg AS har som formål å eie og
drive næringsbygg i Oslo og andre større byer i og
utenfor Norge. Konsernet skal bidra til at eier OBOS
BBL når sine mål som boligorganisasjon.
Konsernregnskapet for 2016 er avlagt i henhold
til Regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om
forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet
3. november 2014 og er første gang forenklet IFRS
anvendes ved utarbeidelse av konsernregnskapet.
Forenklingsregelen i IFRS 1.D16 er benyttet. Forenklet
IFRS innebærer at regnskapsføring og måling følger
internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), mens
presentasjon og noteopplysninger er i henhold til
norsk regnskapslov og god regnskapsskikk (GRS).
Konsernet har anvendt tillatte forenklinger fra
innregnings- og vurderingsreglene i IFRS relatert
til utbytte og konsernbidrag (IAS 10.12-13 og
IAS 18.30), som regnskapsføres i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser (GRS).
Dette konsernregnskapet ble godkjent av styret 24.
april 2017.
Alle tall er i tusen norske kroner dersom ikke
annet er oppgitt. Som følge av avrundinger, kan det
forekomme at tall og prosenter ikke summeres opp
til totalen.

GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet
omfatter
morselskapet
OBOS Forretningsbygg AS og datterselskaper.
Datterselskaper er alle enheter konsernet har
kontroll over. Kontroll oppstår når konsernet
er utsatt for eller har rettigheter til variabel
avkastning fra sin investering i enheten og har
evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom
sin innflytelse over enheten. Kontroll vil normalt
foreligge når konsernet har en stemmeandel på
mer enn 50 %. For oversikt over datterselskapene
henvises det til note 9 i morselskapets årsregnskap
for
2016.
Konserninterne
transaksjoner,
mellomværende og urealiserte gevinster og tap
elimineres i konsernregnskapet.

Ved
virksomhetssammenslutninger
anvendes
oppkjøpsmetoden.Vederlaget måles til virkelig verdi.
Betingede vederlag og ervervede identifiserbare
eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser innregnes
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utgifter
knyttet
til
virksomhetssammenslutninger
kostnadsføres når de påløper. Ved trinnvise
oppkjøp måles eierandelen fra tidligere kjøp på
nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med
verdiendringen ført over resultatet. Ved overtakelse
av en eiendel eller en gruppe av eiendeler som ikke
utgjør en virksomhet, innregnes anskaffelseskost,
inklusive
transaksjonskostnader,
fordelt
på
de individuelle identifiserbare eiendelene og
forpliktelsene i henhold til virkelig verdi.
Valutaomregning
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner
(NOK), som også er OBOS Forretningsbygg AS’
funksjonelle valuta. Konsernet har i perioden
hatt en rapporteringsenhet med funksjonell
valuta i norske kroner. Transaksjoner i utenlandsk
valuta i det enkelte konsernselskapet innregnes
initielt i den funksjonelle valutaen til kursen
på transaksjonsdagen. Eiendeler og gjeld i
utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta
basert på kursen på rapporteringsdatoen. Alle
valutadifferanser innregnes i resultatregnskapet.
På rapporteringsdatoen omregnes eiendeler
og gjeld i utenlandske enheter til norske
kroner med kursen oppgitt av Norges Bank
på
rapporteringsdatoen.
Resultatregnskapene
omregnes til gjennomsnittskurser basert på
daglige oppgitte kurser fra Norges Bank gjennom
året. Omregningsdifferansene innregnes som en
separat del av øvrige resultatelementer inntil
nettoinvesteringen avhendes, da de innregnes i
resultatregnskapet.

REGNSKAPSPRINSIPPER
DRIFTSINNTEKTER
Inntekter fra utleie av eiendom
Leieinntekter fra utleie av investeringseiendom
og annen næringseiendom inntektsføres lineært
over avtalt leieperiode. Eventuelle leierabatter
eller leiefritak periodiseres tilsvarende over avtalt
leieperiode. Ved kontraktsoppsigelse inntektsføres
avtalt oppsigelsesbeløp når kunden har flyttet ut
av lokalene.
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Leietakere i kjøpesentre og hoteller betaler leie
basert på leietakers årlige omsetning, kombinert
med en minimumsleie. Dersom en viss omsetning
nås, beregnes omsetningsbasert leie etter avtalte
prosentsatser.
Eiendomsdrift
Konsernet leverer flere ulike tjenester som
forvaltning av bygninger og eiendom og generell
eiendomsdrift. Disse inntektsføres løpende når
tjenesten er utført for kunden eller periodiseres
over avtalt kontraktsperiode.

PENSJONSKOSTNADER
Konsernet har ulike pensjonsordninger for
ansatte som omfatter både ytelsesbaserte og
innskuddsbaserte pensjonsordninger.
Ytelsesordning
Ytelsesbaserte
pensjonsordninger
vurderes
til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser
som
regnskapsmessig
anses
opptjent
på
balansedagen.
Pensjonsmidler
vurderes
til
virkelig verdi. Konsernets fonderte ytelsesbaserte
pensjonsordninger ble i 2016 avviklet, se note 4 for
tallmessig virkning av avviklingen. Gjenværende
usikrede ordninger er knyttet til ledende ansatte
med lønn over 12G.
Periodens
kostnad
ved
pensjonsopptjening
innregnes som personalkostnad. Denne kostnaden
inkluderer økning i pensjonsforpliktelsen som
følge av opptjening i inneværende år, endringer,
avkortning og oppgjør. Netto rentekostnad
beregnes ved å benytte diskonteringsrenten
på netto pensjonsforpliktelse og virkelig verdi
av pensjonsmidler. Denne kostnaden er også
inkludert i personalkostnad i resultatregnskapet.
Estimatavvik og endringer, som består av
aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på
pensjonsmidlene utover resultatført avkastning,
innregnes i øvrige resultatelementer som en del av
totalresultatet. Estimatavvik og endringer blir ikke
reklassifisert over resultatet i senere perioder.
Pensjonsforpliktelsen blir beregnet av en uavhengig
aktuar som anvender en lineær opptjeningsmetode
på bakgrunn av estimater og antagelser, hvorav
diskonteringsrenten er den mest vesentlige.
Veiledningen fra Norsk Regnskapsstiftelse legges
til grunn.
Innskuddsordning
Konsernet er underlagt lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Pensjonsordningene er i tråd med
denne. Innskuddsordningen ivaretas gjennom
privat administrerte forsikringsplaner for pensjon

på obligatorisk og avtalemessig basis. Konsernet
betaler et årlig tilskudd til den enkelte ansattes
kollektive pensjonssparing på 5 % av lønn mellom
1G og 6G, og 8 % av lønn mellom 6G og 12G. Konsernet
har
ingen
ytterligere
betalingsforpliktelser
etter at innskuddene er betalt. Premie inklusive
arbeidsgiveravgift kostnadsføres når de påløper.
Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en
eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller
redusere fremtidige innbetalinger.

INNTEKTSSKATT
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på
årets skattepliktige inntekt) og utsatt skatt.
Betalbar skatt innregnes til det beløpet som
forventes å bli betalt ut fra skattepliktig inntekt
i konsoliderte regnskaper. Andel resultat fra
tilknyttede selskaper er regnskapsført etter skatt.
Utsatt skatt i balansen er beregnet på forskjeller
mellom
konsoliderte
regnskapsmessige
og
skattemessige verdier på eiendeler og gjeld.
Skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes
mot skatteøkende midlertidige forskjeller så fremt
de kan nettoføres innenfor samme skatteregime.
Utsatt skattefordel blir balanseført i den grad det
er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil
foreligge der de skattereduserende midlertidige
forskjellene kan utnyttes. Utsatt skatt beregnes
basert på skattesatser som i det alt vesentligste er
vedtatt på balansedagen.
Eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt
er regnskapsført direkte mot egenkapitalen
i den grad skattepostene relaterer seg til
egenkapitaltransaksjoner.

INVESTERINGSEIENDOMMER
Eiendom som ikke benyttes av konsernet og som
er anskaffet for å oppnå langsiktig avkastning i
form av leieinntekter, verdistigning eller begge
deler, klassifiseres som investeringseiendom.
Investeringseiendommer verdsettes til virkelig verdi
og består av bygninger og tomter. På kjøpstidspunktet
verdsettes investeringseiendom til anskaffelseskost
inkludert transaksjonskostnader. I etterfølgende
perioder regnskapsføres investeringseiendom til
virkelig verdi. Virkelig verdi av investeringseiendom
reflekterer blant annet leieinntekter fra inngåtte
leiekontrakter og forutsetninger om fremtidig
leienivå basert på nåværende markedssituasjon.
Verdsettelsesmetoden er basert på neddiskontering
av eiendommens forventede netto kontantstrøm
med markedets avkastningskrav. Videre blir
det tatt hensyn til et inntektsfradrag basert
på forventet ledighet, forventede påkostninger
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og
normale
driftskostnader.
Endringer
i
virkelig verdi resultatføres som «Verdiendring
investeringseiendommer».
Utgifter knyttet til eiendommen tillegges
investeringseiendom i balansen dersom det er
sannsynlig at disse gir opphav til fremtidige
økonomiske fordeler og utgiften kan måles pålitelig.
Andre utgifter til reparasjon og vedlikehold
resultatføres i den perioden de påløper.
Investeringseiendom under oppføring innregnes
også i byggeperioden til virkelig verdi til fullføring
fratrukket gjenstående byggekostnader. Dersom
virkelig verdi av en investeringseiendom under
oppføring ikke kan måles pålitelig, måles
eiendommen til anskaffelseskost frem til virkelig
verdi kan måles på en pålitelig måte eller til
eiendommen er ferdigstilt.
Konsernet reklassifiserer en eiendom til eller
fra investeringseiendom når en dokumenterbar
bruksendring har funnet sted. Det kan være
relatert til at eiendommen ikke lenger benyttes i
konsernets egen virksomhet eller at eiendommen
omreguleres til boligformål.

VARELAGER
Konsernet besitter tomter for utviklingsformål.
Tomter som er anskaffet med henblikk på utvikling
og oppføring av boliger for salg er en innsatsfaktor
i
konsernets
produksjon/varekretsløp
og
klassifiseres som varebeholdning.
Tomtene er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi basert på ledelsens
estimat over fremtidig utviklingspotensiale for
tomten. Virkelig verdi av tomter er basert på
konkrete, individuelle vurderinger. Estimater
inneholder vurderinger av blant annet reguleringsog markedsmessige forhold. Konsernet foretar
årlig, eller oftere om det foreligger indikasjoner på
verdifall, en intern verdivurdering av alle tomter i
porteføljen.
Anskaffelseskost er virkelig verdi av vederlaget
på
overtakelsestidspunktet.
Betingede
vederlag
innregnes
til
virkelig
verdi
på
overtakelsestidspunktet, og eventuell endring
innregnes som en justering av anskaffelseskost.
Kjøpte tomter innregnes som varelager og eventuell
forpliktelse inngår i regnskapslinjen «Annen
kortsiktig ikke-rentebærende gjeld».
En vanlig modell ved bygging av boliger for borettslag
er at tomten selges til borettslaget før byggingen

igangsettes. Regnskapsmessig anses imidlertid ikke
tomten realisert og den inntektsføres i samsvar
med fullført kontraktsmetode på lik linje med
byggeprosjektet. Tomter solgt til privatpersoner
anses realisert på transaksjonstidspunktet.
Boligbyggingen i konsernet skjer via Ulven AS og
tilhørende datterselskaper. Boligprosjekter skjer i
egenregi, hvor konsernet kontrollerer og utvikler
et tomteområde gjennom hele verdikjeden fra
tomtekjøp, via tomteregulering til utbygging av
infrastruktur, oppføring og salg av boliger. Tomt
med bolig overleveres samlet etter ferdigstillelse av
boligen.
Boligprosjekter under oppføring i egenregi
balanseføres
til
anskaffelseskost
eller
til
estimert netto realisasjonsverdi om denne
er
lavere. Prosjektkostnader
aktiveres
fra
tidspunktet for godkjennelse av reguleringsplan.
Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte
relatert til prosjektene og en andel av faste og
variable indirekte kostnader påløpt i foretakets
administrasjon som er direkte henførbare til
prosjektet. Allokering av indirekte kostnader er
basert på en normal kapasitetsutnyttelse. Salgsog markedsføringskostnader er ikke gjenstand
for aktivering, men kostnadsføres løpende.
Rentekostnader
relatert
til
boligprosjekter
i produksjon, aktiveres løpende og inngår i
anskaffelseskost fra tidspunktet for byggestart og
frem til oppgjør for boligene mottas. Inntekt og
fortjeneste på salg av boligprosjekter innregnes
i resultatregnskapet først når en bolig er ferdig
produsert og kontraktsmessig overlevert til
kjøper. For identifiserte tapsprosjekter foretas
det avsetning for hele det forventede tapet. Beste
estimat for garantikostnader avsettes når boligen
er ferdigstilt og kontraktsmessig overlevert til
kjøper.
Konsernet har som hovedprinsipp at minimum 50
% av salgsgrad målt i verdi skal være oppnådd før
beslutning om byggestart tas. Dersom et prosjekt
igangsettes før 50 % forhåndssalg er oppnådd, vil
hovedrisikoen primært være hvorvidt resterende
boliger i produksjon blir solgt. Når produksjon av
et boligprosjekt er igangsatt er det begrenset risiko
relatert til størrelsen på byggekostnadene, da de
fleste sentrale innkjøp inngås på et tidlig tidspunkt
i byggefasen. Innbetalte forskudd fra kunder inngår
i ”Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld”.
Ferdigstilte, men usolgte boliger, balanseføres i
varelageret til anskaffelseskost eller estimert netto
realisasjonsverdi om denne er lavere.
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VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
Anskaffelseskost inkluderer utgifter for å anskaffe
eller utvikle eiendelen, for kvalifiserende eiendeler
kapitaliseres
renter.
Næringseiendom
som
klassifiseres som investeringseiendom i henhold til
IAS 40 er ikke en del av varige driftsmidler.
Varige driftsmidler består i hovedsak av
bygninger og tomter som ikke defineres
som
investeringseiendom,
maskiner,
annet
produksjonsutstyr eller varelager.
Konsernet avskriver eiendelene fra tidspunktet
eiendelene er tilgjengelig for bruk. Avskrivningene
reduserer regnskapsført verdi av eiendelene.
Tomter avskrives ikke. Estimert utnyttbar levetid,
avskrivningsmetode og restverdi vurderes årlig. Det
benyttes lineære avskrivninger, da dette anses best
å reflektere forbruket av eiendelene. Restverdien
anslås til null for de fleste eiendeler. Reparasjoner
og vedlikehold innregnes i resultatregnskapet som
andre driftskostnader når de påløper.
Benyttede avskrivningstider er:
Bygninger			50-100 år
Tekniske installasjoner i bygninger 20 år
Transportmidler			5 år
Inventar/Maskiner			3-5 år
Gevinst eller tap ved avgang av varige driftsmidler
beregnes
som
differansen
mellom
netto
salgsinntekt og eiendelens regnskapsførte verdi, og
klassifiseres som del av «Andre driftskostnader» i
resultatregnskapet.

GOODWILL OG NEDSKRIVNINGSVURDERINGER
Goodwill anses å ha ubestemt levetid og
amortiseres ikke. Goodwill er gjenstand for årlig
nedskrivningsvurdering.
For goodwill vurderer konsernet årlig om det
foreligger indikasjoner på verdifall. Goodwill
ervervet
ved
virksomhetssammenslutninger
er allokert til individuelle eller grupper av
kontantgenererende enheter. Er indikasjoner på
verdifall til stede, estimeres det gjenvinnbare
beløpet for de kontantgenererende enhetene for å
beregne eventuell nedskrivning.
Det gjenvinnbare beløpet er det høyeste av
netto salgsverdi og bruksverdi. Ved vurdering av
bruksverdi neddiskonteres estimerte fremtidige
kontantstrømmer etter skatt til nåverdi ved
hjelp av en diskonteringssats etter skatt.

Bruksverdiene ville ikke ha endret seg vesentlig
med kontantstrømmer og diskonteringsrenter før
skatt. Fremtidige kontantstrømmer som legges
til grunn ved beregningen er basert på ledelsens
beste estimater av fremtidig inntjening i de
kontantgenererende enheter. Diskonteringsrenten
(WACC) er beregnet ut fra risikofri rente (10-årig
statsobligasjonsrente), observert meravkastning
i markedet, bransjespesifikk risikopremie og
konsernets
finansiering.
Denne
reflekterer
nåværende markedsvurderinger som er spesifikke
for den kontantgenererende enheten som eiendelen
tilhører.
Hvis
det
gjenvinnbare
beløpet
for
en
kontantgenererende enhet anslås å være lavere
enn regnskapsført verdi, reduseres regnskapsført
verdi for den kontantgenererende enheten til
gjenvinnbart beløp. Goodwill nedskrives først,
deretter fordeles nedskrivningen på øvrige eiendeler.
Verdifallet innregnes i resultatregnskapet. Hvis
et verdifall senere blir reversert, økes regnskapsført verdi av den kontantgenererende enheten
til oppdatert estimat av gjenvinnbart beløp,
men begrenset til den verdien som ville vært
innregnet hvis den kontantgenererende enheten
ikke hadde vært nedskrevet i tidligere perioder.
Reversering
av
nedskrivning
innregnes
i
resultatregnskapet.

INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet
har en betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse
foreligger i de fleste tilfeller når konsernet har
mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital
gjennom eierskap eller avtaler. Betydelig innflytelse
innebærer at konsernet tar del i strategiske
avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å
kontrollere disse avgjørelsene.
En investering i felleskontrollert ordning er en
kontraktsmessig avtale der konsernet og en eller
flere parter påtar seg en økonomisk aktivitet
som er underlagt felles kontroll. Felles kontroll
foreligger bare når strategiske, finansielle og
operasjonelle beslutninger krever enstemmighet
mellom
partene
som
deler
kontroll.
Felleskontrollerte ordninger defineres enten som
felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollert virksomhet. Konsernet har ingen
felleskontrollerte driftsordninger. Felleskontrollert
virksomhet er en felleskontrollert ordning hvor
to eller flere parter som har felles kontroll over
ordningen har rettigheter til ordningens netto
eiendeler.
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Investeringer
i
tilknyttede
selskaper
og
felleskontrollert virksomhet innregnes etter
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig
innflytelse eller felles kontroll oppnås og inntil
slik innflytelse eller kontroll opphører. Etter
egenkapitalmetoden innregnes anskaffelseskost
i balansen justert for konsernets andel av
totalresultatet og fratrukket eventuelle utdelinger.
Ved førstegangsinnregning vurderes tilknyttede
selskap og felleskontrollert virksomhet til
anskaffelseskost.
Anskaffelseskost
inkluderer
goodwill og andre merverdier identifisert på
kjøpstidspunktet. Goodwill relatert til det
tilknyttede selskapet og den felleskontrollerte
virksomheten avskrives ikke. Konsernets andel
av nettoresultatet i tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet resultatføres på egen
linje innenfor driftsresultatet i resultatregnskapet.
Selskapsregnskapene i tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet omarbeides når det er
nødvendig for å tilpasse regnskapsprinsippene til
konsernets prinsipper.
Regnskapet for enkelte investeringer er ikke
tilgjengelig ved avleggelse av konsernregnskapet.
For disse estimeres konsernets resultatandel basert
på beste tilgjengelige informasjonsgrunnlag.
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen
i et tilknyttet selskap eller felleskontrollert
virksomhet, reduseres konsernets balanseførte
verdi til null og ytterligere tap innregnes
ikke med mindre konsernet har påtatt seg
juridiske
eller
underforståtte
forpliktelser
eller foretatt utbetalinger på vegne av disse
tilknyttede selskapene eller felleskontrollerte
virksomhetene.

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE OMLØPSMIDLER
Kundefordringer oppstår ved salg av varer eller
tjenester innenfor den ordinære driftssyklusen
til konsernet. Kundefordringer klassifiseres som
omløpsmidler. Andre fordringer klassifiseres som
omløpsmidler dersom oppgjør forventes innen tolv
måneder. Fordringer måles til virkelig verdi ved
førstegangsinnregning. Ved etterfølgende måling
vurderes fordringer til amortisert kost, fratrukket
avsetning for inntrufne tap. Normalt er løpetiden så
kort at nominell verdi gir en tilstrekkelig nøyaktig
tilnærming til amortisert kost.
Kundefordringer er redusert med avsetninger til
estimert tap basert på konkrete vurderinger av
den enkelte kundes evne og vilje til å gjøre opp
sin gjeld i henhold til avtale. Spesifikke fordringer

nedskrives når ledelsen anser at de ikke lenger kan
inndrives helt eller delvis.

LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer
eller tjenester som er levert fra leverandørene til
den ordinære driften. Leverandørgjeld klassifiseres
som kortsiktig og måles til virkelig verdi ved
førstegangsinnregning. Ved etterfølgende måling
vurderes leverandørgjeld til amortisert kost.
Normalt er løpetiden så kort at nominell verdi gir
en tilstrekkelig nøyaktig tilnærming til amortisert
kost.

EIENDELER OG GJELD KLASSIFISERT
SOM HOLDT FOR SALG
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler
og gjeld blir klassifisert som holdt for salg når
balanseført beløp i hovedsak vil bli realisert ved en
salgstransaksjon og et salg er vurdert som svært
sannsynlig. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg
og salget må være forventet gjennomført innen
ett år fra balansedato. I konsernets oppstilling av
finansiell stilling presenteres relevante eiendeler
og forpliktelser som henholdsvis Eiendeler holdt
for salg og gjeld holdt for salg fra tidspunktet
kriteriene for holdt for salg er oppfylte. Måling skjer
til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi
fratrukket salgsutgifter.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter
den indirekte metode. Kontantstrømoppstillingen
viser
konsernets
samlede
kontantstrøm
fordelt
på
operasjonelle, investeringsog
finansieringsaktiviteter.
Innbetalinger
og
utbetalinger vises separat for investerings- og
finansieringsaktiviteter,
mens
operasjonelle
aktiviteter inkluderer både kontant- og ikkekontantlinjer. Mottatte og betalte renter og mottatt
utbytte klassifiseres som del av operasjonelle
aktiviteter.

ENDREDE REGNSKAPSPRINSIPPER
OG KLASSIFISERINGER I 2017 OG FREMOVER
På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet
for 2016 var følgende viktige standarder og
fortolkninger utgitt, men ikke tatt i bruk:
IFRS 9 Finansielle instrumenter (i kraft fra 1. januar
2018) omhandler klassifikasjon, måling og
innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser,
samt sikringsbokføring. Den erstatter de deler av
IAS 39 som omhandler tilsvarende problemstillinger.
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Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres
i tre kategorier: virkelig verdi over utvidet resultat,
virkelig verdi over resultatet og amortisert kost.
Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning
av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av
enhetens forretningsmodell for styring av sine
finansielle instrumenter og karakteristikken av
kontantstrømmene til det enkelte instrumentet.
Egenkapitalinstrumenter skal i utgangspunktet
måles til virkelig verdi over resultatet. Foretaket
kan velge å presentere verdiendringene over
utvidet resultat, men valget er bindende, og ved
senere salg kan ikke gevinst/tap reklassifiseres
over resultatet. Verdifall som skyldes kredittrisiko
skal nå innregnes basert på forventet tap i stedet
for dagens modell der tap må være pådratt. For
finansielle forpliktelser viderefører standarden
stort sett kravene i IAS 39. Den største endringen er
at i tilfeller der virkelig verdi-opsjonen er tatt i bruk
for en finansiell forpliktelse, skal endringer i virkelig
verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko
innregnes i utvidet resultat.
Konsernets foreløpige vurdering, men ikke fullt ut
konkludert, på virkningen av IFRS 9 er at de ikke vil
ha vesentlig betydning for resultatregnskapet eller
finansielle stilling.
IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter (i kraft fra 1.
januar 2018) omhandler inntektsføring. Standarden
fordrer en inndeling av kundekontrakten i de
enkelte ytelsesplikter. En ytelsesplikt kan være en
vare eller en tjeneste. Inntekt regnskapsføres når en
kunde oppnår kontroll over en vare eller tjeneste,

og dermed har muligheten til å bestemme bruken
av og kan motta fordelene fra varen eller tjenesten.
Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAS
11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger,
herunder IFRIC 15.
Konsernets foreløpige vurdering, men ikke fullt ut
konkludert, på virkningen av IFRS 15 er at den ikke
vil ha vesentlig betydning for resultatregnskapet
eller finansielle stilling.
IFRS 16 Leieavtaler (i kraft fra 1. januar 2019, men
ikke godkjent av EU) omhandler nye prinsipper for
leietakere. Standarden erstatter IAS 17 Leieavtaler.
Dette vil resultere i at nesten alle leieavtaler
vil bli balanseført, ettersom skillet mellom
finansiell og operasjonell leieavtale fjernes. Etter
den nye standarden, vil både en eiendel (retten
til å benytte det leide objektet) og en finansiell
forpliktelse (verdien av fremtidige leiebetalinger)
balanseføres. Unntakene er kortsiktige leieavtaler
eller leieavtaler av lav verdi. For utleier vil det trolig
ikke være noen vesentlige endringer i forhold til
dagens regnskapsføring, med unntak av fremleie
av eiendom der utleie oftere vil bli vurdert som
finansiell utleie.
Konsernet har ikke fullt ut konkludert på virkningen
av IFRS 16.
Det er ingen andre standarder eller fortolkninger
som ikke er trådt i kraft som forventes å gi en
vesentlig påvirkning på konsernregnskapet.
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NOTE 2: SENTRALE REGNSKAPSVURDERINGER OG ESTIMATUSIKKERHET
Regnskapsavleggelse i henhold til forenklet IFRS
fordrer at ledelsen foretar vurderinger, estimater
og antakelser av betydning for rapporterte beløp for inntekter, kostnader, eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser ved utløpet
av rapporteringsperioden. Konsernets anvendelse
av regnskapsprinsipper og estimater evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre
faktorer samt de antagelser og forventninger knyttet til fremtiden ledelsen anser som mest sannsynlige på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Det
vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede anvendelser
og estimater og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.

presentasjonen av konsernets økonomiske stilling
og resultater er følgende:
Investeringseiendom
Konsernets investeringer i næringseiendom som
klassifiseres i henhold til IAS 40 Investeringseiendom
innregnes til virkelig verdi. Det henvises til note 11
Investeringseiendommer for redegjørelse av estimert markedsverdi.
Nedskrivningstesting av goodwill
Konsernet gjennomfører årlige nedskrivningsvurderinger av goodwill. Vurderingene baseres på
ledelsens beste estimater for fremtidig inntjening
i de kontantgenerende enhetene. Det henvises til
note 10 for redegjørelse av bokført goodwil.

Sentrale regnskapsestimater ledelsen har vurdert i

NOTE 3: VESENTLIGE TRANSAKSJONER
Nedenfor omtales i kortform de vesentligste transaksjoner som er gjennomført i regnskapsperioden.

2016:
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 31. desember
2016 en avtale med OBOS BBL om å overta 100 % av
aksjene i selskapet Ulven AS, med tilhørende selskaper, for et kontantvederlag på omtrent 2 868 millioner
kroner. OBOS sin målsetning med området på 280 mål
er å utvikle en ny bydel med inntil 3 000 boliger og
næringsarealer for inntil 5 000 arbeidsplasser.
Transaksjonen vurderes som kjøp av eiendeler. Merverdiallokeringen av identifiserbare eiendeler og gjeld
på oppkjøpstidspunktet ga en merverdi på omtrent
1,7 milliarder kroner. Av disse merverdiene er omtrent
1,4 milliarder kroner henført til tomter for boligutvikling/varelager og omtrent 0,3 milliarder kroner til investeringseiendom. Ulven-konsernet hadde en omsetning på 121 millioner kroner i 2016 og et resultat før
skatt på 77 millioner kroner etter IFRS.
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 1. oktober 2016
en avtale om å overta 100 % av aksjene i selskapet
Fanteria AS for et kontantvederlag på 50 millioner
kroner. Transaksjonen vurderes som kjøp av eiendeler.
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 13. september
2016 en avtale om å selge sin eierandel på 50 % av
aksjene i det tilknyttede selskapet Hotell 33 AS til Hadrian Eiendom AS for et kontantvederlag på 53 millioner kroner.

OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 31. august 2016
en avtale om å selge 100 % av aksjene i det heleide
datterselskapet Boligtomt Lambertseter AS til OBOS
Nye Hjem AS for et kontantvederlag på 97 millioner
kroner.
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 21. juni 2016 en
avtale om å selge 100 % av aksjene i det heleide datterselskapet Boligtomt Oppsal AS til OBOS Nye Hjem
AS for et kontantvederlag på 152 millioner kroner.
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 21. januar 2016
en avtale om å selge 100 % av aksjene i det heleide
datterselskapet Langbølgen 39 AS til OBOS Nye Hjem
AS for et kontantvederlag på 55 millioner kroner.

2015:
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 21. oktober
2015 en avtale om å selge 100 % av aksjene i det heleide datterselskapet Portalen Boligtomt AS til Portalen
Lillestrøm bbl for et kontantvederlag på 54 millioner
kroner.
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 11. september
2015 en avtale om å selge 100 % av aksjene i det heleide datterselskapet OBOS Ammerudveien AS til Tellus Eiendom AS for et kontantvederlag på 85 millioner
kroner.
OBOS Forretningsbygg AS inngikk den 26. januar 2015
en avtale med COOP Eiendom AS om å overta de resterende 50 % av aksjene i selskapet Jernbanegata
Lillestrøm AS for et kontantvederlag på 62 millioner
kroner. Transaksjonen vurderes som kjøp av eiendeler.
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NOTE 4: PERSONALKOSTNADER, PENSJONSKOSTNADER
OG YTELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Spesifikasjon av lønnskostnader:
(Beløp i tusen kroner)
2016
Lønn og feriepenger
-68 928
Arbeidsgiveravgift
-10 227
Pensjonskostnader
345
Andre personalkostnader
-2 375
Sum personalkostnader
-81 185

2015
-61 351
-8 871
-2 434
-2 502
-75 158

Sammenstilling av lønn og ytelser
for adm. direktør:
2016
2015
Lønn
1 838 000 1 524 000
Bonus
395 000
395 000
Annet
116 000
176 000
Pensjonspremie
ordinær avtale
203 000
112 000
Sum
2 552 000 2 207 000
Administrerende direktør mottar ikke lønn eller
styrehonorar fra øvrige datterselskaper. Utbetalt
styrehonorar til de eksterne styremedlemene var
kr. 200 000. Styreleder og interne styremedlemmer
hever lønn i morselskapet OBOS BBL.
Antall ansatte i
OBOS Forretningsbyggkonsernet:
2016
Menn
78
Kvinner
31
Sum
109
Gjennomsnittlig
antall årsverk
109

2015
71
24
95
95

Hovedforutsetninger benyttet
i beregning av netto
pensjonsforpliktelse
2016
2015
Forventet avkastning påpensjonsmidler/
diskonteringsrente
2,60 %
2,70 %
Forventet lønnsvekst
2,25 %
2,50 %
Forventet årlig regulering
folketrygd grunnbeløp (G)
2,25 %
2,25 %
Forventet årlig regulering
utbetaling av pensjoner
0,00 %
0,00 %
Dødelighetstabell
K2013BE
K2013BE
Uførhetstabell
KU
KU

(Beløp i tusen kroner)
Pensjonskostnad:
2016
Nåverdi av årets
pensjonsopptjening
-1 639
Rentekostnader
på netto forpliktelse
-492
Effekter fra avvikling
av pensjonsordning
4 697
Administrasjonskostnader
-31
Arbeidsgiveravgift
432
Andre effekter
528
Netto påløpt pensjonskostnad
fra ytelsesordninger
3 496
Kostnader knyttet
til innskuddsbasert ordning -3 150
Total pensjonskostnad
345

2015
-2 414
-921
-65
-478
3 158
-719
-1 714
-2 434

Konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen som tilbys er i tråd
med denne. 109 ansatte var medlem av innskuddsordningen per 31. desember 2016 (65 per 31. desember 2015).
I 2016 besluttet styret i OBOS Forretningsbygg å avvikle konsernets sikrede ordninger. Disse ble avviklet ved utstedelse av fripoliser. Avviklingseffekten
medførte en inntektsføring på 4,7 millioner kroner,
pluss arbeidsgiveravgift, i konsernets resultatregnskap, klassifisert som en del av personalkostnader.
(Beløp i tusen kroner)			
Avstemming av eiendeler
og gjeld bokført i balansen
2016
2015
Nåverdi av forsikret
pensjonsforpliktelse
-44 733
Virkelig verdi
av pensjonsmidler
36 705
Netto pensjonsforpliktelse/
midler forsikret ordning
-8 028
Nåverdi av uforsikret
pensjonsforpliktelse
-10 813
-11 205
Netto pensjonsforpliktelse
i balansen
-10 813
-19 233
Øvrige pensjonsforpliktelser på 10,8 millioner kroner er knyttet usikrede pensjonsavtaler til ledende
ansatte for pensjonsgrunnlag ut over 12G.
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NOTE 4: PERSONALKOSTNADER, PENSJONSKOSTNADER
OG YTELSE TIL LEDENDE ANSATTE
SENSITIVITETSBEREGNINGER
De oppgitte pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene for ytelsesbaserte pensjonsordninger
er basert på forutsetningene som angitt ovenfor. De
aktuarielle beregningene er følsomme for endringer
i disse forutsetningene. Normalt vil en endring på
1 % i diskonteringsrenten innebære en 20% endring

i pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene
(ytelsesbaserte pensjonsordninger) og en 1% endring
i lønnsjusteringen vil føre til en endring i
pensjonsforpliktelsen
og
pensjonskostnadene
(ytelsesbaserte pensjonsordninger) på 10%.

NOTE 5: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Spesifikasjon av andre driftskostnader
(Beløp i tusen kroner)
2016
2015
Driftskostnader eiendom
-80 551
-85 431
Vedlikeholdskostnader
eiendom
-44 138
-30 908
Leiekostnader lokaler
og utstyr
-12 062
-12 675
Øvrige driftskostnader
-23 174
-38 069
Andre driftskostnader
-177 344 -175 779

Godtgjørelse til revisor
(Beløp i tusen kroner)
2016
Lovpålagt revisjon
-830
Andre attestasjonstjenester
-56
Skatterådgivning
-2
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor1) -888

2015
-557
-13
-123
-693

Beløpene inkluderer forholdsmessig fradrag
for merverdiavgift.
1)

NOTE 6: FINANSINNTEKTER, FINANSKOSTNADER OG VERDIENDRING
FINANSIELLE INSTRUMENTER
(Beløp i tusen kroner)
2016
Renteinntekter på
finansielle instrumenter
5 405
Netto verdiendring derivater 25 375
Rentekostnader pantelån
-54 573
Rentekostnader
obligasjonslån
-65 610
Andre rentekostnader
-23 925
Valutaeffekter
-465
Netto finansposter
-113 792

2015
5 110
20 528
-55 021
-59 113
-30 812
-119 307
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NOTE 7: INNTEKTSSKATT
(Beløp i tusen kroner)			
Skattekostnad
2016
2015
Resultat før skattekostnad
1 387 854
713 701
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt
Skattekostnad

-34 626
-114 961
-149 587

-53 376
-9 840
-63 216

Tabellen nedenfor gir en avstemming av rapportert skattekostnad mot forventet skattekostnad basert på
konsernets nominelle skattesats på 25 % (27 % i 2015), hvor de vesentligste forklaringskomponentene er vist.
(Beløp i tusen kroner)			
Avstemming av effektiv skattesats
2016
2015
Skattekostnad basert på nominell skattesats i Norge, 25 % (27 %)
-346 964
-192 699
Effekt av endrede skattesatser
50 147
89 627
Andel resultat og gevinst fra salg av tilknyttede selskaper
og felleskontrollert virksomhet
66 244
6 377
Ikke fradragsberettigede eller skattepliktige poster
79 975
38 362
Andre justeringer
926
-4 883
For mye/(lite) betalbar skatt tidligere år
85
Skattekostnad
-149 587
-63 216
Effektiv skattesats i %
10,8 %
8,9 %
«Effekter av endrede skattesatser» er som følge
av en reduksjon i den nominelle skattesatsen
fra 27 % til 25 % med virkning fra 1. januar 2016.
Med virkning fra 1. januar 2017 vil den nominelle
skattesatsen bli redusert fra 25 % til 24 %. Utsatt
skatt/forpliktelser er innregnet med en skattesats
på 24 % per 31. desember 2016.
«Andel resultat fra tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet» innregnes etter skatt

og inngår dermed ikke i grunnlag for skattekostnad.
Salg av aksjer i tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet er unntatt beskatning
i henhold til fritaksmetoden.
«Ikke fradragsberettigede eller skattepliktige
poster» består i all hovedsak av gevinster ved
aksjesalg fra norske selskaper som er unntatt fra
beskatning i henhold til fritaksmetoden.
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NOTE 8: RENTEBÆRENDE GJELD OG FINANSIELL RISIKOSTYRING
		
Spesifikasjon rentebærende lån		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner		
Kortsiktig gjeld til kredittinsititusjoner		
Langsiktig gjeld til selskaper i OBOS-konsernet		
Kortsiktig gjeld til selskaper i OBOS-konsernet		
Børsnoterte obligasjonslån		
Finansielle derivater		
Sum rentebærende gjeld		

Lånebeløp
2016
2 077 161
506 741
230 084
2 367 000
1 276 083
34 079
6 491 148

Lånebeløp Vektet rentesats
2015 per 31.12.2016
2 085 045
2,6 %
35 100
2,7 %
3,0 %
3,0 %
1 274 580
4,5 %
59 454
2,6 %
3 454 179
3,1 %

Konsernets forfallsstruktur på rentebærende gjeld er som vist i tabellen nedenfor:
(Beløp i tusen kroner)
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
2018
2019
2020
2021 Etter 2021
Totalt
Rentebærende fordringer											
Lån til konsernselskaper
25 000
25 000
Lån til tilknyttede selskap
20 600
10 000
30 600
Sum rentebærende
langsiktige fordringer
- 20 600
25 000
10 000
55 600
										
Fordring konsernkonto
i OBOS-konsernet
498 308
498 308
Finansielle derivater
863
863
Sum rentebærende
kortsiktige fordringer
499 171
499 171
										
Totale rentebærende
fordringer
499 171
- 20 600
25 000
10 000
554 771
										
Rentebærende gjeld											
Gjeld til kredittinstitusjoner
626 741
46 741 46 741 481 241
875 695 2 077 159
Obligasjoner
355 884
446 748
473 450 1 276 083
Finansielle derivater
6 135
- 10 146
18 693
-895
34 079
Gjeld til konsernselskaper
230 084
230 084
Annen langsiktig gjeld
Total langsiktig
rentebærende gjeld					 1 218 845

493 489

-

-

2

2

56 887 499 934 1 348 252 3 617 407

Gjeld til kredittinstitusjoner
11 685
Gjeld til konsernselskaper
2 367 000
Total kortsiktig
rentebærende gjeld
2 378 685

11 685
-

451 685
-

31 685
-

-

-

-

-

-

11 685

451 685

31 685

-

-

-

-

- 2 873 741

Total rentebærende gjeld

11 685

451 685

31 685 1 218 845

493 489

2 378 685

506 741
2 367 000

56 887 499 934 1 348 252 6 491 148
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Konsernet benytter rentebytteavtaler for å sikre deler av den rentebærende gjelden mot markedsendringer.
Sammentrukket informasjon over rentebytteavtalene er følgende:
Morselskap
Kontraktsbeløp1) Kontraktsbeløp1)
Virkelig verdi2)
Verdiendring
Rentebytteavtaler (NOK tusen)
pr. 31.12.16
gj. snitt 2016
pr. 31.12.16
2016
				
Betaler fast rente, mottar
flytende rente (3 mndr NIBOR)
800 000
710 685
-34 079
16 598
Sum sikringsinstrumenter
800 000
710 685
-34 079
16 598
1) Kontraktsbeløp defineres som brutto nominell underliggende verdi.
2) Virkelig verdi er beregnet som nettosummen av anslått realisasjonsverdi.
Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i en av kategoriene som vist i tabellen nedenfor. Klassifiseringen
avhenger av type instrument og ledelsens hensikt med eiendelene og forpliktelsene ved anskaffelse.
Finansielle eiendeler
til virkelig verdi						
		Bestemt		Finansielle
		
regnskaps-		
forpliktelser
Finansielle
Finansielle
Holdt
ført til
Utlån
vurdert til
eiendeler
eiendeler
for
virkelig
og
amortisert
tilgjengelig
som holdes
(Beløp i tusen kroner)
handel
verdi
fordringer
kost
for salg
til forfall
Totalt
							
Per 31.12.2016					
Utlån til og fordringer
på kredittinstitusjoner
102 696
102 696
Sum finansielle eiendeler
102 696
102 696
							
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 583 900
2 583 900
Gjeld stiftet ved utstedelse
av verdipapirer
1 276 083
1 276 083
Finansielle derivater
34 079
34 079
Sum finansielle forpliktelser
34 079
3 859 983
3 894 062
Per 31.12.2015							
Utlån til og fordringer
på kredittinstitusjoner
186 210
186 210
Sum finansielle eiendeler
186 210
186 210
							
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 119 002
2 119 002
Gjeld stiftet ved utstedelse
av verdipapirer
1 274 580
1 274 580
Finansielle derivater
59 454
59 454
Sum finansielle forpliktelser
59 454
3 393 582
3 453 036

26 OBOS FORRETNINGSBYGG KONSERN ÅRSBERETNING 2016

Noter 2016
–
OBOS Forretningsbygg Konsern

NOTE 9: PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Pantstillelser per 31.12 				
			
Eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld			
Tomter og bygg under utførelse				
Investeringseiendom				
Sum				
			
Bokført verdi av gjeld sikret mot pant				
			
Garantier per 31.12 				
			
Garantiansvar			
Lånegarantier stilt på vegen av tilknyttede selskaper			
Kontraktsgarantier				
Sum				

2016

2015

823 116
8 597 678
9 420 794

246 105
7 970 780
8 216 885

3 859 985

3 394 725

2016

2015

50 000
6 850
7 774 687

72 500
6 850
5 961 736
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NOTE 10: GOODWILL OG VARIGE DRIFTSMIDLER
Bygninger, tomter
Maskiner, inventar
Sum varige
(Beløp i tusen kroner)
og annen fast eiendom
og transportmidler
driftsmidler
Akkumulert kostpris
Per 1. januar 2015
917
49 889
50 806
Reklassifiseringer
Tilgang
57
3 462
3 520
Avgang
-3 142
-3 142
Per 31. desember 2015
975
50 210
51 184
Reklassifiseringer til holdt for salg
-10 828
-10 828
Tilgang
195 935
4 108
200 043
Avgang
-4 782
-4 782
Per 31. desember 2016
196 910
38 708
235 618
			
Akkumulerte av- og nedskrivninger
Per 1. januar 2015
-917
-35 961
-36 879
Av- og nedskrivninger
-76
-5 103
-5 180
Avgang
3 961
3 961
Per 31. desember 2015
-994
-37 103
-38 097
Av- og nedskrivninger
-1 142
-4 907
-6 048
Avgang
4 716
4 716
Per 31. desember 2016
-2 135
-37 294
-39 429
			
Netto bokført verdi per 31. desember 2015
-19
13 106
13 087
Netto bokført verdi per 31. desember 2016
194 774
1 414
196 188
(Beløp i tusen kroner)
Akkumulert kostpris
Per 1. januar 2015
Tilgang
Avgang
Per 31. desember 2015
Tilgang
Avgang
Per 31. desember 2016

Goodwill
60 663
60 663
60 663

Akkumulerte av- og nedskrivninger
Per 1. januar 2015
Av- og nedskrivninger
Avgang
Per 31. desember 2015
Av- og nedskrivninger
-10 000
Avgang
Per 31. desember 2016
-10 000
		
Netto bokført verdi per 31. desember 2015
60 663
Netto bokført verdi per 31. desember 2016
50 663
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NOTE 11: INVESTERINGSEIENDOMMER
(Beløp i tusen kroner)
Inngående balanse per 1. januar
Kjøp av investeringseiendommer
Salg av investeringseiendommer, historisk kostpris
Akkumulert verdistigning, solgte investeringseiendommer
Investeringer/påkostninger
Reklassifiseringer1)
Verdiendring investeringseiendommer
Valutaeffekter
Utgående balanse per 31. desember

2016

2015

8 873 988
1 871 003
-29 381
-318 314
436 744
-685 438
793 526
-918
10 941 209

8 147 707
99 931
-23 626
-82 350
385 991
-40 707
385 808
1 233
8 873 988

1) Hovedsakelig reklassifiseringer fra investeringseiendom til eiendeler holdt for salg på 657 millioner kroner.
Konsernets verdsettelsesprosess er basert på eksterne verdivurderinger av utvalgte eiendommer
med vesentlige verdier. Disse kombineres med interne verdivurderinger og andre eksterne analyser
for å kunne konkludere med beste estimat for virkelig verdi på konsernets investeringseiendommer.
Det foretas jevnlige befaringer og tekniske gjennomganger av alle eiendommer.
Investeringseiendommer verdsettes ved diskontering av fremtidige kontantstrømmer basert på
ikke-observerbar markedsinformasjon. Kontraktsfestede og forventede kontantstrømmer inkluderes
i beregningene. Fastsettelse av virkelig verdi for investeringseiendommer er vesentlig påvirket av faktorer som forutsatt markedsleie, fremtidig vedlikehold, diskonteringsrente, inflasjon og residualverdi.
Markedsleie er basert på en konkret vurdering av
hver enkelt eiendom med arealdifferensiering
innenfor den enkelte eiendom hvis dette er relevant. Oppdaterte makroøkonomiske forutsetninger

for rentenivå og inflasjonsforventninger legges til
grunn i beregningene. Inflasjonsforutsetningene er
basert på langsiktig inflasjonsmål fra Norges Bank
på 2,5 %. Vurderinger av de ulike eiendommene
og leietakerne diskonteres med separate diskonteringsrenter i kontantstrømmene fra nåværende
leie. Benyttede diskonteringsrenter på nåværende
leie er i intervallet 7-10 %. Dette gjelder ikke utviklingseiendom som ligger noe høyere. Residualverdien for de ulike eiendommene er beregnet ut fra
en exit yield.
Med bakgrunn i verdsettelsesprosessen som beskrevet over, ble konsernets eiendommer per 31.
desember 2016 verdsatt til en virkelig verdi på omtrent 10,9 milliarder kroner (8,9 milliarder kroner
per 31. desember 2015).
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NOTE 12: INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Tabellen nedenfor viser en spesifikasjon av resultatførte beløp knyttet til investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet:
(Beløp i tusen kroner)
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Verdiendring investeringseiendom i tilknyttede selskaper
og felleskontrollert virksomhet
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Sum

2016

2015

41 074

21 196

242 714
283 788

2 750
9 674
33 620

Årets bevegelser for investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet fremkommer av følgende tabell:
					 Verdiendring			
(Beløp i tusen kroner)			
Bokført
Andel
investerings-		 Kjøp/(salg)
Bokført
Firmanavn/
Eierandel/
Anskaffelses
verdi
resultat
eiendommer Utbytte og annet
verdi
forretningskontor
stemmeandel
-kost
01.01.2016
2016
2016
2016
2016
31.12.2016
Hotell 33 AS, Oslo
50,00 %
Telefonfabrikken AS, Oslo
50,00 %
Østre Aker Vei 33 AS, Oslo
50,00 %
Oxenøen Bruk AS, Oslo
50,00 %
Aasegården AS, Bergen
50,00 %
Oslo Cancer Cluster
Innovasjonspark AS, Hamar
27,22 %
Youngstorget Eiendom AS, Oslo
25,00 %
Youngstorget Parkeringshus AS, Oslo
21,26 %
Utstillingsplassen Eiendom AS, Hamar
38,34 %
Etterstadgarasjene AS, Oslo
33,55 %
Nyhavna Utvikling AS, Trondheim
0,00 %
Christian Kroghsgt. 32 AS, Oslo
50,00 %
Fredvang Eiendom AS, Hamar
50,00 %
Visjon Dokken ANS, Bergen
50,00 %
Sum tilknyttede selskaper		

34 491
8 729
24 122
83 665
15 055

35 154
53 993
41 277
79 607
91 788

49 000
10 000
0
274 474
5
20 054
18 826
500
538 920

46 974
39 498
(392)
428 158
19
15 714
18 826
850 615

1 839
16 062 		
(53 054)
1 324
(12 730)
		
1 046
(1 148)
		
(862)		
		
3 899
57 380
(5 000)		
5 227
2 798
(2)
23 392
1 031
1 384
41 074

18 133
		
2 470
(547)		
- 			
103 323
(6 238)
741
- 			
- 		
57 266 			
1 957 			
- 		
500
242 714
-11 785
-51 814

NOTE 13: EIENDELER OG FORPLIKTELSER HOLDT FOR SALG
(Beløp i tusen kroner)
Sum eiendeler klassifisert som holdt for salg per 31. desember

2016
703 271

2015
-

(Beløp i tusen kroner)
Sum gjeld klassifisert som holdt for salg per 31. desember

2016
216 756

2015
-

Eiendeler og gjeld holdt for salg inkluderer Vitaminveien 1 AS, Gårdpass AS og Fanteria AS. De to
førstnevnte har blitt solgt i 2017. Fra 2017 er Fan-

teria AS et tilknyttet selskap etter et gjennomført
nedsalg. Det henvises til hendelser etter balansedagen i note 16 for ytterligere kommentarer.

42 587
41 175
78 745
148 067
70 334
44 219
(394)
549 375
19
74 011
22 166
500
1 070 804
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NOTE 14: FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI
Basert på karakteristika til de ulike finansielle instrumentene som er innregnet i konsernregnskapet, er disse gruppert i klasser og kategorier som
beskrevet nedenfor.
Estimerte virkelige verdier er basert på tilgjengelige
markedspriser eller verdsettelsesmetoder som beskrevet i følgende verdsettelseshierarki;
Nivå 1: Noterte markedspriser i et aktivt marked
for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Annen observerbar informasjon om finansielle instrumenter som ikke er noterte markedspriser som i nivå 1, men som er utledet enten direkte
eller indirekte, eksempelvis fra prisinformasjon.
Nivå 3:Annen informasjon om finansielle instrumenter som ikke er basert på observerbare markedsdata.
Finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi
(Beløp i tusen kroner)
Per 31.12.2016
Eiendeler
Investeringseiendommer
Aksjer, andeler og andre verdipapirer
Sum eiendeler
Forpliktelser
Finansielle derivater
Sum forpliktelser

Finansielle derivater
Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngås og deretter løpende til virkelig verdi. Derivater presenteres som
eiendel dersom verdien er positiv og som forpliktelse dersom verdien er negativ. Virkelige verdier
av rente- og valutabytteavtaler beregnes basert på
neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer ved
bruk av rentekurver, valutakurser og valutadifferanser. Markedsverdirapporter fra finansinstitusjoner mottas på jevnlig basis for konsernets finansielle derivater.
Investeringseiendom
Virkelig verdi av investeringseiendom beregnes basert på neddiskonterte kontantstrømmer. Se note
11 for ytterligere informasjon.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

-

-

10 941 209
52
10 941 262

10 941 209
52
10 941 262

-

34 079
34 079

-

34 079
34 079

Det har ikke vært overføringer mellom nivå 1 og nivå 2 i perioden.				
(Beløp i tusen kroner) 				
Per 31.12.2015
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eiendeler
Investeringseiendommer
8 873 988
Aksjer, andeler og andre verdipapirer
244
Sum eiendeler
8 874 232
Forpliktelser
Finansielle derivater
Sum forpliktelser

-

Det har ikke vært overføringer mellom nivå 1 og nivå 2 i perioden.

59 454
59 454

-

Totalt
8 873 988
244
8 874 232

59 454
59 454
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NOTE 15: TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
Alle datterselskaper, tilknyttede selskaper og
medlemmer av styret og konsernledelsen er
nærstående parter av OBOS Forretningsbygg AS.
Transaksjoner med datterselskaper elimineres i
konsernregnskapet og vises ikke i denne note. Se
note 12 for oversikt over tilknyttede selskaper. For
informasjon om ytelser til ledende ansatte, se note
4. OBOS Forretningsbygg AS og konsernet foretar
løpende transaksjoner med nærstående parter.
Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til markedsmessige vilkår.

Selskapets morselskap OBOS BBL har store aksjeposter i AF Gruppen ASA og Veidekke ASA og er
samtidig betydelige forretningspartnere. OBOSkonsernet har løpende kontrakter med AF Gruppen og Veidekke om felles utvikling av prosjekter.
Selskaper innen OBOS-konsernet kjøper byggeleveranser fra AF Gruppen og Veidekke til markedsmessige vilkår i konkurranse med andre leverandører.
Transaksjoner og mellomværende med AF Gruppen og Veidekke er vist under ”Øvrige nærstående”.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt i 2016 er som følger:
		
OBOS BBL (morselskap)
		
og andre OBOS-selskaper
(Beløp i tusen kroner)
(søsterselskaper)
Kjøp av tjenester fra1)
-15 653
Salg av tjenester til
Leieinntekter eiendommer fra
45 886
Driftskostnader eiendommer fra
-250
Viderfakturering av fellesanskaffelser fra
-3 744
Renteinntekter fra
2 698
Rentekostnader fra
-5 739
Fordring på2)
313 524
Gjeld til3)
-3 280 017
Innskudd i konsernkontoordning i OBOS-konsernet
498 308

Tilknyttede
selskaper
636
700
30 600
-

Øvrige
nærstående
-420 467
19 692
-

1)		Kjøp av administrative tjenester fra konsernstaber herunder økonomi, regnskap, IT, administrasjon, personal og lønn.
2)		Fordringer mot selskaper i OBOS-konsernet er i all hovedsak knyttet til salget av Boligtomt Oppsal og fordring
knyttet til konsernbidrag.
3) Gjeld til selskaper i OBOS-konsernet er i all hovedsak knyttet til kjøp av Ulven-konsernet og skyldig konsernbidrag.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt i 2015 er som følger:
		
OBOS BBL (morselskap)
		
og andre OBOS-selskaper
Tilknyttede
(Beløp i tusen kroner)
(søsterselskaper)
selskaper
Kjøp av tjenester fra1)
-15 396 		
Salg av tjenester til
693
Leieinntekter eiendommer fra
41 779
Driftskostnader eiendommer fra
-613
Viderfakturering av fellesanskaffelser fra
-4 792
Renteinntekter fra
2 559
Rentekostnader fra
-25
Fordring på
21 330
50 406
Gjeld til
-1 273
Innskudd i konsernkontoordning i OBOS-konsernet
139 455
-

Øvrige
nærstående
-19 505
619
-

1) Kjøp av administrative tjenester fra konsernstaber herunder økonomi, regnskap, IT, administrasjon, personal og lønn.
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NOTE 16: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Den 1. januar 2017 overtok EGD Property AS halvpartene av aksjene i det heleide datterselskapet
Fanteria AS for et aksjevederlag på 28 millioner
kroner. Selskapet vil fra samme dato bli innregnet
som en investering i tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Eiendeler og
forpliktelser i Fanteria AS er i konsernets finansielle stilling per 31. desember 2016 klassifisert som
henholdsvis eiendeler og gjeld holdt for salg.

sielle stilling per 31. desember 2016 klassifisert som
henholdsvis eiendeler og gjeld holdt for salg.

Den 14. februar 2017 solgte konsernet alle aksjene
i Vitaminveien 1 AS til Realkapital AS for et aksjevederlag på 286 millioner kroner. Eiendeler og forpliktelser i Vitaminveien 1 AS er i konsernets finan-

Den 9. mars 2017 fullførte OBOS Forretningsbygg
AS plasseringen av et obligasjonslån på 580 millioner kroner med forfallsdato 28. mars 2022. Lånet
ble notert på Nordic ABM 3. april 2017.

Den 17. februar 2017 solgte konsernet alle aksjene
i Gårdpass AS til Vaktmesterkompaniet AS for et
aksjevederlag på 34 millioner kroner. Eiendeler og
forpliktelser i Gårdpass AS er i konsernets balanse
per 31. desember 2016 klassifisert som henholdsvis
eiendeler og gjeld holdt for salg.
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