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Regnskapet pr 3. kvartal 2016 viser et positivt
driftsresultat på 148,7 mill. kroner mot 137,1 mill.
kroner i 2015.

Hotell 33 AS som OBOS Forretningsbygg AS har eid
sammen med Aspelin Ramm er solgt den 1.oktober
til Ragde Eiendom AS for 312,8 mill. kroner (100%).

Driftsinntektene er 284,6 mill. kroner pr 3. kvartal,
noe som er en økning på 16,5 mill. kroner i forhold
til samme periode i fjor. Økningen skyldes primært
merleie fra selskapets butikker og kjøpesentre. I
tillegg bidrar inntekter knyttet til Østmarkveien 2
som ble overtatt i februar og økte honorarer
positivt.

Utbyggingen av Portalen på Lillestrøm går som
forutsatt hva gjelder fremdrift og kostnadsramme.
Byggene er oppe i full høyde, montering av fasader
er ferdigstilt og innredningsarbeider pågår. Det er
inngått leieavtaler og det arbeides med flere
interessenter til de ledige kontor- og
næringslokalene. På Oppsal senter er grunnarbeider
ferdigstilt og betongarbeider påbegynt i forbindelse
med oppføring av nytt nærsenter på 5 000 m². Det
pågår utleiearbeid av ledige lokaler. I Cecilie
Thoresen vei 12 er grunnarbeidene til 3 500 m²
næringslokaler i 1. etasje i nytt boligbygg påbegynt.
På Lambertseter Sør er rammesøknad innsendt for
6 000 kvadratmeter kontorbygg. Rammesøknad er
innsendt for Freserveien 1 og forventet oppstart av
grunnarbeidene forventes i første kvartal 2017.

Driftskostnadene endte pr 3. kvartal på 135,9 mill.
kroner mot 131,1 mill. kroner i 2015. Dette skyldes
primært kostnader knyttet til de økte honorarene.
Resultat før skatt pr 3. kvartal ble 114,6 mill. kroner
mot 29,2 mill. kroner. Økningen i resultatet skyldes
i hovedsak aksjegevinst knyttet til salg av aksjene i
Boligtomt Lambertseter AS.
Den økonomisk ledigheten i konsernets
investeringseiendommer endte på 2,8 %.
Ledigheten forventes å falle ytterligere i 4.kvartal.
Ledigheten har i hovedsak vært knyttet til
eiendommene Vitaminveien 1 og Kværnerhallen og
ledigheten knyttet til disse er i stor grad løst.
Det er 1.oktober 2016 inngått avtale om kjøp av
Fanteria AS i Bergen.

Pr. 3. kvartal hadde OBOS tre kjøpesentre blant de
60 største kjøpesentrene i Norge. OBOS-sentrene
hadde i 3. kvartal en økning på 4,8 % mot bransjens
3,1 %. (Kilde: Kvarud Analyse).
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