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Eiendomsspars gode venn og samarbeidspartner
Petter C. G. Sundt sovnet stille inn 28. november 2007,
62 år gammel, efter lengre tids kamp mot kreften.
Petter C. G. Sundt var nest største aksjonær
i Eiendomsspar, og var også Eiendomsspars
50/50 partner i hotellselskapet Pandox som eier
43 hoteller med vel 10.000 rom.
Petter C. G. Sundt vil bli dypt savnet av alle sine gode venner
i Eiendomsspar. Han var kunnskapsrik, lysende intelligent,
modig og handlekraftig. I tillegg var han meget omtenksom,
hadde masse humor og en positiv og leken personlighet.
I styret var Petter en person som alltid så kjernen i enhver
sak og hvis meninger alltid veide tungt. Hans omsorg og interesse
for de ansatte i Eiendomsspar var enorm. Han pleide å spøke med
at når vi hadde tjent en milliard kroner for ham, ville han ta oss
med på cruise. Og slike minnerike cruise ble det mange av, med
Petters glade historier og evne til å få oss alle til å føle oss viktige og
spesielle i drømmeaktige omgivelser. Han var en mann som likte
lange promenader og gode samtaler, som gledet og inspirerte oss
kontinuerlig. Vi vil savne han dypt og inderlig, og lyser fred over
hans minne. Det skal bli godt å fortsette samarbeidet med hans
to barn, Christian og Else Helene, som bærer mange av
Petters beste egenskaper videre.
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Adm. direktør
Eiendomsspar har i det kvarte århundre selskapet har eksistert hatt en relativt sett tilfredsstillende utvikling (se figuren).
I denne innledningen til årsrapporten for
2007 oppsummeres hovedpunkter i Eiendomsspars historie, virksomhet og strategi.

Eiendomsspar har siden sin spede begynnelse vokst både i virksomhetsomfang,
kompetansebredde/dybde og antall ansatte. Utviklingen har vært preget av “sten
på sten” og en fast strategisk forankring.
Vi legger til grunn at Eiendomsspars strate-

giske platform og selskapets grunnverdier
Solid - Profesjonell - Fremtidsrettet, også
vil utgjøre en god base for vår fremtidige
virksomhet.
Christian Ringnes
Adm. direktør
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Historie
Eiendomsspar har hatt en tilfredsstillende utvikling fra starten i 1982. Selskapet har hatt en vekst i årlig brutto leieinntekt fra kr 40 mill.
til kr 850 mill. Eiendomsporteføljen har vokst fra kr 430 mill. til kr 13.095 mill. pr. 31.12.2007. Noen viktige historiske milepæler er:

1982:

1993:

2000-02:

Stiftes som I/S Eiendomsspar AS & Co i 1982
med 7 kontor- og butikkeiendommer fra Sparebanken Oslo Akershus. Største aksjonærer er
Sparebanken Oslo Akershus, Bergesen d.y.
og Arendals Fossekompani.

10% av Eiendomsspars verdier fisjoneres ut
i Victoria Eiendom som skal følge en finansielt
mer aggressiv strategi enn det som er naturlig
i Eiendomsspar. Eiendomsspar kjøper Tordenskioldsgate 8/10 og Rådhusgata 23.

Salg av en fjerdedel av eiendomsporteføljen i
påvente av dårlige tider.

1984:

1994-97:

Får egen administrasjon. Lars Flatla første
ansatte. Christian Ringnes ansettes som adm.
direktør.

Eiendomsspar overtar det børsnoterte Grand
Hotel, samt 8 andre norske hoteller. Utvikling
og salg av Christiania Torv. Petter C. G. Sundt
blir Eiendomsspars største aksjonær via Sundt
Eiendom I når Vital og KLP selger seg ut i 1995.

1985-87:
Fusjon med Alfsen & Gunderson, Brødrene
Dobloug og Grundt AS. Oppkjøp av Oslo
Mørtelverk, KNA-hotellet og en del mindre
eiendommer, samt eiendommer i København,
Brüssel og Amsterdam.

1987-88:

1997-99:
Utvikling og kjøp av en rekke kontorbygg,
blant annet Lilleakerveien 2, samt 50% av
Hoffsveien 4-10. Victoria Eiendom overtar Petter C. G. Sundts eierandel i Sundt Eiendom I
og blir Eiendomsspars hovedaksjonær.

2003-04:
Utkjøp av det svenske hotellselskapet Pandox
AB fra Stockholms Børs i 50/50 samarbeid
med Petter C. G. Sundt.

2004-07:
Selektive kjøp og salg av eiendommer i Eiendomsspar og Pandox. Utvikling av kontor-,
hotell- og restaurantprosjekter, blant annet
Ekebergrestauranten og Folketeaterbygningen.
Eiendomsspar kontrollerer ved inngangen til
2008 nær 100 eiendommer, hvorav ca. halvparten er heleide og de øvrige eies med 50%,
idet vesentlige via Pandox.

Salg av halvparten av eiendomsporteføljen i
påvente av dårlige tider.

2007

1988-91:
Sparebanken Oslo Akershus og Bergesen d.y.
selger sine aksjer i Eiendomsspar. Vital og
KLP blir nye storeiere.

1984
Avkastning
+18% p.a.

VEK
6.167

1991:
Oppkjøp av Orkla Eiendom. Eiendomsspar
dobler sin størrelse og overtar blant annet Fr.
Nansens Plass 2 og 4, samt Lilleakerveien 2.

Eiendomsverdier
kr 430 mill.

Eiendomsverdier
kr 13.095 mill.
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Virksomhet
Eiendomsspar er ved inngangen til 2008 et
fullt integrert eiendomsselskap, med kompetanse innenfor eie og utvikling av de fleste
typer eiendom. Selskapet har sitt geo-

grafiske hovedfokus i Oslo (hovedsakelig
heleide eiendommer) og Nord-Europa (via
sitt 50% eierskap i Pandox). Det alt vesentlige av selskapets eiendomsmasse består
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Norge
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Prosjekt
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utland
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25%
Kontor

av langsiktig utleide eiendommer. Den verdimessige fordeling av selskapets eiendomsmasse fordelt på eiendomssegment, geografi
og ferdigutviklet/prosjekt er vist nedenfor:

57%
Hotell/
restaurant

Eiendomssegment

24%
Sverige/
Danmark

95%
Ferdigutviklet

59%
Oslo

Geografisk

Ferdigutviklet/prosjekt

Strategi
Eiendomsspar har identifisert følgende nøkkelfaktorer for suksess innenfor eie og utvikling av eiendom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid kan leies ut)
Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid kan selges)
Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid har høyere verdi enn dårlige beliggenheter)
Timing (fordi eiendomsmarkedet av natur er syklisk)
Utvikling (fordi vellykket utvikling gir superfortjenester og kan være nødvendig ved reutleie)
Leietagerpleie (fordi eksisterende kunder er bedre enn nye kunder)
Finansiell forståelse (fordi likviditet, soliditet og evnen til å se verdi er viktig i kapitalintensive bransjer)

Dette innebærer at Eiendomsspar har gjort følgende strategiske og organisatoriske valg:
Beliggenhet:
Hoveddelen av Eiendomsspars eiendommer
har meget sentral beliggenhet. I de få tilfeller
Eiendomsspar kjøper eiendommer utenfor
storbysentrum, beholdes de kun dersom
beliggenheten enten antas å være god for
gitte brukere (eks. handel, hotell) eller det er
sannsynlig at beliggenheten på sikt vil få økt
attraktivitet (eks. Skøyen, Alnabru).
Timing:
Eiendomsspar er av den formening at det er
bedre å være “idiot” i et godt marked, enn
“geni” i et dårlig marked. Eiendomsspar
søker således å investere når markedet er
billig og å selge eller leie ut langsiktig når
markedet nærmer seg toppen. Dette kan
variere for ulike typer eiendommer og belig-

genheter. Eiendomsspar gjør systematiske
analyser av tilbud og efterspørsel i sine viktigste markeder for best mulig å kunne forutsi den fremtidige utvikling.
Utvikling:
Eiendomsspar ønsker å ha solid utviklingsog utleiekompetanse i egen organisasjon.
Eiendomsspar har valgt å konsentrere seg
om middels store utvikingsprosjekter med
begrenset risiko.
Leietagerpleie:
Eiendomsspar søker å gi sine leietagere
best mulig service, å være ordholdne, samt
å tilby “det lille ekstra” for å få fornøyde leietagere som ønsker å forlenge sitt leieforhold
og være gode referanser for Eiendomsspar.

Leietagertilfredshet måles årlig og søkes
kontinuerlig forbedret ved konkrete tiltak.
Finansiell forståelse:
Eiendomsspar ønsker, i en bransje som tidvis
opplever betydelige svingninger i verdier og
leienivåer, å alltid ha god likviditet. Eiendomsspar skal dessuten ha betryggende soliditet,
både i form av begrenset gjeldsgrad og forutsigbare rentekostnader. Eiendomsspar
kjøper egne aksjer når dette vurderes finansielt mer attraktivt enn alternative investeringer.
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2007 - I korte trekk

• Bokført resultat før skattekostnad
blir kr 217 mill., mot kr 273 mill. i
2006.
• Verdijustert resultat efter skatt viser
kr 981 mill. (2006: kr 1.378 mill.).
• Kontantstrøm før skatt, hensyntatt
underliggende kontantstrøm i felleskontrollerte virksomheter, øker fra
kr 314 mill. til kr 339 mill. (+ 8%).
• Verdijustert egenkapital pr. aksje
øker med 19% til kr 153 pr. aksje
(2006: kr 129 pr. aksje). Aksjekursen
stiger fra kr 155 til kr 181 (+ 18%
hensyntatt utbytte).
• Styret foreslår utdelt et ordinært utbytte på kr 2,25 pr. aksje for 2007
(2006: kr 1,75 pr. aksje).
• Eiendomsspar erverver direkte og indirekte eiendommer for totalt
kr 937 mill. Ingen større eiendomssalg.
• Kontormarkedet i Oslo fortsetter å
bedre seg gjennom 2007. Ledigheten
reduseres fra 6% til 4%.
• Hotellmarkedet i Scandinavia/store
byer i Nord Europa er stigende
gjennom året, med bedring i både
belegg og priser.
• Markedet for salg av næringseiendom
bedret seg gjennom året. Mot slutten
av året synes dog aktørenes usikkerhet og avkastningskrav å ha økt.

Verdijustert balanse pr. 31.12.2007 (mill. kr)
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Hovedtall

Millioner kroner

2007

2006

2005

2004

2003

Leieinntekter
Brutto driftsresultat
Resultat før skattekostnad
Årsresultat

418
379
217
174

381
349
273
205

346
309
616
569

360
319
173
129

365
327
122
88

Kontantstrøm før skatt 1)
Verdijustert resultat efter skatt

339
981

314
1.378

280
1.638

265
672

165
57

Bokført egenkapital
Bokført totalkapital
Bokført egenkapitalandel

1.346
5.269
26%

1.297
4.733
27%

1.096
4.336
25%

887
4.413
20%

923
4.549
20%

Netto rentebærende gjeld 2)

3.101

2.743

2.502

2.769

2.617

6.167
10.211
60%

5.277
8.755
60%

3.922
7.167
55%

2.643
6.180
43%

2.126
5.665
38%

Bokført egenkapital pr. aksje
Verdijustert egenkapital pr. aksje (efter avsatt utbytte)
Aksjekurs pr. 31.12
Substansverdipremie/(-rabatt) aksjer inkl. utbytte

33
151
181
18%

32
129
155
18%

27
97
105
7%

22
65
78
12%

23
52
48
(11%)

Kontantstrøm pr. aksje (før skatt) 1)
Resultat pr. aksje

8,28
4,22

7,75
5,06

6,93
14,07

6,50
3,20

4,05
2,17

Avsatt ordinært utbytte pr. aksje
Avsatt/utbetalt ekstraordinært utbytte pr. aksje

2,25
–

1,75
–

1,38
7,50

1,19
2,50

1,06
–

40.461’
40.461’

40.461’
40.461’

40.461’
40.461’

40.461’
40.472’

40.604’
40.632’

Resultat/kontantstrøm

Bokført balanse

Verdijustert balanse

Verdijustert egenkapital (efter avsatt utbytte)
Verdijustert totalkapital
Verdijustert egenkapitalandel
Nøkkeltall pr. aksje (kr)

Antall utestående aksjer pr. 31.12
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer

1) kontantstrøm før skatt hensyntatt underliggende kontanstrøm i felleskontrollerte virksomheter, justert for salgsgevinster, kursgevinster og
rehabiliteringskostnader; kontantstrøm pr. aksje er justert for minoritetsinteresser
2) ekskl. rentebærende utlån til felleskontrollerte virksomheter
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Styret og Adm. direktør

Cato A. Holmsen
Styreformann

Bjørn Elvestad

Ragnar Horn

Monica Salthella

Unni E. Wilhelmsen

Christian Ringnes
Adm. direktør

Holmsen har sittet i styret siden 1988. Han er
styreformann/partner i
FSN Capital Partners og
er tidligere visekonsernsjef i Scancem. Han er
styreformann i Fesil, viseformann i Grieg Shipping
Group og Victoria Eiendom, samt innehar styreverv blant annet i
Aftenposten, NorgesGruppen, Kongsberg
Automotive, Schibsted,
VIA Travel Group, Alignment Holding AB, Aura
Light AB og Teres Medical Group. Holmsen
med nærstående eier
7.200 aksjer i Eiendomsspar. Holmsen eier ingen
aksjer i Victoria Eiendom.

Elvestad har vært styremedlem i Eiendomsspar
siden 1984. Han er tidligere adm. direktør i Vital
Forsikring og vice VD i
Skandia. Han fungerer
idag som rådgiver for
ulike bedrifter og innehar
styreverv i blant annet
Santander Consumer
Bank, Skeie Capital Investment og Victoria
Eiendom. Elvestad eier
65.980 aksjer i Eiendomsspar, samt 30.736
aksjer i Victoria Eiendom.

Horn har vært styremedlem i Eiendomsspar
siden 2002. Han er privat investor og innehar
styreverv i blant annet
R. S. Platou, Victoria
Eiendom, Bernergruppen og Dyvi Holding.
Horn inkludert nærstående eier 414.000 aksjer
i Eiendomsspar, samt
1.661.052 aksjer i Victoria Eiendom.

Salthella har vært styremedlem i Eiendomsspar
siden 2006. Salthella er
utdannet siviløkonom fra
University of London og
er adm. direktør i Formuesforvaltning Vest AS. I
tillegg har hun verv i
Representantskapet til
Eksportfinans, Jægergruppen, Universitetet i
Bergen og Norsk Film
Kommisjon. Salthella
eier ingen aksjer i Eiendomsspar og Victoria
Eiendom.

Wilhelmsen har vært
styremedlem i Eiendomsspar siden 2003.
Wilhelmsen er også styremedlem i Victoria Eiendom. Hun er musiker/
komponist og driver plateselskapet St. Cecilia
Music. Wilhelmsen eier
ingen aksjer i Eiendomsspar. Wilhelmsen eier 10
aksjer i Victoria Eiendom.

Ringnes har vært ansatt
som adm. direktør i
Eiendomsspar siden
1984. Ringnes er også
adm. direktør i Victoria
Eiendom. I tillegg innehar han styreverv i blant
annet Nationaltheatret,
Schibsted, Norsk Scania
og NSV-Invest. Ringnes
eier 30.376 aksjer i Eiendomsspar. I Victoria
Eiendom eier han direkte
4.501.590 aksjer (23,4%
av aksjekapitalen), samt
51%-andel i Sundt Eiendom II AS, som eier
5.557.136 aksjer (28,9%
av aksjekapitalen).

Eiendomsspar årsrapport
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Årsberetning

2007 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2007
beregnet til kr 153 pr. aksje, en økning på 19% fra fjoråret. Styret foreslår et utbytte for 2007 på
kr 2,25 pr. aksje (+ 29%).

Eiendomsmarkedet
Eiendomsmarkedet fortsatte å bedre seg
gjennom 2007, særlig for attraktive, sentrale eiendommer. Utleiemarkedet var
ved inngangen til 2008 i balanse med
knapphet på lokaler i de mest attraktive
områder. Dette førte til en økning i leieprisene på 20-30% gjennom 2007.

slutten av året synes dog aktørenes usikkerhet og avkastningskrav å ha økt.
Markedet for kjøp og salg av boliger utviklet seg positivt i første halvår, men
prisene begynte å synke fra og med
september måned.

Investeringer og salg
Kontormarkedet i Oslo, Asker og
Bærum absorberte netto 240.000 m2
arealer i 2007, omtrent samme nivå som
året før. Ferdigstilte arealer utgjorde
kun 110.000 m2, hvilket førte til en reduksjon i ledigheten på 130.000 m2
gjennom året. Ledigheten utgjorde i
snitt 4% (6% i fjor), fordelt med 1-3% i
sentrale og vestlige områder og 9% i
øst-, nord- og sydlige soner.
Efterspørselen i hotellmarkedet i Oslo
økte i 2007, hvilket førte til en økning i
belegget fra 74% til 77%. Gjennomsnittsprisen steg med 12%. Hotellmarkedet i Skandinavia viste fortsatt
bedring gjennom året, særlig i hovedstedene. Hotellmarkedet i store byer i
Nord-Europa var også stigende gjennom
året, med bedring både i belegg og priser.
Butikkmarkedet utviklet seg positivt for
de mest attraktive beliggenhetene i et
marked preget av stor selektivitet.
Markedet for utleieboliger viste positiv
utvikling i 2007. Stigende renter og
usikkerhet om fremtidig prisutvikling,
førte til økt preferanse for leie fremfor
eie av bolig, særlig i annet halvår.
Markedet for salg av næringseiendom
bedret seg gjennom året. Den positive
impuls fra leieprisutviklingen nøytraliserte effekten av stigende renter. Mot

Eiendomsspar har i 2007 direkte og indirekte ervervet eiendommer for totalt
kr 937 mill. Investeringene er:
• 50% andel av 5 hoteller i Pandox, se
nedenfor.
• Stortingsgata 14, Oslo (Ferner
Jacobsen gården), kontor-/forretningsseksjoner på 3.100 m2 (u. - 3. etg.).
• Alnabru Næringspark, Oslo, med
39 mål tomt og 21.000 m2 bygningsmasse.
• Storgata 51, Oslo, et kontor-/forretningsbygg på 10.300 m2.
• Strømsveien 230, Oslo, med 8.700 m2
tomt og ca. 4.400 m2 lagerbygg.
• Konowsgate 1-3, Oslo, et utviklingsprosjekt i 50/50 samarbeid med
Sundt AS, som antas å kunne gi inntil 10-15.000 m2 bolig/næring.
Eiendomsspar har ikke foretatt eiendomssalg i 2007. Bokført salgsgevinst
på kr 14 mill. gjelder tilbakeføring av
avsetninger foretatt i tidligere år.
Bygningsmassen på Sommerrogata 1315 er solgt efter årsskiftet. Salget ga en
regnskapsmessig gevinst på kr 110 mill.
Eiendomsspar bortfester tomten til de
nye eierne.

Investeringen i Pandox AB
Pandox AB eies 50% av Eiendomsspar AS
og 50% av Sundt AS.

Kontantstrøm før skatter pr. aksje
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Investeringen i Pandox AB utvikler seg
fortsatt positivt, og samlet avkastning
for 2007 (utbytte, samt urealisert verdistigning) er beregnet til ca. SEK 700 mill.
på Eiendomsspars 50% andel. Akkumulert avkastning siden oppkjøpet ved årsskiftet 2003/2004 utgjør dermed ca.
SEK 2.200 mill. for Eiendomsspar. Rentekostnader på investert kapital utgjør til
sammenligning i størrelsesorden
SEK 200 mill.
Pandox har i 2007 ervervet 5 hoteller:
Hotell Skogshöjd (225 rom) og Quality
Park Hotel (150 rom), begge beliggende
i Södertälje utenfor Stockholm. Holiday
Inn Brussels Airport (310 rom) og
Crowne Plaza Antwerpen (262 rom),
Belgia samt InterContinental Montreal
(357 rom), Canada. Samlet kjøpesum er
ca. SEK 1,1 milliard.
VEK pr. aksje/aksjekurs pr. 31.12

Pandox eier nå en portefølje på 42
større hoteller i Nord-Europa (hvorav
29 hoteller i Sverige/Danmark), samt
ett hotell i Nord Amerika. Hotellene
omfatter vel 10.000 rom.
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Driften av eiendomsmassen var tilfredsstillende også i 2007. Ledigheten i eiendomsmassen målt efter leieverdi var ved
årsskiftet 3%, uendret fra 2006.
Gjennomsnittlig veiet kontraktsløpetid
var 7,3 år pr. 31.12.2007.
Eiendomsspars årlige leietagerundersøkelse viste i 2007 økt kundetilfredshet, med en score på nivå med det beste
året i de 12 år undersøkelsen har vært
foretatt. Eiendomsspar vil fortsette å
fokusere på å bedre sin service overfor
leietagerne.

Resultat før skattekostnad
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Det er Eiendomsspars oppfatning at
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sett har kontraktsmislighold ikke påført
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Eiendomsspar ønsker i sin virksomhet å

bidra til bedret miljø. Selskapet efterstreber således miljøvennlige materialvalg, energioptimale tekniske løsninger
og miljøbevisste prosjekt- og driftsprosedyrer i sine eiendommer. Selskapet ønsker videre å bidra til bedrede estetiske
løsninger, blant annet ved forskjønnelse
av egne bygninger og ved utsmykninger
til glede for offentligheten. Eiendomsspars virksomhet medfører normalt
ikke påviselige skadevirkninger for det
ytre miljø.

Prosjekter
Ved inngangen til 2008 har Eiendomsspar følgende større prosjekter under
utvikling:
• Økern Torgvei 5-7-9, Oslo, et boligprosjekt på ca. 16.000 m2 BRAS.
Prosjektet utvikles på 50/50 basis
sammen med OBOS. Byggestart var
februar i 2007, med forventet ferdigstillelse 2008/2009. Det har vært god
interesse for prosjektet og 133 av 176
leiligheter i byggetrinn I er solgt.
Prosjektet er på tilsammen 248
leiligheter.
• Hoffsveien 10, Oslo, et kontor-/forretningsprosjekt med gjenstående ca.
20.000 m2 (inkludert eksisterende
bebyggelse). Eiendommen utvikles
på 50/50 basis sammen med familien
Thrane-Steen. Prosjektet er under
bearbeiding og er planlagt igangsatt
i 2008. Boligprosjektet på ca.
5.000 m2 er utsatt.
• Storgata 21-23, Oslo (Folketeaterbygningen), et hotell-/entertainment-/
butikkprosjekt på ca. 26.000 m2. Ombyggingen ble igangsatt i begynnelsen av februar.
Selskapet arbeider forøvrig i 50/50 samarbeid med OBOS med omregulering
til bolig av en større tomt i Sandvika,
Bærum.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jfr. Regn-
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skapslovens § 4 - 5. Styret bekrefter at
forutsetningen er tilstede, jfr. Regnskapslovens § 3 - 3.

Resultatregnskap
Leieinntekter for Eiendomsspar konsern ble kr 418 mill., en økning på
kr 37 mill. fra 2006. Økningen skyldes
hovedsakelig økte hotell-leier, samt nettoinvestering i eiendom. Brutto driftsresultat ble kr 379 mill. (kr 349 mill.),
efter belastning av driftskostnader eiendommer/prosjekter med kr 39 mill.
(kr 32 mill.). Salgsgevinster utgjorde
kr 14 mill. (kr 33 mill.), rehabiliteringskostnader kr 46 mill. (kr 25 mill.), avskrivinger kr 37 mill. (kr 33 mill.) og
lønn- og annen driftskostnad kr 49 mill.
(kr 57 mill.), hvilket ga et driftsresultat
på kr 260 mill. (kr 267 mill.).
Inntekt på investering i felleskontrollert
virksomhet ble kr 83 mill., en reduksjon på kr 11 mill. fra 2006. Nedgangen
skyldes salgsgevinster i 2006.
Netto finanskostnader utgjorde
kr 126 mill. (kr 88 mill.). Økningen
skyldes hovedsakelig høyere gjennomsnittlig rentenivå, nettoinvestering i
eiendom, samt gevinst ved salg av aksjer
i 2006.
Kontantstrøm før skatt, hensyntatt
underliggende kontantstrøm i felleskontrollerte virksomheter, utgjorde
kr 339 mill., mot kr 314 mill. i 2006.
Ordinært resultat før skattekostnad endte
på kr 217 mill., mot kr 273 mill. i 2006.

Gjennomsnittlig rente på innlånsporteføljen var 5,5%, mot 4,6% pr. 31.12.2006.
Andel fastrentelån utgjorde 41%, med
en gjennomsnittlig gjenværende bindingstid på ca. 5,1 år. I tillegg er det
inngått rentecapavtaler for 28% av innlånsporteføljen, med cap-rente 6,0% og
gjenværende løpetid 3,3 år.
Verdijustert egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) i selskapet er beregnet til
kr 6.167 mill. (fratrukket avsatt utbytte på
kr 91 mill.), som gir en verdijustert egenkapitalandel på 60%, uendret fra i fjor.
Verdijustert egenkapital pr. aksje er pr.
31.12.2007 beregnet til kr 153 pr. aksje,
en økning på 19% fra fjoråret.
Eiendomsspars likviditetsreserve inkludert kommitterte kredittrammer utgjorde kr 492 mill. (kr 860 mill.).
Selskapet planlegger å øke likviditetsreserven i løpet av 2008 ved å utnytte
deler av lånepotensialet i eksisterende
eiendomsmasse.
Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde
kr 248 mill., en reduksjon på kr 248 mill.
fra ifjor (kr 496 mill.). Reduksjonen
skyldes nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld.

International Financial Reporting
Standards (IFRS)
Det er ikke krav om at Eiendomsspar
skal anvende de internasjonale regnskapsstandardene IFRS. Styret har derfor besluttet å avvente utviklingen og
praksis hos andre selskaper, før eventuell innføring av IFRS gjennomføres.

Balanse og likviditet
Eiendomsspar-konsernets bokførte
totalkapital var pr. 31.12.2007
kr 5.269 mill., en økning på kr 535 mill.
fra 2006 (kr 4.733 mill.). Økningen
skyldes hovedsakelig nettoinvestering i
eiendom. Samlet gjeld utgjorde
kr 3.922 mill. (kr 3.436 mill.), hvorav
kr 3. 260 mill. (kr 2.849 mill.) var rentebærende.

Styret og administrasjonen
Selskapets styre besto efter ordinær
generalforsamling i mai 2007 av Cato A.
Holmsen (formann), Bjørn Elvestad,
Ragnar Horn, Monica S. Salthella, Petter
C. G. Sundt og Unni E. Wilhelmsen.
Eiendomsspars gode venn, samarbeidspartner og styremedlem, Petter C. G.

11

12

Eiendomsspar årsrapport

Sundt, døde i november 2007 efter
lengre tids kamp mot kreften.
Petter C. G. Sundt har hatt stor betydning for Eiendomsspars utvikling og vil
bli savnet inderlig.
Eiendomsspar og Victoria Eiendom har
felles administrasjon i henhold til særskilt etablert avtale om kostnadsfordeling. Administrasjonen er organisasjonsmessig plassert hos Eiendomsspar og
avtalen løper med 12 måneders gjensidig oppsigelse.
Pr. 31.12.2007 var det 30 ansatte i Eiendomsspar. Selskapet har innarbeidet en
policy som ivaretar hensynet til likestilling mellom kjønnene. Av selskapets
ansatte er 18 kvinner. Arbeidsmiljøet er
godt. Det er ikke registrert vesentlig
sykefravær eller personskader. Det er
styrets vurdering at Eiendomsspars
organisasjon er vel rustet til å møte de
muligheter og utfordringer eiendomsmarkedet vil by på i årene fremover.

Corporate governance
Eiendomsspar er opptatt av å ha høy tillit blant investorer, långivere og andre
interessenter. Selskapet forsøker til enhver tid å tilfredsstille markedets krav
til finansiell rapportering, herunder gi
relevant og pålitelig informasjon. Selskapet legger videre vekt på å ha gode
styrings- og kontrollmekanismer, samt
god praksis innenfor andre viktige corporate governance områder.
En ytterligere omtale av corporate
governance-forhold er gitt på sidene 30
og 31 i årsrapporten.

Aksjonærforhold
Kursutviklingen på Eiendomssparaksjen var positiv i 2007. Kursen steg fra
kr 155 ved årets begynnelse til kr 181
ved årets slutt (+ 18% hensyntatt ordinært utbytte på kr 1,75 pr. aksje). Aksjen ble ved dette verdsatt til 118% av
beregnet substans, uendret fra i fjor.

Pr. 03.04.2008 var kursen kr 150 pr.
aksje, tilsvarende 98% av beregnet substansverdi ved årsskiftet.
Victoria Eiendom er Eiendomsspars
hovedaksjonær via sin direkte eierandel
på 8,5% og sin 51%-andel i Sundt Eiendom I som eier 51,1% av Eiendomsspar.
Victoria Eiendoms reelle eierandel utgjør 46% av Eiendomsspars utestående
aksjer pr. 03.04.2008. Eiendomsspar har
i alt ca. 490 aksjonærer.
Eiendomsspar har ikke ervervet egne
aksjer i 2007.
Eiendomsspar har 54.195.560 utstedte
aksjer. Beholdningen av direkte eide
egne aksjer utgjør 171.895 pr. 03.04.2008.
Eiendomsspar eier i tillegg til direkte
eide egne aksjer, indirekte 13.562.996
egne aksjer via sin eierandel i Sundt
Eiendom I AS. Totalt eier Eiendomsspar
således direkte og indirekte 13.734.891
egne aksjer. Kostprisen for disse aksjene
er ført til fradrag på egenkapitalen.
Antall utestående aksjer i Eiendomsspar utgjør 40.460.669 aksjer pr.
03.04.2008.

Fremtidsutsikter
Nybyggingsaktiviteten er fremdeles på
et lavt nivå. Dette sannsynliggjør fortsatt høy kapasitetsutnyttelse de nærmeste par år, spesielt eftersom efterspørselen fremdeles er meget sterk.
I kontormarkedet i Osloregionen vil
det i 2008 bli tilført 170.000 m2 nye arealer, hvilket er mindre enn absorbsjonstakten på 240.000 m2 i 2007. I 2007 ble
det skapt hele 26.000 arbeidsplasser i
Osloregionen, opp fra 24.000 arbeidsplasser i 2006 og 5.000 arbeidsplasser
pr. år i 2004 og 2005. Denne arbeidsplassveksten vil stimulere efterspørselen
i 2008 og trolig også i 2009. Utleiemarkedet vil således være fortsatt sterkt i
2008. Til tross for at ferdigstillelsen ventes å vel doble seg i 2009, er det sann-
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synlig at kapasitetsutnyttelsen vil forbli
god, selv om ledigheten vil kunne øke
noe gjennom 2009. En detaljert
gjennomgang av situasjonen i kontormarkedet i Oslo/Asker/Bærum finnes
på side 82-89 i årsrapporten.
Hotellmarkedet i de større byene i
Nord-Europa forventes fortsatt å bedre
seg noe gjennom 2008, både hva gjelder
belegg og priser, selv om usikkerheten
er noe større enn ved inngangen til fjoråret. Den positive utvikling ventes også
å gjøre seg gjeldende i Skandinavia. Tilførselen av nye rom er generelt begrenset i 2008, hvilket, sammen med forventet fortsatt god økonomisk aktivitet,
bør gi grunnlag for fortsatt økt kapasitetsutnyttelse og prisøkning i 2008.
Butikkmarkedet forventes fortsatt å
være selektivt, med positiv utvikling for
de beste beliggenhetene.
Boligmarkedet synes å være i en fase
med synkende priser. Et historisk høyt
prisnivå, fremdeles kraftig igangsetting
i Osloregionen, samt det økte rentenivå,
synes å indikere fortsatt nedgang i prisene i 2008.

Eiendomsspar forventer, som følge av
økte salgsgevinster, et bedre regnskapsmessig resultat i 2008 enn i 2007.

Anvendelse av årets overskudd
Eiendomsspar delte ifjor ut et ordinært
utbytte på kr 1,75 pr. aksje. Styret foreslår et ordinært utbytte for 2007 på
kr 2,25 pr. aksje, totalt kr 121,6 mill.
Årets overskudd for konsernet ble
kr 173,5 mill. Årets overskudd i morselskapet, kr 144,1 mill., foreslås anvendt
slik:
Utbytte
(kr 2,25 pr. aksje)
Overført til annen
egenkapital
Sum

kr 121,6 mill.
kr 22,5 mill.
kr 144,1 mill.

Selskapets frie egenkapital utgjør
kr 808,7 mill. pr. 31.12.2007.
*****
Styret vil takke de ansatte for vel utført
arbeid i 2007.

Oslo
31.12.2007/03.04.2008

Cato A. Holmsen
Styrets formann

Bjørn Elvestad

Ragnar Horn
Monica S. Salthella

Unni E. Wilhelmsen

Christian Ringnes
Adm. direktør
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Resultatregnskap

Eiendomsspar AS
2006
2007

100,8
(9,3)
91,5
41,7
(7,6)
(9,3)
(45,4)
70,9

80,6
(10,6)
70,0
0,5
(4,2)
(8,0)
(35,0)
23,3

215,0
18,2
12,3
17,5
40,5
(118,9)
255,5
(51,4)
204,1

237,7
27,9
23,5
22,8
11,6
(178,2)
168,6
(24,5)
144,1

Konsern
Millioner kroner

Leieinntekt
Driftskostnad eiendommer og prosjekter
Brutto driftsresultat
Salgsgevinst
Rehabiliteringskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Lønn- og annen driftskostnad
Driftsresultat
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet
Renteinntekt fra datterselskap
Renteinntekt fra felleskontrollert virksomhet
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat
Resultat pr. aksje (kr)
Tilordnet:
Aksjonærer
Minoriteter

94,5
109,6
204,1

121,6
22,5
144,1

Anvendelse av årets resultat
Utbytte
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer

Note

(4)

(6)
(3)

(8)

(5)
(5)
(14)
(18)

2007

2006

417,9
(39,4)
378,5
13,5
(46,2)
(37,1)
(49,0)
259,7

380,6
(31,9)
348,7
32,6
(24,8)
(32,5)
(56,9)
267,1

–
83,2
–
22,8
17,3
(166,4)
216,6
(43,1)
173,5
4,22

–
93,7
–
20,3
17,3
(125,7)
272,7
(68,0)
204,7
5,06

170,6
2,9

204,7
–
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Balanse

Eiendomsspar AS
31.12.06
31.12.07

Millioner kroner

Konsern

492,5
17,8
510,3
2.216,0
582,1
278,8
528,5
2,0
28,9
3.636,3
4.146,6

570,5
17,2
587,7
2.615,0
624,1
257,4
448,1
2,0
26,8
3.973,4
4.561,1

Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til datterselskap
Investeringer i felleskontrollert virksomhet
Lån til felleskontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

34,6
48,8
83,4
4.230,0

22,3
56,8
79,1
4.640,2

Omløpsmidler
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

338,7
(1,1)
166,6
504,2
787,2
–
787,2
1.291,4

338,7
(1,1)
166,6
504,2
809,8
–
809,8
1.314,0

Egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital

52,8
19,8
72,6
2.365,3
2.365,3
200,0
75,0
225,7
500,7
2.938,6

51,1
12,8
63,9
3.040,8
3.040,8
–
–
221,5
221,5
3.326,2

Gjeld
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Sertifikatlån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

4.230,0

4.640,2

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.07

31.12.06

3.905,7
25,1
3.930,8
–
–
643,2
448,1
3,4
26,8
1.121,5
5.052,3

3.367,5
24,8
3.392,3
–
–
612,4
549,8
3,4
28,9
1.194,5
4.586,8

74,2
142,0
216,2
5.268,5

56,9
89,7
146,6
4.733,4

338,7
(1,1)
166,6
504,2
814,5
27,6
842,1
1.346,3

338,7
(1,1)
166,6
504,2
774,8
18,2
793,0
1.297,2

398,9
15,5
414,4
3.260,1
3.260,1
–
–
247,7
247,7
3.922,2

343,9
22,6
366,5
2.573,6
2.573,6
200,0
75,0
221,1
496,1
3.436,2

5.268,5

4.733,4

EIENDELER

(6, 16)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

EGENKAPITAL OG GJELD

(13)

(14)
(15)
(16)
(16)
(16)
(17)

Oslo
31.12.2007/03.04.2008

Cato A. Holmsen
Styrets formann

Monica S. Salthella

Bjørn Elvestad

Unni E. Wilhelmsen

Ragnar Horn

Christian Ringnes
Adm. direktør
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Kontantstrømanalyse

Eiendomsspar AS
2006
2007

Konsern
Millioner kroner

2007

2006

216,7
–
216,7
(34,8)
(23,5)
158,4

140,9
–
140,9
(51,3)
52,2
141,8

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm før skatt, inkl. felleskontrollert virksomhet
Andel tilbakeholdt kontantstrøm i felleskontrollert virksomhet
Kontantstrøm før skatt 2)
Periodens betalte skatter
Endring i tidsavgrensinger/andre poster
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

338,8
(124,5)
214,3
(50,0)
40,6
204,9

313,5
(102,1)
211,4
(31,6)
(2,4)
177,4

35,9
(23,9)
(7,6)
32,6
(292,7)
37,1
(218,6)

27,7
(97,8)
(4,2)
65,5
(431,6)
0,7
(439,7)

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler
Utbetalinger til rehabilitering
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler
Inn-/utbetalinger ved utlån/andre investeringer (netto)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

106,2
(619,2)
(46,2)
54,7
(28,7)
41,8
(491,4)

40,2
(462,2)
(24,8)
59,5
(0,1)
61,5
(325,9)

–
275,0
(39,0)
(90,0)
–
(74,3)
71,7

780,0
–
(104,6)
(275,0)
–
(94,5)
305,9

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av kortsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
Utbetaling til minoritetsinteresser
Utbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

840,7
–
(154,2)
(275,0)
(1,9)
(70,8)
338,8

59,5
275,0
(97,5)
(93,5)
–
(55,6)
87,9

11,5
37,3
48,8

8,0
48,8
56,8

Netto økning/(reduksjon) i bankinnskudd og kontanter
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12 1)

52,3
89,7
142,0

(60,6)
150,3
89,7

1,6

2,0

2,1

1,7

255,5
9,3
(55,7)
7,6
–
–
216,7

168,6
8,0
(39,9)
4,2
–
–
140,9

216,6
37,1
(16,3)
46,2
(83,2)
13,9
214,3

272,7
32,5
(43,1)
24,8
(93,7)
18,2
211,4

1) herav inngår bundne skattetrekksmidler
2) avstemming
Ordinært resultat før skattekostnad
Avskriving på varige driftsmidler
Salgsgevinst/kursgevinst
Rehabiliteringskostnad
Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet
Utbytte fra felleskontrollert virksomhet
Kontantstrøm før skatt

Eiendomsspar årsrapport
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Noter

NOTE 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Konsolidering
Aksjer/andeler i datterselskap er eliminert i henhold til oppkjøpsmetoden. Det innebærer at kostpris for aksjene er sammenholdt med datterselskapenes egenkapital på kjøpstidspunktet, hensyntatt forskjellen mellom regnskapsført utsatt skatt i datterselskapene og den verdi som er reflektert i
transaksjonsprisen. Betalt merverdi utover verdi av egenkapitalen er fordelt på de enkelte eiendommer i samsvar med de verdibetraktninger som lå til
grunn ved oppkjøpene, og avskrives efter de samme prinsipper som konsernets øvrige eiendomsmasse. Forskjellen mellom regnskapsført utsatt
skatt i datterselskapene og den verdi som er reflektert i transaksjonsprisen, reverseres/resultatføres over tid som utsatt skattekostnad.
For utenlandske datterselskap blir resultatregnskapet omregnet til norske kroner efter gjennomsnittlig valutakurs for året og balansen efter valutakursen på balansedagen. Endringer i egenkapitalen som følge av valutakursendringer føres direkte mot konsernets egenkapital.
Interne transaksjoner, fordringer og gjeldsposter er eliminert i konsernregnskapet.
Investeringer i felleskontrollert virksomhet
Aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres efter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
Investeringer i felleskontrollert virksomhet utgjør en vesentlig del av konsernets virksomhet. Av denne grunn vises andel resultat før skatt og andel
skattekostnad på egne linjer i resultatregnskapet.
Leieinntekt
Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjeningen.
Avskriving på varige driftsmidler
Konsernets bygningsmasse avskrives lineært med 1-4% pr. år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært med 10-30% pr. år.
Rehabiliteringskostnad
Kostnadene ved oppgradering av konsernets eiendommer blir i regnskapet henført til følgende grupper:
•
•
•

løpende reparasjons- og vedlikeholdskostnader
skattemessig utgiftsførbare rehabiliteringskostnader
skattemessig aktiveringspliktige rehabiliteringskostnader

De to førstnevnte gruppene kostnadsføres i regnskapet, henholdsvis under postene “Driftskostnad eiendommer og prosjekter”
og “Rehabiliteringskostnad”, mens beløp i sistnevnte gruppe aktiveres i regnskapet.
Byggelånsrenter
Kostnad ved finansiering av nybyggingsprosjekter aktiveres i regnskapet.
Renter
Renteinstrumenter periodiseres på tilsvarende måte som renter på gjeld. Urealisert gevinst/tap på fastrenteposisjoner som er knyttet til rentebærende
gjeld regnskapsføres ikke.
Konsernbidrag
Konsernbidrag til datterselskap, med fradrag for beregnet skatt, føres som økt kostpris på aksjene. Konsernbidrag fra datterselskap inntektsføres
samme år som det er avsatt i det enkelte datterselskap.
Fordringer
Fordringer er oppført i balansen til den laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt regnskapsføres som finansielle anleggsmidler.
Eiendommer
Eiendommer er oppført i balansen til anskaffelseskost (inkludert oppskrivinger), redusert med akkumulerte regnskapsmessige av- og nedskrivinger.
Eiendomsporteføljen vurderes samlet. Det foretas ikke nedskrivinger av enkelteiendommer i den utstrekning det foreligger tilstrekkelige merverdier i
den øvrige eiendomsmassen.
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Pensjoner
Selskapets pensjonsforpliktelser, direkte finansierte og fondsbaserte ytelsesplaner, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er
opptjent på balansedagen. Selskapets pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelser, det vil si differansen mellom nåverdien av
pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler, er ført i balansen. Årets endring er ført som driftskostnad i resultatregnskapet.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet på skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier efter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring.
Utsatt skatt balanseføres til nominell verdi efter den skattesats som gjelder på balansedagen, med unntak av utsatt skatt i datterselskaper på oppkjøpstidspunktet, jfr. prinsippnoten vedrørende konsolidering ovenfor.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet efter den indirekte metoden.

NOTE 2

FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Eiendomsspar er eksponert for svingninger i rentemarkedet. For å redusere denne risiko benytter selskapet renteswapavtaler (kr 1.350,0 mill.), samt
rentecapavtaler (kr 900,0 mill.) med cap-rente 6,00% ekskl. margin. Av konsernets samlede innlånsportefølje på kr 3.260,1 mill., skal 59% rentereguleres i 2008. En endring på 1%-poeng i de korte pengemarkedsrentene, vil medføre en endring i konsernets finanskostnader i størrelsesorden
+ kr 12 mill./– kr 17 mill. for 2008.
Merverdi på renteswapavtalene utgjør kr 40,5 mill. pr. 31.12.07.

NOTE 3

LØNN OG ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Lønnskostnader
Millioner kr

2007

2006

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Avsatt på løpende opsjonsordning inkl. arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader

25,0
4,5
3,0
4,2
–
36,7

23,1
4,5
2,7
3,9
9,9
44,1

Antall årsverk

29,5

30

Opsjonsordning:
Alle som var ansatt pr. 15.02.2006 deltar i selskapets opsjonsordning på følgende vilkår:
Antall opsjoner pr. ansatt
Tildelingstidspunkt
Innløsningstidspunkt
Opsjonspremie pr. ansatt
Innløsningskurs

kr
kr

16.000
15.02.2006
15.02.2009
2.500
106,25

Totalt er det utstedt 400.000 opsjoner. Maksimal verdi på opsjonene er begrenset til kr 333.333 pr. ansatt på opsjonsinnløsningstidspunktet
15.02.2009, maksimalt kr 10 mill. Antall opsjoner justeres tilsvarende.

Eiendomsspar årsrapport

NOTE 3

LØNN OG ANNEN DRIFTSKOSTNAD, forts.

Pensjoner og pensjonsforpliktelser
Selskapet har en pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er hovedsakelig avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved
fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Periodens pensjonskostnad

2007

2006

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Amortisering
Netto pensjonskostnad

2,5
1,4
(1,3)
0,4
3,0

2,2
1,1
(1,1)
0,5
2,7

21,9
5,2
27,1
29,3
2,2

19,4
10,3
29,7
32,2
2,5

5,5%
6,5%
4,5%
2,35%
4,25%

4,5%
5,5%
4,5%
1,6%
4,25%

Netto pensjonsmidler
Påløpt pensjonsforpliktelse
Effekt av forventet lønnsvekst
Påløpt pensjonsforpliktelser inkl. lønnsvekst
Verdi av pensjonsmidler
Netto pensjonsmidler, jfr. note 11
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Lønnsregulering
Pensjonsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
Ytelser til ledende ansatte

Christian Ringnes, adm. direktør
Martin Traaseth, konserndirektør
Olaf Gauslå, finansdirektør

Lønn

Natural
ydelser

Pensjon

Sum

2.550.765
2.247.072
2.196.465

869.900
574.648
360.931

99.051
244.061
93.236

3.519.716
3.065.781
2.650.632

I tillegg deltar de ledende ansatte i selskapets opsjonsordning på lik linje med øvrige ansatte.
Det er ikke avtalt særskilt sluttvederlagsordning for adm. direktør eller andre ledende ansatt.
Eiendomsspar har tilsammen lånt kr 3.000.000 til Martin Traaseth. Lånene løper avdragsfritt og de forrentes til normrente fastsatt av Skattedirektoratet. Det er ikke ydet lån eller foretatt sikkerhetsstillelse til fordel for øvrige ledende ansatte.
Ytelser til styret

Cato A. Holmsen
Bjørn Elvestad
Ragnar Horn
Monica S. Salthella
Unni E. Wilhelmsen

Styrehonorar

Natural
ydelser

175.000
140.000
140.000
140.000
140.000

11.786
11.786
–
11.786
11.786

Pensjon

Sum

–
–
–
–
–

186.786
151.786
140.000
151.786
151.786

Det foreligger ikke opsjons- eller bonusordninger for styrets medlemmer. Det foreligger heller ikke pensjonsordninger eller sluttvederlagsordninger. Det
er ikke ydet lån eller foretatt sikkerhetsstillelse til fordel for styremedlemmer eller nærstående.
Ytelser til valgkomitéen
Valgkomitéens medlemmer, Cato A. Holmsen, Ebbe C. Astrup, Anne C. Løvenskiold og Jens Raanaas, har mottatt kr 10.000,- hver i godtgjørelse for
2007.
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NOTE 3

LØNN OG ANNEN DRIFTSKOSTNAD, forts.

Godtgjørelse revisor
Morselskap
Lovpålagt revisjon
Skatterådgiving
Andre tjenester utenfor revisjon

kr
kr
kr

355.000
102.013
38.151

kr
kr
kr

654.293
207.214
111.749

Konsern
Lovpålagt revisjon
Skatterådgiving
Andre tjenester utenfor revisjon
Oppgitt honorar er etter fradrag for merverdiavgift.

NOTE 4

LEIEINNTEKT

Leieinntekt geografisk fordelt:
Konsern
Millioner kr

Morselskap

2007

2006

2007

2006

404,9
4,9
8,1
417,9

368,1
4,8
7,7
380,6

80,6
–
–
80,6

100,8
–
–
100,8

2007

2006

2007

2006

Andre renteinntekter
Gevinst ved salg av aksjer
Andre finansinntekter
Sum annen finansinntekt
Annen finanskostnad

14,2
2,6
0,5
17,3

5,1
10,6
1,6
17,3

9,2
2,4
–
11,6

4,1
10,6
25,8
40,5

Rentekostnader
Tap avgang andeler
Andre finanskostnader
Sum annen finanskostnad

164,0
–
2,4
166,4

124,8
0,1
0,8
125,7

151,2
–
27,0
178,2

118,2
0,1
0,6
118,9

Økonomisk
levetid

Avskrivningsplan

Oslo
Øvrige Norge
Utland
Sum

NOTE 5

ANNEN FINANSINNTEKT OG FINANSKOSTNAD
Konsern

Millioner kr

Morselskap

Annen finansinntekt

NOTE 6

VARIGE DRIFTSMIDLER
Akk. ansk.
pr. 01.01.

Årets
tilgang

Årets
avgang

Akk. ansk.
pr. 31.12.

Akk.
avskr.
pr. 31.12.

Bokført
verdi
pr. 31.12.

Årets
ord.
avskr.

Bygninger
Tomter
Driftsløsøre, inventar o.l.
Sum konsern
Morselskap

2.888,3
843,6
42,6
3.774,5

420,2
225,0
5,0
650,2

(56,3)
(18,7)
(2,6)
(77,6)

3.252,2
1.049,9
45,0
4.347,1

(396,4)
–
(19,9)
(416,3)

2.855,8
1.049,9
25,1
3.930,8

33,4
–
3,7
37,1

25-100 år
–
3-10 år

Lineær
–
Lineær

Bygninger
Tomter
Driftsløsøre, inventar o.l.
Sum morselskap

491,2
48,5
32,7
572,4

83,3
–
3,0
86,3

–
–
(2,5)
(2,5)

574,5
48,5
33,2
656,2

(52,5)
–
(16,0)
(68,5)

522,0
48,5
17,2
587,7

5,3
–
2,7
8,0

25-100 år
–
3-10 år

Lineær
–
Lineær

Millioner kr

Konsern
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NOTE 7

INVESTERINGER I DATTERSELSKAP

Millioner kr

Eierandel/
stemmeandel

Valuta

Aksjekapital

Bokf.
verdi

0,2
8,1
–
27,2
1,6
3,6
10,0
11,8
0,1
1,9
0,1
1,3
3,0
0,1
0,1
0,3
0,1
–
0,1
5,0
9,0
0,2
5,9
13,0
22,8
1,7
–
0,9
20,6
2,0
1,6
68,4
2,6
10,7
1,9
–
2,5
58,0
–
1,1
2,3
–
27,1

77,0
181,5
114,5
322,5
42,0
115,3
94,8
135,6
13,1
1,9
0,1
171,8
3,0
0,1
0,1
50,3
0,3
1,9
0,4
5,0
47,7
84,1
27,4
13,0
261,3
4,4
39,5
10,8
128,3
2,0
117,9
76,7
24,2
122,4
21,9
36,4
31,2
30,2
0,1
143,1
26,2
–
35,0
2.615,0

Eid av morselskapet
Alna Park AS
Arena Eiendom AS
ANS EP Tordenskioldsgate 8-10
AS Grand Hotel
AS Storgaten 6
AS Storgaten 51
Brødrene Johansen Eskefabrikk AS
Dronningensgate 40 AS
Eiendomsspar Energi AS
Eiendomsspar Vest AS
Eiendomsspar Økern Torgvei AS
Folketeaterbygningen AS
FR 4 Bolig AS
FR 4 Næring AS
FR 4 Utbygging AS
Gabelshus AS
Gabelshus og Ritz Hotelldrift AS
Generalen ANS
Helsfyr Utbygging AS
Holbergsgate 21 AS
Holbergsplass Holding AS
Holmenkollen Invest Eiendom AS
Holmenkollen Restaurant AS
Karihaugveien 89 Utbygging AS
Klingenberggaten 4 AS
Lille Grensen 5 AS
Lille Grensen 5 KS
Parkveien 35 AS
Parkveien 64 AS
Parkveien 64 Drift AS
Renref AS
Rådhuseiendommene AS
Rådhusgaten 23 AS
Rådhuspassagen AS
Sandakerveien 78 AS
Skræddergaarden ANS
Strømsveien 230 AS
Tallinor OÜ
Vestnorsk Hotel DA
Vollaveien 20 AS
Værftsgaten 7 AS
Vålerveien 165 ANS
Østensjøveien 39/41 AS
Sum morselskap

90,1%
100%
99,9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
66,67%
100%
100%
10%
100%

EEK
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NOTE 7

INVESTERINGER I DATTERSELSKAP, forts.
Eierandel/
stemmeandel

Millioner kr

Valuta

Aksjekapital

Bokf.
verdi

0,1
–
–
0,1
0,4
5,0
–
–
0,5
0,4
–
–
4,5
220,4
15,0
–

10,8
96,9
–
10,0
28,6
10,0
0,2
1,5
6,2
23,8
53,8
0,4
4,3
–
69,4
0,2

Eid av datterselskap
Alnabru Næringspark AS
ANS Rådhuspassasjen
ANS EP Tordenskiolds gate 8-10
Bjørnegårdsvingen AS
Faretex AS
Folketeateret Oslo AS
Generalen ANS
Lille Grensen 5 KS
Mandalsgadens Eiendomsselskab AS
Rosenkrantzgate 13 II AS
Rosenkrantzgate 13 DA
Skræddergaarden ANS
Steenstrup Eiendom AS
Sundt Eiendom I AS
Urtegaten 9 AS
Vålerveien 165 ANS

100%
100%
0,1%
100%
100%
100%
10%
10%
90,1%
100%
74,75%
1%
100%
49%
100%
90%

EEK

Alle selskapene har forretningskontor i Oslo, med unntak av Tallinor OÜ og Faretex AS, begge Tallinn, Estland.
Folketeateret Oslo AS ble stiftet i 2007. AS Storgaten 51, Renref AS, Strømsveien 230 AS, Vollaveien 20 AS og Alnabru Næringspark AS ble ervervet
i 2007.

NOTE 8

INVESTERINGER I FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Millioner kr

Eierandel

Opprinnelig
kostpris

Verdi
pr. 01.01

Årets
tilgang/
avgang

Andel
resultat
før skatt

Andel
skatt

Mottatt
utbytte

40 Rue Notre Dame des Victoires AS
Bjørnegårdsvingen 11-13 ANS
Holmenkollen Hotel AS
Holmenkollen Park Hotel ANS
Konowsgate Finans AS
SEPA Holding AS 1)
Skippergaten 21 AS
Thrane-Steen Eiendomsspar AS
Vollabygget AS
Økern Torgvei Boliger ANS
Sum

50,00%
50,00%
0,00%
50,00%
50,00%
49,75%
50,00%
50,00%
0,00%
50,00%

25,0
1,0
–
28,2
24,3
150,0
0,6
57,5
–
–

23,2
–
0,1
7,1
–
490,6
27,9
59,9
19,1
(15,5)
612,4

–
1,0
(0,1)
21,3
24,3
–
(24,4)
(26,1)
(19,1)
–
(23,1)

2,0
(0,2)
–
6,1
0,3
64,6
1,7
1,1
–
7,6
83,2

(0,7)
–
–
–
(0,1)
0,1
(0,5)
(0,4)
–
–
(1,6)

–
(0,8)
–
–
–
–
(10,0)
–
–
–
– (13,0)
(2,9)
–
(1,0)
–
–
–
–
–
(13,9) (13,8)

2)

Omregningsdifferanse

Verdi
pr. 31.12

Årets
avskr.
merverdi

23,7
0,8
–
24,5
24,5
542,3
1,8
33,5
–
(7,9)
643,2

–
–
–
1,1
–
–
–
(0,1)
–
–
1,0

Bokført
merverdi
pr. 31.12

–
–
–
16,3
24,1
–
–
25,2
–
(9,9)
55,7

Alle selskapene har forretningskontor i Oslo.
1) SEPA Holding AS eide pr. 31.12.2007 indirekte 100% av aksjene i Pandox AB. Sepa Holding AS har et innlån på SEK 530,0 mill. (NOK 448,1 mill.) fra Eiendomsspar AS pr. 31.12.2007,
jfr. note 9.
2) Stemmeandel 50,00%.

NOTE 9

LÅN TIL FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Konsern

Millioner kr

Utlån til Holmenkollen Park Hotel ANS
Utlån til SEPA Holding AS 1)
Sum
1) Utlån SEK 530,0 mill.; forrentes til STIBOR +1,00%

Morselskap

2007

2006

2007

2006

–
448,1
448,1

21,3
528,5
549,8

–
448,1
448,1

–
528,5
528,5
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NOTE 10

INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER
Balanseført
verdi

Eierandel

Antall
aksjer

Lerkendal Stadion AS
Diverse mindre aksjeposter
Sum morselskap
Eid av datterselskap

2,7%

3.000

1,8
0,2
2,0

1,8
0,2
2,0

Stavanger Hotell KS
Sum konsern

1,0%

–

1,4
3,4

1,4
3,4

Millioner kr

Markedsverdi

Eid av morselskapet

NOTE 11

ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Konsern

Millioner kr

Utlån til ansatte 1)
Netto pensjonsmidler
Forskuddsbetalte kostnader
Andre utlån
Sum

Morselskap

2007

2006

2007

2006

11,9
2,2
7,7
5,0
26,8

11,0
2,5
10,1
5,3
28,9

11,9
2,2
7,7
5,0
26,8

11,0
2,5
10,1
5,3
28,9

2007

2006

2007

2006

13,1
54,5
6,6
74,2

10,3
40,6
6,0
56,9

1,2
16,2
4,9
22,3

1,1
29,5
4,0
34,6

1) Utlån til ansatte forrentes til normrente fastsatt av Skattedirektoratet.

NOTE 12

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Konsern

Millioner kr

Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente renter, forskuddsbetalte kostnader
Sum

NOTE 13

Morselskap

EGENKAPITAL

Aksjekapitalen pr. 31.12.2007 er kr 338.722.250 fordelt på 54.195.560 aksjer à kr 6,25. Hver aksje har én stemme. Morselskapet eier 171.895 egne
aksjer. I tillegg eier konsernet indirekte 13.562.996 egne aksjer gjennom sin 49% eierandel i Sundt Eiendom I AS. Antall utestående aksjer pr.
31.12.2007 utgjør således 40.460.669. Kostprisen for de direkte og indirekte eide egne aksjene er ført til fradrag på egenkapitalen.
Annen
egenkapital

Aksjekapital

Egne
aksjer

Overkursfond

Egenkapital pr. 31.12.06
Årsresultat
Avsatt utbytte
Morselskapets egenkapital pr. 31.12.07
Konsern

338,7

(1,1)

166,6

338,7

(1,1)

166,6

Egenkapital pr. 31.12.06
Årsresultat
Avsatt utbytte
Avsatt utbytte på indirekte eide egne aksjer
Omregningsdifferanser
Minoritet
Konsernets egenkapital pr. 31.12.07

338,7

(1,1)

166,6

774,8
170,6
(121,6)
30,6
(39,9)

338,7

(1,1)

166,6

814,5

Millioner kr

Minoritetsinteresser

Sum
egenkapital

Morselskap
787,2
144,1
(121,6)
809,8

1.291,4
144,1
(121,6)
1.314,0
18,2
2,9

6,5
27,6

1.297,2
173,5
(121,6)
30,6
(39,9)
6,5
1.346,3

23

24
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NOTE 13

EGENKAPITAL, forts.

Aksjonæroversikt pr. 31.12.07
Antall
aksjer

Aksjonær

1 Sundt Eiendom I AS *)
2 Victoria Eiendom AS
3 Sundt AS
4 Krohn, Elisabeth S. J.
5 Krohn, Paul Ingar W. J.
6 Horn, Hans Herman
7 Talbot, Anette Dobloug
8 MP Pensjon
9 Mustad Industrier AS
10 Audley AS
11 Clipper AS
12 Grundt, Asbjørn
13 Straen AS
Øvrige aksjonærer <1,0% (467)
Totalt antall aksjer
Direkte eide egne aksjer
Indirekte eide egne aksjer *)
Totalt antall utestående aksjer

Aksjer
i%

27.679.584
4.611.680
4.576.000
1.232.514
1.232.513
888.251
811.076
800.000
719.000
650.000
537.048
532.000
520.000
9.405.894
54.195.560
(171.895)
(13.562.996)
40.460.669

51,1
8,5
8,4
2,3
2,3
1,6
1,5
1,5
1,3
1,2
1,0
1,0
1,0
17,3
100,0
(0,3)
(25,0)
74,7

Forøvrig vises til omtale av aksjonærforhold på side 30 og 31.
*) Sundt Eiendom I AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria Eiendom (51%).
Direkte eide egne aksjer
Antall

31.12.06

Kjøp

Salg

31.12.07

171.895

–

–

171.895

Antall
aksjer

Antall
opsjoner

Aksjene er ervervet for senere å kunne benyttes til eventuell amortisering, incentivordninger, videresalg eller ved fusjon.
Aksjer eiet av styret og ledende ansatte (inkl. nærstående)
Aksjonær

Cato A. Holmsen
Bjørn Elvestad
Ragnar Horn
Monica S. Salthella
Unni E. Wilhelmsen
Christian Ringnes
Martin Traaseth
Olaf Gauslå

7.200
65.980
414.000
–
–

–
–
–
–
–

30.376
–
–

16.000
16.000
16.000
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NOTE 14

SKATTER

Skattekostnad
Konsern
Millioner kr

Betalbar skatt (Norge)
Utsatt skatt (Norge)
Andel skatt i felleskontrollert virksomhet, jfr. note 8
Sum

Morselskap

2007

2006

2007

2006

26,1
15,4
1,6
43,1

52,2
(6,3)
22,1
68,0

26,2
(1,7)
–
24,5

51,8
(0,4)
–
51,4

Konsern – utsatt skatt
Skatteeffekten av de midlertidige forskjeller i konsernet er som følger:
Millioner kr

31.12.07

31.12.06

Langsiktige poster:
Anleggsmidler
Avsetning for forpliktelser
Gevinst- og tapskonto
Sum langsiktige poster

352,2
(4,3)
60,1
408,0

313,0
(6,2)
55,7
362,5

(0,1)
(9,0)
–
(9,1)

(0,1)
(12,2)
(6,3)
(18,6)

398,9

343,9

31.12.07

31.12.06

Kortsiktige poster:
Kortsiktige fordringer
Kortsiktig gjeld
Underskudd til fremføring
Sum kortsiktige poster
Sum utsatt skatt
Morselskap – utsatt skatt
De midlertidige forskjeller i morselskapet er som følger:
Millioner kr

Langsiktige poster:
Anleggsmidler
Avsetning for forpliktelser
Gevinst- og tapskonto
Sum langsiktige poster

89,3
(12,7)
127,0
203,6

91,7
(19,7)
158,8
230,8

(21,1)
(21,1)

(42,2)
(42,2)

182,5

188,6

28%
51,1

28%
52,8

Kortsiktige poster:
Kortsiktig gjeld
Sum kortsiktige poster
Sum midlertidige forskjeller
Beregning av utsatt skatt:
Anvendt skattesats
Utsatt skatt pr. 31.12.
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NOTE 14

SKATTER, forts.

Morselskap – årets skattegrunnlag
Forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad i morselskapet og årets skattegrunnlag er som følger:
Millioner kr

2007

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Aksjegevinster
Utbytte
Skattefritt konsernbidrag
Endring midlertidige forskjeller:
– anleggsmidler
– avsetning for forpliktelser
– kortsiktig gjeld
– gevinst- og tapskonto
Årets skattegrunnlag
Beregnet skatt (28%)
Avregning fra fjoråret
Sum betalbar skatt

NOTE 15

2006

168,6
5,1
(26,4)
(3,9)
(55,9)

255,5
6,7
(21,9)
(18,7)
(38,0)

2,4
(7,0)
(21,1)
31,8
93,6
26,2
–
26,2

2,9
–
0,7
(4,1)
183,1
51,3
0,5
51,8

ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER
Konsern

Millioner kr

Pensjonsforpliktelser *)
Andre avsetninger
Sum

Morselskap

2007

2006

2007

2006

2,7
12,8
15,5

2,8
19,8
22,6

–
12,8
12,8

–
19,8
19,8

*) gjelder direkte finansierte pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte i oppkjøpte datterselskap. Økonomiske forutsetninger, se note 3

Eiendomsspar har et skattekrav (inkludert renter) fra Belgia på ca. kr 41 millioner i forbindelse med et tidligere eiendomssalg. Den Belgiske stat tapte i
første rettsinstans. Det er foreløpig usikkert om den Belgiske stat vil anke saken. Slik anke må i så fall foreligge innen utgangen av april 2008. Selskapet mener at en eventuell anke ikke vil føre frem, og det er ikke foretatt avsetning i regnskapet pr. 31.12.2007.

NOTE 16

RENTEBÆRENDE GJELD
Konsern

Millioner kr

Gjeld til kredittinsitusjoner (pantelån)
Sertifikatlån
Sum
herav langsiktig gjeld
herav kortsiktig gjeld

Morselskap

2007

2006

2007

2006

3.260,1
–
3.260,1
3.260,1
–

2.648,6
200,0
2.848,6
2.573,6
275,0

3.040,8
–
3.040,8
3.040,8
–

2.440,3
200,0
2.640,3
2.365,3
275,0

Den rentebærende gjelden fordeler seg på følgende valutasorter pr. 31.12.07:
Konsern
Millioner

NOK
EEK
Sum
Andel total gjeld til renteregulering:

%-andel

Avdrags-/forfallsstruktur langsiktig gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner (pantelån)

Morselskap

Valuta

NOK

Valuta

NOK

–
108,8
108,8

3.206,8
53,3
3.260,1

–
–
–

3.040,8
–
3.040,8

2008

2009

2010

2011

2012

2013
og senere

59%

7%

6%

–

5%

23%
Gjennomsnittlig
rente

5,5%

2008

2009

2010

2011

2012

2013
og senere

90,6

94,0

100,2

117,0

150,8

2.707,5
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NOTE 16

RENTEBÆRENDE GJELD, forts.

Pantstillelse og sikkerhetsstillelser:
Bokført verdi av eiendommer pantsatt som sikkerhet for den rentebærende gjelden, samt kreditrammer, utgjør kr 3.622,4 mill. for konsernet og
kr 569,8 mill. for morselskapet.
Eiendomsspar har stillet selvskyldnerkausjon på SEK 512,5 mill. til sikkerhet for lån APES Holding AB (datterselskap av SEPA Holding AS) har ovenfor
DnBNOR Bank ASA i forbindelse med finansiering av aksjene i Pandox AB.

NOTE 17

ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Konsern

Millioner kr

Leverandørgjeld
Skattetrekk, feriepenger m.v.
Betalbar skatt
Avsetning renter
Forskudd
Utbytte *)
Annen gjeld
Sum

Morselskap

2007

2006

2007

2006

12,8
6,9
28,0
40,3
8,5
91,0
60,2
247,7

6,6
7,7
52,0
24,8
6,0
70,8
53,2
221,1

3,3
6,1
26,2
37,7
2,8
121,6
23,8
221,5

2,2
5,1
51,3
23,1
2,7
94,5
46,8
225,7

*) Utbytte på indirekte eide egne aksjer (kr 30,6 mill.) er eliminert i konsernregnskapet.

NOTE 18

RESULTAT PR. AKSJE

Antall utestående aksjer i Eiendomsspar AS utgjør 40.460.669 pr. 31.12.07, jfr. note 13. Gjennomsnittlig antall utestående aksjer i 2007 var
40.460.669 aksjer.
Konsern
Resultat pr. aksje

Årets resultat tilordnet aksjonærer (mill. kr)
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer
Resultat pr. aksje (kr)

2007

2006

170,6
40.460.669
4,22

204,7
40.460.567
5,06
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Aksjonærforhold/Corporate governance

Innledning
Eiendomsspar er opptatt av å ha høy tillit blant investorer, långivere og andre
interessenter. Selskapet forsøker til enhver tid å tilfredsstille markedets krav til
finansiell rapportering, herunder gi relevant og pålitelig informasjon. Selskapet
legger videre vekt på å ha gode styringsog kontrollmekanismer, samt god praksis innenfor andre viktige corporate
governance områder.

Rapportering
Eiendomsspar legger vekt på å ha en
regnskapsmessig og finansiell rapportering som investorer, långivere og andre
interessenter har tillit til. Selskapet følger den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning/-praksis, og gir
utfyllende tilleggsinformasjon om
selskapet og virksomheten.

Eiendomsspar-aksjen
Eiendomsspar har én aksjeklasse, og
hver aksje har én stemme.
Det foreligger ikke forkjøpsrett ved eierskifte av selskapets aksjer.

Generalforsamlingen
Aksjer som overdras til ny eier gir ikke
stemmerett før det er gått fire uker efter
at ervervet er meldt til selskapet.
Aksjonærene kan stemme via fullmakt.
Selskapet fikk på generalforsamlingen
07.05.2007 fullmakt til å erverve inntil
10% av selskapets aksjekapital, i prisintervallet NOK 1,- og NOK 500,-. Fullmakten gjelder til 31.10.2008.
Styret vil på generalforsamlingen
07.05.2008 foreslå at fullmakten blir fornyet for en periode på 18 måneder.
Selskapets beholdning av egne aksjer er
171.895 aksjer pr. 03.04.2008.

Styret
Styrets medlemmer er omtalt på side 8 i
årsrapporten. Valgperioden er to år. Styrets medlemmer fratrer senest ved ordinær generalforsamling det år man fyller
70 år.

Oversikt over styremedlemmers aksjeeie
fremgår av note 13 i årsregnskapet.
Til å foreslå styrets sammensetning overfor generalforsamlingen, har selskapet
en valgkomité bestående av fire medlemmer som velges av generalforsamlingen blant selskapets aksjonærer.
Ledelsen i Eiendomsspar er ikke medlemmer av styret.
Styrets oppgaver omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. Det avholdes normalt syv
styremøter pr. år, og styret foretar evaluering av sitt arbeid én gang pr. år.

Godtgjørelse til styret/ledende ansatte
Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra selskapets valgkomité. Det
foreligger ikke opsjons- eller bonusordninger for styrets medlemmer. Det foreligger heller ikke pensjonsordninger
eller fratredelsesordninger.
Godtgjørelse til adm. direktør fastsettes
av styret, mens godtgjørelse til ledende
ansatte fastsettes av adm. direktør. For
ytterligere opplysninger vises det til
note 3 i årsregnskapet.

Transaksjoner med nærstående og
forholdet Eiendomsspar/Victoria
Eiendom/T6 Holding
Adm. direktør i Eiendomsspar/Victoria
Eiendom er hovedaksjonær i Victoria
Eiendom som har felles administrasjon
med Eiendomsspar. Adm. direktør eier
30.376 aksjer i Eiendomsspar (0,1% av
aksjekapitalen). I Victoria Eiendom eier
han direkte 4.501.590 aksjer (23,4% av
aksjekapitalen), samt 51% andel i Sundt
Eiendom II AS, som eier 5.557.136 aksjer (28,9% av aksjekapitalen).
Det er vedtatt en felles investeringsstrategi for Eiendomsspar og Victoria
Eiendom, som innebærer at Victoria
Eiendom vil være hovedeier i Eiendomsspar og at fremtidige investeringer
innenfor selskapenes hovedområde
(større kontor- og hotelleiendommer)
skal kanaliseres til Eiendomsspar.

Eiendomsspar har også felles administrasjon med T6 Holding AS, hvor ansatte i
Eiendomsspar inkl. adm. direktør eier
63% av aksjene og Victoria Eiendom kontrollerer 37% av aksjene. T6 Holding AS
kan investere gjennomsnittlig inntil
kr 75 mill. pr. år i eiendomsmarkedet, i
mindre eiendommer som ikke naturlig
vurderes å være av porteføljemessig interesse for Eiendomsspar/Victoria Eiendom.
Investeringene skal godkjennes av styret i
Eiendomsspar/Victoria Eiendom.
Det er etablert avtaler om kostnadsfordeling mellom selskapene og laget retningslinjer for håndtering av
selskapenes eksisterende og potensielle
leietagere, samt nye investeringer. Fra
styrets side har det i forbindelse med utarbeidelse og jevnlig oppfølging av disse
retningslinjer, samt godkjennelse av
transaksjoner gjennom året, vært lagt
vekt på å hindre interessekonflikter
mellom selskapene. Dessuten er målsettingen at selskapene skal oppnå mer
lønnsom drift enn om selskapene opererte separat.
Selskapet har retningslinjer som sikrer
meldeplikt for styremedlemmer og
ledende ansatte hvis de direkte eller
indirekte har en vesentlig interesse i
avtaler som inngås av selskapet.

Markedskommunikasjon
Eiendomsspar legger vekt på åpenhet.
Selskapet holder markedet løpende
underrettet om selskapets disposisjoner
og dets syn på eiendomsmarkedet. Selskapets årsrapporter inneholder som
tidligere nevnt utfyllende tilleggsinformasjon om selskapet og virksomheten.
Denne tilleggsinformasjonen er mer
omfattende enn hva andre sammenlignbare selskaper gir, og har som målsetting å bidra til at selskapets aksjer prises
nær, og i tråd med, utviklingen i selskapets underliggende verdier.

Aksjonær- og utbyttepolitikk
Eiendomsspar har som målsetting at
aksjonærene over tid skal oppnå en konkurransedyktig avkastning på sine aksjer
gjennom utbytte og kursstigning. Det er
selskapets målsetting å føre en forutsig-
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bar utbyttepolitikk, men en jevn og stabil økning i ordinært utbytte pr. aksje.

Eiendomsspar AS – aksjonæroversikt pr. 10.03.2008

Revisor

Aksjonær
1 Sundt Eiendom I AS *)
2 Victoria Eiendom AS
3 Sundt AS
4 Krohn, Elisabeth S. J.
5 Krohn, Paul Ingar W. J.
6 Horn, Hans Herman
7 Talbot, Anette Dobloug
8 MP Pensjon
9 Mustad Industrier AS
10 Audley AS
11 Clipper AS
12 Grundt, Asbjørn
13 Straen AS
14 Arendals Fossekompani ASA
15 Bygdin AS
16 Thorp, Tone
17 Dobloug, Christian Mikkel
18 Investire Eiendom AS
19 Nore-Invest AS
20 Tomte Forvaltning AS
Øvrige aksjonærer (466)
Totalt antall aksjer
Direkte eide egne aksjer
Indirekte eide egne aksjer *)
Totalt antall utestående aksjer

Revisors ansvar er å revidere det årsregnskapet og årsberetningen som er fremlagt av styret og daglig leder i henhold
til revisorloven og god revisorskikk.
Revisor fremlegger årlig for styret en
oppsummering av årets revisjon.
Det avholdes etter behov møter mellom
revisor og styret.
I selskapets årsregnskap og på ordinær
generalforsamling orienteres det om
revisors godtgjørelse fordelt på revisjon
og andre tjenester. Det vises til note 3 i
årsregnskapet.

Eiendomsspar-aksjens kursutvikling
Kursindeks for Eiendomsspar-aksjen
(inkl. akk. utbytte til nominell verdi)
sammenlignet med Oslo Børs totalindeks/hovedindeks fra 01.01.85 til
03.04.2008. Indeks 01.01.85 = 100.
5000

4000

Antall
aksjer
27.679.584
4.611.680
4.576.000
1.232.514
1.232.513
923.251
811.076
800.000
736.000
650.000
537.998
532.000
520.000
427.000
411.200
371.328
320.266
245.600
235.200
207.748
7.134.602
54.195.560
(171.895)
(13.562.996)
40.460.669

Aksjer
i%
51,1
8,5
8,4
2,3
2,3
1,7
1,5
1,5
1,4
1,2
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
12,9
100,0
(0,3)
(25,0)
74,7

*) Sundt Eiendom I AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria Eiendom (51%). Indirekte eide egne aksjer utgjør således 13.562.996.

3000

Fordeling av aksjer pr. 10.03.2008
2000

1000

0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Eiendomsspar
Oslo Børs

Antall aksjer
pr. aksjonær
1
- 100
101
- 1.000
1.001
- 10.000
10.001 - 100.000
100.001 - 1.000.000
1.000.001 - 5 000.000
over 5.000.000

Antall
aksjonærer
60
97
173
119
32
4
1
486

% av total
aksjekapital
–
0,1
1,3
7,4
18,6
21,5
51,1
100,0
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Verdivurdering pr. 31.12.2007

Det er gjennomført en verdivurdering av Eiendomsspar pr. 31.12.2007. Denne viser følgende:

Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje
VEK pr. aksje er beregnet til kr 153 (2006: kr 129), en økning på 19% fra ifjor.

Forutsetninger
• Yield (direkteavkastningskrav) benyttet:
-

Eiendomsspar: snitt 6,0%, fra 5,5% til 8,0% pr. eiendom (2006: 5,8%)
Pandox: snitt 6,0% (2006: 6,0%); verdi operations 8 x EBITDA

• Løpende leie (inkl. ledige arealer) pr. 01.01.2008, det vil si forskjell mellom markedsleie og løpende leie er ikke hensyntatt
• Driftskostnader pr. eiendom:
-

Eiendomsspar: kalkulatorisk 7,5% + avsetning for større rehabiliteringskostnader de nærmeste årene
Pandox: løpende + avsetning for større rehabiliteringskostnader de nærmeste årene

• Latent skatt (avsettes som gjeld i balansen, det vil si føres ikke til fradrag på eiendommene):
-

Eiendomsspar: 7%
Pandox: 8%

Implisitt selskaps-yield
• Eiendomsspar 6,3%
• Pandox 6,3%
Selskaps-yield = yield efter skattejusteringer, det vil si beregning der yield måles mot: eiendomsverdier fratrukket latent skatt. For
Eiendomsspar gir dette en økning i yield fra 6,0% til 6,3%; det samme for Pandox fra 6,0% til 6,3%.

Sensitivitetsanalyse
VEK pr. aksje/verdi av eiendommene er særlig følsom for endringer i yield-nivå. For at investorer og andre interessenter skal
kunne gjøre sine egne forutsetninger med hensyn på valg av yield-nivå, er det utarbeidet en sensitivitetstabell som vist nedenfor.
I sensitivitetsanalysen er det tatt hensyn til effekten av latent skatt ved endring i eiendomsverdiene. Verdien av prosjekter er
holdt uendret.

Pandox-portefølje

Eiendomsspar-portefølje (direkte eide eiendommer)
Yield

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%

245
229
216
205
196
188
181

224
208
195
184
175
167
160

207
191
178
167
158
150
143

193
177
164
153
144
136
129

181
165
152
141
132
124
117

170
154
141
130
121
113
106

161
145
132
121
112
104
97

Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje
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Verdijustert balanse pr. 31.12.2007

Mill. kr.

Eliminering

Verdijustert
bruttometoden

Note

Bokført

Justering

Verdijustert

(1)
(2)
(3)

3.931
1.091
30
216

3.455
1.447
41

7.386
2.538
71
216

5.709
(2.538)
77
249

13.095
–
148
465

5.268

4.943

10.211

3.497

13.708

1.346
399
3.260
263

4.821
81
41

6.167
480
3.260
304

–
249
3.047
201

6.167
729
6.307
505

5.268

4.943

10.211

3.497

13.708

Eiendeler

Eiendommer og prosjekter
Aksjer/lån felleskontrollert virksomhet
Øvrige finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser
Latent/utsatt skatt
Rentebærende gjeld
Annen gjeld
Sum egenkapital og gjeld

(5, 6)
(4)

Verdijustert egenkapitalandel før latent/utsatt skatt
Verdijustert egenkapitalandel efter latent/utsatt skatt

65%
60%

50%
45%

Noter til verdijustert balanse
1) Verdsettelsen av eiendomsmassen er foretatt basert på yield-metoden. Detaljene i verdsettelsen av eiendomsmassen er gitt på side 32.
2) Merverdi felleskontrollert virksomhet gjelder hovedsakelig eierandelen i Sepa Holding AS (49,75% av Pandox) og er merverdi utover akkumulert
bokført resultat i eierperioden (fratrukket utbetalt utbytte). Merverdi i forhold til kostpris er høyere.
3) Merverdi renteswaper kr 41 mill.
4) I verdibalansen er latent skatt vurdert til 7% (Eiendomsspar) og 8% (Pandox) av forskjellen mellom antatt markedsverdi og skattemessig verdi på
eiendommene. For øvrig er det forutsatt at gevinst- og tapskontoen inntektsføres med 20% pr. år og at øvrige forskjeller som forventes realisert kommer effektivt til fradrag i/tillegg til det skattemessige resultatet.
5) Herav minoritetsinteresser kr 61 mill. pr. 31.12.2007.
6) Verdijustert egenkapital fremkommer som forskjellen mellom anslått markedsverdi av selskapets eiendeler og gjeld. Den verdijusterte egenkapital efter
avsatt utbytte og skatt er beregnet å utgjøre kr 6.167 mill. pr. 31.12.07. Korrigert for avsatt utbytte (+ kr 91 mill.) og minoritetsinteresser
(- kr 61 mill.), er verdijustert egenkapital kr 6.197 mill. pr. 31.12.07, tilsvarende kr 153 pr. aksje (kr 151 efter avsatt utbytte på kr 2,25 pr. aksje).

Verdijustert balanse - bruttometoden
Bruttometoden innebærer at aksjer i/lån til felleskontrollert virksomhet er eliminert og erstattet med underliggende eiendels-/
gjeldsposter i disse selskapene. Bruttometoden viser verdien av heleide eiendommer, samt Eiendomsspars andel av deleide eiendommer som eies gjennom felleskontrollert virksomhet. Verdijustert egenkapital påvirkes ikke ved bruk av bruttometoden.
Investeringer i felleskontrollert virksomhet er (eierandel i parantes): 40 Rue Notre Dame des Victoires AS (50%), Bjørnegårdsvingen 11-13 ANS (50%), Holmenkollen Park Hotel ANS (50%), Konowsgate Finans (50%), SEPA Holding AS/Pandox AB
(49,75%), Skippergaten 21 AS (50%), Thrane-Steen Eiendomsspar AS (50%) og Økern Torgvei Boliger ANS (50%).
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Verdiutvikling 2007

• Verdijustert resultat efter skatt ble
kr 981 mill.

3

34

457

- 83
981

• Verdijustert egenkapital økte fra
kr 129 pr. aksje til kr 153 pr. aksje, en
økning på 19%.

356

214

Andel
Egen
Verdiverdikontantøkning
strøm eiendommer/ økning
Sepa
(før andel prosjekter
Holding
FKV)

Endring
merverdi
renteswaper

Øvrige
poster

Skatter

Kommentarer til de enkelte verdiutviklingsfaktorene
Egen kontantstrøm (før andel FKV)
+ kr 214 mill.

Endring merverdi renteswaper
+ kr 34 mill.

Dette er kontantstrøm før salgs-/kursgevinster, rehabiliteringskostnader og
skatter, samt før andel tilbakeholdt
kontantstrøm i felleskontrollerte virksomheter (FKV).

Markedsverdi av renteswaper endret seg
fra kr 7 mill. pr. 01.01.07 til kr 41 mill.
pr. 31.12.07.

Eiendommer/prosjekter
+ kr 356 mill.
Økningen skyldes effekt av leieøkning
(+ kr 396 mill.), kjøp/salg/prosjekt
(+ kr 119 mill.), samt økning yield
(– kr 159 mill.).

Sepa Holding + kr 457 mill.
Dette er økning urealisert merverdi i
2007 på Pandox-investeringen, basert på
gjennomsnittlig yield 6,0% pr. 31.12.07.
Med unntak av EK-innskudd på
kr 150 mill., er samtlige rentekostnader
knyttet til oppkjøpet av Pandox belastet
Sepa Holding.

Øvrige poster + kr 3 mill.
Andel øvrige FKV (fratrukket utbetalt
utbytte), samt diverse mindre poster.

Skatter – kr 83 mill.
Betalbare skatter utgjør kr 26 mill. Forøvrig endring utsatt skatt kr 57 mill.
Totalt kr 83 mill.

Økning
VEK
2007
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Donasjoner og offentlige utsmykninger
En av Eiendomsspars målsettinger er gjennom sin daglige virksomhet å bidra til at Oslo blir en vakrere og hyggeligere by. Først
og fremst påser selskapet at egne eiendommer fremstår i førsteklasses stand. I tillegg har Eiendomsspar bidratt til utviklingen av
bybildet gjennom ulike kulturdonasjoner.
Den velkjente “Påfugl”-fontenen i Studenterlunden i Oslo ble innviet allerede i
1989 og er Eiendomsspars første donasjon
til Oslo by. Fontenebassenget er utformet i
granitt og selve fontenen har 210 dyser i
rustfritt stål, som danner den praktfulle
vannblomsten. Fontenen er tegnet av arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto.
I 1992 skjenket Eiendomsspar marmorrelieffet “De tre gratier”, av den danske
billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, til
Nasjonalgalleriet. Relieffet fulgte med på
kjøpet av en bygning i Drammensveien
og i stedet for å gjemme relieffet bort i et
privat bygg, ble det gitt til galleriet i samarbeid med Nasjonalgalleriets Venner.
Fontenen “Kvinneskikkelse med Overflødighetshorn” donerte Eiendomsspar til
Norsk Folkemuseum på Bygdøy utenfor
Oslo i 1993. Den er i støpejern og laget i
Paris hos A. Durenne i perioden 18601900. Grev Wedels Plass Auksjoner var
behjelpelige med innkjøpet som ble gjort
i London.

I 1996 ble “Triangelstatuen” – den siste
delen av Frognerparken – ferdigstilt med
støtte fra Eiendomsspar. Tiltaket kom
istand etter en henvendelse fra Frognerparkens Venner, som ba om hjelp til å få
sluttført parken i tråd med Vigelands opprinnelige planer.
I 1997 oppførte Eiendomsspar fontenen
“Christian IV’s hanske” på Christiania
Torv i Oslo. Fontenen illustrerer hansken
Christian IV kastet i år 1624, da han bestemte at – Her skal byen ligge. Den er utformet av billedkunstneren Wenche
Gulbransen og har en pittoresk sammensetning av former og vannspill, som gir
torvet et menneskelig, intimt preg.
“Keplerstjernen”, som Eiendomsspar har
finansiert i samarbeid med Møllergruppen, ble avduket i Gardermoen Park nyttårsaften 2000. Keplerstjernen er laget av
Vebjørn Sand.
“Tigerstatuen” ga Eiendomsspar til Oslo
by i forbindelse med 1000-års jubiléet i år

2000. Tigerstatuen er laget av Elena Engelsen og står på Jernbanetorget. Videre donerte selskapet i 2000 en fontene av Carl
Nesjar til Radiumhospitalet.
Europarådets plass (ved Rica Oslo Hotel,
Oslo Sentralstasjon) sto ferdig til 100-års
jubiléet i juni 2005. Prosjektet ble
gjennomført i samarbeid med Oslo Kommune – Samferdselsetaten. På fasaden mot
plassen henger “Fru Fortuna” i all sin
prakt laget av Per Ung.“Oksehodet” laget
av Elena Engelsen assosierer Europarådets
plass med den mytologiske komposisjon
“Oksen og Europa”.
Eiendomsspar rehabiliterte i 2005, i samarbeid med Entra Eiendom, DnBNOR,
Høegh Eiendom og Sporveien, fontenen
på Solli Plass.
Eiendomsspar donterte “Vannfallet “ av
Bård Breivik til Holmenkollen Skimuseum i 2005.
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1 Påfuglfontenen, Studenterlunden
2 De tre Gratier, Nasjonalgalleriet
3 Kvinneskikkelsen med Overflødighetshorn,
Norsk Folkemuseum
4 Triangelstatuen, Frognerparken
5 Christian IV’s hanske, Christiania Torv
6 Keplerstjernen, Gardermoen Park
7 Tigerstatuen, Jernbanetorget
8 Fontene av Carl Nesjar, Radiumshospitalet
9 Fru Fortuna, Europarådets plass
10 Okeshodet, Europarådets plass
11 Vannfallet, Holmenkollen Skimuseum
12 Fontenen, Solli Plass
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Eiendommer

Sammendrag av eiendomsmassen pr. 31.12.07
Eiendommer
Leienivå 1)
(mill. kr)

Gjenværende
snittleietid

Ledig
i % av
leienivå

349,0
75,3
4,9
8,2
5,0
442,4

6,1
7,2
3,5
4,3
100,0
7,3

3
3
0
0
0
3

179.900
71.400
5.900
10.100

Oslo
Utland
Sum andel felleskontrollerte eiendommer

22,5
358,7
381,2

9,3
5,8
6,0

2
0
0

21.275
301.250
322.525

Sum eiendommer

823,6

Total
m2

Direkte eide eiendommer

Oslo sentrum
Oslo vest/nord/øst
Øvrige Norge
Utland
Festetomter
Sum direkte eide eiendommer

–

267.300

Andel felleskontrollerte eiendommer 2)

589.825

Prosjekter
Direkte eide eiendommer

Oslo

23,3

88.950 3)

5,7
29,0

26.600
115.550 3)

Andel felleskontrollerte prosjekter 2)

Oslo
Sum prosjekter
Sum eiendommer og prosjekter

852,6

1) Leienivå defineres som faktiske leieinntekter tillagt markedsleie ledige lokaler
2) Oppgitte tall er Eiendomsspars andel
3) I tillegg kommer utbyggingspotensial Strømsveien 221-223, samt Vollaveien 15-19/20A/20B (langsiktige prosjekter - størrelse usikkert)

Leieinntekter geografisk fordelt: *

8%
Lager/
leiligheter/
parkering m.v.

0,6%
Øvrige
Norge
17%
Øvrige
utland

26%
Sverige/
Danmark

Leieinntekter fordelt på type utleie: *

10%
Butikk
56%
Oslo

* inkl. andel felleskontrollerte eiendommer

23%
Kontor

59%
Hotell/
restaurant
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Direkte eide eiendommer
Leienivå
(mill. kr)

Løpende
kontrakters
gjenværende
snittleietid

Ledig
i % av
leienivå

Brutto
m2

Oslo sentrum

Karl Johans gate 27-31/Grand Hotel
Klingenberggata 4/Fridtjof Nansens plass 4
Karl Johans gate 3
Rosenkrantz gate 13
Olav V´s gate 6/Fridtjof Nansens plass 2
Parkveien 64
Dronningens gate 40
Tordenskiolds gate 8/10
Holbergs plass 1
Gabels gate 16/Frederik Stangs gate 3
Storgata 2/4/6
Holbergsgate 21
Jernbanetorget 4
Lille Grensen 5
Rådhusgata 23
Akersgata 20
Øvre Slottsgate 11
Stortingsgata 14
Parkveien 60
Karl Johans gate 6
Frederik Stangs gate 4/6
Hegdehaugsveien 27
Parkveien 35
Sum Oslo sentrum

72,5
35,0
26,6
23,8
22,8
20,8
16,4
15,5
13,1
12,6
12,4
12,3
12,2
12,1
10,2
5,3
4,5
4,3
4,2
3,9
3,5
3,3
1,7
349,0

7,4
2,1
4,4
5,4
5,7
7,0
4,3
4,4
2,2
11,0
8,4
2,8
3,9
8,3
3,9
5,7
2,1
61,5
3,3
5,3
2,8
2,2
2,1
6,1

4
0
0
2
17
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
2
29
0
0
0
3

32.000
14.900
11.100
11.700
10.100
15.900
8.200
9.400
7.200
5.800
11.700
8.700
5.600
4.700
5.100
2.200
2.900
3.100
2.900
1.800
2.700
1.200
1.000
179.900

20,7
13,9
13,9
12,0
7,9
3,7
3,2
75,3

8,3
15,0
2,9
7,2
2,0
1,0
2,2
7,2

3
0
9
0
9
0
0
3

24.500
9.800
21.000
2.000
10.000
2.000
2.100
71.400

Oslo vest/nord/øst

Urtegata 9
Strømsveien 108
Alnabru Næringspark
Kongsveien 15
Strømsveien 221-223 m. v.
Drammensveien 200
Holmenkollveien 119
Sum Oslo vest/nord/øst
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Løpende
kontrakters
gjenværende
snittleietid

Ledig
i % av
leienivå

Brutto
m2

4,9
4,9

3,5
3,5

0
0

5.900
5.900

8,2
8,2

4,3
4,3

0
0

10.100
10.100

5,0
5,0

100,0
100,0

0
0

–

Leienivå
(mill. kr)

Øvrige Norge

Værftsgaten 7, Moss
Sum øvrige Norge
Utlandet

Maakri 23A, Tallinn, Estland
Sum utland
Festetomter

Sommerrogata 13-15, Oslo sentrum
Sum festetomter

Prosjekter

Faktisk
leie
(mill. kr)

Utbyggingspotensial/
prosjektstørrelse
m2

–

Note

Oslo

Vollaveien 15-19, 20A/20B (Alnabru Næringspark)
Bjørnegårdsvingen
Storgata 21-23 (Folketeaterbygningen)
Frederik Stangs gate 4
Karihaugveien 89
Keysersgate 4
Sandakerveien 78
Storgata 51
Strømsveien 221-223
Strømsveien 230
Sum Oslo

0,0
0,8
12,8
0,0
0,0
0,0
1,4
6,1
0,0
2,2
23,3

12.000
25.800
1.000
25.000
350
4.500
10.300
10.000
88.950

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1) 39 mål tomt; utbyggingspotensial (utover eksisterende bygningsmasse 21.000 m2) antas betydelig, men størrelsen er
usikker
2) Næringstomt; tomten vil bli søkt omregulert til bolig; 50/50 samarbeid med OBOS
3) Hotell-/entertainment-/butikkprosjekt; ombygging/rehabilitering ble igangsatt i februar 2008
4) Boligprosjekt; 1.000 m2 BRAS utbyggingspotensial
5) Utbyggingspotensial 25.000 m2 kontor
6) Næringsarealer for salg
7) Mulig boligprosjekt; ombygging eksisterende næringsbebyggelse, samt påbygg
8) Totalrehabiliteringsprosjekt kontor
9) 65 mål tomt inkl. grøntbelte; utbyggingspotensial (utover eksisterende bygningsmasse 10.000 m2) antas betydelig, men
størrelsen er usikker
10) 8.700 m2 tomt og 4.400 m2 lagerbygg; utbyggingspotensial (inkl. eksisterende bebyggelse) i størrelsesorden 10.000 m2

Eiendomsspar årsrapport
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Felleskontrollerte eiendommer 1)
Leienivå
(mill. kr)

Løpende
kontrakters
gjenværende
snittleietid

Ledig
i % av
leienivå

Brutto
m2

Oslo

Hoffsveien 9 (50%)
Holmenkollen Park Hotel (50%)
Jerikoveien 28 (25%)
Strømsveien 258 (50%)
Sum Oslo

1,4
14,7
3,5
2,9
22,5

9,6
11,0
5,9
3,8
9,3

0
0
16
0
2

1.050
14.500
3.075
2.650
21.275

5,1
353,6
358,7

2,0
5,9
5,8

0
0
0

1.750
299.500
301.250

Utland

40 rue Notre Dame des Victoires, Paris (50%)
Pandox hotellportefølje (49,75%) 2)
Sum utland
Prosjekt - Oslo

Hoffsveien 10/14 (50%) 3)
Konowsgate 1-3 (50%) 4)
Skippergata 21 (50%) 5)
Økern Torgvei 5-7-9 (50%) 6)
Sum prosjekt

4,6
1,0
0,1
0,0
5,7

12.500
6.000
100
8.000
26.600

1) inntatt i regnskapet i henhold til egenkapitalmetoden; oppgitte tall for leienivå og brutto m2 er Eiendomsspars andel
2) pr. 31.12.07 var Eiendomsspars eierandel i Pandox AB 49,75%. Pandox eier pr. 31.12.07 43 hotelleiendommer med ca. 10.000 rom og en bygningsmasse på 602.000 m2 (100% basis). 29 av hotellene ligger i Sverige/Danmark, med tyngdepunkt i Stockholm, Gøteborg og København
3) kontor- og forretningsprosjekt på totalt ca. 20.000 m2 (inkludert eksisterende bebyggelse); planlegges igangsatt 2008. I tillegg boligprosjekt på ca.
5.000 m2 som er utsatt inntil videre. Eiendomsspar eier 50% av prosjektet
4) bolig-/næringsprosjekt på 10-15.000 m2 (100% basis)
5) bolig-/næringsprosjekt; samtlige leiligheter solgt i 2006; 1 næringsseksjon solgt i 2007; 1 gjenværende næringsseksjon pr. 31.12.07
6) boligprosjekt 16.000 m2 BRAS (248 leiligheter). Prosjektet utvikles på 50/50 basis sammen med OBOS. Byggestart var februar 2007, med forventet
ferdigstillelse 2008 og 2009. Det er solgt 133 av ialt 176 leiligheter i første byggetrinn

Leiekontraktsstruktur
Løpetiden for Eiendomsspars leiekontrakter (direkte eide eiendommer)
pr. 01.01.2008 kan illustreres som vist
på figuren ved siden av:

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kontor

Hotell/restaurant

Butikk

Lager/leiligheter/parkering m.v.

2015

2016

2017
og videre
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Stortingsgata 14
3.100 m2

Klingenberggata 4/Fridtjof Nansens plass 4

Holbergsgate 21

14.900 m2

8.700 m2

Eiendommer
Eiendomsspars forretningsidé
er å utvikle og foredle eiendommer for utleie. Høy kvalitet
på eiendommene, førsteklasses
beliggenhet og en driftsfilosofi
fundert på service og profesjonalitet, har gitt Eiendomsspar
en sterk posisjon i eiendomsmarkedet.

Olav V’s gate 6/ Fridtjof Nansens plass 2
10.100 m2

Eiendomsspar årsrapport

Folketeaterbygningen/Storgata 21-23
25.800 m2

Jernbanetorget 4

Karl Johans gate 27

5.600 m2

8.600 m2

Dronningens gate 40
8.200 m2

Øvre Slottsgate 12 (Thune gården)

Storgata 2-4-6

6.000 m2 - overtas pr. 15.04.2008

11.700 m2
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Parkveien 64
15.900 m2

Akersgata 20

Rådhusgata 23

2.200 m2

5.100 m2

Parkveien 60
2.900 m2

Tordenskiolds gate 8/10

Hegdehaugsveien 27

9.400 m2

1.200 m2

Eiendomsspar årsrapport

Parkveien 35
1.000 m2

Øvre Slottsgate 11

Urtegata 9

2.900 m2

24.500 m2

Karl Johans gate 6

Lille Grensen 5

Drammensveien 200

1.800 m2

4.700 m2

2.000 m2

Storgata 51

Strømsveien 221-223

Alnabru Næringspark

10.300 m2

10.000 m2

21.000 m2
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Grand Hotel/Karl Johans gate 31
23.400 m2/290 rom

Rica Holberg Hotel/Holbergs plass 1
7.200 m2/133 rom

Holmenkollen Park Hotel Rica/Kongeveien 26

Rica Helsfyr Hotel/Strømsveien 108

29.000 m2/220 rom

9.800 m2/207 rom

Eiendomsspar årsrapport
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Hoteller og
restauranter

Rica Victoria Hotell/Rosenkrantz gate 13

Clarion Collection Gabelshus/Gabels gate 16

11.700 m2/199 rom

5.800 m2/114 rom

Holmenkollen Restaurant/Holmenkollveien 119
2.100 m2

Ekebergrestauranten/Kongsveien 15

Rica Oslo Hotel/Karl Johans gate 3

2.000 m2

11.100 m2/175 rom

Montreal

Pandox
Östersund

Karlstad

Örebro

Trollhättan
Göteborg
Skövde
Halmstad

Stockholm

Jönköping

Borås
Helsingborg
København
Lund
Malmö

Bremen
London

Lübeck
Berlin

Dortmund
Antwerpen
Brüssel

Basel
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Pandox
Eiendomsspar AS og Sundt AS foretok
rundt årsskiftet 2003/2004 på 50/50 basis
oppkjøp av det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox AB. Sundt AS eies idag
av Christian Grüner Sundt og Else
Helene Sundt.
Pandox eier 43 større hoteller, hvorav 29
i Sverige/Danmark, 13 i Nord-Europa og
ett i Nord Amerika. Hotellene omfatter i
alt vel 10.000 rom og en bygningsmasse
på 602.000 m2. 35 av hotellene leies ut

til velrenomerte operatører som Scandic,
Hilton, Choice, Rezidor, Elite og First,
mens de øvrige drives for Pandox egen
regning.
Investeringen i Pandox AB utvikler seg
fortsatt positivt, og samlet avkastning
for 2007 (utbytte, samt urealisert verdistigning) er beregnet til ca. SEK 1.400 mill.
på 100% basis. Akkumulert avkastning
siden oppkjøpet ved årsskiftet 2003/
2004 utgjør dermed ca. SEK 4.400 mill.

på 100% basis. Rentekostnader på investert kapital utgjør til sammenligning i
størrelsesorden SEK 400 mill.
På de fem følgende sider vises Pandox’
hotellportefølje.
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Hilton Stockholm Slussen, Stockholm

Scandic Crown, Göteborg

18.416 m2/288 rom

24.380 m2/338 rom

Scandic S:t Jörgen, Malmö

Scandic Copenhagen, København

21.485 m2/283 rom

31.500 m2/484 rom

Crowne Plaza Brussels City Centre, Brüssel

Scandic Park, Stockholm

28.095 m2/354 rom

12.290 m2/198 rom
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Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

InterContinental Montreal, Montreal

21.998 m2/291 rom

31.091 m2/357 rom

Hotel Berlin, Berlin

Hilton London Docklands, London

41.093 m2/701 rom

22.800 m2/365 rom

Hilton Brussels City, Brüssel

Hilton Bremen, Bremen

13.850 m2/283 rom

21.000 m2/235 rom

Eiendomsspar årsrapport

Scandic Järva Krog, Stockholm

Quality Hotel, Nacka/Stockholm

11.300 m2/215 rom

10.830 m2/162 rom

Radisson SAS Arlandia Hotel, Stockholm

Radisson SAS Hotel, Malmö

15.260 m2/335 rom

18.969 m2/229 rom

Scandic Star, Lund/Öresund

Clarion Collection Hotel Twentyseven, København

15.711 m2/196 rom

7.568 m2/200 rom
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Scandic Kramer, Malmö

Scandic Mölndal, Göteborg

Clarion Hotel Grand, Helsingborg

6.913 m2/113 rom

11.000 m2/208 rom

8.555 m2/164 rom

Scandic Grand, Örebro

Scandic Winn, Karlstad

Clarion Hotel Plaza, Karlstad

12.900 m2/219 rom

10.580 m2/199 rom

5.907 m2/131 rom

Scandic Swania, Trollhättan

Clarion Hotel Grand, Östersund

First Hotel Grand, Borås

10.399 m2/196 rom

8.766 m2/176 rom

9.593 m2/158 rom

Scandic Upplands Väsby, Stockholm

Mr. Chip Hotel, Kista/Stockholm

Best Western Hotell Skogshöjd, Södertälje

Quality Hotel Park, Södertälje

6.955 m2/150 rom

5.517 m2/150 rom

14.115 m2/225 rom

10.292 m2/149 rom

Eiendomsspar årsrapport

Scandic Plaza, Borås

Elite Stora Hotellet, Jönköping

Scandic Hallandia, Halmstad

10.592 m2/135 rom

11.378 m2/135 rom

7.617 m2/154 rom

Scandic Billingen, Skövde

Scandic Lübeck, Lübeck

Hilton Dortmund, Dortmund

7.743 m2/106 rom

9.700 m2/158 rom

12.500 m2/190 rom

Hotel BLOOM!, Brüssel

Scandic Grand Place, Brüssel

Holiday Inn Brussels Airport, Brüssel

23.445 m2/306 rom

4.500 m2/100 rom

21.072 m2/310 rom

Scandic Antwerp, Antwerpen

Crowne Plaza Antwerp, Antwerpen

Radisson SAS Hotel, Basel

13.200 m2/204 rom

18.340 m2/262 rom

17.800 m2/205 rom
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Prosjekter

Hoffsveien 10
Thrane-Steen Eiendomsspar AS (50%
Eiendomsspar/50% familien ThraneSteen) ferdigstilte i 2005 byggingen av
101 leiligheter på eiendommen Hoffsveien 6, 8 og 12, Skøyen. Samtlige leiligheter er solgt.
Det er mottatt rammetillatelse for resterende del av prosjektet. Den forestående
utbyggingen omfatter rehabilitering av
ca. 3.500 m2 arealer i eksisterende bebyggelse til blant annet ny Rimi butikk,
samt et nytt næringsbygg på ca. 11.000 m2.
I tillegg vil fasadene på eksisterende bebyggelse (”Opelbygget”) bli modernisert
og tilpasset en fremtidig kombinert forretnings- og kontorvirksomhet.
De nye forretningsarealene i eksisterende
bebyggelse vil bli ferdigstilt sommeren
2008. Byggingen av det nye næringsbygget planlegges igangsatt i 2008.

Eiendomsspar årsrapport
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Økern Torgvei 5-7-9
Eiendomsspar har i samarbeide med
OBOS etablert selskapet Økern Torgvei
Boliger ANS, der hver av partene eier 50%.

Samtlige leiligheter har balkong eller uteplass på marknivå. Boligene vil tilknyttes
fjernvarme.

Utbyggingen i Økern Torgvei 5–7–9 består
av tilsammen 248 leiligheter fordelt på to
boligfelt.

All boligparkering legges under bakkenivå
og vil således gi rom for et hyggelig grøntområde.

Felt A består av 176 boliger og felt B består
av 72 boliger, samt en barnehage på ca.
400 m2. Leilighetene er organisert som borettslag og har fått navnet Bjerka Borettslag.
Av de 176 leilighetene som er lagt ut for
salg er 133 leiligheter solgt pr. 3. april 2008.

De øverste leiligheter vil få utsikt til sjøen
mot syd og de aller fleste leiligheter har
meget gode solforhold.

Arbeidene på felt A startet våren 2007 og
de første leilighetene skal overleveres til
boligkjøperne 4. kvartal 2008. Prosjektet
består av 2-, 3- og 4-roms leiligheter som i
areal spenner fra 39 m2 til 107 m2.
Leilighetene leveres med gjennomgående
god standard. Det er parkett på gulvene.
Baderommet er belagt med fliser på gulv
og vegger. Felles for alle leilighetene er at
de har effektive og åpne planløsninger.

Det er store planer for området Økern –
der både veiomlegging, bygging av hotell
og utvidelse av Økern Senter, vil bidra til
at området blir svært attraktivt som boområde i fremtiden.
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Konowsgate 1-3
Eiendomsspar har på 50/50 basis sammen med Sundt AS
kjøpt selskapet Konowsgate Finans AS, som eier eiendommen Konowsgate 1-3 i Oslo. Selskapet har til hensikt å utvikle eiendommen til boliger og butikk. Eiendommen
ligger fint til under Ekebergåsen med gode solforhold,
kort vei til offentlig kommunikasjon og delvis utsikt over
fjorden. Selskapet vil fremme et privat reguleringsforslag
for eiendommen. Det ventes at dette skjer i løpet av 2008.
Prosjektet planlegges utbygget med ca. 10.000 m2 BRA
bolig, samt ca. 1.500 m2 forretning.
Prosjektet vil omfatte ca. 140 – 160 boliger. Det legges opp
til bebyggelse med to bygningskropper rundt et indre
gårdsrom. Mot veien planlegges det 4 etasjer over sokkeletasje. I bakkant mot Ekebergåsen heves bebyggelsen i
varierende høyder opp til 9 etasjer. I tillegg planlegges det
en dagligvareforretning i byggets 1. etasje. All boligparkering vil foregå under markplan, som vil gi mulighet for et
grøntbelte mot vei.
Prosjektet vil føye seg inn i en spennende utvikling av
boligprosjekter i denne bydelen i Oslo og vil bli realisert
så snart forholdene ligger til rette for det.
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Sandakerveien 78
Eksisterende kontorbygg planlegges konvertert til boliger og påbygget. Totalt
areal vil etter dette utgjøre ca 4.500 m2
BRA (ca. 65 leiligheter). Gammel bebyggelse i tilliggende områder er i flere prosjekter konvertert til boliger eller revet
for å gi plass til nye boliger. Prosjektet
føyer seg således inn i en helhetlig utvikling av området, som også innebærer
bygging av servicefunksjoner som butikker og barnehager.
Planer for omreguleringen ble innsendt
sommeren 2007 og det er forventet byggestart 1. kvartal 2009.

Bjørnegårdsvingen 11/13
Eiendomsspar har i samarbeide med
OBOS Nye Hjem etablert selskapet Bjørnegårdsvingen 11-13 ANS, med en 50%
eierandel hver. Selskapet har til hensikt å
utvikle boligprosjektet i Bjørnegårdsvingen, sentralt beliggende i Bærum –
10 minutter gangavstand fra Sandvika.
Selskapet forventer å fremme et privat
reguleringsforslag i løpet av 2008.
Bjørnegårdsvingen gir store muligheter
for nye og attraktive boliger og en særlig
frihet til å skape en egen identitet
gjennom sin unike beliggenhet. Det vil i
særlig grad bli lagt vekt på at landskap
og bebyggelse kan spille sammen slik at
boligene får optimale sol- og utsiktsforhold. Tomten har et fall mot sørvest.
I valg av bebyggelsesmønster er det lagt
vekt på at hele bebyggelsen framstår som
lett og åpen med varierte høyder. Bebyggelsen består av enkle og innholdsrike
bygningskropper med et variert uttrykk.

All boligparkering vil legges under
markplan og følgelig frigjøre områdene
utenfor bebyggelsen til grøntarealer og
fri natur.
Det planlegges en utnyttelse på ca.
12.000 m2 - 14.000 m2 BRA, som vil
kunne gi ca. 160 - 180 leiligheter fordelt
på 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Alle med
balkong eller uteområder. I tillegg er det
planlagt en barnehage på eiendommen.
Anlegget er delt opp i flere enheter som
kan bygges ut i flere etapper – der en
kan starte i sør eller nord avhengig av
valgt adkomst til området.
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Folketeateret Oslo
Eiendomsspar eier selskapet Folketeaterbygningen AS – som igjen eier Folketeaterbygningen i Oslo.
Den Norske Opera og Ballett har flyttet ut
av de ærverdige lokalene på Youngstorget
etter nærmere 50 år i bygningen. Folketeaterbygningen som ble tegnet av arkitekt
Christian Morgenstierne og Arne Eide i
1926, og stod ferdig i 1935, skal nå gjennom
en omfattende rehabilitering og ombygging. Bygningen er en av de få Art Deco
bygningene i Norge og med sitt areal på ca
25.800 m2 er det store muligheter i bygningsmassen.
Eiendomsspar har til hensikt å utnytte bygningsmassen til kultur, hotell, butikker, restauranter og kontorer. Planene realiseres i
samarbeid med Youngstorget Eiendom AS,
som eier nabobygget og 25% av passasjen.
Sommeren 2007 ble det gjennomført en
navnekonkurranse, og folket ville at navnet på ”den gamle operaen” skulle bli
Folketeateret.
Prosjektet er av et slikt omfang at det er
delt opp i fire delprosjekter:
Folketeater-passasjen
Folketeater-passasjen skal bestå av et mangfold av butikker og restauranter. Det vil bli
et yrende folkeliv i passasjen knyttet til scenen ved Folketeateret. Ved større arrangementer vil passasjen kunne benyttes til
bespisning og andre aktiviteter. NRK etablerte høsten 2007 sitt ”by-studio” her.
Daglig passerer 5.500 - 6.000 mennesker
gjennom passasjen. Det skal etableres nye
inngangsfelt i glass mot Storgata og
Youngstorget for å åpne passasjen mer mot
byen for øvrig.
Hotell
Eiendomsspar skal bygge et hotell på
ca.160 rom i bygningsdelen som vender ut
mot Storgata. Choice Hotels skal stå for
driften av hotellet som blir et Clarion
Collection Hotel. Det vil bli lagt vekt på et
moderne konsept der design og kvalitet
blir viktige faktorer. Hotellet vil i all
hovedsak bestå av dobbeltrom og enkelte
suiter. Arbeidene med hotellet er planlagt
startet våren 2008 og vil omfatte full ombygging av dagens kontorer til hotell, med
resepsjon i plan 1 og en lounge i plan 7.
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Ferdigstillelse av arbeidene er beregnet til
sommeren 2009.
Restaurant
Folketeateret Oslo AS er etablert av Eiendomsspar for å drifte sal/scene, samt restaurant. Konseptet bygger på å drive et
multikulturhus for folk flest. I dette konseptet er restaurant en viktig del av virksomheten. Restauranten skal også være
hotellets frokostrestaurant – i tillegg til at
den skal dekke det øvrige serveringsbehov
hotellet måtte ha. Restauranten har fått
navnet FOLK restaurant og bar.

Scene/Teater
Salen/scenen er et ærverdig lokale som er
fredet, med stor kulturhistorisk verdi.
Salen skal utvides fra dagens 1.074 sitteplasser til ca. 1.400 – som vil gjøre salen til
den største teatersalen i Oslo. Nytt lyd- og
lysanlegg skal installeres og vil inneha den
kvalitet som et fremtidsrettet teater bør ha.
Publikumsarealer, garderober og “back
stage” områder vil bli pusset opp i samråd
med Byantikvaren i Oslo, slik at bevaring
av lokalene kan ivaretaes på best mulig
måte tilpasset dagens moderne bruk.

Det planlegges en restaurant med serveringskapasitet for ca. 300 gjester, i tillegg til
ca. 50 sitteplasser i en mer uformell lounge.
Restauranten skal kunne tilby et stort spekter av mat- og vinopplevelser til gjester som
skal på musikal eller konsert i salen.

Arbeidene er påbegynt og er planlagt ferdigstilt siste kvartal 2008.

Det er også planlagt en bar som binder
hotellets resepsjon og restauranten sammen.
I utformingen av restauranten og baren vil
det bli lagt stor vekt på fleksibilitet – lys
og hyggelig atmosfære.

MAMMA MIA! er musikalen som er basert
på ABBAs fantastiske musikk. Manuset er
skrevet av Catherine Johnson, med musikk
og sanger av Benny Andersson og Björn
Ulvaeus. MAMMA MIA! er produsert av

På scenen er første forestilling planlagt til
19. mars 2009, da musikalen MAMMA MIA!
settes opp på norsk.
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Judy Craymer, regissert av Phyllida Lloyd
og koreografert av Anthony Van Laast.
MAMMA MIA! hadde premiere i London
i 1999 og har siden spilt for fulle hus. 30
millioner mennesker har hittil sett forestillingen verden over, og 17.000 publikummere ser MAMMA MIA! hver kveld.

62

Eiendomsspar årsrapport

Eiendomsspar årsrapport

Fornyelse
Eiendomsspars forretningsidé er å eie,
utvikle og foredle kontor-, butikk- og
hotell-eiendommer for utleie. Høy
kvalitet på eiendommene, førsteklasses
beliggenhet og en driftsfilosofi basert
på service og profesjonalitet står i høysete hos oss.
Kontinuerlig fornyelse er helt nødvendig for å møte markedets behov.
Derfor legger vi stor vekt på produktutvikling, samt satsning på design og
arkitektur.
I denne årsrapporten presenterer vi
bredden i selskapets eiendomsportefølje.
Eiendommene vi har valgt å vise er utformet med stor omhu for å møte kundenes behov og ønsker.

I Eiendomsspar og Pandox jobber det
47 dyktige kvinner og menn. Det er
deres fagkunnskap, engasjement, entusiasme og stå-på-vilje som sørger for at
selskapene når stadig nye mål og kan
tilby eiendommer av topp kvalitet.
Vi i ledelsen vil takke våre ansatte
for den flotte innsatsen de gjør for selskapene. Samtidig retter vi en stor takk
til alle våre eksterne samarbeidspartnere,
både leietagere og utviklingsaktører.
Samspillet mellom oss er helt avgjørende for de resultatene vi oppnår og
den sterke posisjonen vi har i eiendomsmarkedet.

Martin Traaseth
konserndirektør
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Hotell
Elite Park
Avenue Hotel

Adresse: Kungsportsavenyn 36-38
Gøteborg, Sverige
Telefon: +46 (0) 31-727 10 00
Internett: www.elite.se
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Hotell

Elite Park Avenue Hotel ligger i hjertet
av Gøteborg, i byens paradegate Avenyn.
Hotellet er nyrenovert. Rett utenfor hotelldøren har du alt du trenger for å leve det
gode urbane liv: Cafeer og restauranter,
forretninger og magasiner, samt kulturfornøyelser som Liseberg, Lorensbergsteatern, Konserthuset og Kunstmuseet.
Elite Park Avenue Hotel åpnet dørene i 1950. Siden den gang har mange

store personligheter, forretningfolk,
nygifte, sommergjester, små og store tilreisende skrevet hotellets historie og
gjort det til førstevalget for den som
setter pris på god komfort og sentral
beliggenhet.
Det hotellet ikke har i fasaden, tar
det igjen innenfor dørenene. Et stort,
lyst og åpent lobbyrom med enkle,
stilrene designmøbler ønsker deg vel-

kommen. Den elegante og stilfulle innredningen er gjennomgående for hele
hotellet.
Det er lett å bruke litt mer tid her
enn planlagt. Ikke minst innbyr de smakfulle rommene med sine lekre designbad til egenpleie. Lyse fliser, dype badekar
og myke håndklær, samt såper og kremer,
gjør at gjesten føler at den har det den
trenger og litt til.
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Restaurant
& bar
Park Aveny Café

Adresse: Kungsportsavenyn 36-38
Gøteborg, Sverige
Telefon: +46 (0) 31-727 10 00
Internett: www.elite.se
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Restaurant & bar

Park Aveny Café
Møteplassen Park Avenue Café er en
franskinspirert café- og restaurant. Her
serveres alt fra franske bistroretter som
løksuppe og hvitløksmarinerte snegler
til de deiligste hovedretter av kjøtt og
fisk. Maten følges av en fyldig vinliste
som tilfredsstiller den mest kresne gane.
Miljøet i restauranten er moderne,
stilrent og klassisk. Sjakkmønstret gulv
og små cafébord med hvite duker og
friske blomster gir klare franske assosiasjoner. Restauranten innbyr til roman-

Locatelli
tiske middager såvel som venninnetreff
eller viktige forretningslunsjer.
I Park Aveny Café serveres ikke bare
frokost, lunsj og middag, men også sen
supé for den som har lyst til å nyte et
godt måltid etter en teaterforestilling
på Lorensbergsteatern. Park Aveny Café
ble kåret til «Årets Affärskrog 2005» av
Sveriges største næringslivsavis «Dagens
Industri».

Locatelli er møteplassen for alle som vil
nyte livet. Foruten å servere Gøteborgs
beste drinker, kan Locatelli friste med
mat og vin fra en fantasifull italiensk
meny. Lokalet er intimt og stemningen
deretter. Her kan man henge i baren eller
sette seg ned ved hyggelige små bord og
sofagrupper. Smakfull designinnredning
gjør at det er lett å trives i Locatelli, noe
byens innbyggere også gjør. Denne baren
fylles ikke bare av hotellets gjester, men
også av livsnytere utenfra!
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November 2006 kom det en duft av luksus til
hovedstaden og Akersgata 20. Da åpnet det
franske motehuset Louis Vuitton sin første
forretning i Norge. 300 m2 med luksusartikler, fortrinnsvis vesker, bager og kofferter ble
med ett tilgjengelig for den kvalitetsbevisste
kvinne og mann som er opptatt av hva de
bærer på.
At Louis Vuitton valgte Akersgata 20 var
ingen tilfeldighet. Forretningen ligger i den
såkalte «Skræddergaarden» som dateres tilbake til 1836. Navnet kommer av de mange
skredderne som holdt til i den gamle bygården. Bygget som i dag er fredet, ble totalrehabilitert i ny renessansestil med barokke
elementer i 1894, og er en av de vakrest
dekorerte i Oslo sentrum.

Butikk
Louis Vuitton

Adresse: Akersgata 20
Oslo
Telefon: 22 82 88 00
Internett: www.louisvuitton.no
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Kontor

Kontorlokalene til advokatfirmaet Wikborg Rein
i Olav V’s gate 6/Fr. Nansens plass 2 har gjennomgått en totalrehabilitering, med bistand fra Mellbye Arkitekter AS. Den fantastiske utsikten mot
Oslo-fjorden, som før oppussingen var forbeholdt
noen få kontorer, har nå blitt tilgjengelig for
langt flere. Lange og mørke korridorer, med liten
kontakt mellom avdelingene, er erstattet av åpne
kontorløsninger.
Kontorarealene fremstår som funksjonelle
og effektive. Fargevalget er diskret. Hvitt, svart
og grått er gjennomgangsfarger. Det er tepper
i gangsoner og parkett i cellekontorer. Kontorfrontene er lakkerte i mørk grått og det er glassfelt opp til himling. Hver etasje har møteplasser
med te-kjøkken.
Kantinen er utformet slik at de ansatte opplever den som et pusterom – et sted hvor man
kommer inn i en annen verden. Mønsteret på
veggene er en abstrahert tolkning av arbeidet
som advokatfirmaet driver.
Wikborg Rein har vært i bygget i hele ombygningsperioden.

Kontor
Wikborg Rein

Adresse: Olav V’s gate/Fr. Nansens plass 2
Inngang: Kronprinsesse Märthas plass
Oslo
Telefon/fax: 22 82 75 00 / 22 82 75 01
Internett: www.wr.no
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Spa
Olavesen Spa
Grand Hotel

Adresse: Karl Johans gate 27
Oslo
Telefon: 23 28 30 70
Internett: www.grand.no
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DET TAR IKKE MANGE MINUTTENE
Å KOBLE UT NÅR DU ANKOMMER

OLAVESEN SPA PÅ GRAND HOTEL.
HER BLIR DU, SOM MED ET
TRYLLESLAG, ØNSKET VELKOMMEN
INN I EN EVENTYRVERDEN DU KNAPT
HADDE DRØMT OM. DET DUFTER
DEILIG, DET SILDRER, EN BERGVEGG
AV SKIFER STUPER NED I EN MØRK
VANNKULP OG LOKKER PÅ DEG.
SOM I EN SKOG ER VANNET INNHEGNET
AV RANKE BJERKESTAMMER.
ER DET SOL OVER HOVEDSTADEN
KAN DU SVØMME OG KJENNE MAGISKE
SOLSTRÅLER TREFFE KROPPEN
GJENNOM «BJERKESKOGEN».
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Spa

Olavesen Spa åpnet sine eksklusive dører
desember 2007. Lokalisert i toppetasjen
på prestisjefylte Grand Hotel på Karl
Johan, har de fått en unik beliggenhet
som matcher dens egen eksklusivitet. Her
kombineres naturmaterialer med rene
elegante linjer, noe som gir Spa-anlegget
en tidløshet, signert Mellbye Arkitekter AS.

Balsam for sjelen
Det første du møter på Olavesen Spa er
det vakre basseng- og hvileområdet. Her
kan du velge å la kroppen hvile i en
kremhvit bølgestol i skinn eller du kan
hengi deg til den magiske vannkulpen

som gjemmer seg bak den vakre bjerkeskogen. Det lille bassenget har to funksjoner. Her kan du enten svømme rolig
rundt og la tankene flyte, eller du kan
skru på motstrømsfunksjonen og la
kroppen jobbe litt.

Behandlingsrom
Behandlingsrommene som befinner seg
litt lenger inn i lokalene er en nytelse i seg
selv. Her er det bare å hengi seg – ta i mot
balsam for sjelen. Hvert rom har behandlingsbenker dekket av de mykeste vatterte
trekk, og innerst i rommet, i en liten sort
nisje, er det et jacuzzi-kar. Lyset som faller

ned langs veggen bak karet kan fargejusteres i takt med kundens ønsker og
behov.

Dusj deg i lys
Det er ikke bare i behandlingsrommene
fargene er justerbare. Også i de konkylieformede dusjnisjene kan du velge farger
etter eget lystbefinnende. Raffinert lysbruk er gjennomgangstema for hele
spa-området.
Hos Olavesen Spa Grand Hotel kan du
la kroppen og tankene hvile i noen timer
– eller kanskje aller helst en hel dag.
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Sentralt i Oslo, men likevel tilbaketrukket fra
byens larm, ligger en nyrenovert bygårdsperle
fra 1875 bestående av ti moderne 1-4 roms
selveierleiligheter. Selv om bygården er totalrenovert, kommer elementene fra 1800-tallet
tydelig frem i inngangspartiene: gamle tregulv, vakre innfattede vindusruter, tunge
smijernstrapper og god takhøyde.
Leilighetene har eikeparkett, nye vinduer,
lekre flislagte bad og kjøkken med heltre
benkeplater og fliser. Romløsningene er
funksjonelle og fleksible. Det er tatt høyde
for individuelle løsninger. Variasjonen
mellom materialer og håndverk fra gammel
og ny tid, er tydelig til stede i samtlige
leiligheter.

Leiligheter
Moderne nostalgi
i sentrumsleilighet
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Markedsanalyse

2007 - Fortsatt økt arealabsorbsjon og kraftig redusert arealledighet

Eiendomsspars årlige gjennomgang
av markedet for kontorlokaler i Oslo/
Asker/Bærum viser at 390.000 m2 står
ledig, hvilket utgjør en nedgang på
25% eller 130.000 m2 fra ifjor. Dette
innebærer at arealledigheten er blitt
redusert til 4,4% av den totale massen
av kontorbygg og at markedet
generelt er i balanse, sågar med
mangel på lokaler i de mest attraktive områdene.
Absorbsjonen av arealer var i 2007 fortsatt høy og utgjorde 241.000 m2.
Antall prosjekter som blir ferdigstilt i
2008 er fremdeles på historisk lavt nivå
med kun 166.000 m2 hvilket betyr at
arealledigheten vil forbli lav gjennom
2008. Ferdigstillelsestakten fra og med
2009 vil trolig være dobbelt så høy og
arealledigheten vil kunne øke igjen.

Grundig studie
Eiendomsspar har primo 2008 gjort en
undersøkelse for å kartlegge tilbuds- og
efterspørselssiden for kontorbygg i
Oslo/Asker/Bærum. Tilsvarende studier
er gjort siden 1991. Hovedvekt har vært
lagt på tilbudssiden, ved identifisering
av ledige arealer og arealer under bygging/rehabilitering i forhold til eksisterende eiendomsmasse for de enkelte
geografiske del-områder. Både fremleiearealer og øvrige ledige arealer er inkludert i ledighetstallene. Tre hovedkilder
har vært brukt i kartleggingen:

• Gjennomgang av annonser i aviser,
tidsskrifter og internett fra august
2007 til februar 2008.
• Visuell inspeksjon ved gatevandring
og bilkjøring med kartlegging av
mørke/skitne vinduer og "til utleie"plakater.
• Samtaler med over 100 eiendomsbesittere, meglere og eiendomsforvaltere.
De viktigste konklusjoner av studiet er
gitt i det følgende:

kontorarealbruk, vært en ledighet på
2,8 mill. m2 i 2008. De faktiske tall viser
en betydelig mindre ledighet,
0,4 mill. m2. Dette skyldes i det alt
vesentlige at andelen av de sysselsatte
som arbeider på kontor er økt betydelig
de siste 22 årene.
Utvikling kontor/forretningsbygg m2 Oslo/Asker/Bærum vs. antall
sysselsatte Oslo/Akershus
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I figuren ved siden av har vi vist utviklingen av kontoreiendomsmassen i
Oslo/Asker/Bærum (venstre akse) og utviklingen i antall sysselsatte og antall
personer mellom 20 og 65 år i Oslo/
Akershus (høyre akse).
Figuren viser at mens eiendomsmassen
økte med 83% fra 4,8 mill. m2 til
8,8 mill. m2 over 24-års perioden, har
den registrerte sysselsettingen kun økt
med 30% i samme periode (fra 453.000
til 588.000), og antall personer mellom
20-65 år med 33% til 676.000.
Forutsetter man at markedet var i
balanse i 1986 (2% ledighet), skulle det,
ut fra sysselsettingstallene og uforandret
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Høy arealabsorbsjonen i 2007
Nedenstående figur viser arealabsorbsjonen i de enkelte år i perioden 19862008.

I årene 1999 og 2000 førte redusert
arbeidsplassvekst til at absorbsjonen
falt tilbake med i størrelsesorden en
tredjedel i forhold til perioden 19951998, en utvikling som forsterket seg
negativt gjennom året 2001.

241’4.351’
269’

Arealabsorbsjon 1986-2008 (1.000 m2)
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113’ -74’118’
262’
206’

I 2002 ble for første gang i OsloStudiets
historie registrert en negativ absorbsjon
på -74.000 m2.
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* = Anslåtte tall
Gjennomsnittlig absorbsjon 1986 - 2008= 4.351.000 m2 /22 = 197.773 m2

Årene 1986-1989 var preget av høy arealabsorbsjon med et nivå i overkant av
200.000 m2 pr. år. Dette skyldes dels
vekst i sysselsettingen og dels vridning
mot større andel arealforbrukende
arbeidsplasser (service/skoler/forvaltning).
I lavkonjunkturårene 1990 til 1993 falt
absorbsjonen kraftig, til et nivå på i
snitt ca. 100.000 m2 pr. år. Denne perioden var preget av reduksjon i sysselsettingen.

I 2003 ble arealabsorbsjonen igjen positiv med 118.000 m2, en betydelig bedring i forhold til 2002, men fremdeles
et historisk lavt nivå. I 2004 økte arealabsorbsjonen til 137.000 m2. I 2005
økte arealabsorbsjonen til 199.000 m2
som tilsvarte årlig gjennomsnittsabsorbsjon over de siste 20 årene.
Sysselsettingen i Oslo økte med 24.000
personer i 2006 og med 26.000 personer
i 2007, hvilket er de største økningene
på mer enn 20 år. Denne kraftige syssel-

Utvikling ledige kontorarealer Oslo/Asker/Bærum 2007 (1.000 m2)

109’

241'

522’

390’

I årene 1995 til 1998 økte absorbsjonen
igjen kraftig, til et historisk rekordnivå
på i overkant av 300.000 m2 pr. år. Dette
skyldes primært vekst i antall arbeidsplasser og fortsatt vridning mot kontorarealforbrukende sysselsetting, samt
ønske om sikre ekspansjonsarealer.

Totalt ledig
pr. 01.02.07

Ferdigstilt
nettoeffekt
rehab/bygging
2007

Absorbsjon
2007

Totalt ledig
pr. 01.02.08

settingsveksten og generelt gode tider
indikerer at arealefterspørselen i 2008
vil være på nivå med eller høyere enn i
2007. Nåværende markedsbalanse og
lav ferdigstillelse av nye arealer i 2008
betyr at arealledigheten vil forbli lav og
at presset på leieprisene vil fortsette.

Nedgang i ledigheten til 4,4% av
det totale arealet
Situasjonen pr. 01.02.2007 og 01.02.2008
er vist på figuren nedenfor.
Ledigheten primo 2007 var 522.000 m2. I
løpet av 2007 ble ytterligere 109.000 m2 i
form av nybyggingsprosjekter ferdigstilt,
mens absorbsjonen var på 241.000 m2.
Anslagsvis en fjerdedel av denne
absorbsjonen skyldes konvertering av
kontorarealer til bolig, samt riving, det
øvrige skyldes økt efterspørsel efter
kontorlokaler. Dette medførte at ledigheten ble redusert med 132.000 m2 og
derved utgjør 390.000 m2 primo 2008.
Dette tilsvarer 4,4% av det totale kontorarealet i regionen.
Eiendomsspar har også registrert ledige
lager-/produksjonslokaler i Oslo/Asker/
Bærum, men ikke like grundig som
kontorlokalene. I størrelsesorden
50.000 m2 lager-/produksjonslokaler
står ledig, hvilket er på samme nivå
som i fjor. Totalt står nå i størrelsesorden 440.000 m2 næringslokaler ledig
i regionen.
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Kraftig nedgang i arealledigheten i
Ytre Nord/Øst/Syd, Sentrum og
Ytre Vest
Eiendomsspar har delt Oslo/Asker/
Bærum i åtte lokalområder, som illustrert på nedenstående kart:

Sentrum/Vest er nå nede i en ledighet
på mellom 1% og 3%, hvilket representerer en betydelig reduksjon fra de foregående år og knapphet på lokaler i disse
delmarkedene.

Ytre Nord/Øst/Syd og Indre Sone Øst
har fremdeles overskudd på arealer med
ledighet mellom 8% og 9%.

Oversikt over arealledighet Oslo/Asker/Bærum primo 2008 (% ledighet av sonens totale masse)

Ytre sone Nord/Øst/Syd
8,7%
(i fjor 11,4%)
Ytre sone Vest
2,0%
(i fjor 2,8%)



 Nydalen

Ullevål
Stadion
Indre sone Nord
3,1% (i fjor 5,0%)

 Storo
Indre sone Øst
9,1%
(i fjor 11,2%)



Skøyen
Asker/Bærum
3,4%
(i fjor 6,2%)
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Oslo Øvrig
RådhusSentrum
 2,7%
(i fjor 3,7%)
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% Ledighet = Total ledighet/Totalt eksisterende arealer

3-4% ledighet


Tøyen
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Vika, Rådhuset
3,3%
(i fjor 2,1%)

1-3% ledighet
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I figuren nedenfor er det vist hvordan
ledigheten utviklet seg pr. område i
2007. Som det fremgår fant det sted en
betydelig ledighetsnedgang i Ytre
Nord/Øst/Syd (-43.000 m2), Asker/
Bærum (-40.000 m2) og Sentrum
(-24.000 m2).
Endring i arealledighet pr. geografisk soner 2007 (1.000 m2)
550’
10'

-43'

500’

-40’

-29’

450’

-12'
-10'
-6’

Figuren nedenfor viser utviklingen i
den totale ledighet (inklusiv ukurante
lokaler) i perioden 1991-2007 i de forskjellige soner. Grafen til høyre viser utviklingen for området samlet over
samme tidsperiode.

Utvikling ledige m2 1991-2008 for området totalt
Total ledighet
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De Ytre Soner har generelt hatt høyest
ledighet de siste fire årene. Sentrum fikk
en betydelig ledighetsøkning i 2002 og
2003, primært som følge av utflytting av
større bedrifter til de vestlige soner, men
denne er nå kraftig redusert. Det er bare
Ytre Nord/Øst/Syd som idag har betydelig ledighet.

400’

200’

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

0

-3’

400’

Utvikling ledige arealer pr. geografisk område 1991-2008 (m2)
(m2)

350’

300’

300’
Ledighet Vika Ytre Asker Sentrum Indre
01.02.07 Råd- Nord Bærum
Vest
huset Øst
Syd

Indre
Øst

Ytre
Vest

Indre Ledighet
Nord 01.02.08
250’

Figuren nedenfor viser ferdigstilte bygg
og arealabsorbsjon for de enkelte regioner
i 2007.
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Som det fremgår av figuren var absorbsjonen klart større enn ferdigstillelsen i
nesten alle delområder og særlig betydelig
i Asker/Bærum, Sentrum og Ytre
Nord/Øst/Syd.
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Redusert langtidsledighet

Ledige og langtidsledige arealer 2002-2008 (1.000 m2)
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2 år eller lengre ledighet

2005

2006

1-2 år ledighet

2007

2008

Mindre enn 1 års ledighet

35% av ledige arealer har stått ledige i
mer enn 1 år, hvilket utgjør en reduksjon på 5%-poeng. Det er verdt å huske
på at riving og konvertering til bolig
eller annen bruk som regel kommer ut
av langtidsledige lokaler. Den totale
ledigheten er som nevnt på 390.000 m2.

Total ledighet og langtidsledighet i geografisk område
(% ledighet av sonens totale masse)

9,1%
8,7%

I figuren til høyre vises ledighet og langtidsledighet i % pr. sone. Som figuren
viser finner vi den største langtidsledighet i de Ytre Nord/Øst/Syd og Indre
Sone Øst.
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3 og mer års ledighet i %

1-2 års ledighet i %

2-3 års ledighet i %

0-1 års ledighet i %

Fortsatt lav ledighet i 2008. Mulig økning fra 2009.
Eiendomsspar har hvert av de siste fem
år kartlagt foreliggende nybyggingsprosjekter og kategorisert dem i fem hovedkategorier:
Igangsatte nybygg:
Igangsatt og ferdigstilt innenfor 1-2 år.
Sannsynlige prosjekter:
Blir sannsynligvis ferdigstilt innenfor 5 år.
Mulige prosjekter:
Har 50% sjanse for å bli ferdigstilt
innenfor 5 år.
Tildels usikre prosjekter:
Har 25% sjanse for å bli ferdigstilt
innenfor 5 år.

Utviklingen i nybyggingsprosjekttilfanget for de forskjellige kategorier er
vist i figuren ved siden av. Det totale
mulige prosjektpotensialet utgjør nå
3,6 mill. m2, det høyeste noen sinne.

Forventet ferdigstilte prosjekter innenfor 5 år
(1.000 m2 pr 01.01)
4000’
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2500’

Igangsatte prosjekter for ferdigstillelse i
år 2008 utgjør 166.000 m2, en økning på
52% fra 2007 hvor det ble ferdigstilt
109.000 m2. Ferdigstillelsestakten er
altså økt, men fremdeles lav sett i historisk perspektiv.
Igangsatte prosjekter med ferdigstillelse
i 2009 utgjør foreløpig 270.000 m2, og
for 2010 er det foreløpig igangsatt
42.000 m2. Ferdigstillelsen fra 2009 og
utover vil bli vesentlig høyere enn i perioden 2004-2008, år som alle var preget
av lav ferdigstillelse.
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Fortsatt lav arealledighet i 2008
Antall bygg som ferdigstilles år 2008 er
altså på et historisk lavt nivå og utgjør
166.000 m2.
Stolpene i figuren nedenfor viser ferdigstilte arealer (inklusiv rehabilitering) fra
1987 til og med 2008.

overkant av 4% av den totale eiendomsmassen til nær 5%. I år 2000 økte igjen
absorbsjonen og ledigheten sank til vel
4%. I år 2001 sank imidlertid absorbsjonen betydelig (nær 60%) til kun
113.000 m2 og ledigheten økte til noe
over 5%, det høyeste nivå siden 1998. I
år 2002 sank absorbsjonen dramatisk til
-74.000 m2, og gitt en ferdigstillelse på
hele 308.000 m2 doblet ledigheten seg
til 10%.

2007. Selv om absorbsjonen skulle holde
seg på de siste 2 års høye nivåer på ca
250.000 m2, er det derfor trolig at arealledigheten vil begynne å øke noe
gjennom 2009.
Figuren nedenfor viser hvorledes tilførselen av arealer i 2008 fordeler seg pr.
geografisk sone:
Ferdigstilte arealer pr. sone 2008 (1.000 m2)

Ferdigstilte arealer og absorbsjon 1987-2008 (1.000 m2)
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Den stiplede linjen viser den årlige absorbsjon pr. år fra 1987 til og med 2007.
Som det fremgår var absorbsjonen i
1987-1992 betydelig mindre enn tilførselen av nye arealer, hvilket førte til stadig økende arealledighet. I 1993 var
absorbsjonen lik tilførselen av arealer og
ledigheten var konstant. I perioden19941998 absorberte markedet mer arealer
enn det som ble tilført og ledigheten ble
ved dette redusert fra 10% til 4%.
Markedsabsorbsjonen sank i 1999 med
mer enn en tredjedel, hovedsakelig som
følge av redusert vekst i antall arbeidsplasser året før. Til tross for redusert ferdigstillelse økte derfor ledigheten fra i

I 2003 økte absorbsjonen til 118.000 m2,
hvilket med en ferdigstillelse på
212.000 m2 førte til en økning i ledigheten til 11%. I 2004 ble absorbsjonen
137.000 m2, og med en ferdigstillelse på
kun 32.000 m2 førte dette til at arealledigheten ble redusert til 9 %. I 2005
økte arealabsorbsjonen til 199.000 m2,
primært som følge av vekst i sysselsettingen, og med en ferdigstillelse på
102.000 m2 ble arealledigheten redusert
til 8%. I 2006 førte kraftig sysselsettingsvekst til en absorbsjon på 269.000 m2
samtidig som det kun ble ferdigstilt
91.000 m2. Dette førte til at arealledigheten ble redusert til 6% av den totale
eiendomsmassen. Ferdigstillelse på kun
119.000 m2 i 2007 førte til at arealledigheten ble ytterligere redusert gjennom 2007.
I 2008 er det forventet er ferdigstillelse
på 166.000 m2 som, historisk sett, fortsatt er på et relativt lavt nivå, og arealledigheten må forventes å forbli på et
lavt nivå. I 2009 øker, som gjennomgått
på de følgende sider, imidlertid ferdigstillelsen kraftig, estimert til 350.000 m2,
hvorav 270.000 m2 allerede er igangsatt.
Dette representerer vel en tredobling fra
nivået i 2006 og en dobling i forhold til
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Som det fremgår av figuren er det de
ytre soner øst og sentrum som får det
vesentlige av arealtilveksten i 2008.
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Nedenfor har vi opplistet de største prosjekter som forventes
ferdigstillet i 2008/2009:

Prosjekter som forventes ferdigstillet i 2008:
Igangsatte:
Akersgaten 51, Entra Eiendom
Lysaker Torg 45/55, NCC
Akersgaten 64-68, Høegh Eiendom
Tjuvholmen, F1 Nord, Tjuvholmen KS
Klaus Torgårdsvei 3, Bertel O. Steen
Cort Adelers gate 30, Entra Eiendom
Strømsveien 96, Entra Eiendom
Drammensveien 155 C, Fearnley Finans
Øvrige prosjekter
Totalt

17.500
16.000
15.000
15.000
15.000
14.200
13.100
10.800
49.535
166.135

Ikke igangsatte prosjekter som ventes ferdigstilt 2008
7.800
Totalt
173.935
De fleste av disse prosjektene er forhåndsutleid.

Prosjekter som forventes ferdigstillet i 2009:
Igangsatte:
Prof. Kohts vei 15, Storebrand Eiendom
Portalbygget, Fornebu, IT-Fornebu
Schweigaards gate 17-19, Rom
Indexhuset, Høegh Eiendom
Karenlyst Allè 54-58, DnBNOR
Gamle Borgen vei, Birger N. Haug Eiendom
Chr. Kroghs gate 14-16, Akerselva Atrium
Østre Aker vei 31, Oxer
Øvrige prosjekter
Totalt

40.000
28.000
22.500
20.000
18.000
18.000
16.900
16.200
91.245
270.845

Ikke igangsatte prosjekter som ventes ferdigstilt 2009 79.000
Totalt
349.845

Meget betydelig prosjektpotensiale i perioden 2008-2012
Prosjektpotensialet i 5-års perioden 2008-2012 utgjør nå vel
3,3 mill. m2, en økning på 6,5% fra ifjor. Det er imidlertid
viktig å merke seg at igangsatte og sannsynlige prosjekter i
perioden er økt med hele 21% i forhold til i fjorårets estimater,
fra 774.000 m2 til 936.000 m2.
(Prosjekter som ikke får innvirkning på kontormarkedet i
perioden, for eksempel rendyrkede kjøpesentre/varehus,
messehaller, statsbygde skoler etc., er ikke medtatt).

Sannsynlige prosjekter ferdigstilt 2008-2012
Fornebu, Felt 4.4, KLP Eiendom
Fornebu,“K2”, Scandinavian P. Dev.
Strømsveien 124, Møller Bil Eiendom
Karenlyst Allè 49-51-53, Fram M.
Barcode, Bygg 3 “KLP”, Oslo S Utvikling
Fornebu, Felt 1.2, Scandinavian P. Dev.
Økern Park, Trinn 1, Økern Sentrum
Drammensveien 201, Andenæs Eiendom
Barcode, Felt B11, Oslo S Utvikling
Kr. Aamodts gate 5, Avantor
Kr. Aamodts gate 11, Avantor
Schweigaards gate 15 B “Oslo Z”, Entra E
Øvrige prosjekter
Totalt

30.500
28.000
28.000
25.000
25.000
22.000
22.000
20.000
20.000
19.321
15.600
15.000
174.958
445.379

Mulige prosjekter 2008-2012
Barcode, Bygg 4/5, Oslo S Utvikling (mulig DnB)
Kokstadtorget, Fornebu, IT Fornebu
Risløkkveien 2, Trinn 2, Oxer
Granfoss Næringspark, Vital Eiendom
Nils Hansens vei 25/Brynsallèen, Pecunia
Tevlingveien 2-4, Avantor/Grant
Lilleakerveien 4, Mustad Eiendom
Silurveien 43, Selvaag Eiendom.
Sven Oftedals vei 2-4-6, Marius M.
Tevlingveien 21 “Oslo Byport”, Oslo Byport
Øvrige prosjekter
Totalt

100.000
60.000
45.000
25.000
22.000
20.000
19.000
18.000
14.000
13.000
289.300
625.300

Tildels usikre prosjekter 2008-2012
Østensjøveien/Brynsalléen, Norberg
Brynsalléen/Nils Hansens vei, Pecunia
Billingstadssletta 14-18, Billingstad Gr. eier
Østre Aker vei 45, Fabritius Eiendom
Smalvollveien 54, Briksdalen
Sandakerveien 121, Avantor
Vestbanen, Statsbygg
Sandstuveien 70, Linstow
Haslevangen 16-18, Hasle Utvikling AS
Fredrik Selmers vei 4, Entra Eiendom
Alnabru nord/Nyland syd, NSB
Østre Aker vei 33, Aspelin Ramm
Brynsparken, Nordberg Eiendom
Vippetangen, Oslo Kommune
Øvrige prosjekter
Totalt

80.000
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
45.500
45.000
32.400
32.000
30.000
30.000
30.000
1.356.010
2.065.910
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Lav arealledighet i 2008. Mulig
økning fra 2009

Prosjekter forventet ferdigstilt i 2009 er
økt og utgjør nå 350.000 m2. Av disse er
270.000 m2 allerede igangsatt, og det vil
bli ytterligere igangsettelser i 2008. Estimatene for senere år er usikre. Med forventning om at eiendomsmarkedet
fortsetter sin positive utvikling, er det
sannsynlig at nybyggingsappetitten vil
øke for ferdigstillelse i 2009 og utover.
På den annen side vil treghet i offentlig
saksbehandling og presset kapasitet i
byggenæringen forsinke en del prosjekter.

I figuren til høyre er det vist estimert
tidsprofil av forventede prosjekter.
Igangsettelse av nybygging er til enhver
tid avhengig av balansen i kontormarkedet og offentlig behandlingstid. Estimatene er således beheftet med usikkerhet.
For eksempel er antall m2 som faktisk vil
bli ferdigstilt i 2008 (166.000 m2) ca. 50%
lavere enn våre forventninger på tilsvarende tidspunkt i fjor. l lys av en absorbsjonstakt på vel 200.000 m2 de siste 3 år
og rekordhøy sysselsetting i 2007
(26.000 nye sysselsatte i Oslo/Akershus),
er det sannsynlig at markedet vil absorbere de 174.000 m2 som blir ferdigstilt i
2008 og at arealledigheten vil forbli på
dagens lave nivåer også i 2008.

Den største tilveksten i perioden 2009-12 vil kunne finne sted i Ytre Nord/Øst/Syd
(633.000 m2) og Asker/Bærum (326.000 m2) samt Sentrum/Bjørvika (204.000 m2).
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Konklusjoner
• Arealledigheten utgjør 390.000 m2
eller 4,4% av den totale massen.
Dette er en nedgang på 130.000 m2
fra i fjor (-25%).

• Arealabsorbsjonen er fortsatt kraftig

Byggeprosjekter som forventes ferdigstilt 2009-2012

•
•
•

Tidsprofil for forventet ferdigstilte prosjekter 2005-2012 (1.000 m2)
3000’

Fra og med 2009 vil økning i ferdigstillelsen og mulig konjunkturavmatning
trolig lede til at arealledigheten igjen
øker.

Figuren nedenfor viser den geografiske fordelingen av den beregnede tilvekst i 2008
og mulig tilvekst i perioden 2009-12.

og utgjorde i 2007 241.000 m2 mot
ifjor 262.000 m2.

Hver prikk representerer ca. 10.000 m2 forventet ferdigstilt 2008
Hver prikk representerer ca. 10.000 m2 forventet ferdigstilt 2009-12
Hver prikk representerer ca. 50.000 m2 forventet ferdigstilt 2009-12
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• Reell mangel på arealer i Sentrum og
Vestlige Soner med ledighet mellom
1-4%. Østre, Sydlige og Nordlige
Soner, har fremdeles overskudd av
arealer med en ledighet på over 8%.

• Ferdigstillelse i 2008 på 166.000 m2
er mindre enn forventet absorbsjon.
Dette innebærer at arealledigheten
vil forbli lav og at leieprisene vil fortsette å utvikle seg positivt.

Helsfyr

Bryn
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• Gjennom 2009 er det sannsynlig at
arealledigheten vil øke noe, i det forventet ferdigstilte bygg i 2009 utgjør
350.000 m2 (hvorav 270.000 m2 allerede er igangsatt), hvilket er høyere
enn forventet absorbsjon.
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English summary

Eiendomsspar is one of Norway's leading real estate companies. It is owned by Victoria Eiendom
(46%) and approximately 490 other shareholders.
Eiendomsspar operates through ownership and development of properties, as well as through its
50% shareholding in the swedish hotel property company Pandox AB. Total rentable space (incl.
share of Pandox AB) is 590,000 square metres. Hotels, office buildings and retail shops account for
the bulk of rental income.

Eiendomsspar's pretax profit for 2007
was NOK 217 million, as opposed to
NOK 273 million in 2006. The decline
is mostly due to reduced capital gains.
Rents amounted to NOK 418 million, an
increase of NOK 37 million from 2006.
Ordinary cashflow before taxes was
NOK 339 million (2006: NOK 314 million).
The company's net worth per share after
tax, based on the estimated market values of the properties, increased by 19
per cent to NOK 153 per share. The
Board proposes a dividend of NOK 2.25
per share for 2007.

Investments and sales of properties
In 2007, Eiendomsspar acquired properties, directly or indirectly, with a total
value of NOK 937 million. These investments are:
• A 50 per cent share of five hotels in
Pandox (see below).
• Stortingsgata 14, Oslo (the Ferner
Jacobsen building), office/commercial sections measuring 3,100 m2.
• Alnabru Næringspark, Oslo, with a
plot of 39,000 m2 and a gross floorspace of 21,000 m2.
• Storgata 51, Oslo, an office/commercial property measuring 10,300 m2.
• Strømsveien 230, Oslo, with a plot of
8,700 m2 and a warehouse measuring
4,400 m2.
• Konowsgate 1–3, Oslo, a joint venture
residental development project with
Sundt AS of 10–15,000 m2.
Eiendomsspar sold no properties in
2007. Booked gains on property sold of

NOK 14 million relate to the reversal of
provisions made in previous years.
The building in Sommerrogata 13–15
was sold after the end of the year, yielding
a gain of NOK 110 million. The land is
on a ground lease to the new owners.

Investment in Pandox AB
Pandox AB is owned on a 50:50 basis
with Sundt AS.
The investment in Pandox AB continues
to develop positively, and Eiendomsspar’s total return for 2007 (dividend,
plus unrealised capital appreciation) is
estimated to be approx. SEK 700 million
(on a 50% basis). Eiendomsspar’s accumulated return since acquisition at the
end of 2003 thus totals approx.
SEK 2,200 million. By way of comparison, interest costs on invested capital
amount to approximately SEK 200 million.
Pandox acquired five hotels in 2007:
Hotell Skogshöjd (225 rooms) and
Quality Park Hotel (150 rooms), both of
which are located in Södertälje outside
Stockholm. Holiday Inn Brussels Airport (310 rooms) and Crowne Plaza
Antwerpen (262 rooms), Belgium, plus
InterContinental Montreal (357 rooms),
Canada. The total purchase price was
approximately SEK 1.1 billion.

Projects
At the beginning of 2008, Eiendomsspar
had the following major projects under
development:
• Økern Torgvei 5-7-9, Oslo, a residential
project of approximately 16,000 m2
(248 apartments). The project is being
developed on a 50:50 basis together
with OBOS. Construction started in
February 2007 and the project is expected to be completed in 2008/
2009. 133 of the 176 apartments in
stage I have been sold.
• Hoffsveien 10, Oslo, an office and
commercial project totalling approximately 25,000 m2 (including existing
buildings). The property is being developed on a 50:50 basis together
with the Thrane-Steen family. Construction of an office building of
11,000 m2 is expected to commence
in third quarter of 2008, with completion in 2010.
• Storgata 21-23, Oslo ("Folketeaterbygningen"), a hotel/entertainment/retail
project of approximately 26,000 m2. Refurbishment started in February 2008.
The company is also working on a joint
venture with OBOS to rezone a large
site in Sandvika, Bærum, for residential
purposes.

Letting situation
Pandox now has a portfolio consisting
of 42 hotels in northern Europe (29 of
which are situated in Sweden or Denmark), as well as one hotel in North
America. These hotels have a total of
10,000 rooms.

One of Eiendomsspar's main strengths is
the quality of its tenant portfolio. The
average remaining lease period of the
company's properties is 7.3 years. The vacancy rate as measured by rental value is
3 per cent. The financial position of Eiendomsspar's tenants is generally strong.
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Financial position
Eiendomsspar is in a strong financial
position, with a net asset value ratio of
60 per cent.
The company’s liquidity and committed
credit lines amount to NOK 492 million.
The company has a share capital of
NOK 339 million, consisting of 54.2
million shares with a par value of
NOK 6.25. Eiendomsspar directly and
indirectly owns 13.7 million of these
shares. The net asset value is estimated
at NOK 6.2 billion. The capitalised
value of the company is approximately
NOK 7.3 billion as at 31 December 2007.

Market outlook and prospects
New construction remains at a low
level. This makes continued high capacity utilization in the next couple of
years probable, particularly since demand
remains very strong.
In 2008, the office market in the Oslo
region will see an addition of 170,000
m2 of new area, which is less than the
absorption rate of 240,000 m2 in 2007.
In 2007, a total of 26,000 new jobs were
created in the Oslo area, up from 24,000
jobs in 2006 and 5,000 jobs per year in
2004 and 2005. This will stimulate demand in 2008 and probably also in
2009. Thus, the capacity utilisation will
continue to be high in 2008. In spite of
the fact that completion is expected to
double in 2009, it is probable that capacity utilization will remain high, even
though the vacancy level may show a
slight increase throughout 2009.
The hotel market in the biggest cities in
Northern Europe is expected to continue improving somewhat in 2008, as
regards both occupancy rates and prices,
even though there is greater uncertainty
than at the beginning of last year. The
positive trend is also expected to continue in Scandinavia. The supply of new
space is limited in 2008, which, together
with the favourable economic outlook,
should create a basis for continued increased capacity utilization and price increase in 2008.

The retail market is expected to continue
to be selective, with a positive trend for
the best locations.
The residential market appears to be in
a phase with falling prices. A historically
high price level, a continued strong rate
of project starts in the Oslo region, and
rising interest rates, indicate continued
weakening prices in 2008.
Owing to increased gains from sales of
properties, Eiendomsspar's profit before
taxes is expected to be higher in 2008
than in 2007.
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Financial information

(Norwegian GAAP)

Income statement
(NOK million)

Rental income from properties
Operating expenses on properties and projects
Gross operating profit
Profit from sales of properties
Refurbishment costs
Depreciation
Payroll and other operating costs
Operating profit
Share of profit in joint ventures
Net financial expenses
Profit before taxes
Taxes
Profit for the year

2007

417.9
(39.4)
378.5
13.5
(46.2)
(37.1)
(49.0)
259.7
83.2
(126.3)
216.6
(43.1)
173.5

2006

380.6
(31.9)
348.7
32.6
(24.8)
(32.5)
(56.9)
267.1
93.7
(88.1)
272.7
(68.0)
204.7

Balance sheet as at 31 Dec.
(NOK million)

2007

2006

3,930.8
1,121.5
5,052.3

3,392.3
1,194.5
4,586.8

74.2
142.0
216.2

56.9
89.7
146.6

5,268.5

4,733.4

Equity
Deferred taxes
Non-current liabilities
Current liabilities
Total liabilities

1,346.3
398.9
3,275.6
247.7
3,922.2

1,297.2
343.9
2,596.2
496.1
3,436.2

Total equity and liabilities

5,268.5

4,733.4

Assets
Property and equipment
Financial assets
Total non-current assets
Trade and other receivables
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity and liabilities
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Finansiell kalender 2008
7. mai
8. mai
25. august
1. desember

Ordinær generalforsamling
Resultat 1. kvartal
Resultat 2. kvartal
Resultat 3. kvartal

Februar 2009

Resultat 4. kvartal
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