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Det sies at det i eiendom er bedre å være
idiot i et godt marked enn geni i et dårlig.
Det er tilbud og efterspørselsbalansen i
utleiemarkedet og renten som er de to
viktigste verdidriverne i eiendomsmarke-
det. Disse to faktorer kan den enkelte
eiendomsbesitter ikke påvirke i nevnever-
dig grad, så aktørene er på mange måter
prisgitt den generelle markedsutviklingen.

I 2004 bedret eiendomsmarkedet seg
betydelig, først og fremst gjennom verdi-
økninger. Fallende rente og begynnende
bedring i utleiemarkedet bidro til denne
utviklingen.

Eiendomsspar nød, som sine konkur-
renter i markedet, godt av disse positive
omgivelser. Selskapets resultat før skatt
økte i 2004 med 41% til kr 173 mill.,
mens kontantstrøm pr. aksje økte med
60%. Kursen på Eiendomsspar-aksjen
steg gjennom året fra kr 190,- til kr 310,-,
en økning på 65% (hensyntatt utbytte).

En stor del av den positive resultat- og
verdiutviklingen kan tilskrives
Eiendomsspars og Petter C. G. Sundts
50/50 oppkjøp av Pandox i 2003. I etter-
tid kan det konstateres at kjøpet av

Pandox, som eier 45 hoteller med totalt
8.900 rom i Nord-Europa, ble foretatt på
et gunstig tidspunkt.

I Eiendomsspar ser vi for øyeblikket
lyst på fremtiden. Eiendomsmarkedet er
fremdeles i bedring, vår eiendomsmasse
er av høy kvalitet og vi vet at de regn-
skapsmessige resultater for Eiendomsspar
i 2005 vil bli betydelig bedre enn i 2004. Vi
kan ikke legge skjul på at vi efter noen
markedsmessig utfordrende år, nå gleder
oss over de gode tider!

gode tider

Christian Ringnes
adm. dir.
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• Eiendomsspars resultat før skattekostnad blir
kr 173 mill., mot kr 122 mill. i 2003. Økningen
skyldes hovedsakelig Pandox-investeringen.
Kontantstrøm før skatt, hensyntatt underlig-
gende kontantstrøm i felleskontrollerte virksom-
heter, utgjør kr 263 mill. (kr 165 mill.).

• Verdijustert egenkapital pr. aksje øker med 32%
til kr 276,- pr. aksje. Aksjekursen øker fra
kr 190,- til kr 310,- (+ 65% hensyntatt utbytte).
Aksjekursen utgjør 112% av beregnet substans-
verdi.

• Eiendomsspars styre foreslår utdelt et ordinært
utbytte på kr 4,75 pr. aksje (kr 4,25 pr. aksje),
samt et ekstraordinært utbytte på kr 10,00 pr.
aksje (kr 0,0 pr. aksje), tilsammen kr 14,75 pr.
aksje (kr 4,25 pr. aksje).

• Eiendomsspar øker på 50/50 basis sammen
med Sundt AS eierandelen i Pandox AB fra
89% til 100%. Pandox AB strykes fra børs-
notering.

• Eiendomsspar foretar forøvrig ingen nyinveste-
ringer.

• Eiendomsspar selger næringsdelen på
Tønsberg Gressbane (5.000 m2 kontor), samt
selger/forhåndsselger leiligheter i sine bolig-
prosjekter. Efter årsskiftet selges tre randsone-
eiendommer for kr 490 mill., med en regn-
skapsmessig gevinst på kr 115 mill.

• Eiendomsspars ledighetsgrad i underkant av
4%.

• Kontormarkedet bedrer seg forsiktig gjennom
2004. Ledigheten reduseres fra 11% til 9%.

• Hotellmarkedet viser en positiv utvikling.

• Markedet for salg av næringseiendom bedrer
seg betraktelig, med en nedgang i avkastnings-
kravene og vilje til å kjøpe bygg med kortere
leiekontrakter.
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Millioner kroner 2004 2003 2002 2001 2000

Resultat/kontantstrøm

Leieinntekter 360 365 367 415 418
Driftsresultat I 244 254 249 303 302
Resultat før skattekostnad 173 122 206 460 292
Kontantstrøm før skatt 1) 263 165 169 182 170
Årsresultat 129 88 146 326 226

Kapitalforhold

Markedsverdi 3.136 1.929 1.686 1.693 1.640
Bokført egenkapital 887 923 884 1.060 943
Bokført totalkapital 4.413 4.549 4.155 4.137 4.594
Bokført egenkapitalandel 20% 20% 21% 26% 21%
Netto rentebærende gjeld 2) 2.769 2.617 2.018 2.151 2.972

Verdijusterte tall

Verdijustert balanse 6.180 5.665 5.271 5.489 5.844
Verdijustert egenkapital (ekskl. utbytte) 2.643 2.126 2.121 2.467 2.254
Verdijustert egenkapitalandel 43% 38% 40% 45% 39%

Nøkkeltall pr. aksje (kr) 3)

Verdijustert egenkapital pr. aksje ekskl. utbytte 261 209 208 216 179
Bokført egenkapital pr. aksje 88 91 87 94 75
Kontantstrøm pr. aksje (før skatt) 1) 26,01 16,21 16,08 15,29 12,17
Resultat pr. aksje 12,78 8,66 13,92 27,37 16,16
Avsatt ordinært utbytte pr. aksje 4,75 4,25 4,00 4,00 3,50
Avsatt ekstraordinært utbytte pr. aksje 10,00 – 10,00 – –
Aksjekurs pr. 31.12 310 190 165 150 130
Substansverdipremie/(-rabatt) aksjer inkl. utbytte 12% (11%) (26%) (32%) (29%)
Antall utestående aksjer pr. 31.12 10.115 10.151’ 10.216’ 11.288’ 12.616’
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 10.118 10.158’ 10.502’ 11.919’ 13.957’

1) kontantstrøm før skatt hensyntatt underliggende kontanstrøm i felleskontrollerte virksomheter, justert for salgsgevinster og 

rehabiliteringskostnader

2) ekskl. rentebærende utlån til felleskontrollerte virksomheter

3) nøkkeltall for 2000 er justert for aksjesplitt i 2001
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Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat.

Eiendomsmarkedet
Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla faci-
lisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

ad minim veniam, quis nostrud exerci tati-
on ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat.

Investeringer og salg
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

grafer på siden
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Christian Ringnes
adm. dir.

Ringnes har vært ansatt
som adm. dir. i
Eiendomsspar siden
1984. Ringnes er også
adm. dir. i Victoria
Eiendom. I tillegg innehar
han styreverv i blant
annet Nationaltheatret,
Schibsted, Norsk Scania
og Whitecliff.
Ringnes eier 7.594 aksjer
i Eiendomsspar. I Victoria
Eiendom innehar han
1.125.530 aksjer (22,5%
eierandel), samt 51%-
andel i Sundt Eiendom II
AS, som eier 1.389.284
aksjer (27,8% av eier-
andel).

Ragner Horn

Horn har vært styre-
medlem i Eiendomsspar
siden 2002.
Han er privat investor og
innehar styreverv i blant
annet R. S. Platou
Shipbrokers, Victoria
Eiendom, Høegh Invest
Eiendom, IT Finans og
Zalaris Business
Services.
Horn inkl. nærstående
innehar 103.500 aksjer i
Eiendomsspar, samt
415.263 aksjer i Victoria
Eiendom.

Unni E. Wilhelmsen

Wilhelmsen har vært 
styremedlem i
Eiendomsspar siden
2003.
Hun er musiker/kom-
ponist og direktør i plate-
selskapet St. Cecilia
Music.
Wilhelmsen eier ingen
aksjer i Eiendomsspar.

Bjørn Elvestad

Elvestad har vært styre-
medlem i Eiendomsspar
siden 1984.
Han er tidligere adm. dir.
i Vital Forsikring og vice
VD i Skandia. Han funge-
rer idag som spesialråd-
giver for ulike bedrifter og
innehar styreverv i blant
annet Bankia Bank,
Skagerak
Forsikringsmegling og
Victoria Eiendom.
Elvestad eier 17.420
aksjer i Eiendomsspar,
samt 13.284 aksjer i
Victoria Eiendom.

Cato A. Holmsen
styreformann

Holmsen har sittet i 
styret siden 1988. Han er
styreformann/partner i
FSN Capital Partners og
er tidligere visekonsern-
sjef i Scancem. Han er
styreformann i Grieg
Shipping/Grieg
International, Optimera
Gruppen og Fesil, samt
innehar styreverv blant
annet i Aftenposten,
Eksportfinans,
Kongsberg Automotive,
NorgesGruppen,
Schibsted samt Victoria
Eiendom.
Holmsen eier 1.000
aksjer i Eiendomsspar.

Petter C. G. Sundt

Sundt har vært styre-
medlem i Eiendomsspar
siden 1996.
Han innehar styreverv i
Victoria Eiendom. Sundt
eier Sundt AS og innehar
1.144.000 aksjer
i Eiendomsspar. Sundt er
Eiendomsspars største
private aksjonær.
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2004 var et godt år for Eiendomsspar,
preget av resultatfremgang, samt bety-
delig verdiøkning. Resultat før skatte-
kostnad for 2004 ble kr 173 mill., mot
kr 122 mill. i 2003. Verdijustert egen-
kapital er pr. 31.12.2004 beregnet til
kr 276,- pr. aksje, en økning på 32% fra
fjoråret.

Styret foreslår et ordinært utbytte for
2004 på kr 4,75 pr. aksje, samt et ekstra-
ordinært utbytte på kr 10,00 pr. aksje,
tilsammen kr 14,75 pr. aksje.

Eiendomsmarkedet
Kontormarkedet bedret seg forsiktig
gjennom 2004, særlig for attraktive, sen-
trale eiendommer. Det er fremdeles et
betydelig overskudd av arealer, men ledig-
heten ble i 2004 redusert, hvilket koblet
med bedring i økonomien stimulerte
utleiemarkedet.

Kontormarkedet i Oslo, Asker og
Bærum absorberte netto 137.000 m2

arealer i 2004, en økning fra 120.000 m2 i
fjor. Ferdigstilte arealer utgjorde kun
32.000 m2, hvilket førte til en reduksjon i
ledigheten på 105.000 m2 gjennom året.
Ledigheten ble særlig redusert i sentrum
og vestlige soner. Ledigheten utgjorde i
snitt 9% (11% i fjor), fordelt med 6% i
sentrale områder og 13% i de ytre soner.

Efterspørselen i hotellmarkedet i Oslo
økte med 9% i 2004, hvilket førte til en
økning i belegget fra 62% til 65%.
Gjennomsnittsprisen sank med 2%.
Hotellmarkedet i Sverige viste svak bedring
mot slutten av året, særlig i Stockholm.
Hotellmarkedet i store byer i Nord-Europa
var for øvrig 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 fortsatte å

svekke seg gjennom 2004, hovedsakelig
som en følge av fallende rente og gode
finansieringsmuligheter, som gjorde at
flere leietagere valgte å eie fremfor å leie
bolig.

Markedet for salg av næringseiendom
bedret seg betraktelig, med en nedgang i
avkastningskravene og vilje til også å kjøpe
bygg med kortere leiekontrakter. Dette førte
til en markert prisøkning.

Markedet for kjøp og salg av boliger ut-
viklet seg positivt med en økning på 10%.

Investeringer og salg
Eiendomsspar har ikke ervervet nye eien-
dommer i 2004.

Selskapet har solgt næringsdelen på
Tønsberg Gressbane (5.000 m2 kontor),
samt de resterende seks leiligheter i
denne eiendommen. Dessuten har sel-
skapet solgt/forhåndssolgt leiligheter i
sine boligprosjekter.

Bokførte salgsgevinster utgjør kr 37 mill.,
herav gjelder kr 13 mill. tilbakeføring av
tidligere avsetninger. Gevinst ved salg av
boliger bokføres først ved overlevering.

Drift og utleie
Driften av eiendomsmassen var tilfredsstil-
lende også i 2004. Ledigheten i eiendoms-
massen målt efter leieverdi var ved års-
skiftet i underkant av 4% (2%), mot marke-
dets generelle ledighet på vel det dobbelte.

Gjennomsnittlig veiet kontraktsløpetid
var 6,3 år pr. 31.12.2004.

Eiendomsspars årlige leietagerunder-
søkelse viste i 2004 en kundetilfredshet
på nivå med ifjor. Resultatet er tilfredsstil-
lende, dog er det fremdeles forbedrings-
muligheter. Eiendomsspar vil således fort- 0
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sette å fokusere på å bedre sin service
overfor leietagerne.

Det er Eiendomsspars oppfatning at
leiekontraktsmassen er solid. Historisk
sett har kontraktsmislighold ikke påført
Eiendomsspar vesentlige tap.

Eiendomsspar ønsker i sin virksomhet
å bidra til bedret miljø. Selskapet efter-
streber således miljøvennlige materialvalg,
energioptimale tekniske løsninger og miljø-
bevisste 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 virksom-
het medfører normalt ikke påviselige ska-
devirkninger for det ytre miljø.

Prosjekter
Ved inngangen til 2005 har Eiendomsspar
følgende større prosjekter under utvikling:

• Hoffsveien 10, Oslo, et bolig-, kontor-
og forretningsprosjekt på totalt
31.000 m2 (inkludert eksisterende
bebyggelse). Eiendommen utvikles på
50/50 basis sammen med familien
Thrane-Steen. Kontordelen av prosjek-
tet er utsatt inntil videre. Boligdelen av
prosjektet, ialt tre byggetrinn, er igang-
satt, og forventes ferdigtilt fra 2. - 4.
kvartal 2005. 88% av leilighetene er
forhåndssolgt.

• Ekebergrestauranten, Oslo, et total-
rehabiliteringsprosjekt som ble ferdigstilt
mars 2005.

Bolig-/forretningsprosjektet Thereses-
gate 36, Oslo, ble ferdigstilt i mai 2004.
Forretningsdelen av prosjektet (500 m2)

og samtlige 34 leiligheter er solgt og over-
levert kjøperne.

Prosjektet Comfort Hotel Gabelshus
(tidligere Gabelshus og Ritz Hotel) ble fer-
digstilt i april 2004 og overlevert Choice
Hotels Scandinavia ASA på en langsiktig
leiekontrakt.

Selskapet arbeider forøvrig med om-
regulering til bolig av en tomt på i alt 23,5
mål i Økern Torgvei som utvikles på
50/50 basis sammen med OBOS, samt
omregulering av en større tomt i
Sandvika, Bærum.

Investeringen i Pandox AB
Eiendomsspar har på 50/50 basis sam-
men med Sundt AS økt eierandelen i
Pandox AB fra 89% til 100%. Pandox AB
ble strøket fra børsnotering pr. 23.02.2004.

Pandox AB viser en positiv utvikling.
Kontantstrøm efter finans, men før salgs-
gevinster og engangsposter, ble
SEK 299 mill. mot SEK 272 mill. i 2003.

76% av Eiendomsspars investering er
kurssikret.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet er utarbeidet under forut-
setning om fortsatt drift, jfr. Regnskaps-
lovens § 4 - 5. Styret bekrefter at forut-
setningen er tilstede, jfr. Regnskaps-
lovens § 3 - 3.

Resultatregnskap
Leieinntekter for Eiendomsspar konsern
ble kr 360 mill., en nedgang på kr 5 mill.
fra 2003. Reduksjonen skyldes hoved-
sakelig økt ledighet. Driftsresultat I ble
kr 244 mill., mot kr 254 mill. i 2003, efter
belastning av driftskostnader med
kr 82 mill. (kr 77 mill.) og ordinære
avskrivninger kr 34 mill. (kr 34 mill.).
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Årets driftskostnader på kr 82 mill.
fremkommer efter belastning på kr 2 mill.
relatert til selskapets 3-årige opsjonspro-
gram som utløper 01.12.2005. Inkludert
avsetning pr. 01.01.2004 er det avsatt
kr 10 mill. i regnskapet, som er maksimal
verdi på opsjonene fastsatt av styret.
Selskapets opsjonsprogram er nærmere
beskrevet i note 3 til årsregnskapet.

Netto finanskostnader utgjorde
kr 123 mill. (kr 127 mill.).

Kontantstrøm efter finans, hensyntatt
underliggende kontantstrøm i felleskontrol-
lerte virksomheter, utgjorde kr 263 mill.,
mot kr 165 mill. i 2003. Økningen skyldes
hovedsakelig Pandox-investeringen.

Salgsgevinster utgjorde netto
kr 37 mill. (kr 18 mill.). Konsernresultat før
skattekostnad endte på kr 173 mill., mot
kr 122 mill. i 2003.

Balanse og likviditet
Eiendomsspar-konsernets bokførte total-
kapital var pr. 31.12.2004 kr 4.413 mill., en
reduksjon på kr 136 mill. fra 2003
(kr 4.549 mill.). Reduksjonen skyldes
hovedsakelig nettosalg av eiendom. Samlet
gjeld utgjorde pr. 31.12.2004 kr 3.525 mill.
(kr 3.626 mill.), hvorav kr 2.919 mill.
(kr 2.995 mill.) var rentebærende.

Eiendomsspar har i løpet av 2004
kjøpt egne aksjer for kr 6 mill. (kr 10 mill.).

Gjennomsnittlig rente på innlånsporte-
føljen var 3,9% pr. 31.12.2004, mot 4,9%
pr. 31.12.2003. Andel fastrentelån utgjor-
de 45%, med en gjennomsnittlig gjenvæ-
rende bindingstid på ca. 6,4 år. I tillegg er
det inngått rentecapavtaler for 31% av
innlånsporteføljen, med cap-rente 6,0%
og gjenværende løpetid 6,3 år.

Verdijustert egenkapital i selskapet er
beregnet til kr 2.643 mill. (fratrukket avsatt

utbytte på kr 149 mill.), som gir en verdi-
justert egenkapitalandel på 43%, mot
38% pr. 31.12.2003.

Eiendomsspars likviditetsreserve inklu-
dert kommitterte kredittrammer utgjorde
kr 487 mill. pr. 31.12.2004. Dette nivå
vurderes som tilfredsstillende.

Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde
kr 307 mill., uendret fra ifjor.

International Financial Reporting
Standards (IFRS)
Det er ikke krav om at Eiendomsspar skal
ta i bruk de internasjonale regnskapsstan-
dardene IFRS f.o.m. 01.01.2005. Styret
har derfor besluttet å avvente utviklingen
og praksis hos andre selskaper, før even-
tuell innføring av IFRS gjennomføres.

Styret og administrasjonen
Selskapets styre har, fra ordinær general-
forsamling i mai 2004, bestått av Cato A.
Holmsen (formann), Bjørn Elvestad,
Ragnar Horn, Petter C. G. Sundt og Unni
E. Wilhelmsen.

Pr. 31.12.2004 var det 30 ansatte i
Eiendomsspar. Selskapet har innarbeidet
en policy som ivaretar hensynet til likestil-
ling mellom kjønnene. Av selskapets
ansatte er 17 kvinner. Arbeidsmiljøet er
godt. Det er ikke registrert vesentlig syke-
fravær eller personskader, utover én lang-
tidssykemelding. Det er styrets vurdering
at Eiendomsspars organisasjon er vel rus-
tet til å møte de muligheter og utfordringer
eiendomsmarkedet vil by på i årene frem-
over.

Corporate governance
Eiendomsspar er opptatt av å ha høy tillit
blant investorer, långivere og andre interes-
senter. Selskapet forsøker til enhver tid å

årsberetning
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tilfredsstille markedets krav til finansiell rap-
portering, herunder gi relevant og pålitelig
informasjon. Selskapet legger videre vekt
på å ha gode styrings- og kontrollmekanis-
mer, samt god praksis innenfor andre vik-
tige corporate governance områder.

En ytterligere omtale av corporate
governance-forhold er gitt på sidene 22
og 23 i årsrapporten.

Aksjonærforhold
Kursutviklingen for Eiendomsspar-aksjen
viste en sterk økning i 2004. Kursen steg
fra kr 190,- ved årets begynnelse til
kr 310,- ved årets slutt (+ 65% hensyntatt
utbytte). Aksjen ble ved dette verdsatt til
112% av beregnet substans, opp fra 89%
i fjor.

En prising over substans samsvarer
med hvordan flertallet av svenske og øvri-
ge europeiske eiendomsselskaper for
tiden verdsettes på børsene. Pr.
01.04.2005 var kursen kr 320,- pr. aksje.

Sundt Eiendom I AS er Eiendomsspars
største aksjonær med 51,1% av aksjene.
Sundt Eiendom I AS er eiet av Victoria
Eiendom (51%) og Eiendomsspar (49%).
Victoria Eiendom er Eiendomsspars nest
største aksjonær med 8,5% av aksjene.
Eiendomsspar har i alt ca. 400 aksjonærer.

Eiendomsspar har i 2004 ervervet
36.000 egne aksjer. Beholdningen av
direkte eide egne aksjer utgjør 43.000
pr. 01.04.2005.

Pr. 01.04.2005 har Eiendomsspar
13.548.890 utstedte aksjer. Eiendomsspar
eier i tillegg til direkte eide egne aksjer, indi-
rekte 3.390.749 egne aksjer via sin eier-
andel i Sundt Eiendom I AS. Totalt eier
Eiendomsspar således direkte og indirekte
3.433.749 egne aksjer. Kostprisen for disse
aksjene er ført til fradrag på egenkapitalen.

Antall utestående aksjer i Eiendomsspar
utgjør 10.115.141 aksjer pr. 01.04.2005.

Fremtidsutsikter
Nybyggingsaktiviteten er, i lys av de siste
års betydelige svekkelse i både kontor-
og hotellmarkedet, fremdeles på et lavt
nivå. Dette sannsynliggjør økt kapasitets-
utnyttelse de nærmeste årene, spesielt
eftersom efterspørselen synes å ta seg
opp.

I kontormarkedet i Osloregionen vil det
i 2005 bli tilført 119.000 m2 nye arealer,
hvilket bortsett fra 2004, er den laveste
ferdigstillelsestakt på de siste 20 år. Også
i 2006 syns arealtilveksten å bli relativt
beskjeden. I motsetning til i 2002 og
2003 hvor antall arbeidsplasser i Oslo ble
redusert med tilsammen 9.000, viste
2004 en vekst på 9.000 arbeidstagere.
Markedet vil likefullt være preget av gene-
relt arealoverskudd de nærmeste par år.
En detaljert gjennomgang av situasjonen i
kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum
finnes på side 64-72 i årsrapporten.

Hotellmarkedet i de større byene i
Nord-Europa forventes fortsatt å bedre
seg gjennom 2005, både hva gjelder
belegg og priser. Denne utvikling ventes
også å gjøre seg gjeldende i Skandinavia,
først i hovedstedene. Tilførselen av nye
rom er generelt meget begrenset i
Skandinavia, hvilket, sammen med for-
ventet bedret økonomisk aktivitet, bør gi
grunnlag for fortsatt økt kapasitetsutnyt-
telse de nærmeste årene.

Butikkmarkedet forventes fortsatt å
være selektivt, med positiv utvikling for de
beste beliggenhetene.

Boligmarkedet forventes i dagens lav-
renteomgivelser fortsatt å utvikle seg posi-
tivt i noen tid fremover. Et historisk høyt
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Petter C. G. Sundt

Unni E. Wilhelmsen
Christian Ringnes

Adm. direktør

Bjørn Elvestad

Ragnar Horn

Oslo
31.12.2004/01.04.2005

Cato A. Holmsen
Styrets formann

prisnivå samt en tredobling av igangset-
telsen i Oslo i 2004 (5.900 boliger mot
1.900 boliger i 2003), og fortsatt høy
igangsettelsestakt i 2005, kan dog føre til
prisreaksjon i Oslo innenfor en horisont på
to til tre år.

Eiendomsspar har efter årsskiftet solgt
Hoffsveien 48, Karihaugveien 89, samt
Philip Pedersensvei 20/22, for kr 490 mill.
med en regnskapsmessig gevinst på
kr 115 mill.

Eiendomsspar forventer, hovedsakelig
som følge av økte salgsgevinster, et
vesentlig bedre regnskapsmessig resultat
i 2005 enn i 2004.

Anvendelse av årets overskudd
Eiendomsspar delte ifjor ut et utbytte på
kr 4,25 pr. aksje. Styret foreslår et ordi-
nært utbytte for 2004 på kr 4,75 pr. aksje,
totalt kr 64,2 mill. I tillegg foreslår styret, i
lys av selskapets betydelige frie egenkapi-

tal pr. 31.12.2004, samt salg av eiendom-
mer efter årsskiftet, å dele ut et ekstra-
ordinært utbytte for 2004 på kr 10,00 pr.
aksje, totalt kr 135,0 mill.

Årets overskudd for konsernet ble
kr 129,3 mill. Årets overskudd i morsel-
skapet, kr 59,0 mill., foreslås anvendt slik:

Utbytte
(kr 14,75 pr. aksje) kr 199,2 mill.

Overført fra 
annen egenkapital kr (140,2) mill.

Sum kr 59,0 mill.

Selskapets frie egenkapital utgjør
kr 513,4 mill. pr. 31.12.2004.

* * * * *

Styret vil takke de ansatte for vel utført
arbeid i 2004.

årsberetning
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Eiendomsspar AS Konsern

2003 2004 Millioner kroner Note 2004 2003

87,5 86,1 Leieinntekter (4) 360,1 364,8
87,5 86,1 Sum driftsinntekter 360,1 364,8

(14,4) (19,4) Driftskostnader eiendom (41,1) (37,7)
(19,8) (30,1) Administrasjonskostnader (3) (41,4) (39,1)
(8,9) (10,2) Avskrivninger på varige driftsmidler (6) (34,0) (33,9)

44,4 26,4 Driftsresultat I 243,6 254,1
2,3 22,6 Salgsgevinster 37,2 17,9

(13,1) (47,0) Rehabiliteringskostnader (53,2) (23,8)
33,6 2,0 Driftsresultat II 227,6 248,2

– – Andel resultat før skatt i felleskontrollert virksomhet (9) 68,1 1,5
360,3 217,4 Finansinntekter (5) 17,5 20,9
(140,4) (148,4) Finanskostnader (5) (140,2) (148,3)
253,5 71,0 Ordinært resultat før skattekostnad 173,0 122,3

(4,7) (12,0) Skattekostnad (14) (43,7) (34,3)
248,8 59,0 Årsresultat 129,3 88,0

Resultat pr. aksje (kr) (18) 12,78 8,66

Anvendelse av årets overskudd

57,6 199,2 Utbytte
191,2 (140,2) Overført til/(fra) annen egenkapital
248,8 59,0 Sum anvendelse
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Petter C. G. Sundt Unni E. Wilhelmsen Christian Ringnes
Adm. direktør

Bjørn Elvestad Ragnar Horn

Oslo
31.12.2004/01.04.2005

Cato A. Holmsen
Styrets formann

Eiendomsspar AS Konsern

31.12.03 31.12.04 Millioner kroner Note 31.12.04 31.12.03

EIENDELER
Anleggsmidler

758,1 779,2 Eiendommer 3.316,2 3.454,1
16,1 17,3 Inventar, biler og kunst 23,6 16,1

774,2 796,5 Sum varige driftsmidler (6, 16) 3.339,8 3.470,2
1.822,8 1.824,7 Investeringer i datterselskap (7) – –

479,2 366,5 Lån til datterselskap, netto – –
638,4 256,2 Investering i felleskontrollert virksomhet (9) 288,7 641,5
20,7 19,5 Investeringer i aksjer og andeler (10) 31,6 33,7
13,2 572,9 Langsiktige fordringer (11) 576,2 16,3

2.974,3 3.039,8 Sum finansielle anleggsmidler 896,5 691,5
3.748,5 3.836,3 Sum anleggsmidler 4.236,3 4.161,7

Omløpsmidler
6,0 21,6 Kortsiktige fordringer (12) 39,1 19,9

307,7 61,8 Bankinnskudd og plasseringer 137,4 367,3
313,7 83,4 Sum omløpsmidler 176,5 387,2

4.062,2 3.919,7 SUM EIENDELER 4.412,8 4.548,9

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
338,7 338,7 Aksjekapital 338,7 338,7

(0,2) (1,1) Egne aksjer (1,1) (0,2)
166,6 166,6 Overkursfond 166,6 166,6
505,1 504,2 Sum innskutt egenkapital 504,2 505,1
658,6 513,4 Annen egenkapital 383,2 418,0

1.163,7 1.017,6 Sum egenkapital (13) 887,4 923,1

Gjeld
48,0 48,3 Utsatt skatt (14) 330,8 318,8
65,1 19,8 Andre avsetninger for forpliktelser (15) 22,7 78,4

113,1 68,1 Sum avsetning for forpliktelser 353,5 397,2
2.548,0 2.510,3 Langsiktig rentebærende gjeld (16) 2.865,2 2.921,8

70,0 50,0 Kortsiktig rentebærende gjeld (16) 53,4 73,3
167,4 273,7 Kortsiktig rentefri gjeld (17) 253,3 233,5
237,4 323,7 Sum kortsiktig gjeld 306,7 306,8

2.898,5 2.902,1 Sum gjeld 3.525,4 3.625,8

4.062,2 3.919,7 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4.412,8 4.548,9
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kontantstrømoppstilling
Eiendomsspar AS Konsern

2003 2004 Millioner kroner 2004 2003

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

273,2 105,6 Kontantstrøm efter finans, inkl. felleskontrollert virksomhet 263,2 164,7
– – Andel tilbakeholdt kontantstrøm i felleskontrollert virksomhet (107,3) (4,2)

273,2 105,6 Kontantstrøm efter finans 2) 155,9 160,5
(38,2) (30,8) Periodens betalte skatter (32,6) (43,7)

7,7 (25,9) Endring i tidsavgrensinger/andre poster (43,8) 17,0
242,7 48,9 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 79,5 133,8

Kontantstrømmer fra investering fra investeringsaktiviteter

9,8 6,6 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 198,1 117,5
(164,8) (44,7) Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler (149,1) (167,1)
(13,1) (47,0) Utbetalinger til rehabilitering (53,2) (23,8)
65,3 1,7 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 6,2 –

(534,4) (176,0) Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler (172,5) (534,7)
(149,8) 85,7 Utbetalinger ved utlån/andre investeringer (netto) (13,4) (18,6)
(787,0) (173,7) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (183,9) (626,7)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

631,3 318,8 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 318,8 743,4
70,0 50,0 Innbetalinger ved opptak av kortsiktig gjeld 50,1 70,1
(9,3) (356,4) Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld (375,4) (223,7)

(75,0) (70,0) Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld (70,0) (75,0)
(10,2) (6,1) Utbetalinger ved kjøp av egne aksjer (6,1) (10,1)

(189,6) (57,4) Utbetaling av utbytte (42,9) (142,2)
417,2 (121,1) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (125,5) 362,5

(127,1) (245,9) Netto økning/(reduksjon) i bankinnskudd og plasseringer (229,9) (130,4)
434,8 307,7 Beholdning av bankinnskudd og plasseringer pr. 01.01 367,3 497,7
307,7 61,8 Beholdning av bankinnskudd og plasseringer pr. 31.12 1) 137,4 367,3

1,3 1,4 1) herav inngår bundne skattetrekksmidler 1,5 1,5

2) avstemming
253,5 71,0 Ordinært resultat før skattekostnad 173,0 122,3

8,9 10,2 Avskrivinger på varige driftsmidler 34,0 33,9
(2,3) (22,6) Salgsgevinster/kursgevinster (37,2) (19,2)

13,1 47,0 Rehabiliteringskostnader 53,2 23,8
– – Andel resultat før skatt i felleskontrollert virksomhet (68,1) (1,5)
– – Utbytte fra felleskontrollert virksomhet 1,0 1,2

273,2 105,6 Kontantstrøm efter finans 155,9 160,5
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noter

note 1 / regnskapsprinsipper

Konsolidering
Aksjer 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 datter-
selskapene 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 datterselska-
pene 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.

Andeler i datterselskap
I konsernet inngår flere datterselskap organisert som ansvarlige selskaper. Eierinteressene er inkludert i regnskapene efter
bruttometoden. Det innebærer at andelene inngår i de enkelte poster i resultatregnskapet og balansen.

Aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet
Aksjer og andeler i felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres efter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet f.o.m.
31.12.2003. Fjorårets tall i resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen er omarbeidet for å bli sammenlignbare.

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.

Oppstilling av resultatregnskapet
Resultatpostene salgsgevinster og rehabiliteringskostnader er ordinære resultatposter for selskapet, men vil kunne variere
sterkt fra et år til et annet, avhengig av omfanget av salgs- og investeringsaktivitetene. Selskapet har derfor valgt å vise
disse postene særskilt i regnskapet.

Avskrivinger
Konsernets bygningsmasse avskrives lineært med 1-4% pr. år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært med 10-30% pr. år.

Rehabiliteringskostnader
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 driftsresultat I og driftsresultat II, mens
beløp i sistnevnte gruppe tillegges de bokførte verdier av bygningene. Eventuelle avsetninger ved oppkjøp av dattersel-
skap tilbakeføres i konsernregnskapet efter hvert som kostnadene påløper.

Byggelånsrenter
Kostnadene ved finansiering av nybyggingsprosjekter aktiveres i regnskapet.

Renter
Renteinstrumenter periodiseres på tilsvarende måte som renter på rentebærende gjeld. Urealisert tap/gevinst på fastrente-
posisjoner 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 dat-
terselskap inntektsføres samme år som det er avsatt i de enkelte datterselskap.
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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 inngår i linjen langsiktige fordringer.

Eiendommer
Eiendommer er oppført i balansen til anskaffelseskost (inkludert oppskrivinger), redusert med akkumulerte regnskapsmes-
sige av- og nedskrivinger. Eiendomsporteføljen vurderes samlet. Det foretas ikke nedskrivinger av enkelteiendommer i den
utstrekning det foreligger tilstrekkelige merverdier i den øvrige eiendomsmassen.

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 pensjons-
forpliktelser, det vil si differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler, er ført i balan-
sen. Årets endring er ført som driftskostnad i resultatregnskapet.

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.

note 2 / finansiell markedsrisiko

Eiendomsspar er eksponert for svingninger i rentemarke-
det. For å redusere denne risiko benytter selskapet rente-
swapavtaler (netto kr 1.323,8 mill.), samt rentecapavtaler
(kr 900,0 mill.) med caprente 6,00% ekskl. margin. Av
konsernets samlede innlånsportefølje på kr 2.918,6 mill.,
skal 55% rentereguleres i 2005. En endring på 1%-poeng i
de korte pengemarkedsrentene, vil medføre en endring i 
konsernets finanskostnader i størrelsesorden kr 12 mill. 
for 2005.

Som følge av betydelig fall i de lange rentene siden
inngåelse av renteswapavtalene, utgjør mindreverdi i 
disse avtalene kr 78,9 mill. pr. 31.12.04.

note 3 / administrasjonskostnader

Lønnskostnader

Millioner kr 2004 2003

Lønninger 19,8 18,2
Arbeidsgiveravgift 4,5 5,0
Pensjonskostnader 1,6 1,3
Andre ytelser 3,0 2,8
Avsatt på løpende opsjonsordning 1,7 6,9
Sum lønnskostnader 30,6 34,2

Gjennomsnittlig antall ansatte 30 30

Opsjonsordning:

Alle som var ansatt pr. 01.12.2002 deltar i selskapets
opsjonsordning på følgende vilkår:
Antall opsjoner pr. ansatt 10.000
Tildelingstidspunkt 01.12.2002
Innløsningstidspunkt 01.12.2005
Opsjonspremie pr. opsjon kr 0,25
Innløsningskurs kr 160,00

Totalt er det utstedt 280.000 opsjoner. Maksimal verdi på
opsjonene er begrenset til en samlet verdi på kr 10 mill. på
opsjonsinnløsningstidspunktet 01.12.2005. Antall opsjoner
pr. ansatt justeres tilsvarende.
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note 3 / administrasjonskostnader, 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.

Periodens pensjonskostnad 2004 2003

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1,5 1,3
Rentekostnad av påløpt 

pensjonsforpliktelse 0,8 0,7
Forventet avkastning på pensjonsmidler (0,9) (0,8)
Amortisering 0,2 0,1
Netto pensjonskostnad 1,6 1,3

Netto pensjonsmidler

Påløpt pensjonsforpliktelse 13,6 10,8
Effekt av forventet lønnsvekst 4,0 2,8
Påløpt pensjonsforpliktelser 

inkl. lønnsvekst 17,6 13,6
Verdi av pensjonsmidler 19,9 15,5
Netto pensjonsmidler, jfr. note 11 2,3 1,9

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 5,5% 6,0%
Forventet avkastning 6,5% 7,0%
Lønnsregulering 3,3% 3,3%
Pensjonsregulering 2,5% 2,5%
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,5% 2,5%

Ytelser til ledende personer m.v.:

Administrerende direktør

Lønn kr 1.822.153
Pensjonskostnad kr 71.496
Annen godtgjørelse kr 591.798
Det er ikke avtalt særskilt sluttvederlagsordning for adm. dir.

Styret

Styrehonorar kr 650.000

Det er ikke ydet lån eller foretatt sikkerhetsstillelse til fordel
for verken administrerende direktør eller styret.

note 4 / leieinntekter

Leieinntekter geografisk fordelt:

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Oslo 345,5 350,1 86,1 87,5
Øvrige Norge 4,7 4,7 – –
Utland 9,9 10,0 – –
Sum 360,1 364,8 86,1 87,5

note 5 / finansinntekter og finanskostnader

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Finansinntekter

Konsernbidrag – – 173,0 327,6
Renteinntekter fra 

konsernselskaper – – 9,9 13,8
Andre renteinntekter 14,3 20,0 13,2 17,3
Gevinst ved salg av aksjer 1,9 – – –
Andre finansinntekter 1,3 0,9 21,3 1,6
Sum finansinntekter 17,5 20,9 217,4 360,3
Finanskostnader

Rentekostnader 135,1 147,1 125,2 125,5
Nedskriving aksjer/andeler 1,2 (1,3) 10,7 –
Tap ved reversering av

fastrenteavtaler 37,0 – 37,0 –
Reversert avsetning (35,4) – (25,4) –
Andre finanskostnader 2,3 2,5 0,9 14,9
Sum finanskostnader 140,2 148,3 148,4 140,4

Revisor

Morselskap
Honorar for revisjon kr 351.000
Honorar for andre tjenester kr 180.729

Konsern

Honorar for revisjon kr 724.926
Honorar for andre tjenester kr 180.729

Oppgitt honorar er etter forholdsmessig fradrag for mer-
verdiavgift.

noter
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note 6 / varige driftsmidler

Akk. Bokført Årets Avskriv-
Akk. ansk. Årets Årets Akk. ansk. avskr. verdi ord. Økonomisk nings-

Millioner kr pr. 01.01. tilgang avgang pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. avskr. levetid plan

Konsern

Bygninger 2.941,8 89,5 (169,7) 2.861,6 (357,6) 2.504,0 31,1 25-100 år Lineær
Tomter 860,2 2,5 (50,5) 812,2 – 812,2 – – –
Inventar, biler og kunst 30,3 11,6 (2,1) 39,8 (16,2) 23,6 2,9 3-10 år Lineær
Sum konsern 3.832,3 103,6 (222,3) 3.713,6 (373,8) 3.339,8 34,0
Morselskap

Bygninger 716,9 30,3 (2,1) 745,1 (85,4) 659,7 7,3 25-100 år Lineær
Tomter 119,7 – (0,2) 119,5 – 119,5 – – –
Inventar, biler og kunst 30,3 5,3 (2,1) 33,5 (16,2) 17,3 2,9 3-10 år Lineær
Sum morselskap 866,9 35,6 (4,4) 898,1 (101,6) 796,5 10,2

note 7 / investeringer i datterselskap
Eierandel/
stemme- Aksje- Bokf.

Millioner kr andel Valuta kapital verdi

Eid av morselskapet

Arena Eiendom AS 100% 8,1 181,5
AS Grand Hotel 100% 27,2 322,5
AS Storgaten 6 100% 1,6 42,0
Brd. Johansen Eskefabrikk AS 100% 10,0 94,8
Dronningensgate 40 AS 100% 11,8 135,6
Eiendomsspar Vest AS 100% 1,9 1,9
Eiendomsspar Økern Torgvei AS100% 0,1 0,1
Eugeniesgate 2 (Bolig) AS 100% 3,0 3,0
Fastighets AB Prince Philip 100% SEK 0,1 22,6
Gabelshus AS 100% 0,3 50,3
Gabelshus og Ritz Hotelldrift AS 100% 0,1 0,3
Helsfyr Utbygging AS 100% 0,1 0,4
Holbergsgate 21 AS 100% 5,0 5,0
Holbergsplass Holding AS 100% 9,0 47,7
Holmenkollen Restaurant AS 100% 5,9 27,4
Karihaugveien 89 AS 100% 33,7 62,6
Klingenberggaten 4 AS 100% 22,8 261,3
Nor-Eigendom B.V. 100% EUR 1,4 9,9
Parkveien 35 AS 100% 0,9 10,8
Parkveien 64 AS 100% 20,6 128,3
Parkveien 64 Drift AS 100% 2,0 2,0
Rådhuseiendommene AS 100% 68,4 76,7
Rådhusgaten 23 AS 100% 2,6 24,2
Rådhuspassagen AS 100% 10,7 122,4

Eierandel/
stemme- Aksje- Bokf.

Millioner kr andel Valuta kapital verdi

Sandakerveien 78 AS 100% 1,9 21,9
Storgaten 1 AS 100% 8,3 95,2
Tollbugaten 43 AS 100% 0,1 13,1
Værftsgaten 7 AS 100% 2,3 26,2
Østensjøveien 39/41 AS 100% 27,1 35,0
Sum morselskap 1.824,7
Eid av datterselskap

Arena Ullevål AS 100% 0,1 0,1
Bjørnegårdsvingen AS 100% 0,1 10,0
Hoffsveien 48 AS 100% 14,0 20,1
Rosenkrantzgate 13 II AS 100% 0,4 23,8
Steenstrup Eiendom AS 100% 4,5 4,3
Sundt Eiendom I AS 49% 220,4 –
Urtegaten 9 AS 100% 15,0 69,4

Alle selskapene har forretningskontor i Oslo, med unntak
av Fastighets AB Prince Philip (Stockholm) og Nor-
Eigendom B.V. (Amsterdam).

Eugeniesgate 2 (Næring) AS og Tønsberg Gressbane AS
ble solgt i 2004 og inngår således ikke i konsernregnska-
pet pr. 31.12.2004.
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note 8 / andeler i datterselskap

Herav
Eierandel/ mor-

Selskapets navn stemmeandel selskap

Generalen ANS 100% 90,0%
Skræddergaarden ANS 100% 99,0%
Vålerveien 165 ANS 100% 10,0%
ANS Rådhuspassasjen 100% –
ANS EP Tordenskiolds gate 8-10 100% 99,9%
Vestnorsk Hotel DA 66,67% 66,67%
Rosenkrantzgate 13 DA 74,75% –

Eierinteressene er inkludert i regnskapene efter brutto-
metoden.

note 11 / langsiktige fordringer

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Utlån til ansatte 1) 11,5 10,3 11,5 10,3
Netto pensjonsmidler 2,3 1,9 2,3 1,9
Forskuddsbetalte

kostnader 14,7 – 14,7 –
Utlån til Sepa Holding AS 2) 543,4 – 543,4 –
Utlån til øvrig felleskontrollert

virksomhet 3,3 3,1 – –
Andre utlån 1,0 1,0 1,0 1,0
Sum 576,2 16,3 572,9 13,2

1) Utlån til ansatte ble i 2004 forrentet med:
3,25% p.a. 01.01 - 30.04
2,50% p.a. 01.05 - 31.12

2) Utlån SEK 595,0 mill.; forrentes til STIBOR +1,00%

note 10 / investeringer i aksjer og andeler

Balanse-
Eier- Antall ført Markeds-

Millioner kr andel aksjer verdi verdi

Eid av morselskapet

Lerkendal Stadion AS 2,7% 3.000 1,8 1,8
Rica Hotels ASA 2,0% 485.400 17,3 16,3
Diverse mindre aksjeposter/andeler 0,4 0,4
Sum morselskap 19,5 18,5
Eid av datterselskap

Victoria Eiendom AS 0,5% 26.919 2,4 8,9
Oslo Spektrum ANS 20,1% – 8,3 8,3
Stavanger Hotell KS 1,0% – 1,4 1,4
Diverse mindre aksjeposter – –
Sum konsern 31,6 37,1

note 9 / investering i felleskontrollert virksomhet

Årets Andel Om- Årets Bokført
Opprinnelig Verdi tilgang/ resultat Andel Mottatt regnings- Verdi avskr. merverdi

Millioner kr Eierandel kostpris pr.01.01 avgang før skatt skatt utbytte differanse pr. 31.12 merverdi pr. 31.12

40 Rue Notre Dame des Victoires AS 50,0% 25,0 23,5 – (0,6) 0,2 – (0,6) 22,5 – –
No. 1 Buckingham gate AS 52,5% 0,7 0,1 – – – – – 0,1 – –
Thrane-Steen Eiendomsspar AS 50,0% 57,5 56,5 – 2,7 (0,7) – – 58,5 (0,2) 28,8
Sepa Holding DA/SEPA Holding AS *) 50,0% 161,9 543,0 (372,8) 65,4 (16,7) – (28,9) 190,0 – –
Vollabygget AS 50,0% 21,2 18,9 – 1,3 (0,4) (1,0) – 18,8 0,1 (1,5)
Økern Torgvei ANS 50,0% – (0,5) – (0,7) – – – (1,2) – –
Sum 641,5 (372,8) 68,1 (17,6) (1,0) (29,5) 288,7 (0,1) 27,3

Alle selskapene har forretningskontor i Oslo.

*) SEPA Holding konsern eide pr. 31.12.2004 100% av aksjene i Pandox AB. Sepa Holding konsern har et innlån på SEK 595,0 mill. (NOK 543,4 mill.) fra
Eiendomsspar AS pr. 31.12.2004, jfr. note 11.

note 12 / kortsiktige fordringer

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Kundefordringer 7,2 6,4 0,9 0,7
Andre fordringer 25,0 8,5 16,3 3,3
Opptjente renter,

forskuddsbet. kostn. 6,9 5,0 4,4 2,0
Sum 39,1 19,9 21,6 6,0

noter
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Aksjonæroversikt pr. 31.12.04

Antall Aksjer
Aksjonær aksjer i %

1 Sundt Eiendom I AS *) 6.919.896 51,1
2 Victoria Eiendom AS 1.152.920 8,5
3 Sundt AS 1.144.000 8,4
4 Dobloug, Ingar 662.996 4,9
5 Clipper AS 407.920 3,0
6 Horn, Hans Herman 216.722 1,6
7 Talbot, Anette 202.769 1,5
8 MP Pensjon 200.000 1,5
9 Mustad Industrier AS 180.200 1,3

10 Grundt, Asbjørn 133.000 1,0
Øvrige aksjonærer <1,0% (381) 2.328.467 17,2
Totalt antall aksjer 13.548.890 100,0
Direkte eide egne aksjer (43.000) (0,3)
Indirekte eide egne aksjer *) (3.390.749) (25,0)
Totalt antall utestående aksjer 10.115.141 74,7

*) Sundt Eiendom I AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria
Eiendom (51%).

note 13 / egenkapital

Aksjekapitalen pr. 31.12.2004 er kr 338.722.250 fordelt på 13.548.890 aksjer à kr 25,-. Hver aksje har én stemme.
Morselskapet eier 43.000 egne aksjer. I tillegg eier konsernet indirekte 3.390.749 egne aksjer gjennom sin 49% eierandel i
Sundt Eiendom I AS. Antall utestående aksjer pr. 31.12.2004 utgjør således 10.115.141. Kostprisen for de direkte og indi-
rekte eide egne aksjene er ført til fradrag på egenkapitalen.

Annen Sum
Aksje- Egne Overkurs- egen- egen-

Millioner kr kapital aksjer fond kapital kapital

Morselskap

Egenkapital pr. 31.12.03 338,7 (0,2) 166,6 658,6 1.163,7
Utbytte på egne aksjer 0,2 0,2
Kjøp egne aksjer (0,9) (5,2) (6,1)
Årsresultat 59,0 59,0
Avsatt utbytte (199,2) (199,2)
Morselskapets egenkapital pr. 31.12.04 338,7 (1,1) 166,6 513,4 1.017,6
Konsern

Egenkapital pr. 31.12.03 338,7 (0,2) 166,6 418,0 923,1
Utbytte på egne aksjer 0,2 0,2
Kjøp egne aksjer (0,9) (5,2) (6,1)
Årsresultat 129,3 129,3
Avsatt utbytte (199,2) (199,2)
Avsatt utbytte på indirekte eide egne aksjer 50,0 50,0
Omregningsdifferanser (9,9) (9,9)
Konsernets egenkapital pr. 31.12.04 338,7 (1,1) 166,6 383,2 887,4

Direkte eide egne aksjer

31.12.03 Kjøp Innløst 31.12.04

Antall 7.000 36.000 – 43.000
Vederlag (mill. kr) 6,1

Aksjene er ervervet for senere å kunne benyttes til even-
tuell amortisering, incentivordninger, videresalg eller ved
fusjon.

Aksjer eiet av styret og ledende ansatte (inkl. nærstående)

Antall Antall
Aksjonær aksjer opsjoner

Elvestad, Bjørn 17.420 –
Holmsen, Cato A. 1.000 –
Horn, Ragnar 103.500 –
Sundt, Petter C. G 1.144.000 –
Wilhelmsen, Unni E. – –
Ringnes, Christian 7.594 10.000
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note 14 / skatter

Skattekostnad

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Betalbar skatt (Norge) 12,8 20,0 11,7 13,7
Betalbar skatt (Utland) 1,3 1,1 – –
Utsatt skatt (Norge) 12,0 13,4 0,3 (9,0)
Andel skatt i felleskontrollert

virksomhet 17,6 (0,2) – –
Sum 43,7 34,3 12,0 4,7

Konsern – utsatt skatt

Skatteeffekten av de midlertidige forskjeller i konsernet er
som følger:

Millioner kr 31.12.04 31.12.03

Langsiktige poster:

Anleggsmidler 313,0 305,0
Avsetning for forpliktelser (6,2) (18,9)
Gevinst- og tapskonto 31,7 39,6
Sum langsiktige poster 338,5 325,7

Kortsiktige poster:

Kortsiktige fordringer (0,3) (0,6)
Kortsiktig gjeld (7,4) (6,3)
Sum kortsiktige poster (7,7) (6,9)
Sum utsatt skatt 330,8 318,8

Morselskap – utsatt skatt

De midlertidige forskjeller i morselskapet er som følger:

Millioner kr 31.12.04 31.12.03

Langsiktige poster:

Anleggsmidler 156,2 193,2
Avsetning for forpliktelser (19,7) (65,0)
Gevinst- og tapskonto 50,8 59,6
Sum langsiktige poster 187,3 187,8

Kortsiktige poster:

Kortsiktige fordringer (0,1) –
Kortsiktig gjeld (14,7) (16,4)
Sum kortsiktige poster (14,8) (16,4)
Sum midlertidige forskjeller 172,5 171,4

Beregning av utsatt skatt:

Anvendt skattesats 28% 28%
Utsatt skatt pr. 31.12. 48,3 48,0

Morselskap – årets skattegrunnlag

Forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skat-
tekostnad i morselskapet og årets skattegrunnlag er som
følger:

Millioner kr 2004 2003

Resultat før skattekostnad 71,0 253,5
Permanente forskjeller 3,0 1,8
Mottatt skattefritt konsernbidrag – (189,7)
Endring midlertidige forskjeller:

– anleggsmidler (8,1) (46,6)
– kortsiktige fordringer 0,1 –
– kortsiktig gjeld (1,7) 12,0
– avsetning for forpliktelser (45,3) 53,5
– gevinst- og tapskonto 8,8 12,8
Årets skattegrunnlag 27,8 97,3
Beregnet skatt (28%) 7,8 27,3
Godtgjørelse på mottatt utbytte – (0,4)
Avregning fra fjoråret 3,9 (13,2)
Sum betalbar skatt 11,7 13,7

note 15 / andre avsetninger for forpliktelser

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Pensjonsforpliktelser *) 2,9 3,3 – –
Andre avsetninger 19,8 75,1 19,8 65,1
Sum 22,7 78,4 19,8 65,1

*) gjelder direkte finansierte pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte

i oppkjøpte datterselskap. Økonomiske forutsetninger, se note 3

Eiendomsspar har mottatt et skattekrav fra Belgia på ca. kr 35 mill.

i forbindelse med et tidligere eiendomssalg. Selskapet mener at

kravet ikke vil føre frem, og det er ikke foretatt avsetning i regn-

skapet pr. 31.12.2004.

noter
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note 16 / rentebærende gjeld

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Obligasjonslån – 300,0 – 300,0
Pantelån 2.865,2 2.641,8 2.510,3 2.268,0
Sertifikatlån 50,0 50,0 50,0 50,0
Andre innlån 3,4 3,3 – –
Sum 2.918,6 2.995,1 2.560,3 2.618,0
herav langsiktig gjeld 2.865,2 2.921,8 2.510,3 2.548,0
herav kortsiktig gjeld 53,4 73,3 50,0 70,0

Den rentebærende gjelden fordeler seg på følgende
valutasorter pr. 31.12.04:

Konsern Morselskap
Millioner Valuta NOK Valuta NOK

NOK – 2.841,0 – 2.482,7
SEK 85,0 77,6 85,0 77,6
Sum 2.918,6 2.560,3

2010
Andel total gjeld til renteregulering: 2005 2006 2007 2008 2009 og senere

%-andel 55% 0% 3% 6% 7% 29%

Gjennom-
2010 snittlig

Avdrags-/forfallsstruktur langsiktig gjeld: 2005 2006 2007 2008 2009 og senere rente

Pantelån 45,6 71,5 114,5 138,0 135,3 2.360,3 3,9%

Pantstillelser:

Bokført verdi av eiendommer pantsatt som sikkerhet for den rentebærende gjelden, samt kreditrammer, utgjør
kr 3.236,7 mill. for konsernet og kr 742,6 mill. for morselskapet.

note 17 / kortsiktig rentefri gjeld

Konsern Morselskap
Millioner kr 2004 2003 2004 2003

Leverandørgjeld 18,3 20,3 12,1 5,5
Skattetr., feriep. m.v 6,4 5,7 5,2 4,7
Betalbar skatt 8,9 27,3 7,8 26,9
Avsetning renter 21,1 36,6 19,2 33,9
Forskudd 5,0 7,0 3,4 2,5
Utbytte*) 149,2 43,1 199,2 57,6
Annen gjeld 44,4 93,5 26,8 36,3
Sum 253,3 233,5 273,7 167,4

*) Utbytte på indirekte eide egne aksjer (kr 50,0 mill.) er eliminert i

konsernregnskapet.

note 18 / resultat pr. aksje

Antall utestående aksjer i Eiendomsspar AS utgjør
10.115.141 pr. 31.12.04, jfr. note 13. Gjennomsnittlig
antall utestående aksjer i 2004 var 10.118.001 aksjer.

Konsern
Resultat pr. aksje 2004 2003

Årets resultat (mill. kr) 129,3 88,0
Gjennomsnittlig antall 

utestående aksjer 10.118.001 10.158.465
Resultat pr. aksje (kr) 12,78 8,66
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Innledning
Eiendomsspar er opptatt av å ha høy tillit blant
investorer, långivere og andre interessenter.
Selskapet forsøker til enhver tid å tilfredsstille marke-
dets krav til finansiell rapportering, herunder gi rele-
vant og pålitelig informasjon. Selskapet legger videre
vekt på å ha gode styrings- og kontrollmekanismer,
samt god praksis innenfor andre viktige corporate
governance områder.

Rapportering
Eiendomsspar legger vekt på å ha en regnskaps-
messig og finansiell rapportering som investorer,
långivere og andre interessenter har tillit til.
Selskapet følger den til enhver tid gjeldende regn-
skapslovgivning/-praksis, og gir utfyllende tilleggs-
informasjon 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

03.05.2004 fullmakt til å erverve inntil 10% av sel-
skapets aksjekapital, i prisintervallet NOK 1,- og
NOK 300,-. Fullmakten gjelder til 31.10.2005.

Selskapet har pr. 01.04.2005 ervervet 43.000
aksjer (0,3% av aksjekapitalen) innenfor fullmakten.

Styret vil på generalforsamlingen 12.05.2005
foreslå at fullmakten blir fornyet for en periode på
18 måneder.

Styret
Styrets medlemmer er omtalt på side 4 i årsrappor-
ten. Valgperioden er to år. Styrets medlemmer fratrer
senest ved ordinær generalforsamling det år man
fyller 70 år.

Til å foreslå styrets sammensetning overfor gene-
ralforsamlingen, har selskapet en valgkomité bestå-
ende av fire medlemmer som velges av generalfor-
samlingen blant selskapets aksjonærer. Valgkomitéen
foreslår dessuten honorar til styrets medlemmer. Det
foreligger ikke opsjons- eller bonusordninger for sty-
rets medlemmer. Det foreligger heller ikke pensjons-

ordninger eller fratredelsesordninger.
Ledelsen i Eiendomsspar er ikke medlemmer av

styret.
Styrets oppgaver omfatter den overordnede for-

valtning og kontroll av selskapet. Det avholdes nor-
malt syv styremøter pr. år.

Forholdet Eiendomsspar/Victoria Eiendom/
Tordenskioldsgate 6 
Adm. dir. i Eiendomsspar/Victoria Eiendom er
hovedaksjonær i Victoria Eiendom som har felles
administrasjon med Eiendomsspar. Adm. dir. eier
7.594 aksjer i Eiendomsspar (0,1% av aksjekapita-
len). I Victoria Eiendom eier han direkte 1.125.530
aksjer (22,5% av aksjekapitalen justert for direkte
eide egne aksjer), samt 51% andel i Sundt Eiendom
II AS, som eier 1.389.284 aksjer (27,8% av aksje-
kapitalen justert for direkte eide egne aksjer).

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 hotell-
eiendommer) skal kanaliseres til Eiendomsspar.

Eiendomsspar har også felles administrasjon med
Tordenskiolds gate 6 AS, hvor ansatte i
Eiendomsspar eier 66% av aksjene og Victoria
Eiendom 34% av aksjene. Tordenskiolds gate 6 AS
kan investere gjennomsnittlig inntil kr 75 mill. pr. år i
eiendomsmarkedet, i mindre eiendommer som ikke
naturlig vurderes å være av porteføljemessig inter-
esse for Eiendomsspar/Victoria Eiendom.

Det er etablert avtaler om kostnadsfordeling
mellom selskapene og laget retningslinjer for håndte-
ring av selskapenes eksisterende og potensielle leie-
tagere, samt nye investeringer. Fra styrets side har
det i forbindelse med utarbeidelse og jevnlig oppføl-
ging av disse retningslinjer vært lagt vekt på å hindre
interessekonflikter mellom selskapene. Dessuten er
målsettingen at selskapene skal oppnå mer lønnsom
drift enn om selskapene opererte separat.

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 selska-
per gir, og har som målsetting å bidra til at selska-
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pets 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 avkast-
ning på sine aksjer gjennom utbytte og kursstigning.

Det er selskapets målsetting å føre en forutsigbar
utbyttepolitikk, men en jevn og stabil økning i ordi-
nært utbytte pr. aksje.

Eiendomsspar-aksjens kursutvikling
Kursindeks for Eiendomsspar-aksjen (utbytte-
justert) sammenlignet med Oslo Børs total-
indeks/hovedindeks fra 01.01.85 til 01.04.05.
Indeks 01.01.85 = 100.

RISK-regulering pr. Eiendomsspar-aksje 1)

Pr. 01.01.93 kr - 1,23 Pr. 01.01.00 kr + 5,87

Pr. 01.01.94 kr - 1,57 Pr. 01.01.01 kr + 7,02

Pr. 01.01 95 kr - 0,70 Pr. 01.01.02 kr + 9,12

Pr. 01.01.96 kr + 1,04 Pr. 01.01.03 kr - 0,38

Pr. 01.01.97 kr - 0,90 Pr. 01.01.04 kr + 1,93

Pr. 01.01.98 kr + 0,75 Pr. 01.01.05 kr - 14,69 2)

Pr. 01.01.99 kr - 2,48

1) justert for fondsemisjoner i 1993 og 1997 og aksjesplitt i 2001
2) foreløpig estimat

Eiendomsspar AS – aksjonæroversikt pr. 15.03.2005
Antall Aksjer

Aksjonær aksjer i%

1 Sundt Eiendom I AS *) 6.919.896 51,1

2 Victoria Eiendom AS 1.152.920 8,5

3 Sundt AS 1.144.000 8,4

4 Dobloug, Ingar 662.996 4,9

5 Clipper AS 407.920 3,0

6 Horn, Hans Herman 216.722 1,6

7 Talbot, Anette 202.769 1,5

8 MP Pensjon 200.000 1,5

9 Mustad Industrier AS 181.320 1,3

10 Grundt, Asbjørn 133.000 1,0

11 Arendals Fossekompani ASA 122.286 0,9

12 Bygdin AS 102.800 0,8

13 Dobloug, Christian Mikkel 93.129 0,7

14 Thorp, Tone 92.832 0,7

15 Lene AS 61.400 0,5

16 Nore-Invest AS 58.800 0,4

17 Fossekallem Invest AS 51.937 0,4

18 Tomte Forvaltning AS 51.937 0,4

19 Thorp, Svein 46.414 0,3

20 Lærdal Finans AS 44.018 0,3

Øvrige aksjonærer (381) 1.601.794 11,8

Totalt antall aksjer 13.548.890 100,0

Direkte eide egne aksjer (43.000) (0,3)

Indirekte eide egne aksjer *) (3.390.749) (25,0)

Totalt antall utestående aksjer 10.115.141 74,7

*) Sundt Eiendom I AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria
Eiendom (51%). Indirekte eide egne aksjer utgjør således
3.390.749.

Fordeling av aksjer pr. 15.03.2005
Antall aksjer Antall % av total
pr. aksjonær aksjonærer aksjekapital

1 - 100 74 –

101 - 1.000 135 0,5

1.001 - 10.000 127 3,8

10.001 - 100.000 53 11,2

100.001- 1.000.000 9 16,5

1.000.001- 2 000.000 2 16,9

over 2.000.000 1 51,1

401 100,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Oslo BørsEiendomsspar

2005
2004

2003
2002

2001
2000

1999
1998

1997
1996

1995
1994

1993
1992

1991
1990

1989
1988

1987
1986

1985



verdijustert balanse pr. 31.12.04

24 / 2004
EIENDOMSSPAR ÅRSRAPPORT

Mill. kr Bokført Justering Verdijusert

EIENDELER

Eiendommer/prosjekter 1) 4.856

Annet 15

Sum varige driftsmidler 3.340 1.531 4.871

Felleskontrollert

virksomhet 2) 289 231 520

Øvrige finansielle

anleggsmidler 3) 608 5 613

Omløpsmidler 176 176

Sum eiendeler 4.413 1.767 6.180

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 7) 887 1.756 2.643

Latent/utsatt skatt 4) 331 (113) 218

Rentebærende gjeld 5) 2.919 79 2.998

Annen gjeld 6) 276 45 321

Sum egenkapital og gjeld 4.413 1.767 6.180

Verdijustert egenkapitalandel 43%

1) Verdsettelsen av eiendomsmassen er foretatt basert på

yield-metoden. Detaljene i verdsettelsen av eiendoms-

massen er gitt på sidene 27, samt sidene 30-33.

2) Merverdi felleskontrollert virksomhet gjelder hoved-

sakelig Sepa Holding AS (50% av Pandox). Oversikt

over felleskontrollert virksomhet, se note 9 til årsregn-

skapet.

3) Merverdi aksjer kr 5 mill., jfr. note 10 til årsregnskapet.

4) Bokført utsatt skatt utgjør kr 331 mill. pr. 31.12.04.

Beløpet er høyere enn de reelle forpliktelser, da den

regnskapsmessige behandlingen av utsatt skatt samlet

sett ikke hensyntar at forskjeller mellom bokførte og

skattemessige verdier kommer til beskatning over flere

år eller ved eventuelle fremtidige salg av eiendom.

Nåverdien av disse skatteforpliktelsene er derfor lavere.

I verdibalansen er den bokførte utsatte skatten, her-

under latent skatt knyttet til merverdier i eiendomsmas-

sen utover bokførte verdier, vurdert til en sjablonmessig

sats på 10% av forskjellen mellom antatt markedsverdi

bygg og skattemessig verdi bygg. Det er i den forbin-

delse forutsatt at 25% av verdiene faller på tomter. For

øvrig er det forutsatt at gevinst- og tapskontoen inn-

tektsføres med 20% pr. år og at øvrige forskjeller som

forventes realisert kommer effektivt til fradrag i/tillegg til

det skattemessige resultatet. Basert på ovennevnte

forutsetninger er den latente skatten beregnet å utgjøre

kr 218 mill. pr. 31.12.04.

5) Avsatt mindreverdi renteswapper pr. 31.12.04,

kr 79 mill., jfr. note 2 til årsregnskapet.

6) Avsatt kr 45 mill. for ferdigstillelse av diverse prosjekter.

7) Verdijustert egenkapital fremkommer som forskjellen

mellom anslått markedsverdi av selskapets eiendeler

og gjeldsforpliktelser. Den verdijusterte egenkapital

efter avsatt utbytte og skatt er beregnet å utgjøre

kr 2.643 mill. pr. 31.12.04, tilsvarende kr 261,3 pr.

aksje. Justert for utbytte på kr 14,75 pr. aksje er den

verdijusterte egenkapital pr. aksje kr 276,- pr. 31.12.04.
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Verdijustert egenkapital pr. 31.12.04 er beregnet til
kr 276,- pr. aksje.

Direkteavkastningskrav/yield
Anslått verdi av eiendomsmassen (inkludert prosjek-
ter) er kr 4.856 mill. pr. 31.12.04, beregnet efter de
forutsetninger og prinsipper som står på sidene 27,
samt sidene 30-33. I tillegg utgjør Eiendomsspars
andel av underliggende eiendomsverdier i felleskon-
trollerte virksomheter kr 3.203 mill. pr. 31.12.2004,
hvorav det alt vesentlige er andel Pandox.

Selskapets verdsettelse gir et gjennomsnittlig
netto direkteavkastningskrav for den norske eien-
domsporteføljen på 7,0%. For Pandox er det benyt-
tet et direkteavkastningskrav på 7,25%.

De benyttede direkteavkastningskrav antas i
dagens marked å være noe konservative.

Sensitivitetsanalyse
Verdijustert egenkapital pr. aksje/verdi av eiendom-
mene er særlig følsom for endring i direkteavkast-
ningskrav. For at investorer og andre interessenter
skal kunne gjøre sine egne forutsetninger med hen-
syn på valg av direkteavkastningskrav, er det utar-
beidet en sensitivitetstabell som vist i motstående
spalte.

I sensitivitetsanalysen er det tatt hensyn til effek-
ten av latent skatt ved endring i eiendomsverdiene.
Verdien av prosjekter og mindre felleskontrollerte
virksomheter er holdt uendret.

Verdijustert egenkapital pr. aksje

Yield 5,0% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%

5,0% 565 469 433 400 373 349

6,0% 498 402 366 333 306 282

6,5% 473 377 341 308 281 257

7,0% 450 354 318 285 258 234

7,25% 441 345 309 276 249 225

7,5% 431 335 299 266 239 215

8,0% 414 318 282 249 222 198

P
an

do
x-

po
rt

ef
øl

je

Eiendomsspars portefølje

Kommentarer:
• ES-yield 7,0%/Pandox-yield 7,25% 

=> VEK 276,- pr. aksje
• ES-yield/Pandox-yield gjennomsnitt 6,8-6,9%

=> VEK 310,- pr. aksje, lik omsetningskurs
pr. 31.12.04
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• Verdijustert egenkapital efter skatt ble økt med
kr 672 mill. Tilbakekjøp egne aksjer utgjorde
kr 6 mill. Økning verdijustert egenkapital utgjorde
således kr 666 mill., fra kr 2.126 mill. til
kr 2.792 mill. (før avsetning utbytte på
kr 149 mill., netto).

• Verdijustert egenkapital økte fra kr 209,- pr. aksje
til kr 276,- pr. aksje, en økning på 32%.

- 19

156

251

672

- 47

Egen
kontant-

strøm

Verdiøkning
eiendommer/

prosjekter

Andel
verdiøkning

Sepa Holding

Endring
mindreverdi
renteswaper

Økning
VEK
2004

Skatter Justering
renteswaper
pr. 01.01.04

401

- 70

Egen kontantstrøm: + kr 156 mill.
Dette er kontantstrøm efter finans, men før salgs-
gevinster, rehabiliteringskostnader og skatter, samt før
andel tilbakeholdt kontantstrøm i felleskontrollerte 
virksomheter.

Verdiøkning eiendommer/prosjekter: + kr 401 mill.
Økningen skyldes effekt av leieøkning/rehabilitering 
(+ kr 21 mill.), redusert direkteavkastningskrav 
(+ kr 326 mill.), samt prosjekt o.l. (+ kr 54 mill.)

Andel verdiøkning Sepa Holding: + kr 251 mill.
Dette er andel urealisert merverdi Pandox-investeringen,
basert gjennomsnittlig yield 7,25%. Med unntak av EK-
innskudd på kr 150 mill., er samtlige rentekostnader
knyttet til oppkjøpet av Pandox belastet Sepa Holding.

Endring mindreverdi renteswaper: – kr 19 mill.
Dette tallet fremkommer slik: Realisert swap-tap i 2004
(– kr 37 mill.), fratrukket positiv endring urealisert swap-
tap 2004 (+ kr 18 mill.).

Skatter: – kr 47 mill.
Betalbare skatter utgjør – kr 14 mill. Forøvrig endring
utsatt skatt – kr 33 mill.

Justering renteswaper pr. 01.01.04: – kr 70 mill.
Effekt av mindreverdi renteswaper er innarbeidet i verdi-
balansen pr. 31.12.04. Tilsvarende justering ble ikke
foretatt i fjorårets balanse. Nettoeffekten på verdijustert
egenkapital er – kr 70 mill. efter skatt.

Kommentarer til de enkelte verdiutviklingsfaktorene
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• vurdert markedsleie pr. eiendom, dog er vurdert
markedsleie ikke for noen eiendommer satt høy-
ere enn løpende leie

• løpende driftskostnader; sjablonmessig sats på
10% av leie for kontoreiendommer; for hotell-
eiendommer individuell vurdering

• direkteavkastningskrav (yield) fra 6,5% til 9,5%,
avhengig av beliggenhet, standard og leiekon-
traktsstruktur

Beregninger basert på det ovenstående gir en verdi
pr. eiendom i markedsmessig utleid stand. I tillegg er
eiendomsverdiene tillagt den neddiskonterte verdi av
merleien i leiekontraktsmassen (aktuelt hvor vurdert
markedsleie er satt lavere enn løpende leie).

Ovennevnte direkteavkastningskrav antas i
dagens marked å være noe konservative.

leiekontraktsstruktur

0
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Lager/leiligheter/parkering m.v.

og videre

Løpetiden for Eiendomsspars leiekontrakter (direkte eide eiendommer) pr. 01.01.2005 kan illustreres som vist
på figuren nedenfor:

Ved verdsettelsen av Eiendomsspars eiendomsmasse er yield- (direkteavkastnings-) metoden benyttet.
Verdsettelsen er foretatt pr. eiendom og beregningene bygger på følgende forutsetninger:
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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 førsteklas-
ses 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 dona-
sjon til Oslo by. Fontenebassenget er utfor-
met i granitt og selve fontenen har 210
dyser i rustfritt stål, som danner den prakt-
fulle vannblomsten. Fontenen er tegnet av
arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto.

I 1992 skjenket Eiendomsspar mar-
morrelieffet “De tre gratier”, av den dan-
ske 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 pri-
vat bygg, ble det gitt til galleriet i samar-
beid med Nasjonalgalleriets Venner.

Fontenen “Kvinneskikkelse med Over-
flødighetshorn” donerte Eiendomsspar til
Norsk Folkemuseum på Bygdøy utenfor
Oslo i 1993. Den er i støpejern og laget i
Paris hos A. Durenne i perioden 1860-1900.
Grev Wedels Plass Auksjoner var behjelpe-
lige med innkjøpet som ble gjort i London.

I 1996 ble “Triangelstatuen” - den
siste delen av Frognerparken - ferdigstilt
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Heading inn her

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 fonte-
nen “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 sammen-
setning 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 jubilé-
et i år 2000. Tigerstatuen er laget av Elena
Engelsen og står på Jernbanetorget.
Videre donerte selskapet i 2000 en fon-
tene av Carl Nesjar til Radiumhospitalet.

Europarådets plass (ved Rica Oslo
Hotel, Oslo Sentralstasjon) i Oslo, tar form
og skal stå ferdig til 100 års jubiléet i juni
2005. Prosjektet gjennomføres i samarbeid
med Oslo Kommune - Samferdselsetaten.
På fasaden mot plassen skal “Fru Fortuna”
av Per Ung henge i all sin prakt. Hun skal
avdukes i god tid før 7. juni 2005.
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Sammendrag av eiendomsmassen pr. 31.12.04

Direkte eide eiendommer
Gjenværende Ledig

Leie- snittleie- i % av Total
Mill. kr nivå (1) tid leienivå m2

Kontor/forretning/hotell

Oslo sentrum 297,5 6,3 4 181.650
Oslo vest/nord/øst 67,9 5,6 3 67.600
Øvrige Norge 4,8 6,5 0 6.000
Utland 9,9 11,0 0 7.400
Sum bygg 380,1 6,3 4 262.650
Prosjekter

Oslo 1,7 62.200

Sum direkte eide eiendommer 381,8

Felleskontrollerte eiendommer (2)

Oslo 4,0 3,9 23 3.750
Utland 266,2 8,4 0 268.450
Sum bygg 270,2 8,3 0 272.200
Prosjekt, Oslo 4,1 15.500

Sum felleskontrollerte eiendommer 274,3

(1) Leienivå defineres som faktiske leieinntekter tillagt markedsleie av ledige lokaler

(2) Inntatt i regnskapet i henhold til egenkapitalmetoden; oppgitte tall for leienivå og m2 er Eiendomsspars andel.

Oslo

Sverige

Øvrige Norge

Øvrige utland

1%
Øvrige
Norge

31%
Sverige 55%

Oslo

13%
Øvrige
utland

5%
Lager/

leiligheter/
parkering m.v.

11%
Butikk

27%
Kontor

57%
Hotell/

restaurant

Kontor

Butikk

Hotell/restaurant

Lager/leiligheter/parkering m.v.

Leieinntekter geografisk fordelt: * Leieinntekter fordelt på type utleie: *

* inkl. andel felleskontrollerte eiendommer;
justert for solgte eiendommer efter årsskiftet
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Direkte eide eiendommer Løpende
Leie- kontrakters Ledig
nivå gjenværende i % av Brutto

(mill. kr) snittleietid leienivå m2

Kontor/forretning/hotell

Oslo sentrum

Akersgata 20 4,7 3,1 0 2.200
Dronningens gate 40 14,5 3,9 7 8.300
Fr. Stangs gate 3/Gabelsgt. 16 7,7 13,9 0 5.400
Hegdehaugsveien 27 3,0 4,5 0 1.200
Holbergs pl. 1 8,5 5,2 0 7.000
Holbergsgate 21 11,0 4,2 41 8.700
Holmenkollveien 119 m.v. 3,2 5,2 0 2.100
Jernbanetorget 4 11,6 6,0 4 5.600
Karl Johans gate 3 22,4 6,9 0 11.400
Karl Johans gate 6 3,6 8,2 18 1.800
Karl Johans gate 27-31/

Grand Hotel 54,1 9,6 0 32.000
Klingenberggata 4/

Fridtjof Nansens plass 4 35,0 4,1 0 14.900
Olav V´s gate 6/

Fridtjof Nansens plass 2 21,8 3,3 10 10.100
Parkveien 35 1,7 5,1 0 1.000
Parkveien 60 3,9 2,7 15 2.900
Parkveien 64 19,0 9,8 0 15.900
Rosenkrantzgaten 13 (75%) 13,1 3,9 0 8.750
Rådhusgata 23 8,2 3,4 0 5.100
Sommerrogata 13-15 11,9 2,5 0 7.300
Storgata 1 9,0 8,1 0 5.400
Storgata 2/4/6 9,7 8,6 18 11.700
Stortingsgata 12 (7/36 deler) 1,0 3,0 0 600
Tordenskiolds gate 8/10 14,7 6,2 6 9.400
Øvre Slottsgate 11 4,2 3,4 0 2.900
Sum Oslo sentrum 297,5 6,3 4 181.650
Oslo vest/nord/øst

Bjørnegårdssvingen 0,8 2,3 0 600
Drammensveien 200 3,0 2,0 0 2.000
Hoffsveien 48 (solgt pr. 15.03.2005) 9,8 3,3 0 7.200
Karihaugveien 89 (solgt pr. 15.03.2005) 13,5 2,6 12 11.100
Philip Pedersens vei 20/22 (solgt pr. 15.03.2005) 12,4 4,4 0 12.400
Sandakerveien 78 3,7 2,6 9 3.700
Strømsveien 108 6,4 8,0 0 6.000
Urtegata 9 18,3 10,2 0 24.600
Sum Oslo vest/nord/øst 67,9 5,6 3 67.600
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Løpende
Leie- kontrakters Ledig
nivå gjenværende i % av Brutto

(mill. kr) snittleietid leienivå m2

Kontor/forretning/hotell forts.

Øvrige Norge

Værftsgaten 7, Moss 4,8 6,5 0 6.000
Sum øvrige Norge 4,8 6,5 0 6.000
Utlandet

Quality Hotel Prince Philip, Stockholm 9,9 11,0 0 7.400
Sum utland 9,9 11,0 0 7.400

Utbyggings-
potensial/

Faktisk prosjekt-
leie størrelse

Prosjekter (mill. kr) m2 Note

Oslo

Bjørnegårdssvingen 0,0 12.000 1)

Ekeberg-restauranten 0,0 2)

Hansteensgate 9 1,3 1.300 3)

Karihaugveien 89 0,0 25.000 4)

Keysersgate 4 0,4 400 5)

Strømsveien 108 0,0 3.500 6)

Økern Torgvei 5-7 0,0 20.000 7)

Sum Oslo 1,7 62.200

1) Næringstomt; tomten vil bli søkt omregulert til bolig

2) Totalrehabiliteringsprosjekt; ferdigstilt mars 2005

3) Eksisterende leilighetsgård; i overkant av 1.300 m2 BOA for salg

4) Utbyggingspotensial ca. 25.000 m2 kontorer

5) En leilighet, samt næringsarealer for salg

6) Utbyggingspotensial evt. utvidelse av hotell

7) Næringstomt; tomten er under omregulering til bolig; samarbeidsprosjekt (50/50) med OBOS
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Felleskontrollerte eiendommer 1) Løpende
Leie- kontrakters Ledig
nivå gjenværende i % av Brutto

(mill. kr) snittleietid leienivå m2

Oslo

Hoffsveien 9 (50%) 1,3 2,6 0 1.050
Strømsveien 258 (50%) 2,7 4,8 34 2.700
Sum Oslo 4,0 3,9 23 3.750
Utland

40 rue Notre Dame des Victoires, Paris (50%) 4,4 2,0 0 1.750
Pandox hotellportefølje (50%) 2) 261,8 8,5 0 266.700
Sum utland 266,2 8,4 0 268.450
Prosjekt

Hoffsveien 10/14 (50%), Oslo 3) 4,1 15.500
Sum prosjekt 4,1 15.500

1) inntatt i regnskapet i henhold til egenkapitalmetoden; oppgitte tall for leienivå og brutto m2 er Eiendomsspars andel

2) pr. 31.12.04 var Eiendomsspars eierandel i Pandox AB 50%. Sundt AS eier de resterende 50%. Pandox eier pr. 31.12.04 44 hotelleien-

dommer med 8.700 rom og en bygningsmasse på 533.400 m2 (100% basis). 3/4 del av hotellene ligger i Sverige, med tyngdepunkt i

Stockholm og Gøteborg. Hotellene er leiet ut til profesjonelle hotelloperatører, hvorav Scandic/Hilton 67%

3) bolig-, kontor og forretningsprosjekt på totalt 31.000 m2 (inkludert eksisterende bebyggelse på 14.000 m2). Eiendomsspar eier 50% av

prosjektet. Kontordelen av prosjektet er utsatt inntil videre. Boligdelen av prosjektet, ialt tre byggetrinn, er igangsatt og forventes ferdigstilt

fra 2. - 4. kvartal 2005. 88% av leilighetene er forhåndssolgt

eiendommer
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Parkveien 64

Olav V´s gate 6/Fridtjof Nansens plass 2

Klingenberggata 4/Fridtjof Nansens plass 4

Tordenskiolds gate 8/10

Urtegata 9

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.
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eiendommer

Karl Johans gate 27

Storgata 1

Dronningens gate 40
Jernbanetorget 4

Storgata 2/4/6

Rådhusgata 23
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Holbergsgate 21 Sommerrogata 13-15 Karl Johans gate 6

Hansteens gate 9 Parkveien 60 Øvre Slottsgate 11

Hegdehaugsveien 27 Parkveien 35 Akersgata 20
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Rica Oslo Hotel, Karl Johans gate 3, Oslo

Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo Rica Victoria Hotel, Rosenkrantz gate 13, Oslo

Rica Holberg Hotel, Holbergsgate 1, Oslo Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108, Oslo Comfort Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, Oslo

Quality Hotel Prince Philip, Stockholm Holmenkollen Restaurant, Holmenkollveien 119, Oslo Ekebergrestauranten, Kongsveien 15, Oslo
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Investorene i Pandox AB - Eiendomsspar (50%) og Sundt AS (50%) - her representert ved Petter C. G. Sundt og Christian Ringnes

Eiendomsspar og Petter C. G. Sundt
foretok rundt årsskiftet 2003/2004 på
50/50 basis oppkjøp av det svenske
hotelleiendomsselskapet Pandox AB.
Pandox eier pr. idag (inkl. ett hotell erver-
vet efter årsskiftet) 45 større hoteller i
Nord-Europa, hvorav 35 i Sverige.
Hotellene omfatter i alt 8.900 rom og en
bygningsmasse på 550.000 m2.
Hilton/Scandic, Skandinavias største og
mest solide hotelloperatør, står for 67%
av leieinntektene på ca. kr 540 millioner.

Egenkapitalen i selskapet ble på opp-
kjøpstidspunktet priset til ca. kr 2,5 milliar-
der. Dette ga en pris pr. rom på ca.
kr 650.000 og en gjennomsnittlig kvadrat-
meterpris i underkant av kr 11.000.
Verdistigningen siden oppkjøpet antas å
være betydelig.

Pandox AB viser en positiv utvikling,
og har i 2004 gitt et vesentlig bidrag til
Eiendomsspars kontantstrøm og resulta-
ter. Pandox AB’s kontantstrøm efter
finans, men før salgsgevinster og
engangsposter, ble SEK 299 mill., mot
SEK 272 mill. i 2003. Fremtidsutsiktene er
positive.

På de tre følgende sider vises et utvalg
av Pandox hotellportefølje (30 av i alt 45
hoteller).
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Scandic Hotel Copenhagen, Köpenhamn

Radisson SAS Park Avenue Hotel, Göteborg

Hilton Stockholm Slussen, Stockholm Scandic Hotel Crown, Göteborg

Scandic Hotel S:t Jörgen, Malmö

Hilton Brussels City, Bryssel
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Radisson SAS Arlandia, Stockholm Scandic Hotel Järva Krog, Solna Scandic Hotel Star Sollentuna, Sollentuna

Quality Hotel Nacka, Nacka Scandic Hotel Upplands Väsby, Upplands Väsby Mr. Chip Hotell, Kista

Scandic Hotel Mölndal, Mölndal Scandic Hotel Star Lund, Lund Radisson SAS Grand Hotel Helsingborg, Helsingborg

Scandic Hotel Kramer, Malmö Scandic Hotel Winn Karlstad, Karlstad Scandic Hotel Swania Trollhättan, Trollhättan 
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First Hotel Grand Borås, Borås Elite Stora Hotellet Jönköping, Jönköping Radisson SAS Hotel Plaza Karlstad, Karlstad

Scandic Hotel Billingen Skövde, Skövde Radisson SAS Hotel, Basel Hilton London Docklands, London

Crowne Plaza Brussels, Bryssel Scandic Hotel Grand Place Brussels, Bryssel Scandic Hotel Antwerpen, Antwerpen

Hilton Bremen, Bremen Hilton Dortmund, Dortmund Scandic Hotel Lübeck, Lübeck
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Hoffsveien 10
Hoffsparken ligger sentralt i et område av
Skøyen/Hoff, som de siste årene har
gjennomgått en betydelig revitalisering.
Den nye bebyggelsen blir en naturlig ut-
videlse av tilliggende boligområder.

Hoffsveien 10 består av tre felt (Felt 1
og 2 med næringsbebyggelse og Felt 3
med boliger) og har et totalt utbyggings-
potensiale på ca 31.000 m2 gulvareal over
bakken. I tillegg kommer garasjeanlegg,
tekniske rom m.m. i underetasjer.

Boligdelen av prosjektet omfatter totalt
ca 6.200 m2 BTA, fordelt på 3 byggetrinn
med i alt 101 leiligheter.

Det har vært betydelig interesse for
prosjektet, noe som har gitt grunnlag for
igangsettelse av alle byggetrinn.

Ferdigstillelsen av 1. byggetrinn blir i
april 2005. 2. og 3. byggetrinn forventes
ferdigstilt henholdsvis medio oktober og
medio november 2005.

Standarden på leilighetene er god og
størrelsen er fra 1 - 3 roms, med hoved-
vekt på 2-roms leiligheter. Det er lagt vekt
på bruk av gode, solide og “vedlikeholds-
frie” materialer, som tegl i fasader, fliser
og parkett. Kjøkken, bad og garderobe-
innredninger leveres i moderne design og

av god kvalitet.
Resterende del av Hoffsveien 10, Felt

1 og 2, er regulert til næringsbebyggelse
med utbyggingspotensiale på henholdsvis
ca 15.000 m2 og ca 10.000 m2 BTA.
Gjennomføring av denne delen av pro-
sjektet er ennå ikke besluttet.

Eksisterende bebyggelse er i det alt
vesentlige utleid til to leietagere, Thrane-
Steen Skøyen AS og Rimi, og gir en til-
fredsstillende avkastning på denne delen
av prosjektet inntil realisering av nærings-
bebyggelsen blir aktuell.
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Bjørnegård-
svingen 11/13

Økern Torgvei 5-7-9

Eiendomsspar har under utvikling bolig-
prosjektet Bjørnegårdsvingen, sentralt
beliggende i Bærum - 10 minutter gang-
avstand fra Sandvika.

Tomten ligger vestvendt med svært
gode solforhold og med Sandvikselven
som nærmeste nabo.

Eiendomsspar vil fremme et privat
reguleringsforslag for eiendommen så
snart ny veitrasé for E16 nordover er valgt
og kommunedelplan for Sandvika er ved-
tatt. Det ventes at dette vil skje i
2006/2007.

Prosjektet tenkes utbygget med 12 -
14.000 m2 BRA, noe som vil utgjøre om
lag 150 - 200 boliger ved full utbygging. I
tillegg er det planlagt en barnehage i pro-
sjektet. All boligparkering vil foregå under
markplan.

Adkomst til området vil foregå over
Sandvikselva fra vest.

Prosjektet vil bli utviklet så snart forhol-
dene ligger til rette for dette.

Eiendomsspar har i samarbeid med
OBOS Nye Hjem etablert selskapet Økern
Torgvei Boliger ANS, med 50% eierandel
hver.

Selskapet Økern Torgvei Boliger ANS
har en betinget avtale om erverv av eien-
dommen Økern Torgvei 5-7-9 fra
Eiendomsspar. Formålet er å utvikle og
bygge boliger for salg på eiendommen.

Reguleringsforslag ble sendt inn før
sommeren 2004 og er behandlet etter
den nye matrisemodellen i Oslo
Kommune. Prosjektet skal nå legges ut til
offentlig ettersyn og så endelig vedtas i
Oslo Rådhus. Forventet salgsstart er sen-
høsten 2005.

Prosjektet reguleres i tråd med vedtatt
kommunedelplan for området Økern.

Prosjektet omfatter i størrelsesorden
20.000 m2 BRA bolig.

Det er planlagt en blokkvis utbygging
som legger til rette for å bygge ut områ-
det i 3 faser.

Prosjektet er planlagt oppført med ca.
300 boliger fordelt på 2- , 3- og 4-roms
leiligheter. Hovedtyngden vil bli på 2- og
3- roms leiligheter. En typisk 2-roms leilig-
het vil være 49 m2 og en typisk 3-roms
leilighet vil være 65 m2.

Parkering planlegges lagt under mark-
nivå med vertikal kommunikasjon via
trapper og heis til hver enkelt blokk.

Under utviklingen av prosjektet vil det
bli lagt vekt på gode planløsninger og en
effektiv byggestruktur.

Prosjektet skal ligge i det lavere
mellomsjikt når det gjelder utsalgspris.
Boligene vil bli markedsført og solgt
gjennom OBOS Nye Hjem.

Igangsettelse av prosjektet vil bli vur-
dert når de offentlige tillatelser til utbyg-
ging foreligger.
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Årsrapporten for 2004 er selvfølgelig viet
Ekebergrestauranten – funkisdronningen
som har gjenvunnet sin fordums prakt og
som har en av Oslos beste beliggenheter.

Sjelden har Eiendomsspar AS møtt så
mye engasjement fra det lokale miljøet. Vi
takker for de mange hundre henvendelsene
som vi har mottatt og fortsatt mottar i an-
ledning dette helt spesielle bygget.

Eiendomsspar AS har, gjennom sin
ekspertise og evne til et slikt økonomisk
løft, foretatt en forvandling som skulle
vært gjort for lenge siden. Vi har vernet
om en kulturskatt som nå kan ta i mot
nye generasjoner. De unge er opptatt av
design, arkitektur og kultur.

Ekebergrestauranten fremstår som et
lysende eksempel på at det nytter å ta

vare på kulturarven, både for unge og
eldre. Den stygge andungen er gjennopp-
stått som hvit svane

Vi har valgt å vie de neste sidene av
årsrapporten til Ekebergrestauranten.
Gjennom historiske fotografier og bilder
fra egen tid viser vi hvordan bygget har
utviklet seg og fremstår som et funkishus
av de virkelig store. 

Ekebergs hvite svane
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Ekebergrestauranten er utsmykket med
en rekke kunstverk av anerkjente norske
kunstnere. Kunsten vil glede og kanskje
noen ganger forundre de besøkende.

Først og fremst er Ekebergrestauranten
et sted hvor folk flest kan hygge seg
med god mat og drikke, og nyte den
vakre utsikten over Oslofjorden, øyene og
båtlivet.

Velkommen!

Martin Traaseth
konserndirektør
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Lars Thalian Backer (1892-1930)

Arkitekt Lars Thalian
Backer ble født i
Oslo i 1892. Han
ble utdannet ved
Kunst- og Hånd-
verksskolen i
Kristiania og
Tekniska Högskolan i
Stockholm, med
avsluttende eksa-

men i 1915. Deretter fulgte noen år som assis-
tent for blant annet arkitektene Harald Hals og
Arnstein Arneberg, samt hospitering ved
Architectural Association School i London. Der
vant han en studentkonkurranse. Premien var
en lengre studiereise til England, Frankrike og
Italia.

I 1921 opprettet Backer sin egen praksis i
Kristiania. Samme år vant han en arkitektkon-
kurranse om utvidelse av Stavanger Museum.
Backer arbeidet med varierte byggeoppgaver
som eneboliger, leiegårder, forretningsgårder
og restauranter. Grosserer F. Larsens nyklassi-
sistiske hus på Drammensveien 88e (1925), 
restaurant Skansen på Kontraskjæret (1927,
revet i 1970), Ekebergrestauranten (1929) og
Horngården (1930), regnes blant  hans beste 
arbeider.  

Lars Thalian Backer døde etter kort sykeleie
i 1930, bare 38 år gammel. På det tidspunktet
drev han et velrenommert arkitektkontor med
over ti ansatte. Firmaet hans ble overtatt av
Backers medarbeider Frithjof Stoud Platou
som fullførte de påbegynte forretningsgårdene
i Tollbodgaten 22 og Øvre Slottsgate 17 (1930-
31).

"Lars Backer var ingen almindelig arkitekt
som gikk de opptråkkede stier gjennem livet,
som gikk med skylapper for øinene og ikke så
sig om verken til høire eller venstre. Hans øine
var åpne. Han så seg vidt omkring i sin ferd
gjennem livet. Og hans sinn optok alt hva han
så og lagret det til bruk i hans virke. Han var
den nye tids mann".

Hans Backer Fürst, Aftenposten 10. juni 1930

Arkitekten
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Funkisperle
anno 1929

Funksjonalismen
Ekebergrestauranten er det aller første
funksjonalistiske bygg, funkishus, som
fortsatt står i Norge. Funksjonalismen
er en stilretning i moderne arkitektur og
brukskunst fra 1920-årene fram til den
annen verdenskrig. Funksjonalismen
brøt radikalt med de historiske stilart-
ene. Målet var å gi hver bygning eller
gjenstand den utforming som var best
tilpasset dens formål. Nye byggemate-
rialer som stål, glass og betong ble tatt
i bruk. Flate tak og vindusbånd var
populært. Det arkitektoniske hovedprin-

sippet var at bygningen skulle bæres på
søyler. Skjelettsystemet gjør bærevegger
overflødig slik at grunnplanet kan åpnes
og vindusrekkene være sammenheng-
ende. Funksjonalismen hadde også et
sosialt program. Den skulle skape en fin
arkitektur med lys og luft for det brede lag. 

Viktige forgrunnsskikkelser var arki-
tektene Le Corbusier, Walter Groupius
og Alvar Alto. I Norge ble blant annet
Lars Backer, Herman Munthe-Kaas og
Arne Korsmo sentrale eksponenter for
stilen.



Øverst fra spisessalen i andre etasje. 

I midten fra spisesalen i første etasje.

Nederst fra peisestuen.

Historikk
Ekebergrestauranten ligger i Kongs-
veien 15. Den første restauranten som
lå her tilhørte Kristiania kommune og
ble satt opp allerede i 1916. Det var en
paviljong som Tiedemanns Tobakfabrik
hadde hatt på Jubileumsutstillingen på
Frogner. Restauranten var i mange år
en svært populær danserestaurant,
drevet av Oslo Folkerestauranter. Den
ble etter hvert for liten, og i 1927 ble
det derfor utlyst en arkitektkonkurranse. 

Arkitekt Lars Thalian Backer sendte
inn to utkast. Ett helt moderne og ett
mer i tråd med den gjengse smak, som
han selv uttrykte det. Det moderne ble
valgt, noe Backer var svært tilfreds
med.

Ekebergrestauranten vakte stor opp-
sikt da den stod ferdig i 1929. Den mar-
kerte et totalt brudd med de historiske
stilene. Bygget fikk fort sine bitre mot-
standere, men de stolte forkjempere var
trolig i flertall. Ekebergrestauranten ble
raskt en viktig referanse for norske arki-
tekter og designere. Det var også hit
mange brakte prominente gjester fra
inn- og utland for å vise fram den unike
bygningen og den fantastiske utsikten. 
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Friluftsrestaurant
Ekebergrestauranten representerte noe
helt nytt innen det arkitektoniske form-
språk. Den føyde seg inn i rekken av res-
tauranter som ble plassert langt fra bysen-
tra. Målet var å tilby folket friluftsrestauran-
ter hvor de kunne dyrke friluftslivet, langt
vekk fra byens larm og forurensning. Det

lå også i funksjonalismens og Backers
ånd og idé at natur, sol, luft og skjønnhet
skulle være en del av alle folks fritid.

I følge Le Corbusier burde det flate taket
utnyttes som takterrasse for å fullt ut til-
fredsstille tidens krav til lys og luft. Dette var
da også planen for Ekebergrestauranten,

men man fant ut at dette ikke var en heldig
løsning "... i det man erindret det norske
folks temperamentsfulle oppførsel ved fol-
kefester og lignende. Det var ikke helt ufar-
lig å styrte ned fra taket" som arkitekt Hans
Backer Fürst skrev det i Aftenposten i
1929.

anno 1929 / Ekebergrestauranten
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Et sørgelig skue
Da Eiendomsspar overtok Ekeberg-
restauranten i januar 2003 hadde huset
stått brakk og forfalt til det ugjenkjenne-
lige. Det virkelig store forfallet startet i
1997. Da ble stedet totalrasert av
daværende eiere. 30-tallets interiør 
ble revet ut, dører og vinduer knust.
Vinduene og dørene ble ikke sikret, og

hvem som helst kunne komme og gå
som de ville. 

Malingsrester hengende fra taket,
nedtaggede vegger og hauger med
glasskår, murstein, ødelagte fliser og
søppel av ymse slag, fikk være et skue
i årevis. Lite minnet om en funkisperle
av de virkelig store.
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Fredet
Fortidsminneforeningen i Oslo og
Akershus tok i anledning kulturminne-
året 1997, initiativ til å frede Ekeberg-
restauranten. Forslaget ble overlevert
Byantikvaren samme år, men først i
2002 ble bygget fredet.
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Våren 2005 har funkisdronningen gjen-
vunnet sin fordums prakt. Hvitmalt som
en svane ligger den i Ekebergåsen med
blikket vendt vestover og omgitt av ett av
byens største kommunale friområder. 
Byens larm høres bare som en svak dur
og forsterker nesten stillheten i Ekeberg-
åsen. Det som suser her er naturen selv
og historien.

Og nå skal ny historie skrives. Ekeberg-
restauranten står klar til å glede store og
små. Her skal folk kose seg i peisestuen
med varm kakao etter en lengre skogstur.
Her skal livet og utepilsen nytes på varme
sommerdager. Nygifte par skal dele den
store dagen med venner og familie.
Bestefar skal markere 70-årsdag, gull-
bryllup skal feires og nye borgere ønskes
velkommen til verden….

…..og Ekebergrestauranten!

Funkisdronning
anno 2005
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Interiør av ypperste klasse
Ekebergrestauranten oser av kvalitet, stil
og klasse. Gamle tradisjoner er satt inn i
en moderne ramme. Til tross for omfat-
tende rehabilitering og ombygninger har
restauranten beholdt sin skjønne opp-
rinnelighet og sjarm. Interiøret bidrar til
husets helhet og er tidsriktig med hensyn
til byggets arkitektur. Stilen fremstår likevel
som svært moderne. Som i 1929 er for-
mene enkle og rettlinjet. Rommene er holdt
i hvitt og beige. Sammen med de store
vinduene som står tett i tett, bidrar farge-
valget til at lyset får jobbe fritt i rommene.
Møblene er i en klasse for seg. De er spe-
sialdesignet for Ekebergrestauranten, og vil
leve på tvers av trender og generasjoner. 

A la carte-restauranten
A la carte restauranten i første etasje er
det største spisestedet på Ekeberg-
restauranten. Her kan inntil 200 gjester

hygge seg samtidig. A la carte restauran-
ten er et lyst og luftig rom med store
vinduer tett i tett, originalt gulv i terrazzo
stein og små firkantede cafébord, satt
sammen til ulike størrelser. Møblementet
går i beige og lys turkis. I sørenden av
restauranten, bak frostet glass, ligger
chambre séparée med plass til inntil 14
personer. Her kan de som ønsker en
intim sammenkomst, eller har behov for
diskresjon, få være adskilt fra resten av
restauranten. Bildet "Building Ruins" av
Magne Furuholmen henger i à la carte
restauranten.

Mesaninen
Mesaninen ligger over à la carte restau-
ranten i første etasje. Mesaninen er som
skapt for mindre selskaper eller møtevirk-
somhet. Rommet har topp moderne AV-
utstyr og oppvartningen er som i de
andre rommene.
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Store festsal 
Store festsal i annen etasje består av
runde bord med plass til 150 gjester.
Rommet bæres oppe av vakre søyler i
alabast. Fargene er de samme som i 
à la carte restauranten i første etasje.
Også i dette rommet står vinduene tett
i tett slik at utsikten kommer til sin rett
og rommet fylles av lys. Heldig er den
som får vindusbord med utsikt over
Oslofjorden, øyene og båtlivet! Bildet
"Badende gutter" av Odd Nerdrum 
pryder den ene veggen i festsalen.
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Kaféen
Det første som møter en når man kommer
inn i Ekebergrestauranten er en liten, men
stilig kafé. Her kan du for eksempel nyte
en perfekt caffe latte eller en kald forfrisk-
ning.

Kjøkkenet
Kjøkkenet i første etasje er topp moderne
og tilpasset dagens krav til effektiv restau-
rantdrift. Kjøkkenet ligger diskret tilbake-

trukket, men er åpent ut mot sørenden i à
la carte restauranten. Disken som de utsøkte
rettene settes fram på, er laget av kleber-
stein. Steinplaten er oppvarmet slik at maten
ikke mister varme på veien fra kjøkkenet til
restauranten. Disken er innrammet i glass og
er lyssatt på en slik måte at fargen kan skifte i
takt med kokkens forgodtbefinnende. 

Ekebergrestauranten har ingen spiss
gourmetprofil, men vil tilby kvalitetsmat til
overkommelige priser. Rettene er en blan-

ding av det moderne og klassiske. Rå-
varene vil alltid være avgjørende for hva
som tilbys, men det kompromisses aldri
når det gjelder kvalitet!

Menyen er omfattende og variert. Her
serves alt fra dagens sandwich til finger-
mat, buffetbord, dagens tre-retters og
selskapsmenyer. Kjøkkensjefen står selv-
sagt også parat til å skreddersy opplegg
for den som ønsker å feire små og store
begivenheter på Ekebergrestauranten. 

I kaféen i første

etasje henger

fotografiet “Sola-

stranden” av

Christian Houg.
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Slappe av
Andre etasje består av et stort bar/lounge-
rom, peisestue, store festsal og hall med
utgang til veranda. Fargene går i hvitt,
beige og turkis akkurat som i første etasje.
Baren/loungerommet er møblert med
romslige og behagelige stoler og sofaer.
Stilen er rettlinjet og funksjonell. Møblene
er spesialdesignet for Ekebergrestauranten.
I sørenden av rommet henger bildet
"Vermeer-konnotasjoner" av Torill Nøst. 

Det er mange utsøkte detaljer i

Ekebergrestauranten. De ulike

rommene er blant annet merket

med spesialdesignende picto-

grammer. 

Pictogrammene er utformet i val-

nøtt, et treverk som er gjennom-

gående i Ekebergrestauranten. 

En spesialdesignet hylle for vinglass

laget av valnøtt og corian, formet

som det nye monogrammet til

Ekebergrestauranten. En av mange

fiffige detaljer på huset. 



60 / 2004
EIENDOMSSPAR ÅRSRAPPORT

Hallen
Hovedtrappen opp til andre etasje leder
inn i en hall på nærmere 60 kvadratmeter.
I hallen kan man slappe av med noe godt
å drikke før man inntar et bedre måltid i
store festsal eller i à la carte restauranten.
Fra hallen går det en trapp opp til en liten
terrasse helt på toppen av bygget, der
utsikten er mer enn utrolig. Foreløpig vil
terrassen bare være åpen for små lukkede
selskaper. 

Peisestuen
Peisen i peisestuen er bygget av møbel-
designer og interiørarkitekt, Thomas Ness
og Mellbye Arkitekter, etter Lars Backers
originaltegning. Peisen rakk aldri å komme
i sin fullstendige versjon på Backers tid,
men nå er den fullendt i all sin rettlinjete
prakt.

Peisestuen kan lukkes mot resten av
barområdet, og er et ypperlig sted for
dem som vil hvile bena og drikke noe
varmt etter en tur rundt Ekeberg.

Øverst: Fotografiene "Rød # 1" og

"Orange # 2" av Hans Jørgen Osnes

henger i bar-/loungeområdet.

Utsikten er fantastisk fra verandaen

som kan lukkes inne med gjennom-

siktige persienner i dårlig vær.
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Toalettene
Dame- og herretoalettet i underetasjen
er i en klasse for seg. Også her er inn-
redningen spesialdesignet. Veggene er
dekorert av byzza fliser og innredningen

er laget av corian og valnøtt. Toalettene
er merket med pictogrammer i etset
glass. Bildet "Cantate/Declining
Nude" av Per Fronth henger i garde-
roben ved inngang til toalettene.
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Unni Askeland 
Født i Bergen i 1962. Bosatt på Kløfta.
Askeland har utdanning fra blant annet
Oslo Tegne- og Maleskole, Kunstskolen i
Kabelvåg, Vestlandets Kunstakademi og
Statens Kunstakademi. Siden debuten i
1987 har hun hatt en rekke separatutstil-
linger og deltatt på flere kollektive mønst-
ringer og utstillinger. Askeland har også
deltatt på diverse performance-prosjekter,
bl.a. sammen med Lou Reed. 

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Munchadobsjon – Livets dans 1". 
Bildet henger i peisestuen.

Per Fronth
Født i 1963 i Kristiansand. Fronth har hatt
en rekke separatutstillinger i blant annet
Kunstgalleriet i Stavanger, Christian Dam
Galleries i København og Dillon Gallery i
New York. I tillegg har han hatt offentlige
utstillinger i Setesdalsmuseet,
Cruiseskipet "The World of Recidency",
Bahamas, Royal Norwegian Consulate
General i New York og Hotel Norge i
Kristiansand. Fronth har mottatt flere priser
i Norge og USA.

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Cluster/Pendulum/Surrogat I" og
"Cluster/Pendulum/Surrogat II". Bildene
henger i à la carte restauranten. 
"Cantate/Declining Nude". Bildet henger
i garderoben ved inngang til toalettene. 
"Phases/Split Sky". Bildet henger i
chambre séparée.

Christian Houge
Født i Oslo i 1972. Houge har arbeidet
som fotograf siden 1993 og har hatt
flere separatutstillinger. For tiden har
han et arbeidsstipend fra Norske Billed-
kunstnere. Christian Houge skal i år ha
separatutstilling i London og Paris.

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Solastranden". Fotografiet henger i
kaféen i første etasje. 

Magne Furuholmen
Født i Oslo i 1962. Furuholmen debu-
terte som billedkunstner i 1989. Han
vant 'Juryens Pris for Beste Grafiske
Arbeid' ved Høstutstillingen 1996.
Siden den tid har han hatt utstillinger i
inn og utland, senest ved Paul Stolper

Gallery i London og Edinburgh Fine
Printmakers. I regi av Utenriksdeparte-
mentet var Furuholmen i fjor høst en
av seks profilerte kunstnere i forbin-
delse med det norske statsbesøket i
Vietnam. 

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Building Ruins". Åtte monotypier på
lakenlerret som henger i à la carte
restauranten.

Nina Korhonen
Født i Tammerfors, Finland i 1961.
Korhonen er utdannet fotograf fra
Nordens Fotoskole og har arbeidet
med workshops og undervisning ved
ulike fotoutdannelser i Norden siden
1991. Hun har hatt en rekke separatut-
stillinger blant annet i Sverige, Finland,
Tyskland, Tyrkia, Danmark og USA.
Korhonen fikk i 2004 en pris for årets
fotobok "Anna – Amerikan mummu".

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Flagget". Bildet henger utenfor herre-
toalettet. "Julen". Bildet henger uten-
for dametoalettet.

Kunst på Ekeberg
Noen av Norges ledende kunstnere har satt sitt preg på Ekebergrestauranten. Bilder og
fotografier av Unni Askeland, Per Fronth, Magne Furuholmen, Christian Houge, Nina
Korhonen, Per Krohg, Odd Nerdrum, Torill Nøst og Hans Jørgen Osnes pryder de ulike
rommene. Utendørs kan man stifte nærmere bekjentskap med fire flotte skulpturer av
henholdsvis Kirsten Kokkin, Knut Steen og Per Ung.
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Trondheim. Nøst har tidligere hatt
separatutstillinger i blant annet
Galleri trans-art i Trondheim, Tromsø
Kunstforening, Galleri s.e i Bergen,
Arnhem Gemeentemuseum i
Nederland og Central Space i
London. Nøst har hatt flere ut-
smykningsoppdrag og mottatt en
rekke stipendier.

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
To "Vermeer-konnotasjoner". 
Bildene henger i baren i andre etasje.

Hans Jørgen Osnes
Født i 1972 i Oslo. Osnes har sin
utdannelse fra Goldsmiths College,
University of London og Efti, Escuela
de Fotografia, Madrid. Han har hatt
flere kollektivutstillinger i Norge og
Spania og en individuell utstilling i
Studio Hansteen i Oslo.

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Rød # 1". Fotografiet henger i bar-/
loungeområdet.
"Orange # 2". Fotografiet henger i
bar-/loungeområdet.

Per Krohg 
Født i 1889. Døde i 1965. Per
Krohg var sønn av Oda og Christian
Krohg som var de mest sentrale
skikkelsene innen Kristianiabohemen.
Krohg studerte i Paris sammen med
blant annet Matisse. Krohg var sterkt
preget av kubismen. Han var en av
de banebrytende innenfor monu-
mentalmaleri med offentlige dekora-
sjoner blant annet i Sjømannsskolen
på Ekeberg, Grand café, Oslo
Rådhus og Sikkerhetsrådets sal i
FNs hovedkvarter i New York. Krohg
skapte også teaterdekorasjoner, og
var dessuten en dyktig portrettmaler.

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Picnic på Ekeberg". Bildet henger
på høyre side i kaféen.

Odd Nerdrum
Født i 1944. Maler og grafiker.
Stilistisk søker Nerdrum tilbake til
det barokke formspråket med
Caravaggio og Rembrandt som ide-
aler. Siden 1980 tallet har bildene
vært preget av symboler og fremstil-
linger av nakne mennesker i øde
landskap. Nerdrum har hatt en lang
rekke utstillinger i inn og utland. Han
har fått vesentlig større anerkjen-
nelse i utlandet enn i Norge, særlig i
USA. Mange elever har gjennom
årenes løp gått i lære hos Nerdrum.

Kunstverk på Ekebergrestauranten: 
"Badende gutter". Bildet henger i
store festsal.

Torill Nøst
Født i 1954 i Rissa, Sør Trøndelag.
Nøst har utdanning fra Jan van Eyck
Academie i Maastricht, Det Kgl.
Danske Kunstakademi, Vestlandets
Kunstakademi og Kunstskolen i

Kirsten Kokkin
Født i 1951 i Oslo. Kokkin er utdannet
ved Statens Kunstakademi i Norge og
Kungliga Konsthögskolan i Sverige.
Kokkin er inspirert av kunstnere som
Michelangelo, Bernini, Rodin og Vigeland.
Hun arbeider i en romantisk-figurativ stil,
og har laget mange offentlige skulpturer i
Norge og i utlandet. Kokkin har deltatt på
en rekke utstillinger i Norge og USA. 
Hun har undervist gjennom en årrekke.

Kunstverk på Ekeberg: 
Skulpturene "Joy" på høyre side av ad-
komstveien til Ekebergrestauranten, og
"Daphne 1" på høyre side ved trappen
opp til uterestauranten.

Knut Steen
Født i 1924. Steen er utdannet billedhog-
ger, tegner og grafiker. Han har utviklet seg
fra det mer naturalistiske mot et forenklet,
abstrakt formspråk. "Hvalmonumentet" i
Sandefjord var hans gjennombrudd. En
skulptur han jobbet med i over syv år.

Kunstverk på Ekeberg: 
Skulpturen "Drømmersken" står til venstre
for hovedinngangen på toppen ved
Jernalderstien.

Per Ung 
Født i Oslo i 1933. Han har utdanning fra
blant annet Statens Håndverks- og Kunst-
industriskole, Statens Kunstakademi og
Martin's School of Art. I tillegg har han hatt
privatundervisning i modellering hos Elen
Sofie Elster Christensen. Ung har hatt en
rekke separatutstillinger fra 1956, fortrinns-
vis i Norge. Han har mottatt en rekke sti-
pendier og utført mange offentlige arbeider.

Kunstverk på Ekeberg: 
Skulpturen "Mor & Barn" står på høyre
side av adkomstveien til restauranten
(etter "Joy").
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Eiendomsspars årlige gjennomgang av markedet
for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum viser at
793.000 m2 står ledig, hvilket utgjør en nedgang på
12% eller 105.000 m2 fra ifjor. Dette innebærer at
arealledigheten har blitt redusert til 9% av den
totale massen av kontorbygg. 

Absorbsjonen av arealer var i 2004 noe høyere
enn de tre foregående år, og økte til 137.000 m2.

Antall prosjekter som blir ferdigstilt i år 2005 vil
være ca. 120.000 m2. Dette er en betydelig økning
fra fjorårets ferdigstillelse (32.000 m2), men repre-
senterer likevel, med unntak av fjoråret, den laveste
ferdigstillelsestakten på 20 år. Det forventes at fer-
digstillelsen vil være lav også i 2006, hvilket med
økt absorbsjonstakt vil føre til fortsatt reduksjon av
ledigheten, særlig for moderne, sentralt lokaliserte
arealer.

Grundig studie
Eiendomsspar har primo 2005 gjort en undersøkelse
for å kartlegge tilbuds- og efterspørselssiden for
kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum. Tilsvarende
studier er gjort i årene 1991-2004. Hovedvekt har
vært lagt på tilbudssiden, ved identifisering av ledige
arealer og arealer under bygging/rehabilitering i for-
hold 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 2004 til februar 2005

• 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 føl-
gende:

Historisk sett større absorbsjon av lokaler enn
sysselsettingsveksten isolert skulle tilsi
I figuren nedenfor er vist utviklingen av eiendoms-
massen i Oslo/Asker/Bærum (venstre akse) og utvik-
lingen i antall sysselsatte og antall personer mellom
20 og 65 år i Oslo/Akershus (høyre akse).

Figuren viser at mens eiendomsmassen økte
med 75% fra 4,8 mill. m2 til 8,7 mill. m2 over 21-års
perioden, har den registrerte sysselsettingen kun økt
med 17% i samme periode (fra 453.000 til 532.000),
og antall personer mellom 20-65 år med 25% til
637.000.

2004 - ØKT EFTERSPØRSEL OG NEDGANG I AREALLEDIGHETEN, SPESIELT I SENTRUM/VEST 
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Forutsetter man at markedet var i underbalanse i
1986 (2% ledighet), skulle det, ut fra sysselsettings-
tallene og uforandret kontorarealbruk, vært en ledig-
het på 3,1 mill. m2 i 2004. De faktiske tall viser en
betydelig mindre ledighet, 0,8 mill. m2. Dette skyldes
i det alt vesentlige at andelen av de sysselsatte som
arbeider på kontor har økt betydelig de siste 20
årene.
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Forsiktig økning i arealabsorbsjonen i 2004
Nedenstående figur viser arealabsorbsjonen i de
enkelte år i perioden 1986-2004.

Totalt040302010099989796959493929190*)89*)88*)87*)86*)

Arealabsorbsjon 1986-2003 (1.000 m2)

* = Anslåtte tall
Gjennomsnittlig absorbsjon 1986 - 2004 = 3.646.000 m2 /19 = 191.895 m2

1986-2004

200’

137’

361’

200’

100’
116’

200’

141’

200’

16’

380’

340’

300’

-74’

206’

262’

330’

113’ 118’
3.646’

Årene 1986-1989 var preget av høy areal-
absorbsjon med et nivå i overkant av 200.000 m2 pr.
år. Dette skyldes dels vekst i sysselsettingen og del
vridning mot større andel arealforbrukende arbeids-
plasser (service/skoler/forvaltning). I lavkonjunktur-
årene 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 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 kontor-
arealforbrukende sysselsetting, samt ønske om sikre
ekspansjonsarealer.

I årene 1999 og 2000 førte redusert arbeids-
plassvekst til at absorbsjonen falt tilbake med i 
størrelsesorden en tredjedel i forhold til perioden
1995-1998, en utvikling som forsterket seg negativt
gjennom året 2001.

I 2002 ble for første gang i OsloStudiets historie
registrert en negativ absorbsjon på -74.000 m2. 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, som fremdeles er
et historisk lavt absorbsjonstall, men likefullt det
høyeste de siste 4 år.

Nedgang i ledigheten, til 9% av det totale arealet
Situasjonen pr. 01.02.2004 og 01.02.2005 er vist på
figuren nedenfor.

Totalt ledig
pr. 01.02.05

Absorbsjon
2004

Ferdigstilt
nettoeffekt

rehab/bygging 
2004

Totalt ledig
pr. 01.02.04

897'
32'

Utvikling ledige kontorarealer Oslo/Asker/Bærum 2004 (1.000 m2)

137'

793'

Ledigheten primo 2004 var 897.000 m2. I løpet
av 2004 ble ytterligere 32.000 m2 i form av nybyg-
gingsprosjekter ferdigstilt. I løpet av 2004 var
absorbsjonen på 137.000 m2. Dette medførte at
ledigheten ble redusert med 105.000 m2 og derved
utgjør 793.000 m2 primo 2005. Dette tilsvarer 9% 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
110.000 m2 lager/produksjonslokaler står ledig, hvil-
ket er en nedgang på 20% fra i fjor. Totalt står nå i
overkant av 900.000 m2 næringslokaler ledig i regi-
onen.
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Betydelig nedgang i ledigheten i Sentrum og Asker/Bærum
Eiendomsspar har delt Oslo/Asker/Bærum i åtte lokalområder, som illustrert på nedenstående kart:

�
�

��

�

�

n

Asker/Bærum
12,7%

Ytre sone Vest
7,2%

Ytre sone Nord/Øst/Syd
15,6%

Indre sone Nord
10,3%

Indre sone Øst
13,6%

Indre sone Vest
6,3%

Øvrig
Sentrum

8,2%

Vika, Rådhuset
8,0%

�

Lysaker

Majorstua

Tøyen

Sinsen

Ullevål
Stadion

Bygdøy

Oslo
Rådhus

�

�

�

�

Økern

Storo

Bryn

Helsfyr

% Ledighet  = Total ledighet / Totalt eksisterende arealer

5-6% ledighet 6-7% ledighet Over 11% ledighet

Oversikt over total ledighet Oslo/Asker/Bærum primo 2005 (% ledighet av sonens totale masse)

� Nydalen

▼

�Skøyen

Asker/Bærum (inklusiv Lysaker), Ytre Nord/Øst/Syd,
Indre Sone Øst har fremdeles overskudd på arealer
med ledighet på over 11%.

I figuren ved siden av er det vist hvordan ledigheten
utviklet seg pr. område i 2004. Som det fremgår fant
det sted en betydelig ledighetsnedgang i Sentrum 
(-29.500 m2), Asker/Bærum (-24.700 m2), samt Vika
Rådhuset (-14.900 m2). I Ytre Sone Nord, Øst, Syd
og Indre Sone Øst, de områder som fra før hadde
høyest prosentvis ledighet, ble ledigheten kun ubety-
delig redusert.
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Sentrum/Vest er nå nede i en ledighet på mellom
5% og 7%, hvilket representerer en betydelig reduk-
sjon fra de foregående år.
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Figuren ved siden av viser ferdigstilte bygg og areal-
absorbsjon for de enkelte regioner i 2004.

Som det fremgår av figuren var absorbsjonen
klart størst i Sentrum og vestlige soner, og det var
også i disse soner det ble ferdigstilt nybygg.
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Figuren nedenfor viser utviklingen i den totale ledig-
het (inklusive ukurante lokaler) i perioden 1991 -
2005 i de forskjellige soner. Innfelt utviklingen for
området samlet over samme tidsperiode.

De Ytre Soner har generelt hatt høy ledighet de
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siste tre årene, Sentrum fikk en betydelig ledighets-
økning i 2002 og 2003, primært som følge av utflyt-
ting av større bedrifter til de vestlige soner. I 2004
fant det sted en betydelig ledighetsreduksjon i
Sentrum og de vestlige soner.
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Ukurante lokaler utgjør en betydelig del av ledig-
heten
Langtidsledige lokaler (ledige i mer enn 1 år) utgjør
ca. 30% av de totale ledige arealer. De ukurante
lokaler (ledige 2 eller flere år) utgjør som vist på figu-
ren nedenfor en stadig økende del av de langtids-
ledige lokalene og utgjør nå nesten halvparten. Det
er verdt å huske på at riving og konvertering til bolig
som regel kommer ut av langtidsledige lokaler, hvil-
ket innebærer at en enda større andel av ledigstilte
arealer i praksis blir ukurante enn det figuren neden-
for skulle tilsi.

I figuren nedenfor vises ledighet og langtidsledighet i
% pr. sone. Som figuren viser finner vi den største
langtidsledighet i de Ytre Soner og Indre Sone Øst.
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SANNSYNLIG FORTSATT REDUKSJON I AREALLEDIGHETEN DE NÆRMESTE ÅR

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 ferdig-
stilt 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 for-
skjellige kategorier er vist i neste figur. Det totale
mulige prosjektpotensialet utgjør 3,2 millioner m2.

Igangsatte prosjekter for ferdigstillelse i år 2005
er betydelig høyere enn i 2004 med en økning av
ferdigstilt volum fra 32.000 m2 til 119.000 m2.
Ferdig-stillelsestakten er imidlertid fremdeles meget
lav sett i historisk perspektiv, 2004 og 2005 er de to
laveste årene siden 1985. Det er i tillegg interessant
å merke seg at BI-prosjektet i Nydalen, som ikke er
et rent kontorprosjekt, utgjør vel halvparten av den
totale ferdigstillelsen i 2005. Også igangsettelses-
takten for senere år er for tiden lav.

Igangsatte prosjekter med ferdigstillelse i 2006
utgjør foreløpig kun 38.000 m2, mens det foreløpig
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ikke er noen prosjekter som er igangsatt for ferdig-
stillelse i 2007. Som det fremgår av figuren er det
imidlertid i år for første gang på 4 år flere prosjekter
som er kategorisert som “sannsynlige” og “mulige”
enn i det forutgående år.

redusert ferdigstillelse økte derfor ledigheten fra i
overkant av 4% av den totale eiendomsmassen til
nær 5%. I år 2000 økte igjen absorbsjonen og ledig-
heten 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%.

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 32.000 m2

førte dette til at arealledigheten ble redusert til 9%.
For 2005 ventes arealabsorbsjonen å øke, primært
som følge av vekst i sysselsettingen i 2004 og for-
ventet fortsatt økonomisk vekst i 2005. I 2004 ble
det skapt 9.000 nye arbeidsplasser i Oslo og
Akershus, i motsetning til en reduksjon på 1.500 og
7.500 arbeidsplasser i henholdsvis 2002 og 2003,
og dette vil gi positive impulser til arealefterspørselen
i 2005.

Figuren nedenfor viser hvorledes tilførselen av area-
ler i 2005 fordeler seg pr. geografisk sone:
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Den stiplede linjen viser den årlige absorbsjon pr.
år fra 1987 til og med 2004. Som det fremgår var
absorbsjonen i 1987-1992 betydelig mindre enn til-
førselen av nye arealer, hvilket førte til stadig økende
arealledighet. I 1993 var absorbsjonen lik tilførselen
av arealer og ledigheten var konstant. I perioden
1994-1998 absorberte markedet mer arealer enn
det som ble tilført og ledigheten ble ved dette redu-
sert 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
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Som det fremgår av figuren er Ytre Nord/Øst/Syd
og Sentrum de eneste soner som får arealtilvekst av
noen betydning i 2005. BI-prosjektet utgjør den alt
vesentlige delen av ferdigstillelsen i Ytre Nord, Øst,
Syd.

På neste side har vi opplistet de største prosjek-
tene som forventes ferdigstillet i 2005/2006.

Sannsynlig fortsatt reduksjon i arealledigheten i
2005
Antall bygg som ferdigstilles år 2005 er altså frem-
deles på et historisk lavt nivå og utgjør 119.000 m2.

Stolpene i figuren nedenfor viser ferdigstilte area-
ler (inklusiv rehabilitering) fra 1987 til og med 2005.
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Prosjekter som forventes ferdigstillet i 2005:
Sandakerveien 116-118, Avantor (BI) 65.000
Akershus Festning, Forsvarsbygg 16.500
Kr. Aamodtsgate 9, Bygg B, Avantor 10.650
Keysers gate 13, Entra Eiendom 9.000
Nasjonalbiblioteket, Entra Eiendom 7.500
Forskningsveien 3, Statsbygg 6.500
Folke Bernadottes vei 21, Statsbygg 4.000
Totalt 119.150

Prosjekter som forventes ferdigstillet i 2006:
Gaustadalléen 21, Forskningsparken 15.000
Økernveien 144-147, Veidekke 15.000
Vækerø Hovedgård, Norsk Hydro 11.000
Nedre Skøyen vei 26, Fram 8.500
Pilestredet 35, Gjensidige NOR 7.735
Grefsen Stasjonsområde, Rom 7.000
Bjørnstjerne Bjørnsons plass, NRK 6.700
Gullhaugveien 13, Bygg B, Avantor 6.000
Malmskriverveien 18-20, Entra 6.000
Øvrige prosjekter 20.000
Totalt 102.935

Meget betydelig prosjektpotensiale i perioden
2005-2009
Prosjektpotensialet i 5 års perioden 2005-2009
utgjør nå vel 3,2 millioner m2, samme nivå som ifjor.
Det er imidlertid viktig å merke seg at igangsatte og
sannsynlige prosjekter i perioden er øket med 60% i
forhold til i fjorårets estimater, fra 242.000 m2 til
385.000 m2. Dette er en direkte følge av forventning-
en om bedring i arealbalansen i kontormarkedet de
nærmeste år.

(Prosjekter som ikke får innvirkning på kontor-
markedet i perioden, f.eks. rendyrkede kjøpesentre/
varehus, messehaller, statsbygde skoler etc., er ikke
medtatt).

Sannsynlige prosjekter ferdigstilt 2006-2009
Kr. Aamodtsgate 5 & 11, Bygg A, Avantor 17.700
Kr. Aamodtsgate 5 & 11, Bygg C, Avantor 17.200
Kjørbo 3, Norsk Hydro 15.000
Lysaker Nord, Bygg E + F, NCC Eeg H. 15.000
Chr. Kroghs gate 14-16, NCC Eeg H. 15.000
Gaustadalléen 21, Forskningsparken 15.000
Klaus Torgårds vei 3, Bertel O Steen 13.000
Nydalsveien 30 C, Avantor 12.500
Sandviksveien 182-184, Thon 11.000
Th. Meyers gate 2, Orkla Eiendom 8.000
Øvrige prosjekter 69.160
Totalt 208.560

Mulige prosjekter 2006-2009
Fornebu, Fornebu Næring 66.000
Grorud Stasjon/Østre Aker vei, Rom 35.000
Brubakkveien 16, Brubakkveien 16 AS 30.000
Fornebu IT-Senter, KLP Eiendom 30.000
Husebyleiren, Høegh Invest 25.000
Vangkroken 1, Hagan Eiendom 24.000
Lodalen, OBOS/DnBNOR 23.000
Schweigaardsgate 15-23, Rom 15.000
Lørenveien 64, Gjensidige NOR 15.000
Øvrige prosjekter 252.410
Totalt 515.410

Tildels usikre prosjekter 2006-2009
Bjørvika, Rom 196.000
Fornebu, Kunnskapssenter, IT Fornebu 146.000
Vestbanetomten, Statsbygg 100.000
Østensjøveien/Brynsalléen, Norberg 100.000
Brynsalléen/Nils Hansensvei, Pecunia 70.000
Sandstuveien 70, Linstow Eiendom 70.000
Alna Nord, Aspelin Ramm/Rom 50.000
Sandakerveien 121, Schibsted Eiendom 50.000
Smalvollveien 65, Briksdalen Eiendom 50.000
Verkseier Furulundsvei 43, ABC Auto 50.000
Info-Rama, Thon 36.000
Brynsengfaret 8-12, NCC Eeg H. 30.000
Hovind Nord Trinn I & II, Andenæs 30.000
Karihaugveien 89, Eiendomsspar 30.000
Strømsveien 122-128, Sektor 28.000
Hans Møller Gasmannsvei 9, Aspelin R 25.000
Maridalsveien 17, Anton B. Nilsen 25.000
Alfheimkvartalet, Tandberg 25.000
Granfoss Næringspark, Vital Eiendom 25.000
Lilleakerveien 4, Lilleakerveien 4 AS 25.000
Elveveien 75-85, Thon 23.000
Økernveien 196, Skinnsenteret 21.500
Øvrige prosjekter 1.119.440
Totalt 2.324.940
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Fortsatt lav nybygging og bedret efterspørsel
leder trolig til reduksjon i arealledigheten de tre
nærmeste år
I den følgende figur er vist estimert tidsprofil av for-
ventede prosjekter. Igangsettelse av nybygging er
imidlertid til enhver tid avhengig av balansen i kon-
tormarkedet og offentlig behandlingstid. Estimatene
er således beheftet med usikkerhet. For eksempel
er antall kvadratmeter som faktisk vil bli ferdigstilt i
2005 (119.000 m2) ca. 12% lavere enn våre forvent-
ninger på tilsvarende tidspunkt i fjor. 

Prosjekter forventet ferdigstilt i 2006 er tilsva-
rende redusert og utgjør nå 103.000 m2. Av disse er
38.000 m2 allerede igangsatt og det må forventes
ytterligere igangsettelser efter som markedet nær-
mer seg en bedre balanse. Også estimatene for
senere år, som er noe redusert fra ifjor, er usikre.

Hvis den forventede markedsbedringen inntreffer,
er det sannsynlig at nybyggingsappetitten vil øke for
ferdigstillelse i 2007 og utover.

For årene 2005 og 2006 er det uansett sannsyn-
lig med en fortsatt reduksjon i arealledigheten. En
positiv sysselsettingsvekst i 2004 og gode utsikter
for 2005, kombinert med en historisk lav ferdigstil-
lelsestakt både i 2005 og 2006, vil sørge for dette.
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Konklusjoner
• Arealledigheten utgjør 793.000 m2 eller 9% av

den totale massen. Dette er en nedgang på
105.000 m2 fra i fjor (-12%)

• Arealabsorbsjonen viste fortsatt økning og ut-
gjorde i 2004 137.000 m2 mot ifjor 118.000 m2

• Betydelig nedgang av ledighet i Sentrum samt
Asker/Bærum. Sentrumsområdene har en snitt-
ledighet på 6,5% som er betydelig lavere enn
ledigheten i ytre soner (snitt 13%)

Figuren nedenfor viser den geografiske fordelingen av den beregnede tilvekst i 2004 og mulig tilvekst i perio-
den 2006-09. Den største tilveksten i perioden 2004-08 vil kunne finne sted i Ytre Nord/Øst/Syd
(545.000 m2) og Asker/Bærum (268.000 m2).
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• Ferdigstillelsen i 2005 på 119.000 m2 er, til tross
for økning fra ifjor, på et historisk bunnnivå.
Syssselsettingsvekst i 2004 og gode utsikter for
2005 tilsier økt absorbsjon og fortsatt redusert
ledighet i 2005

• Markedsbalanse (ca 4-5% ledighet) vil trolig inn-
treffe i løpet av 2007, for attraktive bygg trolig
allerede i løpet av 2006
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Fra venstre: Jon Kaasa, Ole Morten Bjørkerot, Jan Steffen, Vivian Olsen, Petter Thordén, Ulrika E. Oscarsson, Alise Hjelmeland, Martin Traaseth, Tone K. J. Pettersen, Tone
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Eiendomsspar is one of Norway's leading real
estate companies. It is owned by Victoria Eiendom
(46%) and approximately 400 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 535,000 square metres.
Office buildings, hotels and retail shops account
for the bulk of rental income.

Eiendomsspar's pretax profit for 2004 was
NOK 173 million, as opposed to NOK 122 million in
2003. The increase is mostly due to the Pandox
investment.

Rents amounted to NOK 360 million, a decline of
NOK 5 million from 2003 mainly due to somewhat
higher average vacancy. Ordinary cashflow before
taxes was NOK 263 million (NOK 165 million).

The company's net worth per share after tax,
based on the estimated market values of the pro-
perties, increased by 32 per cent to NOK 276 per
share. The Board proposes a dividend of
NOK 14.75 per share for 2004.

Investments and sales of properties
Eiendomsspar did not acquire new properties in
2004.

The company sold the commercial part of
Tønsberg Gressbane (5,000 square metres of offi-
ces), along with the remaining six flats in this pro-
perty. Moreover, the company sold/presold flats in
its housing projects.

Book profit from sales of properties came to
NOK 37 million. Profits from sales of flats are not
booked until they are delivered.

Projects
At the beginning of 2004 Eiendomsspar has the 
following major projects under development:

• Hoffsveien 10, Oslo, a residential, office and com-
mercial project totaling 31,000 square metres
(including existing buildings). The property is
being developed on a 50:50 basis together with
the Thrane-Steen family. The office portion of the
project has been postponed. The residential part
of the project, three building stages in all, has
commenced, and is expected to be completed in
2nd - 4th quarter 2005. 88% of the flats have
been presold.

• Ekeberg restaurant, Oslo, a total renovation pro-
ject that was completed in March 2005.

The residential/office project Theresesgate 36,
Oslo, was completed in May 2004. The commercial
portion of the project (500 square metres) and all 34
flats have been sold and delivered to the buyers.

The Comfort Hotel Gabelshus project (formerly
Gabelshus and Ritz Hotel) was completed in April
2004 and turned over to Choice Hotels Scandinavia
ASA on a long-term lease.

The company is also working on rezoning for
housing a site of in all 5.88-acre in Økern Torgvei
that is being developed on a 50:50 basis with
OBOS, as well as a large site in Sandvika in Bærum.

Investment in Pandox AB
On a 50:50 basis with Sundt AS, Eiendomsspar
increased its stake in Pandox AB from 89 to 100%.
Pandox AB was delisted as of 23 February 2004.

Pandox AB is performing well. Cash flow before
profit from sales of properties and non-recurring
items, came to SEK 299 million, as opposed to
SEK 272 million in 2003. 

76% of Eiendomsspar's investment is currency-
hedged.

Letting situation
One of Eiendomsspar's main strengths is the quality
of its tenant portfolio. The average remaining lease
period of the company's properties is 6.3 years. The
vacancy rate as measured by rental value is 4 per
cent. The financial position of Eiendomsspar's
tenants is generally strong.

Financial position
Eiendomsspar is in a strong financial position, with
a net asset value ratio of 43 per cent.

The company’s liquidity and committed credit
lines amount to NOK 487 million.

The company has a share capital of
NOK 339 million, consisting of 13.5 million shares
with a par value of NOK 25. Eiendomsspar directly
and indirectly owns 3.4 million of these shares. The
net asset value is estimated at NOK 2.8 billion. The
capitalised value of the company is approximately
NOK 3.1 billion as at 31 December 2004.
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Market outlook and prospects
In light of the substantial weakness in both the office
and hotel markets in recent years, new building acti-
vity is still at a low level. This fact renders increased
capacity utilization probable in the next few years,
particularly since demand seems to be rising.

The office market in the Oslo region will see the
addition of 119,000 square metres of new space in
2005, which apart from 2004 is the lowest rate of
completion in the last 20 years. The growth in
space in 2006 will apparently also be relatively
modest. In contrast to 2002 and 2003, when the
number of jobs in Oslo fell by 9,000, employment
grew by 9,000 in 2004. The market will nevertheless
be marked by a general surplus of space over the
next few years.

The hotel market in the larger cities in Northern
Europe is expected to continue to improve through
2005, both in terms of occupancy rates and prices.
This trend is also expected to take hold in
Scandinavia, beginning in the capital cities. The
addition of new rooms is generally very limited in
Scandinavia, which, together with expected impro-
ved economic activity, should provide a basis for
continued higher utilization of capacity over the next
few years.

The retail market is expected to continue to be
selective, with a positive trend for the best locations.

In the current low-interest rate situation, the resi-
dential market is expected to continue to develop
positively for some time. The historically high price
level along with a tripling of housing starts in Oslo in
2004 (5,900 homes as opposed to 1,900 homes in
2003), and a continued high rate of starts in 2005,
may, however, lead to a price reaction in Oslo within
a horizon of two to three years.

After the turn of the year, Eiendomsspar has sold
the properties Hoffsveien 48, Karihaugveien 89 and
Philip Pedersensvei 20/22. The total gain was
NOK 115 million on a gross sale price of
NOK 490 million.

Compared with 2004, Eiendomsspar expects,
basically as a consequence of increased gains on
disposals, a substantially better book profit in 2005.
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Profit and loss accounts 2004 2003

(NOK million)

Total operating income 360.1 364.8
Operating expenses (82.5) (76.8)
Ordinary depreciation (34.0) (33.9)
Operating profit I 243.6 254.1
Profit from sales of properties 37.2 17.9
Refurbishment costs (53.2) (23.8)
Operating profit II 227.6 248.2
Share of profit in joint ventures 68.1 1.5
Net financial expenses (122.7) (127.4)
Profit before taxes 173.0 122.3
Taxes (43.7) (34.3)
Profit for the year 129.3 88.0

Balance sheet as at 31 Dec. 2004 2003

(NOK million)

Assets
Properties 3,316.2 3,454.1
Other fixed assets 23.6 16.1
Joint Ventures 288.7 641.5
Long-term investments 607.8 50.0
Total long-term assets 4,236.3 4,161.7
Short-term receivables 39.1 19.9
Cash and liquid assets 137.4 367.3
Total current assets 176.5 387.2
Total assets 4,412.8 4,548.9

Shareholders’ equity and liabilities
Equity 887.4 923.1
Deferred taxes 330.8 318.8
Interest-free long-term liabilities 22.7 78.4
Interest-bearing long-term liabilities 2,865.2 2,921.8
Interest-bearing current liabilities 53.4 73.3
Interest-free current liabilities 253.3 233.5
Total liabilities 3,525.4 3,625.8
Total shareholders’ equity and liabilities 4,412.8 4,548.9
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