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Eiendomsspar 2019 – et glitrende år…
Utvalgte høydepunkter

Nøkkeltall

* Hensyntatt underliggende kontantstrøm fra FKV/TS

2018 2019 Endring
Leieinntekt (MNOK) 770 825 + 7 %

Resultat før skatt (MNOK) 1 195 1 261 + 5 %

Kontantstrøm før skatt per aksje* (NOK) 25,8 28,8 + 12 %

VEK per aksje (NOK, hensyntatt utbytte) 441 493 + 13 %

Kurs per aksje (NOK) 379 500 + 33 %



Operasjonelle nøkkeltall
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Eiendomsspar 2019 – et glitrende år…
Utvalgte høydepunkter

Sentrale hendelser
• Byggestart og utleie i utviklingsprosjektet 

Urtegaten 9

• Nye investeringer i eiendommer (Oslo S 
Parkering, Karl Johans gate 8, Alnabru), 
aksjer (Pandox og Amasten) og egne aksjer 
i 2019 i størrelsesorden kr 2 800 mill., hvorav 
egne aksjer kr 1 238 mill.

• Avtalt salg av eiendom kr 1 955 mill. (hvorav 
kr 1 590 mill. gjennnomført i 2020)

• Styret foreslår et ordinært utbytte for 2019 
på kr 3,25 per aksje (kr 5,75). Reduksjon 
skyldes koronakrisen



Oslo S Parkering - Positiv utvikling i leieinntekter 
gjennom 2019, godt samarbeid med Bane Nor Eiendom



Karl Johans gate 8, Dronningens gate 23 og 25 -
Fremtidig hotellprosjekt 50/50 med familien Borge  



2019 – prosjekter

Urtegata 9, Oslo
En av Oslo sentrums største utviklings-
eiendommer (hovedalternativ er 
46 000 kvm næring). Første bygg 
(17 000 kvm.) er fullt utleiet til Høyskolen 
Kristiania og ferdigstilles medio 2021.

Karl Johans gate 33/ 
Rosenkrantzgate 11
10 300 kvm, hotell- og 
butikkprosjekt. 67 nye 
hotellrom er ferdigstilt og 99 er 
under bygging/rehabilitering. 
Ferdigstillelse medio 2020.

Innspurten 7, Oslo
Utvidelse av Scandic Helsfyr 
med 197 rom (totalt 450 rom) 
og konferansefasiliteter + 
rehabilitering av eksisterende 
bygg. Forventet ferdigstillelse 
desember 2020.



Eiendommer 15 940 17 176               
Andel/aksjer FKV/TS 7 872 9 369
Øvrige eiendeler 462 595
SUM EIENDELER 24 275 27 140

Verdijustert egenkapital* 17 001 17 454
Latent/utsatt skatt 844 918
Rentebærende gjeld 5 753 8 207
Øvrig gjeld 677 561    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 24 275 27 140
Belåningsgrad (Rentebærende gjeld/

eiendommer) 36 % 47 %
VEK andel 70 % 64 %   

Verdijustert balanse per 31.12.2019
Pandox-aksjer til EPRA NAV per 31.12.2019 (SEK 186,40 per aksje)

+ 453

* Detaljer 2019-tall
Inklusive minoriteter NOK 71 mill. 
VEK per ES-aksje per 31.12.2019: (NOK 17 454” – NOK 71” minoriteter + NOK 232 utbytte)/35 765 241 aksjer  = NOK 493 per aksje
VEK per ES-aksje ved vurdering av Pandox til børskurs 31.12.2019 (SEK 212): NOK 525 per aksje

20192018



Sensitivitetsanalyse per 31.12.2019
Eiendomsspar VEK gitt ulike forutsetninger knyttet til snitt yield ved verdsettelse av eiendomsporteføljen
og verdi per Pandox aksje

Kommentarer:
• Substansverdi (EPRA NAV) per Pandox aksje er SEK 186,4* VEK per ES-aksje 493 per aksje
• Børskurs per Pandox aksje per 31.12.2019 er SEK 212* VEK per ES-aksje 525 per aksje 

* SEK/NOK kurs 94,42 per 31.12.2019



Hvor lenge var Adam i paradiset…

Formuesverdifastsettelse av Eiendomsspar-aksjen

Kalkulasjons- Rabatt på Formuesverdi Rabatt Reell formuesverdi
faktor verdsettelsen ES-aksjen formuesverdi ES-aksjen

Per 31.12.2012 7,1 % 60 % 0 0 % 0
Per 31.12.2013 7,6 % 50 % 0 0 % 0
Per 31.12.2014 7,5 % 40 % 0 0 % 0
Per 31.12.2015 6,6 % 30 % 0 0 % 0
Per 31.12.2016 6,3 % 20 % 94 0 % 94
Per 31.12.2017 6,3 % 11 % 171 10 % 154
Per 31.12.2018 6,6 % 0 % 235 20 % 188
Per 31.12.2019 6,5 % 0 % 306 25 % 230
Per 31.12.2020 Ikke fastsatt 0 % Ikke fastsatt*

* Ettersom Eiendomsspar har gjort kjøpt egne aksjer i 2020 vil formuesverdien per 31.12.2020 bli beregnet i løpet av 1. kvartal 2021.
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Glitrende 2019, men det nytter ikke å stikke hodet i 
sanden – absolutt intet glitrer lenger



Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 
2020/2021 pre/post korona og oljeprisfall

Per februar 2020 Per april 2020
Transaksjonsmarkedet Stabilt volum, høye priser Fallende volum, reduserte priser



Large drop for Nordic estate equities, but large
difference between segments

Eiendomsspar -32%

Kilde: Thomson Reuters, OMX, Pangea Research, Nordic average highlighted in the circles



Kontor (42%) utgjør den største eiendomskategorien i 
Eiendomsspars portefølje

Eiendomsspar

Driftsinntekter 2019 Segmentfordeling eiendomsportefølje

Butikk

Hotell./rest
Lager/bolig/
parkering/annet

Kontor



Styringsrenten i Norge er sunket med 1,25 %, men over 
halvparten er spist opp av økte marginpåslag, 
lånerenten ned ≈ 0,5 %-poeng

Kilde: Newsec



Transaction volumes
Pangea’s investor survey about the Nordic transaction market

Kilde: Pangea Property Partners

Prognose årsslutt 2020: 
11 % tror på stabile/bedre 
priser, 46 % tror på inntil 7 % 
prisnedgang, 34 % tror på inntil 
13 % prisnedgang, 9 % tror på 
mer enn 13 % prisnedgangSome 50 % believe the transaction market will normalize in 2020 – and financing is considered the biggest challenge



Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 
2020/2021 pre/post korona og oljeprisfall

Per februar 2020 Per april 2020
Transaksjonsmarkedet Stabilt volum, høye priser Fallende volum, reduserte priser

Kontorleiemarkedet Forsiktig stigende leier 2020. Stillstand og derpå synkende leier
Snur 2021 p.g.a. mye nybygg



Kontormarkedet – ganske uberørt på kort sikt, langsiktig 
mer utfordrende
• De fleste kontorleietakere evner å betale sine leier i henhold til kontrakt
• Oppleves som tryggere enn butikk- og hotellmarkedet som er mer 

avhengige av underliggende omsetning
• Langsiktig mer utfordrende

• Blir tilført dobbelt mengde nybygg i 2021 (Oslo)
• Oljeprisfallet vil føre til redusert etterspørsel og økt arealledighet
• Antall arbeidsplasser i andre næringer blir redusert, skremmende arbeidsledighetstall
• Coworking har vært viktig for etterspørselen de siste årene, går tøffe tider i møte
• Trend med hjemmekontor og digitale møter vil trolig gi strukturelt mindre behov for 

kontorarbeidsplasser
• På den annen side bør det legges til rette for tryggere og mindre tettpakkede 

kontorer enn i dag 



Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 
2020/2021 pre/post korona og oljeprisfall

Per februar 2020 Per april 2020
Transaksjonsmarkedet Stabilt volum, høye priser Fallende volum, reduserte priser

Kontorleiemarkedet Forsiktig stigende leier 2020. Stillstand og derpå synkende leier
Snur 2021 p.g.a. mye nybygg

Hotellmarkedet Vil bedre seg fra 2. halvår 2020 Full stopp, gradvis bedring fra 
og i 2021 2. halvår 2020, men dårlig lenge





Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 
2020/2021 pre/post korona og oljeprisfall

Per februar 2020 Per april 2020
Transaksjonsmarkedet Stabilt volum, høye priser Fallende volum, reduserte priser

Kontorleiemarkedet Forsiktig stigende leier 2020. Stillstand og derpå synkende leier
Snur 2021 p.g.a. mye nybygg

Hotellmarkedet Vil bedre seg fra 2. halvår 2020 Full stopp, gradvis bedring fra 
og i 2021 2. halvår 2020, men dårlig lenge

Butikkleiemarkedet Negativ strukturell utvikling, Forsterket negativ utvikling, flere 
mye usikkerhet konkurser

Logistikk Gode utsikter, men mye nybygging OK utsikter, men blir også berørt



Butikkmarkedet kraftig koronapreget
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Mat og drikke Klær, sko og vesker Spesialbutikker Hus og hjem Service og
tjenesteytende

Servering Totalt

Omsetningsendring i % uke 12-16 2020 vs. 2019

Den langsiktige trenden er netthandel og lavpris - korona påskynder begge to
Kilde: Kvarud



Digitaliseringstrenden er sterk





Mars 2020 April 2020 Mai 2020

* Miks av fysiske butikker:
• Klær, sko
• Sport
• Barn
• Interiør

Kilde: Front Systems

, men også den fysiske varehandelen tar seg opp
Hvordan koronaeffekten har vært for 700 norske butikker *

Totalt salg
Antall åpne butikker



Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 
2020/2021 pre/post korona og oljeprisfall

Per februar 2020 Per april 2020
Transaksjonsmarkedet Stabilt volum, høye priser Fallende volum, reduserte priser

Kontorleiemarkedet Forsiktig stigende leier 2020. Stillstand og derpå synkende leier
Snur 2021 p.g.a. mye nybygg

Hotellmarkedet Vil bedre seg fra 2. halvår 2020 Full stopp, gradvis bedring fra 
og i 2021 2. halvår 2020, men dårlig lenge

Butikkleiemarkedet Negativ strukturell utvikling, Forsterket negativ utvikling, flere 
mye usikkerhet konkurser

Logistikk Gode utsikter, men mye nybygging OK utsikter, men blir også berørt

Bolig Svakt stigende salgspriser, Bråstopp og prisnedgang i vente
dog psykologisk følsomt



Prisutvikling for Oslo

Kilde: Krogsveen



Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 
2020/2021 pre/post korona og oljeprisfall

Fra:   Lett syklisk bekymret,

1

«En mardröm på speed av Jimmy Åkesson og Greta Tunberg»

til vettskremt,
til meget dårlige utsikter

2
3
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Aksjekursutvikling 01.01.95 – 04.05.2020
(inkl. akk. utbytte til nominell verdi)
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Tiltak/konsekvenser for Eiendomsspar – egen drift

1) Likviditeten er betryggende; mer enn kr 2,5 milliarder per 2. kvartal. Alle 
låneforfall i 2020 (unntatt løpende sertifikatlån kr 600 mill.) er refinansiert.

2) Løpende cashflow etter renter og skatt, men før prosjekt/rehabilitering er 
robust positiv. Tar høyde for fullstendig bortfall av omsetningsleier og 
betydelige fastleiebortfall.

3) Alle større prosjekter (i hovedsak Urtegata og Helsfyr – begge utleid) er 
ferdigstilt per 3. kvartal 2021. Gjenværende investering for Eiendomsspar fra 
og med 3. kvartal 2020 til ferdigstillelse ca. kr 0,3 milliarder.

4) Fullt fokus på koronaretningslinjer i drift av selskapets eiendommer og på å 
gjøre en best mulig jobb overfor våre leietakere.

5) For tidlig å gjøre direkte eiendomsinvesteringer. Vi overvåker dog muligheter.

Eiendomsspar er betryggende solid og likvid selv i ruskevær



Best mulig jobb overfor våre leietakere!

Kilde: Estate Media



Pandox

Pandox: Aksjen har fått en skikkelig skrell



Pandox - status

• Pandox-aksjekursen skikkelig skrell i 2020.
• Prises i dag til ca. 50 % av underliggende verdi SEK 187/aksje
• Eiendomsspars Pandox-aksjer er ubelånte
• Eiendomsspars Pandox-aksjer har p.t. en markedsverdi på mellom NOK 4 og 

NOK 5 milliarder

• Pandox har en likviditet på SEK 4,3 milliarder, og «tar seg gjennom det her 
om inte världen går under». Minimumsleiene er tilstrekkelige til å gi nøytral 
kontantstrøm etter renter og skatt, men før investeringer





Pandox - status

• Pandox følger følgende strategi:
1) Sikre likviditet for en lang periode med vanskelige markeder. Åpen dialog og proaktiv dialog 

med banker og leietakere for å sikre finansiering og leiebetalinger
2) Balansere kostnader og inntekter for å sikre kontantstrømmen
3) Holde hotellene åpne, selv med minimumsdrift
4) Klare til å overta driften av hoteller om nødvendig for å sikre verdien
5) Åpent, aktivt og tilstedeværende lederskap

• Pandox har med sine attraktive hoteller, sine sterke finanser og sin 
dyktige organisasjon en god posisjon når hotellmarkedet igjen våkner til 
live
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Air traffic
Europe overview

Kilde: Pangea Property Partners



March – strong RevPAR declines due to the spread of COVID-19 
Europe – RevPAR % change, local currency, March 2020

Kilde: STR



Europe RevPAR decline is now significantly worse than 2008/9 
Mainland China & Europe, RevPAR % change over prior year, rolling 
28 days
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Kilde: STR



China recovers as US & Europe level-out at the bottom
Absolute R7 occupancy by day

Kilde: STR

18.jan



No immediate return to prior levels of demand

Kilde: Tourism Economics



Domestic travel remains very important for many markets

Kilde: Tourism Economics



Planlegger du å reise på noe form for sommerferie i 
Norge i år?
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Nei, men jeg planlegger/håper å
reise på sommerferie utenlands

Nei, i år kommer jeg mest
sannsynlig til å bli hjemme uansett

Kilde: Scandic Hotel AS – Scandic Friendsundersøkelse



Hva slags transportmiddel ser du for at du kommer til å 
bruke i sommerferien?
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Kilde: Scandic Hotel AS – Scandic Friendsundersøkelse



Hva slags overnatting ser du for deg når du er på 
sommerferie i Norge?
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Kilde: Scandic Hotel AS – Scandic Friendsundersøkelse



Travel has proved its resilience to demand shocks before
UNWTO statistics on international travel numbers

Kilde: UNWTO (e) Estimate



Innhold

• 2019 – et glitrende år

• Øyeblikksbilde av eiendomsmarkedets utsikter 2020/2021 
pre/post korona lockdown og oljeprisfall

• Konsekvenser for Eiendomsspar
• Eiendomsspars egen drift
• Pandox

• Kommer hotellmarkedet noen gang tilbake?

• Blir det virkelig ikke verre enn dette?



Blir det virkelig ikke verre enn dette?
Vil alle stimulanspakkene være nok til å overdøve realøkonomien, eller 
får vi en depresjon à la 1930-1932

Den som lever får se, men de 
gamle er ofte eldst….

Så vi håper på det beste, men er 
forberedt på det verste

Kilde: Bloomberg 



Eiendomsspar forblir uansett blant de overlevende

FLOTT
VESKE!

TUSEN TAKK. DET ER 
EN TIDLIGERE 

BRANSJEKOLLEGA

FLOTT
VESKE!
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