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OBOS Forretningsbygg – Konsern 
Hovedpunkter i 1. halvår 2017 
 

 

 

Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til 
samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak en økning i leieinntekter etter kjøpet av Ulven AS. I tillegg er 
det en reduksjon i driftsinntektene fra eiendomsdrift etter salget av Gårdpass AS. 

Driftskostnadene er på samme nivå som 1. halvår 2016. Dette gir et driftsresultat før verdiendring og resultat 
i tilknyttede selskap på 254,7 mill. kroner. Dette er en økning på 37,7 mill. kroner i forhold til samme periode i 
fjor. 

Andel av resultat og gevinst ved salg fra tilknyttede selskaper er på 61,8 mill. kroner. Dette er en reduksjon 
på 28,8 mill. kroner og skyldes i hovedsak høyere verdiendring på eiendommene i 1. halvår 2016. 

Finansposter øker fra 68,2 mill. kroner til 117,9 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak økt finansiering i 
forbindelse med kjøpet av Ulven AS og negativ verdiendring på finansielle instrumenter. 

Resultat før skatt endte på 363,7 mill. kroner sammenlignet med 407,6 mill. kroner samme periode i fjor.  

Den økonomiske ledigheten i konsernets investeringseiendommer endte på 3,6%. Dette er en økning på 
0,5% i forhold til samme periode i fjor og skyldes at det er noe høyere ledighet i Ulven-porteføljen enn i 
tidligere portefølje. Ledigheten forventes å øke i 2. halvår på grunn av ferdigstilte prosjekt med ledighet. 

Portalen Kontorbygg på Lillestrøm er ferdigstilt i juni 2017. Bygget er på 17 700 m² og er 74% utleid ved 
utgangen av 1. halvår. I løpet av sommeren er det skrevet ytterligere kontrakter og bygget er nå tilnærmet 
fullt utleid. Den øvrige utbyggingen av hotell og forretningslokaler på Portalen går som forutsatt hva gjelder 
framdrift og kostnadsramme. Ved oppføringen av nytt senter på 5 000 m² på Oppsal er betongarbeidene 
ferdigstilt og bygget lukket. I tillegg pågår tekniske installasjoner. I Cecilie Thoresens vei 12 pågår 
grunnarbeider, fundamentering og montasje av prefabrikkerte betongelementer til 3 500 m² næringslokaler i 
1. etasje i nytt boligbygg. I Freserveien 1 i Kværnerbyen er det påbegynt rive- og grunnarbeider for nytt 
kontorbygg på 39 000 m².  

Torgbyggene på Ulven ble ferdigstilt i april 2017 og er på totalt 21 000 m². I Persveien 26 pågår innvendige 
arbeider i forbindelse med oppføring av nybygg på 7 300 m². Framdriften er i henhold til plan og bygget 
ferdigstilles i 1. kvartal 2018. 



OBOS Forretningsbygg konsern  3 

I 1. halvår hadde OBOS tre kjøpesentre blant de 60 største kjøpesentrene i Norge. OBOS-sentrene hadde pr 
2. kvartal en økning på 1,8% mot bransjens økning på 1,6% i Oslo og 1,9% i bydelssentrene (Kilde: Kvarud 
Analyse). 

 
Oslo 29.08.2017,  
Styret i OBOS Forretningsbygg AS 
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Resultatregnskap – OBOS Forretningsbygg konsern 
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Oppstilling av finansiell stilling – OBOS Forretningsbygg konsern 
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Oppstilling av endringer i egenkapital – OBOS Forretningsbygg konsern 
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Oppstilling av kontantstrømmer – OBOS Forretningsbygg konsern 
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Note 1 – Regnskapsprinsipper og estimater 
 

OBOS Forretningsbygg konsern består av morselskapet OBOS Forretningsbygg AS med datterselskaper og 
investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Det sammendratte konsoliderte 
regnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all 
informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernets 
årsregnskap for 2016. Dette delårsregnskapet er ikke revidert. Som følge av avrundinger, kan det 
forekomme at tall og prosenter ikke summeres opp til totalen. 
 
Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må ledelsen foreta estimater og utøve skjønnsmessige vurderinger 
med forutsetninger av usikre størrelser. Disse representerer ledelsens beste skjønn på 
avleggelsestidspunktet for regnskapet, og kan avvike fra faktiske resultater. Det henvises til note 2 i 
konsernets årsregnskap for 2016 for ytterligere detaljer. 
 
Dette delårsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsprinsippene som fremkommer i årsregnskapet for 
2016.  
 

 

 

Note 2 – Investeringseiendommer 
 

 

 

 

Note 3 – Investeringer i tilknyttede selskaper 
 

Tabellen nedenfor viser en spesifikasjon av resultatførte beløp knyttet til investeringer i tilknyttede selskaper 
og felleskontrollert virksomhet: 

 

 

 

 
  



OBOS Forretningsbygg konsern  9 

Note 4 – Rentebærende gjeld 

 

 

Note 5 – Vesentlige transaksjoner og hendelser etter balansedagen 
 

Den 1. januar 2017 overtok EGD Property AS halvpartene av aksjene i det heleide datterselskapet Fanteria 
AS for et aksjevederlag på 28 millioner kroner. Selskapet har fra samme dato blitt innregnet som en 
investering i tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

Den 14. februar 2017 solgte konsernet alle aksjene i Vitaminveien 1 AS til Realkapital AS for et 
aksjevederlag på 286 millioner kroner. Eiendommen ligger på Storo i Oslo og har blitt klassifisert som 
investeringseiendom og innregnet til virkelig verdi. Transaksjonen medførte en uvesentlig effekt i 
konsernregnskapet i 2017. 

Den 17. februar 2017 solgte konsernet alle aksjene i Gårdpass AS til Vaktmesterkompaniet AS for et 
aksjevederlag på 37,6 millioner kroner. Grunnet nedskrivning av goodwill knyttet til dette selskapet i 2016 har 
transaksjonen medført en uvesentlig effekt i konsernregnskapet i 2017.  

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

Det heleide datterselskapet Ulven AS har inngått avtale om salg av eiendommen Persveien 26 til Ulven 
Eiendomsinvest II AS, et eiendomssyndikat satt opp av Arctic Securities AS, for et vederlag på 208 millioner 
kroner. Transaksjonen forventes gjennomført medio 2018. Eiendeler og gjeld tilknyttet Persveien 26 er i 
konsernets finansielle stilling per 30. juni 2017 klassifisert som holdt for salg. Transaksjonen forventes å ha 
en uvesentlig effekt på konsernregnskapet, da eiendommen innregnes løpende til virkelig verdi. 

Det heleide datterselskapet Ulven AS har inngått avtale om salg av eiendommen Selma Ellefsens vei 4 til 
Ulven Eiendom Holding AS for et vederlag på 65 millioner kroner. Transaksjonen forventes gjennomført i 
september 2017. Eiendeler og gjeld tilknyttet Selma Ellefsens vei 4 er i konsernets finansielle stilling per 30. 
juni 2017 klassifisert som holdt for salg. Transaksjonen forventes å ha en uvesentlig effekt på 
konsernregnskapet. 

Det foreligger ikke andre vesentlige hendelser etter balansedagen. 
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