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Basale er et tverrfaglig kompetansehus
med hovedfokus på å levere
forvaltnings- og rådgivningstjenester
av høy kvalitet til eiendomsselskaper,
investorer og investormiljøer engasjert
i næringseiendom. Vi forvalter over 2,5
millioner m2 næringseiendom i Norge,
Sverige og Danmark. I løpet av året vil
vi utfakturere leie og felleskostnader
for ca 2,5 mrd. kroner, og vi leverer
komplette årsregnskap for over 250
eiendomsselskaper.
Så langt i 2013 har Basale vokst
ytterligere, og er nå over 200 ansatte
fordelt på ingeniører, økonomer,
revisorer, regnskapsførere, advokater,
analytikere, meglere, driftsteknikere,
vaktmestere,
prosjektledere,
eiendomsutviklere og administrative
oppdragsledere. Vi har utvidet vår
tilstedeværelse nasjonalt gjennom
eierskapet i Portal-selskapene i
Nord-Norge.
Disse
selskapene,
lokalisert med hovedkontor i Tromsø
og avdelingskontor i Bodø, tilfører oss
knappe 300.000 m2 i forvaltningsareal.
Gjennom Portal-selskapene kan vi
tilby våre eksisterende kunder i Basale
ytterligere bistand i Nord-Norge, samt
at vår kompetanse og leveranseevne
blir godt mottatt av våre nye kunder i
regionen.
Vi er i disse dager i ferd med å etablere
vårt andre kontor i utlandet gjennom
stiftelsen av Basale Danmark AsP
med kontoradresse i København.
Dette kontoret vil sikre enda tettere
oppfølging av våre kunder og deres
eiendommer i København, samt gi oss
nyttig informasjon og kunnskap om
eiendomsmarkedet i Danmark.
Basale har som forretningsidé ”å
skape merverdi for bruker og eier av
næringseiendom gjennom å ta et
helhetlig ansvar for anskaffelse, bruk,
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utvikling og salg”. Dette er basis for
våre arbeidsrutiner, målsetninger og
kjerneverdier. Vår ambisjon er å være
best på det vår forretningsidé omfatter.
Vi har en klar vekststrategi for vår
virksomhet. Denne veksten vil skje både
innenfor eksisterende organisasjon,
men også gjennom ytterligere utvidelse
av geografisk tilstedeværelse, strategisk
samarbeid og utvikling av nye tjenester
og produkter. Alt det vi gjør skal bygge
opp om vår ambisjon om å være en av
Nordens ledende uavhengige aktører
innen forvaltnings- og rådgivningstjenester
til
næringseiendomsmarkedet. Det er derfor svært gledelig
at vi nettopp har inngått et partnersamarbeid med SINTEF Eiendom om
forvaltning av deres eiendomsmasse,
en
avtale
som
representerer
utfordringer og muligheter som vil
løfte vår leveranseevne ytterligere.
Gledelig er det også at gode kunder
som DNB Næringseiendom og Fortin
velger å fornye og utvikle sine avtaler
med Basale.
Basales omfattende portefølje av
eiendommer til forvaltning, samt
vår geografiske representasjon, gjør
at vi trolig innehar markedets mest
relevante base for nøkkeldata for de
fleste kategorier næringseiendom
og markedsområder. Vårt fokus
på kontinuerlig faglig utvikling og
forbedring av egen leveranse krever at
vi systematisk evaluerer og analyserer
tilgjengelige data. Det betyr at vi til
enhver tid har gode og oppdaterte
nøkkeltall, og en god forståelse av
hva som er ”beste praksis”. Denne
kunnskapen benyttes til å utvikle våre
egne ansattes kompetanse, samt
optimalisere egne disposisjoner og
leveranser.
Som den ledende aktør innen
forvaltning
av
næringseiendom

er en av våre oppgaver å bidra til
økt informasjon og kompetanse til
bransjen generelt. Vi ønsker derfor å
dele kunnskapen med øvrige aktører
og interessenter, blant annet gjennom
utgivelse av Basalerapporten.
Basalerapporten er forfattet av et
tverrfaglig team i Basale, hovedsakelig
fra våre rådgivningsavdelinger. Vi
bruker våre analyser, evalueringer og
kompetanse som grunnlag for å kunne
gi et godt supplement til de øvrige
analyse- og fagpublikasjoner som
finnes.
Tradisjonen tro presenterer vi i
juni-utgivelsen av Basalerapporten
nøkkeltall for eier- og felleskostnader.
I tillegg har vi i denne utgaven
avkastningskrav som tema. Som
gjesteskribenter denne gangen har vi
fått PwC Consulting ved Stian Gårdsvoll
og Alexander Farooq til å utdype temaet
«Verdivurdering av næringseiendom».
Vi
håper
denne
utgaven
av
Basalerapporten fanger din interesse.
Vår neste utgave av rapporten kommer
i desember 2013. Vi vil oppfordre
til å ta kontakt med vår avdeling for
finansiell rådgivning både med hensyn
til spørsmål vedrørende innhold i
vår rapport og ikke minst forslag til
forbedringer.
Vennlig hilsen

Hilmar Auran
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gjesteskribent i Basalerapporten
I denne utgaven av Basalerapporten har
vi valgt å belyse temaet avkastningskrav
innen næringseiendom. Valg av
avkastningskrav, og oppbygging av
dette, er sentralt innen verdivurdering
av næringseiendom. Vi er så heldige at
vi har fått partner Stian Gårdsvoll og
associate Alexander Farooq fra PwC
Consulting til å skrive en artikkel om
problemstillingene med metodevalg
i forbindelse med verdivurdering av
næringseiendom.

PwC tilbyr bransjerettede tjenester
innen revisjon, regnskap, rådgivning,
skatt og avgift til offentlige og privateide
virksomheter. PwC Consulting har et
bredt spekter med tjenesteområder, og
bistår selskaper med å finne effektive
løsninger og utarbeide strukturerte
prosesser for å nå nye mål. PwC har
1600 ansatte fordelt på 39 kontorer i
Norge, og 180.000 ansatte i 158 land på
verdensbasis.

Stian Gårdsvoll og Alexander Farooqs
artikkel om problemstillinger ved
verdivurdering av næringseiendom
finner du på side 12 i denne utgaven av
rapporten.

Om du ønsker å motta Basalerapporten før alle andre, og vil ha denne i
elektronisk form, kan du gå inn på www.basale.no og abonnere på Basales nyhetsbrev.
Du finner også tidligere utgaver av rapporten på vår nettside.
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AVKASTNINGSKRAV FOR NÆRINGSEIENDOM

Vi har i denne utgaven av Basalerapporten
valgt å gå litt dypere ned i teorien for det som
ligger bak avkastningskravet for investering i
næringseiendom.
Vurderingskriteriet for om en investering
bør gjennomføres er om prosjektet gir
en forventet avkastning som er minst
like høy som investors avkastningskrav.
Et avkastningskrav skal vise beste
avkastning en investor kan oppnå
på alternative investeringer med lik
risiko, og er derfor måleparameter
for den laveste avkastningen som bør
aksepteres for å investere i et prosjekt.

Et avkastningskrav
skal vise beste
avkastning en
investor kan oppnå
på alternative
investeringer med
lik risiko
Avkastningskravet som investor legger
til grunn vil variere etter hvor mye risiko
ulike investeringsalternativer innebærer.
Jo høyere risiko investor påtar seg, jo
høyere vil kravet til avkastning være.
Avkastningskravet
benyttes
som
diskonteringsrente for budsjettert
fremtidig
kontantstrøm
slik
at
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prosjektets verdi i dagens kroner (netto
nåverdi) kan estimeres. Eventuelt
beregnes
prosjektets
internrente
som så sammenlignes med investors
avkastningskrav. Internrenten tilsvarer
den renten som gir en nåverdi lik
null, dvs. den nåverdibetraktede
avkastningen prosjektet forventes å gi
i løpet av sin levetid. På bakgrunn av
dette bør følgende beslutningsgrunnlag
ligge til grunn:
BESLUTNINGSGRUNNLAG

•

•

Prosjekter
bør
vurderes
gjennomført hvis netto nåverdi
er lik eller større enn null. Ved
valg mellom ulike prosjekter bør
prosjektet med høyest nåverdi
gjennomføres (gitt lik risiko).
Prosjektet
bør
vurderes
gjennomført hvis prosjektets
internrente er lik eller større enn
avkastningskravet.

Et avkastningskrav består av risikofri
rente, risikopremie og eventuelt en
likviditetspremie. Inflasjon legges til
eller trekkes fra, avhengig om det er et
nominelt eller realavkastningskrav som
skal utledes. I investeringsanalyser og
verdivurderinger er det viktig å skille
mellom reelle og nominelle størrelser.
Det vil for eksempel si at hvis den

budsjetterte kontantstrømmen er
inflasjonsjustert må det også benyttes
et nominelt avkastningskrav.
VED BRUK, VALG ELLER
SAMMENLIGNING AV
AVKASTNINGSKRAV MÅ EN TA
STILLING TIL FØLGENDE PUNKTER

•
•
•

om avkastningskravet er med eller
uten inflasjon (nominelt eller reelt)
om avkastningskravet er før eller
etter skatt
om det er et avkastningskrav for
å måle avkastning på investert
egenkapital eller totalkapital

RISIKOFRI RENTE
Årsaken til at risikofri rente brukes
som basisrente i avkastningskravet
er at om en investering ikke gir en
høyere avkastning enn denne renten
vil det være mer rasjonelt å plassere
penger i risikofrie alternativer, som
for eksempel statspapirer eller
bankinnskudd. Som referanse for
risikofri rente i eiendomsinvesteringer
brukes ofte renten for statsobligasjoner
eller swaprenter. Ønskes det et
realavkastningskrav
må
inflasjon
trekkes ut fra referanserenten.
I
verdivurderinger
og
investeringskalkyler for langsiktig
kapitalplassering i næringseiendom
brukes ofte 10-års statsobligasjonsrente
eller 10-års swaprente. Den lange
renten er et produkt av forventninger
til gjennomsnitlige fremtidige 1-års
renter. Velges korte renter som
basis i avkastningskravet er disse
i og for seg «sikrere» estimater,
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men vil også medføre hyppigere
endringer i avkastningskravet som
kan skyldes tilfeldige variasjoner. For
den langsiktige investor er det derfor
nærliggende å tro at det er bedre med
en stabil og langsiktig basisrente hvor
tilfeldige variasjoner på sikt utjevnes.
For en eiendomsutvikler som etter
få år ønsker en realisasjon kan det
imidlertid være mer hensiktsmessig
å bruke kort til mellomlang swapeller statsrente, eksempelvis 1 – 5 år.
Også for leietakertilpasninger hvor
varigheten på leiekontrakten er relativt
kort kan det argumenteres for å bruke
en kortere basisrente. Poenget er at ved
valg av basisrente i avkastningskravet
bør en ta hensyn til bruksområdet, om
det er et langsiktig rentabilitetskrav
(jf. direkteavkastning for ferdigutviklet
næringseiendom), eller om det er
til bruk i en prosjektkalkyle hvor
prosjektets levetid er begrenset.

og bedriftsspesifikk risiko (også omtalt
som systematisk og usystematisk
risiko).
1) MARKEDSRISIKO
(systematisk risiko)
Markedsrisikoen
påvirker
lønnsomheten til alle selskaper,
grunnet generelle makroøkonomiske
svingninger og konjunkturendringer.
Et ferskt eksempel på dette er
finanskrisen fra 2008 som gjorde

Vår erfaring er imidlertid at den jevne
eiendomsinvestor ikke har en veldiversifisert
portefølje, og ettersom det norske
eiendomsmarkedet til dels er lite transparent,
lite likvid og mindre velfungerende enn
i større økonomier, mener vi at det for
næringseiendom i Norge i høyeste grad må
tas høyde for bedriftsspesifikk risiko
bankene tilbakeholdne på utlån seg i
mellom, og ut til kundene. Vilkårene for
utlån til næringseiendom ble da, i likhet
som for andre bransjer, vesentlig
dårligere og så godt som alle
utlån til næringseiendom har fått
oppjusterte marginer og strengere
krav til sikkerhet. Ettersom
næringseiendom tradisjonelt har
vært høyt belånt har dette også
påvirket bransjen mer enn enkelte
andre bransjer.
2) BEDRIFTSSPESIFIKK RISIKO
(usystematisk risiko)

RISIKOPREMIE
Prising av risiko kan gjøres enten
ved å korrigere budsjettert fremtidig
kontantstrøm for sannsynlige positive
og negative utfall, eller ved å legge
et risikopåslag i diskonteringsrenten.
Risikopremien
som
investor
krever for å ta på seg risiko i ulike
investeringer, består av markedsrisiko

dårligere beliggenhet og hvor det er
en lav etterspørsel etter lokaler fra
alternative leietakere, få en kraftigere
verdireduksjon enn hva det generelle
markedet for næringseiendom tilsier
hvis dagens leietaker avvikler sin
virksomhet. Det klassiske eksempelet
på dette er hjørnesteinsbedriften som
ikke lenger har livets rett og fraflytter en
stor eiendomsmasse med begrensede
muligheter for alternativ bruk.

Bedriftsspesifikke forhold kan gjøre at
verdien av et spesifikt investeringsobjekt
er mer eller mindre attraktivt enn hva
generelle markedssvingninger for en
bransje tilsier. Hvis en gårdeier for
eksempel signerer en stor leiekontrakt
på 20 år med en «trippel A» leietaker,
eller at det avdekkes et vesentlig
utviklingspotensial i eiendommen,
vil dette ha verdidrivende effekt
spesifikt for dette investeringsobjektet.
Motsatt vil en eiendom med

I henhold til finansteorien kan den
bedriftsspesifikke risikoen diversifiseres
bort ved at investor utligner risiko ved å
investere i bransjer og markeder med
negativ korrelasjon. På grunn av dette
forutsettes den bedriftsspesifikke
risikoen ikke å være relevant i
anerkjente
økonomiske
modeller
for estimering av avkastningskrav
(jf. kapitalverdimodellen). Teorien
sier med dette at investor ikke får
betalt for den bedriftsspesifikke
risikoen i sitt avkastningskrav. Vår
erfaring er imidlertid at den jevne
eiendomsinvestor
ikke
har
en
veldiversifisert portefølje, og ettersom
det norske eiendomsmarkedet til dels
er lite transparent, lite likvid og mindre
velfungerende enn i større økonomier,
mener vi at det for næringseiendom i
Norge i høyeste grad må tas høyde for
bedriftsspesifikk risiko.
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RISIKOPRISING I
KONTANTSTRØM ELLER
AVKASTNINGSKRAV?
Vi mener så mye som mulig av
den bedriftsspesifikke risikoen bør
tas høyde for i den budsjetterte
kontantstrømmen . Dette kan for
eksempel være endringer i leienivå,
ledighet og fremtidige påkostninger
for å opprettholde leienivå. Dette vil
gi en bedre dokumentasjon på de
forutsetninger som er tatt, samt at de
enkelte korrigeringene som er gjort er
bedre begrunnet enn om det legges på
et rentetillegg for disse risikofaktorene
i diskonteringssatsen. For eksempel vil
en for en eiendom som er preget av slit
og elde få et sikrere bilde av fremtidige
kostnader ved å la en bygningsingeniør
utarbeide oversikt over kommende års
rehabiliteringsbehov i stedet for å legge
på en prosentsats i avkastningskravet.

GENERELL RISIKOPREMIE VED
INVESTERING I EIENDOM

Eiendom med mindre attraktiv
beliggenhet og/eller utviklingsrisiko
vil normalt ha en større risikopremie
da en investor som investerer i slike
objekter tar høyere risiko. De høyeste
risikopremiene finnes sannsynligvis for
uregulerte råtomter hvor investor tar en
sjanse på utfall av fremtidig regulering,
samt generelt for eiendom i områder
med lav etterspørsel.

KREDITTRISIKO
Risikopremien skal kompensere for den
økte risiko en investor påtar seg ved å
investere i ulike typer eiendom kontra
alternativer med mindre risiko. Flere
empiriske studier viser at avkastning
fra eiendomsinvesteringer historisk

Så mye som mulig av den bedriftsspesifikke
risikoen bør tas høyde for i den budsjetterte
kontantstrømmen
I utgangspunktet bør risikotillegget
som legges i avkastningskravet, og
dermed gir en generell nedjustering
av forventningsverdiene i kontantstrømmen, kun gjenspeile den
systematiske
markedsrisikoen
som påvirker alle investeringers
kontantstrøm.
For eiendom bør dette risikotillegget
etter vår mening reflektere

•
•
•
•

den generelle risikopremien for å
investere i ulike typer eiendom.
eventuell kredittrisiko.
eventuell geografisk risiko/
likviditetspremie.
eventuell kontrakts-/konkursrisiko.

De to siste punktene; geografisk
risiko og kontraktsrisiko, vil ligge i
grenselandet mellom definisjonen for
systematisk og usystematisk risiko.
Dette forklares senere i artikkelen.
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Slike eiendommer defineres som
«prime yield» eiendom. Med «prime
yield» menes realavkastningskravet
for de mest attraktive eiendommene
beliggende i CBD området i større byer.

har ligget mellom avkastningen som
er oppnådd i obligasjonsmarkedet og i
aksjemarkedet.
En ferdig utviklet kontoreiendom
med lange kontrakter, høy teknisk
standard og svært god beliggenhet
(CBD), anslås å ha minimalt med
risiko. Ved kjøp av en slik eiendom
kan ikke investor vente seg en mye
høyere avkastning enn ved plassering
i statsobligasjoner. Slike eiendommer
omsettes for høye priser (lav yield) og
kalles gjerne for «obligasjonseiendom»
eller
«kontantstrømeiendom».
Risikofaktorer som kontraktsrisiko
og geografisk risiko anses som lave
da det alltid vil være høy etterspørsel
etter lokaler i eiendommen, og om
eiendommen skal selges vil det
være mange interessenter, så vel
internasjonale som nasjonale, som er
budgivere.

Tilbudog
etterspørselsbalansen
ved kjøp og salg av næringseiendom
er svært sensitiv for tilgang på
fremmedkapitalfinansiering og de vilkår
som til enhver tid er mulig å oppnå.
Et avkastningskrav for totalkapitalen
må ta høyde for at også forpliktelser
til kreditor blir ivaretatt. Bankenes
marginpåslag på pengemarkedsrente
eller swaprente, gitt normal oppnådd
gjeldsgrad
samt
eiendommens
kvaliteter og beliggenhet, mener
vi gir et fornuftig anslag for dette
risikopåslaget. I skrivende stund mener
vi intervallet ligger mellom 170 – 300
basispunkter.

GEOGRAFISK RISIKO /
LIKVIDITETSPREMIE
En eventuell likviditetspremie i
avkastningskravet skal kompensere
for investors risiko i mindre likvide
investeringer, det vil si hvis det kan bli
dyrt eller vanskelig å komme seg ut av
investeringen. Hvis vi relaterer dette
til eiendom er markedet for unoterte
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eiendomsaksjer vesentlig mindre
likvid i forhold til børsnoterte aksjer.
Et annet eksempel er når det kjøpes
eiendommer utenfor pressområder.
Geografisk risiko som da ofte
innkalkuleres
i
avkastningskravet
for en eiendom kan sammenlignes
med en likviditetspremie. I tillegg
er
kostnadene
i
forbindelse
med kjøp og salg av eiendom
relativt store. Dette taler for at det
i et avkastningskrav for eiendomsinvesteringer på generelt grunnlag bør
innkalkuleres en likviditetspremie.
Om det skal innkalkuleres en
likviditetspremie eller ikke vil også
variere etter type investor. En investor
som søker langsiktighet i sine
investeringer vil ha mindre behov for
en likviditetspremie enn en kortsiktig
investor, som for eksempel en
eiendomsutvikler.

KONTRAKTS-/KONKURSRISIKO
Næringseiendom har en relativt
forutsigbar inntektsside da det som
oftest brukes tidsbestemte leieavtaler.
Men selv med en lang leieavtale kan
det være risiko for bortfall av inntekter
før kontrakten utløper i form av
konkursrisiko eller at leietaker delvis
misligholder sine forpliktelser. Vi synes
derfor det er hensiktsmessig å rangere
ulike leiekontrakter slik at en leietaker
uten konkursrisiko (eksempelvis
en offentlig leietaker) ikke får
påslag for dette elementet, mens
det for mindre sikre leietakere
prises inn et risikopåslag i
diskonteringsfaktor som
reduserer kontantstrømmens
forventningsverdi. Samlet
risikopremie for

kontrakts-/konkursrisiko
blir dermed et vektet snitt av
leietakermassen i den spesifikke
eiendommen som vurderes.

IKKE PRIS SAMME RISIKO FLERE
GANGER
Det er viktig at samme risiko ikke
prises inn flere ganger, det vil si
både i budsjettert kontantstrøm
og i avkastningskravet. Hvis det i
budsjettert kontantstrøm for et bygg
er estimert en lav fremtidig leie og høy
ledighet på grunn av eiendommens
beliggenhet, kan det bli feil å justere opp
avkastningskrav/diskonteringsfaktor
mye på grunnlag av geografisk
beliggenhet. Dette fordi eiendommens
beliggenhet da allerede i stor grad
er priset inn i kjøpesum i form av en
lavere fremtidig kontantstrøm. Likevel
vil det utenfor pressområder være
mer krevende å avhende en eiendom
da det vil være færre interessenter for
slike objekter. Forhold knyttet til tilbud
og etterspørsel etter næringseiendom
med ulik geografisk beliggenhet er
vanskelig å budsjettere inn i den
enkelte eiendoms kontantstrøm.
Denne risikoen kan derfor være
hensiktsmessig å prise i form
av en likviditetspremie/
risikopremie i
avkastningskravet.
Det vil også være
tilfeller da
samme
risiko

prises i flere av
risikopåslagene
som legges i
diskonteringsrenten.
For eksempel vil den
generelle risikopremien
for å investere i eiendom
kunne inneholde likviditetsrisiko som
også er beskrevet som et eget punkt i
gjennomgangen ovenfor.

ULIKE TYPER AVKASTNINGSKRAV
Videre gir vi en kort beskrivelse av tre
sentrale begreper for å måle avkastning
som vi benytter daglig i vurderinger for
kjøp, salg og utvikling av eiendom.

YIELD
Yield uttrykker en eiendoms direkteavkastning i år 1. Altså avkastning målt
mot kjøpesum for eiendommen. Brutto
yield er direkteavkastning basert kun
på brutto leieinntekter, mens netto
yield er direkteavkastning på brutto
leieinntekter fratrukket eierkostnader,
dvs. netto leie. Sistnevnte begrep er
mest brukt. Kjøpes en eiendom for
en netto yield på 6 % betyr det altså
at eiendommens netto leie gir en
avkastning på 6 % av totalkapitalen
første driftsår (netto leie dividert på
kjøpesum).
Yield er et realavkastningskrav. Fra år 2
vil prisen på varer og tjenester reguleres
i henhold til konsumprisindeks. Men
ettersom også de fleste leiekontrakter
inflasjonsjusteres vil investor få
kompensasjon
for
fremtidige
inflasjon. Dette er årsaken til at
næringseiendom ofte refereres til som
en inflasjonssikret aktivaklasse. I et
verdivurderingsperspektiv vil derfor
en eiendom som har kontraktsfestet
at leien reguleres årlig med kun 50 %
av KPI isolert sett ha en lavere verdi
enn tilsvarende eiendom der leien
inflasjonsjusteres 100 %. Hvis leien
ikke inflasjonsjusteres fullt ut vil relative
driftskostnader (driftskostnader i
prosent av leie) være økende gjennom
leiekontraktens varighet.
Yield-kravet er egnet som en
kapitaliseringsfaktor når vi estimerer
markedsverdien for en eiendom.
Observert yield fra faktiske transaksjoner
gir oss et bilde på tilbuds- og
etterspørselssiden i eiendomsmarkedet
og er sentralt for hva vi tror en eiendom
vil omsettes for på nåværende tidspunkt.
Det er imidlertid ikke sikkert at dagens
markedsyield er et godt avkastningskrav
for den enkelte eiendomsinvestor. Ulike
investorsegmenter har forskjellige
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AVKASTNINGSKRAV FOR NÆRINGSEIENDOM

Næringseiendom
refereres ofte til som
en inflasjonssikret
aktivaklasse
TOTALAVKASTNINGSKRAV
I en prosjektkalkyle måles et prosjekts
avkastning, uavhengig av finansiering.
Det vil si at avkastningen for total
investert kapital kalkuleres og det
beregnes ikke renter og avdrag for
eventuelt låneopptak i budsjettert
kontantstrøm. Internrenten til kontantstrømmen indikerer da prosjektets
totalkapitalavkastning som skal dekke
avkastning til investor og forpliktelser
til bank.
Yielden som tidligere er beskrevet må
anses som et totalavkastningskrav
før skatt da den kun tar hensyn
til
totalkapitalen
(markedsverdi
eiendom) og driftsresultat før finans
og skatt (netto leie). Priser markedet en
ferdigutviklet eiendom til en yield på 6
%, tilsvarer det at aktørenes nominelle
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EGENKAPITALKRAV
I en egenkapitalkalkyle måles investors
avkastning på investert egenkapital. Det
innebærer at kontantstrømmen som
diskonteres er korrigert for finansielle
utbetalinger i form av renter og avdrag.
Internrenten, eller prosjektets nåverdi
som fremkommer av dette, viser
derfor den avkastningen investor får på
investert egenkapital.
Egenkapitalavkastningen er sensitiv
for gjeldsgraden i et eiendomsselskap.
Jo større andel gjeld, jo mer sensitiv
er kontantstrømmen for fremtidige
endringer i lånerenten. Høyere
gjeldsgrad innebærer altså større risiko
for investor. Men potensiell fremtidig
avkastning er dermed også vesentlig
høyere grunnet «gearing»-effekten
som oppnås ved en høy gjeldsandel i
prosjektet. Dette kan illustreres ved
bruk av en omformulert versjon av den
tidligere nevnte WACC- formelen:

I beregningen under illustreres gjeldsgradens påvirkning på egenkapitalavkastning
ved bruk av WACC- formel. Alle beregninger er før skatt.

Egenkapitalavkastning

For en eiendom med utviklingspotensial
trenger ikke observert yield i en
transaksjon gi noen god indikasjon
på markedets avkastningskrav for
eiendom, da det kan være individuelle
forventninger i fremtidig kontantstrøm
som ligger til grunn for kjøpesummen.
Yieldnivåer er dermed en implisitt faktor
som utledes av forventet utvikling i
markedsleier, rehabiliteringskostnader,
ledighetsprognoser etc.

En sentral formel for en teoretisk
utledning av avkastningskravet til
totalkapitalen er WACC («weighted
average cost of capital»), eller på norsk
– vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad:

AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL FØR
SKATT VED ULIK GJELDSGRAD

forutsetninger, og yieldnivåer forteller
oss lite om en eiendom er over- eller
underpriset i den spesifikke investors
perspektiv. Hvis en eiendom selges
for en netto yield tilsvarende 6 % kan
det ligge vesentlig risiko i fremtidig
kontantstrøm som gjør at dette
nivået på sikt ikke kan opprettholdes.
Alternativt kan en bestemt kjøper
verdsette en eiendom høyere enn
resten av markedet, for eksempel fordi
han har spesialkompetanse på utvikling
av denne type eiendom.

totalavkastningskrav for denne type
eiendom er 8,12 %, forutsatt en
inflasjon på 2 %. Denne omregningen
fra
realavkastning
til
nominell
avkastning kommer av følgende formel:

Andel egenkapital av total prosjektkostnad

FORUTSETNINGER
Forutsatt kjøpsyield

(realavkastning på totalkapitalen)

Forutsatt inflasjon
Omregnet nominell
avkastning på totalkapitalen
Gjeldsrente, nominell
Forutsatt salgsyield
ved realisasjon

6,00 %
2,00 %
8,12 %
5,00 %
6,00 %

Avdragsfrihet i hele investeringens løpetid
Alle beregninger før skatt

Figuren viser det teoretisk beregnede
egenkapitalkravet til investor ved ulik
egenkapitalandel når han kjøper og selger
en ferdigutviklet eiendom for en netto
yield på 6 %. Gitt dagens betingelser
hvor långiver normalt krever minst 30 %
egenkapital tilsvarer det et avkastningskrav
for egenkapitalen på ca. 15 %.

AVKASTNINGSKRAV FOR NÆRINGSEIENDOM

Denne teoretiske beregningen ved bruk
av WACC har imidlertid sine svakheter
da den forutsetter konstant gjeldsgrad
gjennom prosjektets levetid. I praksis
vil gjeldsgraden for et eiendomsselskap
være synkende da netto leie inflateres

og nominell verdi av gjeld er synkende
i fremtidige år. Likevel illustrerer den
godt hvorfor interessen for investering
i næringseiendom er avtagende når
bankene blir mer restriktive på kravet til
egenkapital.

FORUTSETNINGER
BTA, m2
Leie per m2
Eierkostnader per m2
Forutsatt kjøpsyield
Kjøpesum eiendom (netto leie kapitalisert)
Forutsatt inflasjon
Omregnet nominelt avkastningskrav på totalkapitalen
Gjeldsrente, nominel
Investert egenkapital
Forutsatt salgsyield ved realisasjon

5000 m2
1000 kr
180 kr
6,00 %
MNOK 68,83
2,00 %
8,12 %
5,00 %
30 %
6,00 %

«Bulletlån», gjelden nedbetales i sin helhet i år 5 - Alle beregninger før skatt
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REGNEEKSEMPEL:
IDENTIFISERING AV
AVKASTNINGSRENTER
Avslutningsvis
vil
vi
vise
en
enkel beregning hvor de nevnte
avkastningsrentene identifiseres i en
kontantstrømoppstilling. Eksempelet
tar utgangspunkt i kjøp av en
næringseiendom og realisasjon i år 5.

1 Kontantstrømmen er inflasjonsjustert
med 2 % hvert år og gir da en neddiskontert
internrente for totalkapitalen på 8,12 %.
Resultatet er det samme som vi får ved
bruk av den tidligere beskrevne formelen
for omregning mellom reell- og nominell
rente. Beregner vi realavkastningen på
samme kontantstrøm uten inflasjon
tilsvarer dette kjøpsyielden på 6 %.

KONTANTSTRØM FOR TOTALKAPITALEN FØR SKATT (ALLE TALL I 1000 NOK)

ÅR

0

Brutto leie
Eierkostnader
Netto leie
Kjøp av eiendom

1

2

3

4

5 202

5 306

5 412

5 520

-918

-936

-955

-974

-994

4 182

4 266

4 351

4 438

4 527

-68 333

Salg av eiendom år 5
Netto kontantstrøm
før finans og skatt

5

5 100

75 446
-68 333

4 182

4 266

4 351

4 438

79 972

2 Nå er kontantstrømmen korrigert for
låneopptak og finansielle utbetalinger og
vi får en nominell egenkapitalavkastning
på 14,63 %. Forutsetningen om 70 %
fremmedkapitalfinansiering gir altså
en nominell avkastning som er ca. 6,5
%-poeng høyere enn om investeringen
hadde blitt finansiert med 100 %
egenkapital.

IRR på totalkapitalen (nominelt) 8,12 %
IRR på totalkapitalen (realrente)* 6,00 %
* Pr = Pn-j / (1+j), hvor Pr = realrente, Pn = nominell rente, j = inflasjon

2

KONTANTSTRØM FOR INVESTERT EGENKAPITAL FØR SKATT (ALLE TALL I 1000 NOK)

ÅR

0

Netto kontantstrøm
før finans og skatt

-68 333

Opptak av lån

47 833

1
4 182

2

3

4 266

4 351

4
4 438

Avdrag

79 972
-47 833

Rentekostnader
Netto kontantstrøm
etter finans

5

-20 500

-2 392

-2 392

-2 392

-2 392

-2 392

1 790

1 874

1 959

2 046

29 747

Hvis vi benytter samme forutsetninger
og beregner oss frem til forventet
egenkapitalavkastning ved hjelp av
den omformulerte WACC formelen og
benytter gjennomsnittlig gjeldsgrad
i prosjektets levetid får vi en estimert
avkastning på 14,36 %. Forskjellen
mellom kalkulert internrente fra
budsjettert kontantstrøm og renten
beregnet med WACC tilsvarer ca 0,3
%-poeng og skyldes forutsetningen
i WACC om at gjeldsgraden må være
konstant i prosjektets levetid.

IRR på EK (nominelt) 14,63 %
IRR på EK (realrente) 12,39 %
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ÅRLIG DIREKTEAVKASTNING I EN EIENDOMSPORTEFØLJE

Odd-Arne Lande
Senior rådgiver
Basale AS

Tor Inge Våge
Senior rådgiver
Basale AS

ÅRLIG DIREKTEAVKASTNING I EN EIENDOMSPORTEFØLJE

Med utgangspunkt i artikkelen om avkastningskrav
har vi foretatt en undersøkelse i Basales
forvaltningsportefølje hvor vi har målt nominell
direkteavkastning på totalkapitalen fra
transaksjonstidspunkt og fram til og med 2012.
AVKASTNING PÅ
TOTALKAPITALEN
Utvalget består av 50 eiendommer
til en samlet opprinnelig kjøpspris
på NOK 8 mrd. Utvalget fordeler
seg på 75 % kontoreiendom og 25 %
handelseiendom. Beregningene er
årlig justert for løpende investeringer.
Beregnet avkastning tar ikke hensyn til
løpende verdiendringer til den enkelte
eiendommen. Det gjøres oppmerksom
på de begrensninger som ligger i

er sammenfallende med at det i
årene før finanskrisen var en høy
prisvekst på næringseiendom, og
transaksjonsprisene steg raskere enn
leieprisene. Forventningen til fremtidig
verdiøkning kan også ha drevet
transaksjonsprisene opp sammenlignet
med tidligere år, noe som underbygges
gjennom relativt store forskjeller
på direkteavkastningen i forhold til
investeringstidspunktet.

Utvalget viser at eiendomsinvesteringene
foretatt i perioden mellom 2000 og 2003 har
gitt den høyeste avkastningen
utvalget og den innvirkning det kan ha
for resultatet.
Figuren på neste side viser årlig nominell
avkastning på totalkapitalen fordelt
etter eiendommenes transaksjonsår.
Utvalget
viser
at
eiendomsinvesteringene foretatt i perioden
mellom 2000 og 2003 har gitt den
høyeste avkastningen. Videre er det
også interessant å se at investeringer
foretatt i 2006 og 2007 har gitt en
lavere avkastning enn investeringene
foretatt i 2008 og 2009 for de tre
årene de er sammenlignbare. Dette
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AVKASTNING PÅ
EGENKAPITALEN
Vi har med utgangspunkt i nominell
direkteavkastning på totalkapitalen
beregnet egenkapitalavkastningen for
det samme utvalget som beskrevet
tidligere. På samme måte som
fremstillingen av avkastningen på
totalkapitalen er ikke verdiendringer
av
eiendommene
inkludert
i
egenkapitalavkastningen. Avkastningen
som fremstilles grafisk er en ren
beregning med utgangspunkt i

totalavkastningen, og med gitte
forutsetninger knyttet til kapitalstruktur
og lånerente ved hjelp av WACC
som er gjort rede for i artikkelen om
avkastningskrav. Den årlige lånerenten
er basert på gjennomsnittlig 10-års
swaprente for de ulike årene,
samt observerte lånemarginer det
enkelte år for prosjekter som av
finansinstitusjonene er blitt vurdert
som gode.

Vedrørende kapitalstruktur er det
gjort forutsetninger om at kravet til
egenkapital i perioden 2007 - 2012 har
vært jevnt økende. Erfaringsmessig
var kravet til egenkapital for
næringseiendom
før
finanskrisen
inntraff langt lavere enn dagens
situasjon, og har i enkelte tilfeller vært
observert nede i 10 %. Vi erfarer at
bankene i dag har som utgangspunkt et
krav til egenkapitalandel på 40 %, men
at denne er avhengig av soliditeten
til prosjektet, aksjonærerene og
leietakerne. I våre beregninger ligger
forutsatt egenkapitalandel på 20 % - 35
%, der andelen har vært økende de siste
årene. Det er i beregningene med andre
ord ikke hentet ut faktiske kostnader
knyttet til ekstern finansiering for det

ÅRLIG DIREKTEAVKASTNING I EN EIENDOMSPORTEFØLJE

enkelte eiendomsselskapet som er med
i utvalget, og kun tatt hensyn til hva
som var «normalen» i markedet for det
enkelte år, både i forhold til gjeldsgrad
og kostnader på fremmedkapital.

Investeringer foretatt
i 2006 og 2007 har gitt
en lavere avkastning
enn investeringene
foretatt i 2008 og
2009
Det kan være store forskjeller
fra eiendom til eiendom både
med hensyn til gjeldsgrad og
fremmedkapitalkostnader da disse
variablene kan være påvirket av en
rekke andre faktorer enn «normalen»
i markedet på gitte tidspunkt. Dette
kan eksempelvis være ulik strategi med

hensyn til rentesikring. En eiendom
med rentesikring vil da typisk ha
lavere variasjon fra år til år i forhold til
kapitalkostnaden enn en eiendom med
flytende rente. Tidspunkt for inngåelse
av eventuelle rentesikringer vil også ha
stor innvirkning på kapitalkostnaden,
noe som ikke vil gjenspeiles i våre
estimat. Ulik strategi i forhold til risiko
vil også være av betydning for den
reelle egenkapitalavkastningen, og
egenkapitalandelen vil nødvendigvis
ikke svinge i forhold til hvordan
markedet er det enkelte år, men vil være
avhengig av blant annet tidspunktet
for kjøpet av eiendommen, eventuelle
investeringer / rehabiliteringsprosjekt,
selskapets risikoprofil etc.
Trendene mellom investeringer gjort på
ulike tidspunkt vil nødvendigvis være
identiske som for totalavkastningen gitt
forutsetningene som er lagt til grunn i
beregningene. Vi får med andre ord et
bilde som viser en høyere avkastning for
investeringer som er gjort i 2000-2003

AVKASTNING PÅ
TOTALKAPITALEN

Eiendom kjøpt
i perioden:

AVKASTNING PÅ
EGENKAPITALEN

Eiendom kjøpt
i perioden:

sammenlignet med resterende år,
samt at investeringer gjort i 2006-2007
gir en lavere avkastning enn resterende
år, noe som kan være med på å indikere
at transaksjonene som ble gjennomført
i 2006-2007 hadde lave yielder.

En høyere avkastning
for investeringer som
er gjort i 2000-2003
sammenlignet med
resterende år
Den grafiske fremstillingen viser for
egenkapitalen at avkastningen fikk
en nedgang i 2009, noe som skiller
seg ut fra totalavkastningen. For
transaksjonene gjort i 2006-2007
ser vi at egenkapitalavkastningen i
2009 var negativ gitt forutsetningene
som er tatt for utvalget. Lavere
avkastning i 2009 sammenlignet
med resterende år skyldes høyere
kostnad på fremmedkapitalen, og
for investeringene gjort i 2006 – 2007
vil en vesentlig høyere kostnad på
lånefinansiert kapital sammenlignet
med totalavkastningen, samt effekten
av gjeldsgraden, gi en negativ
egenkapitalavkastning.
Undersøkelsen
er
basert
på
50
eiendommer
i
Basales
forvaltningsportefølje der kjøpene
av eiendommene har skjedd over
en 10-årsperiode. Utvalget er derfor
begrenset og kan i så måte ikke
generaliseres,
men
resultatet
i
utvalget er uansett interessant med
tanke på at den observerte nominelle
direkteavkastningen på totalkapitalen
er vesentlig forskjellig for eiendommer
kjøpt
i
perioden
2000-2003
sammenlignet med eiendommer kjøpt
i 2006-2007, noe som indikerer hvilke
forventninger markedet hadde til
næringseiendom de ulike årene.
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Verdivurdering av næringseiendom
– det enkleste er ikke alltid det beste?

Som revisorer, konsulenter og transaksjonsrådgivere
møter vi i PwC ofte på ulike problemstillinger knyttet til
verdivurdering av eiendom, og vi har blitt utfordret av
Basale om å fortelle litt om disse problemstillingene.
Vi har tatt oss den friheten å ta et
teoretisk utgangspunkt for å drøfte
praksis vi observerer, blant annet fordi vi
ofte ser at det teoretiske grunnlaget for
analysene i enkelte sammenhenger er
svakt. Det er helt greit å gjøre praktiske
forenklinger i analysemetodikken så
lenge man er klar over hva man gjør,
hvorfor man gjør det og konsekvensene
av disse forenklingene. Vi opplever
relativt ofte at denne bevisstheten ikke
er helt på plass.

oljeselskapene ser ikke ut til å anvende
den kanskje beste og mest moderne
økonomisk teori.
Det er to vanlige måter å estimere
verdien på næringseiendom: yieldog nåverdimetodene, og som oftest
griper man til yieldmetoden for å
vurdere verdiene. Etter vår vurdering
gjøres nok dette for ofte, og fører til
at sentrale forhold ved en eiendom
ikke blir belyst i verdivurderingen.

Det er helt greit å gjøre praktiske forenklinger
i analysemetodikken så lenge man er klar
over hva man gjør, hvorfor man gjør det og
konsekvensene av disse forenklingene.
Vi opplever relativt ofte at denne bevisstheten
ikke er helt på plass.
Å gjøre forenklinger av en teoretisk
tilnærming er ikke en uvanlig
problemstilling
og
mange
har
sikkert lagt merke til debatten i
Dagens Næringsliv i etterkant av
innskjerpingene av oljebeskatningen.
Hovedlinjen i debatten er om politikken
skal utformes etter verdivurderingsteori
eller etter verdivurderingspraksis.
Og selv de mest ressurssterke
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Dette kan være renoveringsbehov,
leietakertilpasninger,
fremførbare
underskudd, optimistisk valg av yield
med mer. Merk også at Finanstilsynet
ikke anser yieldmetoden som egnet
for verdivurderinger under IAS 40 – og
påpeker i sin rapport mange av de

samme problemstillingene ved allmenn
praksis som vi peker på.
La oss først diskutere de eventuelle
sammenhengene
mellom
yieldmetoden og den kanskje bedre
teoretisk begrunnende nåverdimetoden

Yieldmetoden
er et enkelt og ofte brukt verktøy for
å anslå verdien på næringseiendom.
Kort oppsummert går metoden ut
på at man typisk dividerer netto
leieinntekter (leieinntekter fratrukket
eierkostnader
eks.
avskrivninger)
på en yield for å anslå verdien på
eiendommen. Eksempelvis vil et
næringsbygg med en netto leieinntekt
på 10 millioner kroner per år og et
yieldkrav på 6 % etter denne metoden
ha en estimert eiendomsverdi på
ca. 166 millioner kroner.

Nåverdimetoden
er forankret i klassisk finansteori
som sier at en
eiendel er verdt
nåverdien

av
forventede
fremtidige
frie
kontantstrømmer denne eiendelen
genererer. I beregningen av fri
kontantstrøm vil for en næringseiendom
leieinntekter, vedlikeholdskostnader,

http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Aktuelt_vedlegg/2010/4_kvartal/Verdsettelse_av_investeringseiendom.pdf
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som påløper naturlig ved å eie og

tid, noe som av naturlige årsaker kan
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Yield-metoden på multippelform
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GJESTEARTIKKEL

REGNEEKSEMPEL:
KONSEKVENSEN AV
REINVESTERINGER.
Den
andre
tolkningen
av
yield-metodikken
kommer
frem
ved å sammenligne ligning (3) med
ligning (2) (Gordons formel). Ligning
(3) er i prinsippet en reell variant
av Gordons Formel for en uendelig
geometrisk vekstrekke der veksten,
g, utgjør realveksten og settes til 0.
Dette betyr at yieldmetodikken kan
tolkes som en uendelig annuitet der en
resultatstørrelse før skatt diskonteres

investeringsbehovet. Videre mister
man effekten av kortsiktige forskjeller
mellom to næringseiendommer, som
for eksempel tilfeller der man har
inngått gunstige utleieavtaler; selv
om leieinntekter utover markedsleie
ikke kan vedvare i uendelig tid kan
disse vedvare i en begrenset periode,
noe som er vanskelig å fange opp i
en yield-betraktning uten å justere
for dette. Med andre ord gjøres det

Tolkningene tydeliggjør, når de sees i
sammenheng med nåverdimetoden, noen
ytterst praktiske problemer knyttet til den
alminnelige bruken av yieldmetoden.
med et avkastningskrav før skatt. Det
betyr at den samme problematikken
som den første tolkningen gjør seg
gjeldene. For å få sammenfallende
verdier må forholdet mellom fri
kontantstrøm (også etter investeringer)
og nettoleie sammenfalle med
forholdet mellom reel WACC og yield;
i tillegg må vi anta at det ikke vil være
realvekst i nettoleie fra og med dagens
dato.
Denne
tolkningen
er
vanskelig
å rettferdiggjøre ut fra praksis
da det i liten grad observeres
konsistens mellom yield som et reelt
avkastningskrav til totalkapitalen før
skatt og de avkastningskrav som kan
beregnes med basis i børsnoterte
næringseiendomselskaper.
Begge
tolkningene
tydeliggjør,
når de sees i sammenheng med
nåverdimetoden, noen ytterst praktiske
problemer knyttet til den alminnelige
bruken av yieldmetoden. Forskjellen
mellom reell WACC og yield, og
mellom nettoleie og fri kontantstrøm,
kan være betydelig fra én eiendom
til en annen. Det samme gjelder for

14

implisitt vesentlige forutsetninger i det
øyeblikket man anvender yieldmetoden
med nettoleie i telleren, slik det er
vanlig.
Disse implisitte forutsetningene blir
ytterligere problematisk ved at det ofte
er vanskelig å få en god begrunnelse
for valg av nettopp yield. Det er for
eksempel langt fra Namsos til Royal
Albert Hall i følge Åge, men det er
ikke alltid det ser slik ut når det settes
yield i en enkel verdivurdering av
næringseiendom.

Vi antar at vi eier et næringsbygg
som disponerer 10 000 m2. Vanlige
leiekontrakter har løpetid 5 år.
Gjennomsnittlig
leietakertilpasning
utgjør 3000 kr/m2, mens markedsleien
er 2000 kr/m2. Eierkostnadene utgjør
15 %. Riktig yield antas å være 7 %.
For enkelthets skyld antar vi at det ikke
betales skatt, og at yield sammenfaller
med et avkastningskrav beregnet etter
beste praksis for bruk i nåverdimetoden.
Vi antar at leietakertilpasningene
kommer ved leieperiodens start, mens

er relevant informasjon å ta inn i
Regneeksempel: Konsekvensen av reinvesteringer.
Regneeksempel: Konsekvensen av reinvesteringer.
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er
viktig
å
tenke
over
hva
en
verdivurdering
skal brukes til, og hve
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2
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næringsbygg
som
har
løpetid
5 år.
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2
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er damarkedsleien
viktig at beslutningstakerne
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For enkelthets skyld antar vi at det ikke betales redskapene
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antar
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forutsetninger.
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koster
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atendrede
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praksis
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bruk i nåverdimetoden.
Vi antar kommer
at leietakertilpasningene
kommer
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prosjekt,
det er dastart,
viktig atHva
be
mens leieinntektene
forfaller
vedfor
periodens
slutt.rominndeling?
Første investering
om eventuelle
5 år, når første
utleiekontrakt
etter beste
praksis
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at leietakertilpasningene
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nye
krav
til energiøkonomi?
mens
leieinntektene
forfaller
ved
periodens
slutt.
Første
investering
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om
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år,
når
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utleiekontrakt
avsluttes.
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VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM

Yield

rominndeling? Hva koster eventu
Tre anbefalinger for (litt) bedre verdivurderingspraksis
vi får 30 % ledighet i 2 år?
243
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leieinntekter
regnes
ut
å anvende
Vi tør driste oss frempåvedved
å
beregnet
yielden - og hv
Vi forenkler nåverdiberegningen ved
konsekvensen av å bruke en eksplisitt
oppsummere
med tre
anbefalinger
leieutvikling, eierkostnader,
ledighet
og
leietakertilpasninger.
å bruke separasjonsprinsippet: for å
modellering av kontantstrømmene
som ville forbedret dagens verdifastsette nåverdien av investeringer som
fremfor å bruke en (for enkel)
vurderingspraksis hos mange aktører:
kommer hvert 5 år anvender vi et 5-årig
yieldbetraktning. De fleste gårdeiere
3. Lag alltid sensitivitetsan
avkastningskrav i Gordons Formel.
ville nok si at en investering på 30 MNOK
1 Gjør metodevalget dittleieutvikling,
eksplisitt
eierkostna
Nåverdien av netto leieinntekter regnes
hvert 5. år er relevant informasjon å ta
og begrunn metodevalget i hvert
Om forfatterne
ut ved å anvende Gordons Formel med
inn i vurderingen
av eiendommen.
tilfelle, husk å beskrive for deg selv
et ettårig avkastningskrav. Nåverdien
de forenklingene du da reelt sett gjør
av leiertakertilpasninger utgjør ca. 75
VERDI FOR HVEM?
og potensielle
konsekvenser
av disse
Stian Gårdsvoll, Partner i PwC
Consulting,
samfunnsøkonom
fra NTN
Det er viktig å tenke over hva en
forenklingene.
Om forfatterne
MBA fraskal
NHH.
9 års
med verdivurdering,
prosjektvurderinger
verdivurdering
brukes
til,erfaring
og
hvem som er brukeren. Det påvirker
2 Sett forutsetningene dine like eksplisitt:
hvilken relevant informasjon brukeren
Hvordan har
du beregnet
WACC, Partner i PwC C
Gårdsvoll,
Farooq, Associate
i PwC Stian
Consulting,
Master i finans fra L
har. Alexander
Ofte er verdivurderingen
et
eventuelt hvordan har du beregnet
beslutningsgrunnlag, for et kjøp
fradenNHH.
yielden - og MBA
hvorfor er
gruppen9avårs erfaring me
eller for et prosjekt, og det er da
sammenligningsobjekter du har valgt
viktig at beslutningstakerne forstår
riktig?
Alexander Farooq, Associate i P
premissene og mekanikken i analysen.
Det viktigste redskapene vi da har
3 Lag alltid sensitivitetsanalyser
er å (1) omtale forutsetningene og
for de viktigste forutsetningene,
begrensningene eksplisitt, og (2) å
typisk avkastningskrav/yield,
simulere konsekvensene av endrede
leieutvikling, eierkostnader, ledighet og
3
forutsetninger.
Hva koster det å skifte
leietakertilpasninger.
Vi kan også anta at investeringer
vil komme jevnt hvert år. Sannheten
ventilasjonsaggregater? Hva koster
Forholdet
mellom
nåverdien
av
utjevnede
investeringer og bulkvise in
det å endre rominndeling? Hva koster
eventuelle
nye
krav
til
energiøkonomi?
slik:
3
Hva skjer om leienivået faller 20 %,
Vi kan også anta at investeringe
eller om vi får 30 % ledighet i 2 år?

Forholdet mellom nåverdien av u
Vi kan også anta at investeringer vil komme jevnt hvert år.slik:
Sannheten vil sannsynligvis
(

)

ligge en plass i mellom. Forholdet mellom nåverdien av utjevnede investeringer og
bulkvise investeringer hvert n-te år og kan beregnes slik:

I regneeksempelet utgjør dette:

I regneeksempelet utgjør dette:

(

)

I regneeksempelet utgjør dette:
Som betyr at utjevnede investeringer i nåverdi er 15 % høyere enn bulkvise investeringer
hvert
5 år.betyr at utjevnede investeringer i nåverdi er 15 % høyere
Som

enn bulk

Som betyr at utjevnede investerin
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Basale har mange års erfaring med forvaltning av eiendom. Vi kjenner til utfordringer og problemstillinger
som oppstår på dag til dag basis i livssyklusen for en eiendom. Ved valg av forutsetninger og nøkkeltall
i verdivurderingen benytter vi oss av vår egen database som inneholder over 2,5 millioner kvadratmeter
næringsareal som igjen genererer mange erfaringstall og eiendomsopplysninger. I tillegg benytter vi oss av
vår tverrfaglige kompetanse med eiendomsspesialister innen ulike fagfelt. Vi mener dette sikrer kvaliteten i
forutsetningene for kontantstrømanalysen som igjen øker nøyaktigheten på verdiestimatet.
I kontantstrømanalysen neddiskonteres en
budsjettert kontantstrøm som inneholder følgende
hovedkomponenter:

Omfanget av en verdivurdering varierer etter
oppdragsgivers behov, men kan grovt skilles i
følgende:

•

Enkel finansiell verdivurdering:

•
•

•
•
•
•
•

Dagens kontrakter, samt antatt markedsleie
på fremtidig nyutleie/reutleie og ledig areal.
Eventuell leietakertilpasning/rehabilitering for
å oppnå markedsleie.
Eventuell ledigtid for areal der kontrakt
utløper, samt generell påregnelig
langtidsledighet.
Forutsatt årlig inflasjon og antatt årlig
leieregulering i prosent av inflasjon.
Eventuell forventet realvekst i inntekter og
kostnader.
Normaliserte årlige driftskostnader.
Ekstraordinære oppgraderinger for bygg som
må utføres for å opprettholde normal drift.
Antatt sluttverdi etter budsjettert periode,
neddiskontert til dagens nåverdi.

Basert på nøkkelopplysninger og erfaringstall med
formål om å gi en indikativ verdi. I vurderingen
foretas kun gjennomgang av mest nødvendig
dokumentasjon og det benyttes nøkkeltall fra
sammenlignbare eiendommer i Basale sin forvaltnings-portefølje.

Dyptgående finansiell, teknisk og juridisk
verdivurdering:
Omfattende verdivurdering hvor vi gjennomfører
befaring på eiendom sammen med en av våre
erfarne eiendomsingeniører, samt foretar
en juridisk og finansiell gjennomgang av
leiekontrakter og annen relevant dokumentasjon.

KONTAKT
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Kai Helge Sundlisæter

Senior rådgiver Tlf.: 73 80 66 93 / 924 31 735

E-mail.: kai.helge.sundlisaeter@basale.no

Tor Inge Våge

Senior rådgiver Tlf.: 73 80 66 96 / 456 36 438

E-mail.: Tor.Inge.Vage@basale.no

Odd-Arne Lande

Senior rådgiver Tlf.: 73 80 66 18 / 911 39 396

E-mail.: odd.arne.lande@basale.no
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Basales rådgivningsavdelinger kan bistå med å utarbeide et beslutningsgrunnlag som avdekker
markedsmessige, finansielle, tekniske og juridiske forutsetninger for din eiendom. Det settes da sammen en
dedikert gruppe av eiendomsspesialister for aktuelle fagfelt som analyserer dagens situasjon og utarbeider
en strategi med formål om å optimalisere eiendommens avkastning. Som grunnlag for hvilke tiltak
som anbefales legges alltid oppdragsgivers retningslinjer i forhold til risikoeksponering og økonomiske
rammebetingelser til grunn. Den ferdige rapporten vil gi oppdragsgiver et solid beslutningsgrunnlag for
hvilke strategiske grep som bør gjennomføres.
I forretningsplanen vil hovedpunkter som utredes
nærmere for eksempel være:
•
•
•
•
•
•

Dagens kontantstrøm og eiendomsverdi «as is».
Leiekontrakter og annen relevant
dokumentasjon.
Markedsvurdering eiendom og beliggenhet.
Teknisk vurdering – tilstand, begrensninger
og muligheter.
Forslag til ulike prosjekter/tiltak som øker/
opprettholder totalavkastning.
Eventuelle skattemessige/avgiftsmessige
konsekvenser av foreslåtte tiltak.

Resultatene rangeres i forhold til avkastning og
risiko, og oppsummeres til slutt i en anbefalt
strategi som er forsvarlig og
i henhold til eiendommens
og eiers risikoprofil og
økonomiske bæreevne.
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Alle opplysninger som fremkommer, samt forslag til
prosjekter, sammenstilles i en kontantstrømbasert
simuleringsmodell. Her analyseres fremtidige
økonomiske konsekvenser for foreslåtte tiltak og
måler disse mot dagens situasjon «as is».

KONTAKT
Kai Helge Sundlisæter

Senior rådgiver Tlf.: 73 80 66 93 / 924 31 735

E-mail.: kai.helge.sundlisaeter@basale.no

Tor Inge Våge

Senior rådgiver Tlf.: 73 80 66 96 / 456 36 438

E-mail.: Tor.Inge.Vage@basale.no

Odd-Arne Lande

Senior rådgiver Tlf.: 73 80 66 18 / 911 39 396

E-mail.: odd.arne.lande@basale.no

17

Basale

FORRET

En eie
eller dendom kan
eller be n kan i fre ha et større
ofte ko slutningstamtiden få utfpotensial en
nsekve
ordring
ker kan
n hva
og risiko
da
ns
. I tilleg utredning ha en mageer med å op gens kontan
som gje
prettho
g må en på hva uli følelse
tstrøm
nnomfør
es tilfredorientere ke tiltak vilpå hva riktiglde dagens innog avkastn
Strategis
ing til
tjenin
sstiller seg om de innebær e grep og
ke gre
dette.
optimali
til enhv e med he veivalg g. Eiendomeier tilsier,
p
er tid gje nsyn på vil være,
sbesitt
av eiend serer driftsom kan gjø
lde
og
res
ne kra investering men mang er
om
faller
for å
men me leienivå
v og for
ler
er,
skrifter avkastning
instaninn under da d tanke på, til mer omhente ut po
ser me
gens reg
tensialet
og at tilt
alternati fattende
potensie
d formå
ule
pr
ak
ka
v
os
br
rin
n
jek
lle kont
uk. De
gs
t kan væter som kavære alt fra
antstrøl om å endrplan, eller de
m.
re tilstre n innebær mindre
e gjelde
t kan væ
tiltak
e en
kkeli
BASALE
nde reg
re
uleringhensiktsmes g å gjennomtransforma som
Basale
føre tilt sjon
hvis de sig å arb
ak
eid
tte be
har ove ble etablert
grenser e mot offen som
r 200 eie i 1990 og
ndoms
er Norge
eiendom tlige
Basale
eksperter
s
mens
med spestørste frittstå
20 års forvalter i dag
erfa

2013 |
FR

- 01

FINAN

Nøkkeltall – Felleskostnader

Tor Inge Våge
Senior rådgiver
Basale AS

Nøkkeltall – Felleskostnader

Nøkkeltallene for felleskostnader er oppdatert
fra Basalerapporten 1. halvår 2012 basert på
felleskostnadsavregninger for regnskapsåret 2012 fra
bygg i Basales portefølje.

Nøkkeltallene er fordelt på et vektet areal.
Dette betyr at det ikke er byggenes brutto
areal som legges til grunn, men det areal
som kostnadene reelt sett fordeles på.
Eksempelvis kan dette være aktuelt for
arealer som kjeller, lager og innvendig
parkering som typisk vil ha en lavere
vektlegging enn for eksempel ordinære
kontorlokaler, eller ledige arealer som
typisk ikke vil ha samme energiforbruk
eller behov for avfallshåndtering som
lokaler som er i bruk.
Alle nøkkeltall er eksklusiv merverdiavgift.
Intervallet som er utarbeidet for de
ulike kategoriene inneholder 60 % av
eiendommene i utvalget.

18

Felleskostnadene har totalt sett økt i vårt utvalg.
Energikostnadene er noe lavere enn fjorårets nøkkeltall.
Dette gir en lavere andel energikostnader av totale
felleskostnader sammenlignet med 2011.
kategori				

felleskostnader 2012

Avgrensning
Vi har holdt eiendommer i vår portefølje
som har ekstremt lave energikostnader
utenfor beregningsgrunnlaget. Dette
indikerer at leietakerne har egne
energiabonnement
som
holder
energikostnader knyttet til fellesareal
nede på et kunstig lavt nivå og av
den grunn ikke er sammenlignbar
med de andre eiendommene, samt
at det vil gi et feilaktig bilde på
gjennomsnittlige energikostnader i
porteføljen. Videre er felleskostnader
knyttet til heis/rulletrapp, kantine,
senterledelse, sentermarkedsføring og
administrasjonspåslag holdt utenfor
nøkkeltallene.

Utvalget
Nøkkeltallene er basert på et utvalg på
52 eiendommer som har et totalt samlet
areal på ca 302 000 m2. I gjennomsnitt er
byggstørrelsen i utvalget på ca 5 800 m2.

gj.sn./M2

lav

høy

LØPENDE DRIFT/vaktmester			

45

26

-

65

KOMMUNALE AVGIFTER			

15

5

-

21

AVFALLSHÅNDTERING			

15

6

-

33

EL.KRAFT/OLJE/FJERNVARME/FJERNKJØLING	

112

63

-

155

VAKTHOLD				

8

2

-

18

BRANNVERN / INTERNKONTROLL		

15

7

-

21

TELEFON / OVERFØRING			

2

1

-

3

RENHOLD					

30

11

-

49

SKADEDYR					

0

1

-

1

ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER		

7

2

-

13

VVS					

15

7

-

24

UTENDØRS				

12

5

-

20

BYGNINGSMESSIGE REPERASJONER		

3

1

-

9

REKVISITA / DRIFTSMATERIELL			

2

0

-

3

BEPLANTNING INNENDØRS			

0

0

-

3

STØTTEFUNKSJONER				

3

1

-

24

TOTALE FELLESKOSTNADER			

283

202

-

352

Nøkkeltall – Felleskostnader

Nøkkeltall 2012
Sammenlignet med nøkkeltallene for
2011 (Basalerapporten 1. halvår 2012)
har de aller fleste kostnadselementer
hatt en liten økning eller er tilnærmet
uendret i 2012. Unntaket er el.kraft/
olje/fjernvarme/fjernkjøling som i våre
utvalg har hatt en redusert kostnad per
m2. Dette er et resultat fra vårt utvalg,
og vi skal være forsiktig med å trekke
noen generaliserende konklusjoner
på grunnlag av dette, men noe av
begrunnelsen til dette kan være at
spotprisutviklingen på strøm fra 2011
til 2012 var sterkt synkende, samt at
snittprisen på fastkraft og nettleie for
Basale sin portefølje var lavere i 2012
enn i 2011.

Felleskostnadene
har
totalt
sett økt i vårt utvalg. Energikostnadene er noe lavere enn
fjorårets
nøkkeltall.
Dette
gir en lavere andel energikostnader av totale felleskostnader
sammenlignet med 2011.

Telefon/overføring
Skadedyr
Rekvisita / driftsmateriell
Beplantning innendørs
Støttefunksjoner
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Nøkkeltall – EIERkostnader

Tor Inge Våge
Senior rådgiver
Basale AS

Nøkkeltall – EIERkostnader

Nøkkeltallene for eierkostnader er oppdatert fra
Basalerapporten 1. halvår 2012. De oppdaterte
nøkkeltallene er basert på årsregnskap fra 2012 fra
bygg i Basales eiendomsportefølje.

20

Basale gjennomfører benchmarking
etter forespørsel fra oppdragsgivere
og vil i slike tilfeller alltid benytte en
referanseportefølje som er mest mulig
lik objektene vi ønsker å måle.
Eiers andel felleskostnader og eventuell
eiendomsskatt og festeavgift er holdt
utenfor nøkkeltallene. Nøkkeltallene
inneholder ikke aktiveringer.

Nøkkeltall 2012
Vi definerer eierkostnader som de
driftskostnadene gårdeier ikke får
viderefakturert leietaker i form av
felleskostnader. Grensesnittet for hvilke

Vi henviser til Basalerapporten 1.
halvår 2012* for definisjoner og
diskusjon knyttet til de enkelte
kostnadselementene i eierkostnaden.

kategori				

eierkostnader 2012

Avgrensning
Vårt utvalg er kun basert på
kontoreiendommer.
Statistikkgrunnlaget som er benyttet
består av 57 eiendommer med totalt
areal på 554 000 m2. Gjennomsnittlig
bygningsstørrelse i utvalget er 9 700 m2.
47 % av eiendommene er lokalisert i
Oslo, mens resterende andel ligger
spredt i resten av landet.
I tabellen oppsummeres resultatene
for de 57 eiendommene som er med i
utvalget. 70 % av eiendommene ligger
innenfor vist intervall.
Vi
gjør
oppmerksom
på
at
nøkkeltallene fra Basale er påvirket av
stordriftsavtaler. Dette betyr at noen
kostnadselementer kan være lavere
enn hva en enkelt eiendomsbesitter
kan oppnå ved innkjøp. Videre er
også noen av kostnadselementene
påvirket av betydelige investeringer
i
forvaltningssystemer
for
å
strømlinjeforme daglig administrasjon
og oppfølging av eiendommene.
Nøkkeltallene må derfor sies å være
en indikasjon på kostnadsnivåer ved
profesjonell forvaltning.
Nøkkeltallene
er
beregnet
per
kvadratmeter BTA. Enkelte varer og
tjenester egner seg imidlertid lite å
måle på denne måten. Eksempelvis vil
ikke revisjon eller juridiske kostnader
ha noen direkte sammenheng med
eiendommens størrelse.

kostnader som kan belastes leietaker
vil selvfølgelig variere og avhenger
av hva som er beskrevet i den enkelte
leiekontrakten. Eksempelvis vil det
være forskjeller for hvordan utleier og
leietakers vedlikeholdsplikt reguleres i
leiekontraktene.
På samme måte som i Basalerapporten
1. halvår 2012 har vi splittet opp
eierkostnadene i tre elementer;
«Prime» eierkostnad, total eierkostnad
ekskl. «asset management» og total
eierkostnad inkl. «asset management».
Nøkkeltallene fra 2012 viser totalt sett
en liten økning på alle tre nivåer.

gj.sn./M2

lav

høy

Vedlikehold (innvendig og utvendig)		

72

16

-

214

Forsikring				

9

6

-

13

Revisjon					

3

1

-

9

Administrasjon / forvaltning		

36

24

-

75

Andre driftskostnader			

10

0

-

16

Megling / utleie				

9

5

-

37

Juridiske honorarer			

2

0

-

10

Honorar konsulenter (arkitekt byggeledelse etc.)

17

3

-

46

Asset management			

33

8

-

165

Total kvadratmeterkostnad

191

113

-

297

* Du finner alle tidligere utgivelser av basalerapporten på www.basale.no

NØKKELTALL – EIERKOSTNADER

«PRIME» EIERKOSTNAD
PR. KVADRATMETER

1

REELL EIERKOSTNAD
PR. KVADRATMETER

2

Vårt utvalg viser en kostnad på 130 kr per m2 knyttet til vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre
driftskostnader. Dette er kostnadselementer som ofte benyttes i teoretiske beregninger for eierkostnadsnivå. Dette anses
som et minimumsnivå da faktisk eierkostnad for utvalget inkluderer flere kostnadselementer. Oppsummert er våre nøkkeltall
for eierkostnader for de ulike nivåene:
•
•
•

130 kr/m2 («prime» eierkostnad)
158 kr/m2 (total eierkostnad ekskl. «asset management»
191 kr/m2 (total eierkostnad)
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Presentasjon av avdelinger i Basale

Hovedkontor
Hilmar Auran
Adm. direktør
Basale AS

Basale AS har hovedkontor i Trondheim. I tidsriktige og moderne lokaler på Solsiden er vi lokalisert sammen med OBOS
Eiendomsforvaltning. Hovedkontoret består av konsernledelse, samt at sentrale stabsfunksjoner som servicesenter, finansiell
rådgivning, juridisk avdeling, markedsavdeling og personal- og kvalitetsledelse er lokalisert her.
All regnskaps- og økonomiforvaltning i vår virksomhet er sentralisert til hovedkontoret, slik at inklusive våre kolleger fra region
Midt-Norge og OBOS huser vi totalt 75 personer.

E-mail: hilmar.auran@basale.no | Mobil: +47 924 53 053 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

Regionskontor Trondheim
Per-Tore Støen
Regiondirektør Region Midt-Norge
Basale AS

Region Midt-Norge ledes av Per-Tore Støen fra vårt hovedkontor i Trondheim. Kontoret består av til sammen 27 personer, hvorav 15
av disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente økonomer,
ingeniører og næringsmegler.
Fra kontoret administreres totalforvaltning av eiendommer i Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark.

E-mail: per-tore.stoen@basale.no | Mobil: +47 918 32 997 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

Regionskontor Oslo
Peter A. Jacobsen
Regiondirektør Region Sørøst
Basale AS

Vårt kontor i Oslo representerer det største operative miljøet, og består totalt av 50 personer. Vårt datterselskap Basale Drift som
forestår drift- og servicetjenester består av 23 ansatte.
Kontoret består av et tverrfaglig eiendomsmiljø innen teknisk forvaltning, asset management, næringsmegling og andre
rådginvningstjenester. Vi har nå flyttet inn i nyrenoverte og moderne lokaler tilrettelagt for fortsatt vekst og utvikling i Møllergt.
39. Kontoret i Oslo ledes av regiondirektør Peter Jacobsen.

E-mail: peter.jacobsen@basale.no | Mobil: +47 414 32 972 | Besøksadresse: Møllergata 39, 0179 OSLO
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Regionskontor Bergen
Ole Kristian Johannessen
Konstituert Avdelingsleder
Basale AS

Avdelingskontoret i Bergen består av 6 personer, hvorav 3 personer er driftspersonell ute på eiendommene i tillegg til innleid
kvalifisert driftspersonell. Avdelingen består av et tverrfaglig miljø med god og flerårig kompetanse innenfor teknisk forvaltning,
eiendomsutvikling, driftstekniske tjenester, oppdragsledelse/porteføljeforvaltning, administrativ forvaltning, senterledelse og
næringsmegling.
Fra avdelingen administreres totalforvaltning av eiendommer i Hordaland og Sogn & Fjordane, totalt ca. 95.000 m². Avdelingen
jobber i team, og har tett samarbeid med regnskap/økonomi/finans/juridisk avdeling på Hovedkontoret i Trondheim. Avdelingen
er samlokalisert i nye lokaler sammen med OBOS i Bergen sentrum.
E-mail: ole.kristian.johannessen@basale.no | Mobil: +47 915 53 433 | Besøksadresse: Øvre Ole Bulls Plass 1, 5012 BERGEN.

Regionskontor Stavanger
Arne Tårup
Avdelingsleder
Basale AS

Avdelingskontoret i Stavanger har fått Arne Tårup som ny avdelingsleder fra 1.5.2013. Kontoret består av til sammen 20 personer,
hvorav 10 av disse er driftspersonell ute på eiendommene og 3 er ansatt i Kaph Næringsmegling hvor Basale eier 51%. Vi har
etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente administrative og tekniske forvaltere, samt næringsmeglere,
rådgivere og driftspersonell.
Fra kontoret utføres forvaltning og rådgivning til eiendommer på Sør-Vestlandet.
Vi er lokalisert i flotte lokaler i Auglendsmyrå 17B
E-mail: arne.tarup@basale.no | Mobil: +47 959 89 231 | Besøksadresse: Auglendsmyrå 17B, 4016 STAVANGER

Basale Sverige AB
Ulf Attebrant
VD
Basale Sverige AB

Basale Sverige AB har ansvar för Basales svenska verksamhet där 30 personer arbetar. Vi förvaltar kommersiella fastigheter i
främst Stockholm, Norrköping och Göteborg. Ulf Attebrant leder verksamheten från kontoret i Stockholm.
I Sverige erbjuder vi totalförvaltning inklusive asset management, koncern-/bolagsadministration och driftstjänster i egen regi.
Ibland våra kunder återfinns internationella fonder, banker, kommuner och institutionella investerare.

Mail: ulf.attebrant@basale.se | Mobil: +46 70 379 1818 | Besöksadress: Kungsgatan 50, gårdshuset, 4tr, S-111 35 STOCKHOLM
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Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle
behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et
bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m.
Samlet forvaltningsportefølje er på ca. 2.500.000 kvm med en samlet verdi på
ca NOK 30 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø og Stockholm, med totalt
over 200 ansatte. Basale er et heleid datterselskap av OBOS.

Basale AS
Besøksadresse:
Beddingen 10
7014 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen
7484 Trondheim
Telefon: 06760

Hilmar Auran
Administrerende direktør
Telefon: 73 80 66 02

Ole Kristian Johannessen
Konstituert Avdelingsleder Bergen
Telefon: 915 53 433

Rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon: 73 80 66 03

Inger Eriksen
Konsernadvokat
Telefon: 73 88 66 31

Per-Tore Støen
Regiondirektør – Region Nord
Telefon: 73 80 66 07

Sverige:
Basale Sverige AB
Ulf Attebrant
VD
Telefon: +46 70 379 1818

Peter Jacobsen
Regiondirektør – Region Sør / Øst
Telefon: 414 32 972
Arne Tårup
Avdelingsleder Stavanger
Telefon: 959 89 231

Neste utgave av Basalerapporten kommer
ut i desember 2013.

www.basale.no

- Et selskap i OBOS-konsernet

