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Som grunnlag for beregning av verdijustert 
egenkapital (VEK) i North Bridge Nordic 
Property AS (Selskapet/NBNP) 30. juni 
2008 er det foretatt eksterne, uavhengige 
verdivurderinger av Selskapets eiendommer 
av henholdsvis Newsec i Norge og Svefa i 
Sverige.

VEK beregnes ved at det fra summen av 
eiendomsverdiene, i henhold til verdivur-
deringene, gjøres fradrag for gjeld, og det 
korrigeres videre for netto arbeidskapital i 
konsernet, latent skatt og markedsverdi av 
finansielle instrumenter. VEK er således et 
estimat for aksjonærenes eierskap til de 
underliggende verdier i Selskapet. 

Beregningen viser en VEK per aksje på NOK 
1.664 per 30. juni 2008. Dette er tilnærmet 
uendret siden 31.12.2007. Siden Selskapets 
oppstart i oktober 2006 har VEK per aksje 
økt med 55,7 %.

De største endringspostene i VEK siden 
31.12.2007 er en netto reduksjon i eien-
domsverdier på NOK 13 mill. kombinert 
med en positiv kontantstrøm fra driften med 
NOK 11 mill. Sum negativ verdiutvikling 

VERDIJUSTERT EGENKAPITAL 30. JUNI 2008 

Tidspunkt  30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 31.12.2006 01.08.2006 

VEK per aksje (NOK) * 1 664 1 665  1 556 1 267  1 069

Avkastning siste periode (VEK) 0,0 %  7,0 %  22,8 % 18,5 % n.a.

Avkastning siden oppstart 55,7 %  55,7 % 45,5 % 18,5 % n.a.

VEK (NOK mill.) * 546  546 422 279 212

Netto emittert egenkapital (NOK mill.) 389 389 301 236 212

Antall aksjer 327 950 327 950 271 448 220 408 198 323

OPPSUMMERING
Økt avkastningskrav (yield) i første halvår 
2008 har i varierende grad ført til fallende 
eiendomsverdier totalt sett, både i Norge og 
Sverige. Økningen i avkastningskravet skyl-
des i grove trekk en kombinasjon av syklisk 
renteoppgang, uro i internasjonale bank- og 
kredittmarkeder samt økt risikopåslag, også 
kalt ”yield-spread”.

Effekten på eiendomsinvestorenes investerte 
kapital varierer i betydelig grad, og avhen-
ger blant annet av belåningsgrad. Videre vil 
investeringshorisonten til den enkelte investor i 
noen grad påvirke om man også bør ta hensyn 
til den løpende likviditets- eller substansrabatt 
(eller –premie) som børsmarkedet til enhver 

tid priser inn i aksjekursene på de børsnoterte 
eiendomsselskapene. Verdijustert egenkapital 
(VEK) er et estimat for aksjeeiernes eier-
skap til de underliggende verdier i selskapet, 
basert på eksterne verdsettinger av de fysiske 
eiendommene Selskapet eier. Det er for tiden 
lav likviditet i det fysiske eiendomsmarkedet, 
og verdsettingen er for øyeblikket derfor mer 
utfordrende enn tidligere.

Det synes å være rimelig konsensus i 
markedet om at vi vil oppleve redusert 
veksttakt både i den norske og svenske 
økonomien i nær fremtid, men dog likevel 
positive prognoser for vekst i årene frem-
over. På dette grunnlag tror vi at en eventuell 
videre økning i avkastningskravet (yield) ikke 

på eiendomsporteføljen siste halvår er til 
sammen NOK 39,3 millioner og reflekte-
rer en gjennomgående yieldoppgang på 
i snitt rundt 0,50 prosentpoeng. Dette har 
delvis vært motvirket av en positiv utvikling 
i leieinntekter på noen eiendommer, og da 
særskilt på Lyckebacken 5. Klostergata som 
ble overtatt i januar har også gitt et positivt 
bidrag til utviklingen i VEK. Kombinasjonen 
av forannevnte forhold gir en netto reduk-
sjon i eiendomsverdier til NOK 13 mill. første 
halvår 2008.

Det har vært betydelig markedsuro siden 
30.06.2008 som er dato for VEK bereg-

* Verdijustert egenkapital etter fradrag for forvaltnings- og suksesshonorar, basert på eksterne verdivurderinger 
30.06.2008.

primært vil komme som følge av en økning i 
det generelle rentenivået, men kan eventuelt 
forårsakes av fortsatt uro i kredittmarkedene 
med høyere kredittmarginer som følge, og 
økning i investorenes risikopremie. 

Leiemarkedet synes fortsatt relativt robust 
med en utflating i leiepriser siden nyttår. Det 
kan ikke utelukkes en nedgang i markeds-
leien etter lang tids oppgang, og dette vil 
kunne ha en negativ effekt på verdiutviklin-
gen over noe tid. Dersom man ser på kontor-
segmentet ser man at det med unntak av de-
ler av Oslo, fortsatt er et leienivå som i liten 
grad forsvarer nybygg. Dersom prognosene 
for vekst i økonomien inntreffer, taler dette 
mot et fall i kontorleiepriser på lengre sikt.

ningen over og dato for avleggelse av de 
eksterne verdivurderinger VEK beregningen 
bygger på. Eksempelvis har  lange norske 
renter falt med 0,50 prosentpoeng mens 
korte norske renter har økt 0,50 i perioden fra 
halvårsskiftet til 24. september 2008. 

For å illustrere sensitiviteten i Selskapets aksje 
er det foretatt en svært grov beregning av 
hvordan en gjennomgående yieldoppgang på 
0,50 prosentpoeng på hele Selskapets porte-
følje vil påvirke VEK per aksje. Alle andre ting 
like, tyder beregningen på en isolert reduksjon 
i VEK per aksje fra NOK 1.664 til NOK 1.468, 
tilsvarende en reduksjon på rundt 12 %.

MARKEDSKOMMENTAR
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MARKEDSKOMMENTAR

INVESTERINGSMARKEDET
Det er for tiden stor avstand mellom kjøpers 
og selgers prisforventning i markedet for 
næringseiendom, og få transaksjoner finner 
sted. Selgerne viser liten lyst til å selge til de 
lavere verdiene som typisk reflekteres i de 
fleste verdivurderinger etter rente- og yield-
oppgangen det siste året. Kjøperne er på sin 
side også avventende, og tror de vil få mer 
for pengene på et senere tidspunkt. Banke-
nes utlånsvilje er sterkt redusert den senere 
tid, noe som også påvirker aktørenes evne til 
å gjennomføre eiendomstransaksjoner.

Prisen på lånekapital er en sterkt medvirkende 
faktor til verdsettingen av eiendom. Graden 
av tilgang på lånekapital i markedet til enhver 
tid, påvirker videre aktørenes evne og vilje til å 
skape likviditet gjennom kjøp og salg.

Når det gjelder rentenivået i Norge har den 
korte renten, målt ved 3 måneders NIBOR, 
økt med rundt 0,70 prosentpoeng i løpet av 
første halvår 2008 mens den lange renten, 
målt ved 10 års swap-rente, har økt med 
rundt 0,40 prosentpoeng. 

Ser man på renteutviklingen fra 30. juni 2006 
frem til 1. september 2008, har den korte 
renten økt med rundt 3,4 prosentpoeng 
mens den lange renten har økt med 0,8 
prosentpoeng. Legg videre merke til i figuren 
over at den lange renten faktisk har falt med 
rundt 0,2 prosentpoeng de siste 15 måneder.

En eventuell økning i bankenes rentemargin 
vil også medføre en økt kostnad for det 

enkelte eiendomsselskap. De fleste banker 
har opplevd en økning i egne innlånskost-
nader og har søkt inndekning gjennom økt 
rentemargin der dette er mulig. Denne type 
renteøkning vil også reflekteres i et høyere 
yieldkrav.

Siste års økning i avkastningskrav (yield) 
på rundt 1,0 prosentpoeng kan derfor 
forklares med en ”forsinket” kompensa-
sjon for økte lange renter i første halv-
del av 2007, økt kredittmargin på lån, 
samt en økning i generelt risikopåslag 
(”yieldspread”). I svært grove trekk har det 
vært en tilsvarende utvikling i Sverige, med 
den forskjell at både lange og korte renter 
i Sverige ligger på et lavere nominelt nivå 
(0,75-1,50%). 

Dersom en eiendom er belånt med 70 %, 
vil en yieldøkning fra 6,5 % til 7,0 %, isolert 
sett føre til en reduksjon i verdijustert egen-
kapital på 23,8 %, på samme måte som 
en yieldnedgang vil kunne gi solid gevinst. 
Denne mekanismen forklarer nedgangen 
i verdier som de fleste eiendomsselska-
per har opplevd på børs den senere tid, 
og som også gjelder for ikke-børsnoterte 
selskaper. 

Faktorer som kan mildne eller forsterke 
effekten av en yieldoppgang er eksem-
pelvis effektiv belåningsgrad i eiendoms-
selskapene, endringer i markedsvilkår for 
nye leiekontrakter, grad av rentebinding, 
ledighetsgrad, vilkår for nye eiendomskjøp 
og fremdrift i utviklingsprosjekter.

FREMTIDSUTSIKTER
Etter den senere tids korreksjon i eiendoms-
markedet, vil investorer med fremtidstro på 
norsk og svensk økonomi kunne finne mer 
spennende investeringsmuligheter innen 
næringseiendom enn på lenge. Den såkalte 
yield-spreaden eller risikopremien for å 
investere i næringseiendom har økt vesentlig 
det siste året, dog fra et nivå som var lavt i et 
historisk perspektiv. 

Det kan likevel ikke utelukkes en ytterligere 
korreksjon i markedet i tiden fremover. Dette 
må holdes opp mot de mer langsiktige, po-
sitive prognosene for økonomisk vekst, som 
over en periode vil kunne sammenfalle med 
en rentenedgang. Det er ytterst vanskelig å 
spå om bunnen er nådd i denne syklusen, 
men eiendomsmarkedet vil etter hvert stabili-
sere seg, og vi har god tro på at investorene 
vil få betalt for å ta risiko over tid. 

KAPITAL OG INVESTORER
Ved utgangen av 2. kvartal 2008 hadde 
Selskapet innhentet brutto NOK 400 
millioner i samlet egenkapital fra rundt 
50 aksjonærer. Konsernet har en 
tilfredsstillende kapitalsituasjon med en 
likviditetsbeholding på NOK 116,6 mill. 
per 30.06.2008, og en egenkapitalandel 
på 51,1 %. I løpet av siste kvartal har 
lånemarginen økt noe på eksisterende 
lån, og det oppleves som mer krevende 
å etablere ny lånefinansiering.
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NBNP har investert i en portefølje på 9 
eiendomsprosjekter som vist i tabellen over. 
Klostergata ble overtatt på nyåret 2008 og 
Aqua Terra i Västra Hamnen, Malmø ble 
overtatt i februar 2008.

Avtjerna, Bærum (100 %); 
I tilknytning til tomten på Avtjerna vil første 
del av ny E16 motorvei fra Sandvika over 
Sollihøgda åpne våren 2009. Dette gjelder 
strekningen fra Vøyenenga (Wøyen) til Bjø-
rum som er på 5 km. Det henvises til Statens 
Vegvesen sine nettsider for mer informasjon 
om ny E16. For øvrig er den tidsplan som er 
etablert for tidlig fase strukturering av om-
rådet foreløpig skjøvet ett år frem i tid, med 
den konsekvens at tomteverdien er nedjus-
tert. Dette skyldes lav omsetningsaktivitet for 
nye boliger og generelt et økonomisk klima 
med lite nybygging. 

Utviklingen av Avtjerna er et langsiktig 
prosjekt som fordrer kommunal prioritering 
med blant annet utarbeidelse av en ny kom-
munedelplan for det aktuelle området, samt 
tilfredsstillende kommunikasjonsløsninger. 
Selskapet er av den oppfatning at tomten på 
Avtjerna egner seg godt til utvikling av mar-
kedstilpassede boligprosjekter som kan treffe 
etterspørselen fra et relativt bredt publikum.

Ole Bulls kvartalet, Sandnes (100 %); 
Det er en stabil og god status når det gjelder 
leietakersituasjonen i dagens bygningsmasse 
på rundt 6.000 m2. Eiendommens meget 
sentrale beliggenhet i en av Norges mest hur-
tigvoksende kommuner antas å bidra til dette. 

Selskapet arbeider for å realisere oppføring av 
et nybygg på rundt 21.500 m2 på eiendom-
men. Arkitektfirmaet Link Signatur er engasjert 
for å regulere eiendommer, og vil videre være 
arkitekt for den nye kvartalsbebyggelsen. 
Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune 
vedtok 20. august 2008 å legge regulerings-
planen for kvartalet ut til offentlig ettersyn, og 
planen kan sees ved søk på Sandnes kom-
mune sine hjemmesider. Arbeidet med å løse 
brukersiden er iverksatt, og det er utarbeidet 
skisser for den nye eiendommen som presen-
teres for mulige leietakere.

Malvik storsenter, Malvik (67 %); 
Kjøpesenteret på 15.000 m2 BTA i Malvik 
kommune nord for Trondheim er ferdig regu-
lert og prosjektert. Av hensyn til konkurranse-
situasjonen vil ytterligere prosjektinformasjon 
bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt. 

Malvik kommune med sine 12.388 innbygge-
re ligger i den hurtigvoksende aksen mellom 

Trondheim kommune (165.000 innbyggere) 
og Stjørdal kommune (27.000 innbyggere). 
Rundt 13.500 biler kjører forbi Sveberg 
daglig på E6 mellom Trondheim og Værnes 
lufthavn. Avstanden til de mest nærliggende 
kjøpesentre er i dag 13 – 18 km. 

Ferske tall fra SSB for 2007 viser at Malvik 
kommune har en årlig handelsomsetning per 
innbygger på ca. NOK 25.000, mens tilsva-
rende tall for Trondheim og Stjørdal er hen-
holdsvis NOK 87.000 og NOK 76.500. Malvik 
kommune har den høyeste gjennomsnittlige 
inntekten pr. innbygger i Trøndelag med NOK 
296.200. Høy snittinntekt per innbygger kom-
binert med antatt høy handelslekkasje, gir 
Malvik storsenter et meget stort potensial i å 
”ta hjem” betydelige deler av handelen som i 
dag finner sted utenfor kommunen. 

Innherredsveien, Trondheim (100 %); 
Eiendommen har rundt 1.900 m2 ledig 
areal etter at Næringsakademiet flyttet ut før 
kontraktsutløp på grunn av egen, økonomisk 
situasjon. Det er meget positiv fremdrift i det 
løpende utleiearbeidet, og det forventets 
inngått nye leieavtaler på større deler av det 
ledige arealet i løpet av andre halvår 2008. 
Arkitektfirmaet Arkiplan AS i Trondheim er  
engasjert for å ”løfte” nedre del av fasaden 

Eiendomsoversikt North Bridge Nordic Property AS - 30.06.2008

Eiendom Segment Land Sted
Bebygget areal 

BRA (m2)
Utvikling areal * 

BRA (m2)
Brutto areal 

tomt (m2)

Avtjerna Utviklingstomt bolig Norge Bærum 480 000 **

Ole Bulls kvartalet Utvikling næring/bolig - kontantstrøm Norge Sandes 6 200 21 500 4 870 

Malvik storsenter Utvikling kjøpesenter Norge Malvik 15 000 35 000 

Innherredsveien 7 Kontantstrøm næring Norge Trondheim 18 533 3 670

Trollåsveien 34-36 Kontantstrøm næring Norge Oppegård (Oslo) 10 263 10 424

Klostergata 46/48 Utvikling kontor/handel Norge Trondheim 6 000 2 800 

Lyckebacken 3 og 5 Kontantstrøm næring/utvikling Sverige Lund 77 165 237 741

Mejselgatan Kontantstrøm næring Sverige Vellinge 3 012 3 700

Aqua Terra Utvikling bolig/næring Sverige Malmø 6 800 2 712 

Sum 115 173 780 917

* Prosjektert, planlagt eller potensielt utbyggingsareal. ** Inkl. opsjon, rundt 1/3 av arealet.

EIENDOMSPORTEFØLJEN
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mot Innherredsveien, og gjøre inngangspar-
tiet mer iøyenfallende. Dette for å øke attrak-
tiviteten for eksisterende og nye leietakere.

Trollåsveien, Oppegård (100 %); 
Eiendommen fremstår som meget presenta-
bel etter at noe etterslep på vedlikeholdssi-
den er tatt igjen, men har fortsatt en ledighet 
på rundt 2.000 m2 (20 %). Det nye kjølean-
legget har hatt sin første driftssesong med 
godt resultat. Det arbeides fortløpende med 
å fylle de ledige lokalene.

Klostergata, Trondheim (67 %); 
Klostergata Holding AS inngikk  
21.01.2008 en lengre leiekontrakt med 
Rusbehandling Midt-Norge HF i Trond-
heim. Avtalen gjelder leie av lokaler i et 
planlagt nybygg på ca 6.500 m2 i Kloster-
gata 46-48/Schwachs gt. 3, der den nye 
“Trondheimsklinikken” skal holde til. Klinik-
ken skal inneholde et større felles fagmiljø, 
med blant annet en ny ungdomspost og et 
lærings- og mestringssenter. Den plan-
lagte rusklinikken har som mål å knytte 
forskning, utdanning og behandling tettere 
sammen og er lokalisert nært St. Olavs 
Hospital. I tillegg er intensjonen å leie ut 
det resterende av det planlagte nybygget 
til en dagligvarekjede. 

Nabovarsel ble sendt ut 20. august 2008 
og søknad om rammetillatelse ble sendt 
Trondheim kommune 10. September 2008. 
Med forventet byggestart i 1. halvår 2009 og 
en byggetid på ca.16 måneder, planlegges 
ferdigstillelse i annet halvår 2010. 

Aqua Terra i Västra Hamnen, Malmø (50 %);
Prosjektselskapet eier en tomt på 2.770 m2 
med byggetillatelse for et nybygg på 7.200 
m2 ved siden av Turning Torso, Malmøs 
mest profilerte eiendom. Turning Torso er et 
kombinert kontor og boligbygg. Initielt var 
Aqua Terra et rent boligprosjekt. Et vesentlig 
mer krevende marked for boligprosjekter, 
kombinert med økende interesse for kontorer 
i Västra Hamnen, har ført til at man i stedet 
arbeider for å realisere et kombinert bolig- 
og næringsprosjekt.  Forslaget er fremmet 
for Malmø kommune i tråd med dagens 

reguleringsplan, og trenger derfor kun en ad-
ministrativ godkjennelse.  Denne er forventet 
i slutten av september.

Begivenheter etter kvartalets slutt
Å&R Carton, som er nest største leietaker 
på Lyckebacken 5, har tegnet en ny kontrakt 
og leieperioden er forlenget med 3 år frem 
til 31.12.2014. Arealet er også økt med ca 
3.100 m2 til ca 16.400 m2, og det er noe 

økning i gjennomsnittsleien. Å&R Carton har 
kjøpt en opsjon på å leie ytterligere 4.500 m2.

Engangserstatningen fra en leietaker ved 
Lyckebacken i Lund med avtalt oppgjør i juli 
2008 er betalt i henhold til inngått avtale.

EIENDOMSPORTEFØLJEN

Ole Bulls gt.Mejselgatan

Trollåsveien

Innherredsveien
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LycKEBAcKEN 3 OG 5 (100 %)                   

Delmål i utviklingsarbeidet på Lyckebacken
• Konsolidere området gjennom kjøp av 
naboeiendom og derved tilnærmet dobling 
av ikke-utviklet råtomt til 100.000 m2.
• Sikre/forlenge eksisterende leiekontrakter; 
Oppfølgingen av eksisterende leietakere ble 
trappet vesentlig opp for å møte løpende lei-
etakernes behov. Kontrakter er reforhandlet, 
arealer er blitt omdisponert, flere leietakere 
har forlenget kontrakter og investert betyde-
lige beløp i nye maskiner og utstyr.  
• Utleie til nye leietakere; Arbeid mot større, 
solide leietagere med lange kontrakter er 
prioritert for å kunne forsvare og gjennom-
føre investeringer i oppgradering og reha-
biliteringer som samtidig bidrar til å høyne 
områdets profil.  

Fra industriområde til “business park”
Lund ligger i Skåne län (fylke) som har hatt 
høy økonomisk vekst de senere år. Som 
følge av leienivåer som i en del områder 
forsvarer nybygg, har det vært høy byggeak-
tivitet innen kontor- og produksjonssegmen-
tene. De siste 10 årene har mye av nybyg-
gingsaktiviteten innen næring skjedd nordøst 
i Lund. Lyckebacken kan tilby en vesentlig 
mer sentrumsnær lokalisering for fremtidige 
etableringer, beliggende bare rundt 1600 
meter sørvest for sentrum. 

Lyckebacken 3 og 5 ligger i et område som 
går under den offisielle betegnelsen Sødra 
Industriområdet. Det som for 50 år siden var 
et eksternt industriområde er nå blitt en in-
tegrert del av sentrale Lund. Området ligger 
i tilknytning til Klostergården boligområde 
som kanskje er Lunds største boområde.  
Avstanden inn til Lund sentrum er kort med 
både gang- og sykkelavstand.  Betydelige 
investeringer i sportshaller for både ishockey 
og håndball har vært gjort i Lunds idrettsom-
råde, som ligger overfor Lyckebacken 3 og 5 
mot nordøst.

Den langsiktige målsettingen er å utvikle Lyc-
kebacken 3 og 5 til både bolig- og nærings-
formål. Første ledd er å endre eksisterende 
bygningsmasse med tilstøtende tomt fra et 
industriområde til en “business park”.  Dette 
gjøres dels gjennom å introdusere leietakere 
som trenger en større andel kontorer enn de 
historiske leietakerne, men også gjennom 
å legge til rette for vekst for eksisterende 
leietakere.

I begynnelsen av 2008 ble det er fremfor-
handlet en ny leiekontrakt med hovedleieta-
ker Amcor som følge av salg av virksomhe-
ten i Lund til nye eiere og overføring inn i et 
nytt selskap, Flextrus AB. Amcor leide ved 
årsskiftet rundt 42.000 m2 mens Flextrus 
fra 1. juli 2008 leier 25.000 m2 av disse 
arealene. For å få fristilt 17.000 m2 fra inn-
gått kontrakt, har tidligere leietaker inngått 
avtale om å betale en erstatning som utgjør 
5 års leie og 3 års estimerte felleskostnader 
for de frigitte arealene. Leieinntekter ved 
nyutleie av de fristilte 17.000 m2 vil i sin 
helhet være Selskapets oppside, og det 
er allerede utleid en ikke ubetydelig del av 
disse lokalene. 

Försäkringskassan, en offentlig svensk lei-
etaker, har tegnet en 6 års kontrakt på 2.600 
m2 kontor i Lyckebacken 5., med estimert 
innflytting våren 2009. Det vil gjennomføres 
betydelig rehabilitering for den nye leietake-
ren som vil medvirke til å løfte kvaliteten på 
denne delen av Lyckebacken-eiendommen. 
Kontrakten er et gjennombrudd i arbei-
det med å rehabilitere og leie ut to større 
kontorbygg i nord-østre hjørne av eiendom-
men, som har stått ledig siden overtakelse i 
oktober 2006. 

Videre utvikling
Det er fortsatt mange utfordringer på Lyckebac-
ken som kan påvirke formål og utnyttelsesgrad 
når det gjelder fremtidig utvikling og oppføring 
av nybygg på eiendommen. Dette inkluderer 
et relativt nært beliggende renseanlegg i syd 
og luftspent høyspentledning i ytterkant av den 
vestlige delen av tomten. På den annen side ut-
gjør Lyckebacken 3 og 5 et tomteareal på rundt 
240.000 m2 bare 1600 meter fra sentrumskjer-
nen i en av Sveriges mest dynamiske byer. Mu-
lighetene er mange, og selv om utviklingen nå 
er inne i en meget positiv fase, vil det ta lengre 
tid å realisere eiendommens fulle potensiale.  
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Selskapets verdivurderere anvender flere 
metoder for å vurdere hver enkelt eiendom, 
og typisk konkluderes det med en verdi 
basert på en eller flere av følgende metoder; 
nettokapitalisert verdi, kontantstrømsverdi, 
teknisk verdi og arealverdi. Den endelige 
verdifastsettelsen for en eiendom skjer gjen-
nom en vekting av forannevnte verdimål, 
dog veier verdien som fremkommer etter 
nettokapitaliseringsmetoden og penge-
strømsanalysen normalt tyngst for kontant-
strømeiendommer.

Nettokapitaliseringsmetoden, eller verdset-
ting basert på ”netto yield”, fungerer i grove 
trekk som følger:

• Det etableres en brutto markedsleie for 
hele eiendommen basert på forventet mar-
kedsleie for de ulike utleiearealene eiendom-
men består av. 

• Det etableres en netto markedsleie hvor 
det gjøres fradrag for normaliserte eierkost-
nader i brutto markedsleie.

• Netto markedsleie kapitaliseres med en 
”yield-faktor” for å fastsette en verdi på 
eiendommen. 

Det gjøres eventuelt korreksjoner for å finne 
endelig kapitalisert verdi. De vesentligste 
korreksjonene kan være som følger:

1. Dersom faktiske leieinntekter avviker fra 
estimert markedsleie, neddiskonteres dif-
feransen for gjenværende leieperiode, og 
angis som overleie eller underleie, som kom-
mer til fradrag eller tillegg i eiendomsverdien.

2. I den grad anvendt markedsleie ikke er 
en ”as-is” leie, og det normale er at utleier 
påtar seg leietaker tilpasninger uten tillegg til 
angitt markedsleie, kommer dette til fradrag i 
beregningen.

3. Estimert fradrag for eventuell kortsiktig og 
langsiktig ledighet.

4. Eventuell ledighet mellom leieutløp på 
eksisterende leiekontrakter og ny leiekontrakt 
fratrekkes som leietap, dog diskontert til 
nåverdien av leietapet.

Metoden gir et estimert eiendomsverdi på 
beregningstidspunktet basert på de forutset-
ninger som legges til grunn. Forutsetningene 
evalueres for hver verdivurdering, og det er 
typisk endringer i netto yield (avkastnings-

krav), faktiske leieinntekter og utleiegrad, 
samt estimert markedsleie som fører til 
endringer i eiendommens verdi fra periode 
til periode.

Når det gjelder de eksterne verdivurderin-
gene av Selskapets eiendommer per 30. 
juni 2008, fremgår nøkkeltall i tabellen under. 
Faktisk årsleie er den årsleie som faktureres 
per 30. juni 2008 på rullerende årsbasis, 
mens Markedsleie er estimerte brutto lei-
einntekter, fullt utleid, beregnet ut fra dagens 
leienivå. Med utgangspunkt i Markedsleie, 
og etter fradrag for estimerte eierkostna-
der, beregnes en eiendomsverdi basert på 
angitte Netto yield under. I tillegg kommer 
eventuelle korreksjoner som angitt i punkt 1 
til 4 over. 

Den endelige verdifastsettelsen vil kunne 
skje gjennom en vekting av flere verdimål. 
Verdien som fremkommer etter nettokapita-
liseringsmetoden som beskrevet over (netto 
justert leie/netto yield), veier normalt tungt for 
kontantstrømeiendommer. Endelige verdi-
fastsettelse fra ekstern verdivurderer fremgår 
av kolonnen helt til høyre under.

Verdivurderinger kontantstrømeiendommer * - North Bridge Nordic Property AS - 30.06.2008

Eiendom Segment Valuta
Årsleie faktisk ** 

2008
Markedsleie ** 

2008
Netto yield *** 

markedsleie
Ekstern 

verdivurdering

Ole Bulls kvartalet Utvikling næring/bolig - kontantstrøm NOK mill. 3,7 3,9 7,75 % 43,0

Innherredsveien 7 Kontantstrøm næring NOK mill. 14,8 25,0 7,00 % 265,0

Trollåsveien 34-36 Kontantstrøm næring NOK mill. 6,1 9,5 8,50 % 83,0

Lyckebacken 5 Kontantstrøm næring/utvikling SEK mill. 28,2 36,3 9,60 % 263,0

Lyckebacken 3 Kontantstrøm næring/utvikling SEK mill. 2,1 2,1 7,40 % 20,5

Mejeselgatan Kontantstrøm næring SEK mill. 2,8 2,8 7,30 % 36,0

* NBNPs rene utviklingseiendommer inngår ikke i tabellen. Eventuelt utviklingspotensiale i kontantstrømeiendommene over verdsettes særskilt, og er ikke inkludert i tallet 
for “Ekstern verdivurdering”. ** Til fradrag fra brutto leie kommer eiers kostnader på eiendommen, dog faktureres felleskostnader leietakerne som tillegg. *** Netto yield i 
henhold til ekstern verdivurdering.
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Samlede inntekter for første halvår utgjorde 
MNOK 55,1 mot MNOK 30,0 i andre halvår i 
2007. Den kraftige økningen skyldes primært 
at konsernet har bokført en avtalt engangs-
erstatning fra en leietaker ved Lyckebacken i 
Lund med oppgjør i juli 2008. 

Konsernets samlede driftskostnader i første 
halvår 2008 utgjorde MNOK 33,8, en økning 
fra MNOK 29,9 tilsvarende periode i fjor. 
Driftskostnader inkluderer løpende driftskost-
nader på alle investeringseiendommer og 
honorar til Manager. 

Driftsresultat før verdiendringer på investe-
ringseiendommer utgjorde MNOK 21,2 for 
første halvår 2008, mot MNOK 0 tilsvarende 
periode i fjor.

Konsernets investeringseiendommer har i 
første halvår 2008 hatt en netto verdined-
gang på MNOK 20,0 mot en verdiøkning på 
MNOK 76,0 første halvår i 2007.

Økning i markedsrentene i NOK har medført 
at markedsverdien på selskapets finansielle 
instrumenter har hatt en positiv utvikling. I 
første halvår 2008 har dette gitt en resultatef-
fekt på MNOK 4,1.

North Bridge Nordic Property Konsern – Resultatregnskap

Tall i tusen NOK

1. halvår 2008 1. halvår 2007 2007

Driftsinntekter

Leieinntekter 54 969 26 417 60 750

Andre driftsinntekter 88 3 551 23

Sum driftsinntekter 55 057 29 968 60 773

Driftskostnad

Annen driftskostnad 33 841 29 473 57 164

Avskrivning driftsmidler 0 449 1 493

Sum driftskostnader 33 841 29 922 58 657

Driftsresultat før verdiendringer 21 216 46 2 116

Verdiendring investeringseiendommer -20 035 76 050 112 535

Driftsresultat 1 181 76 096 114 651

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 6 261 6 973 9 586

Annen finanskostnad 10 604 9 350 25 618

Resultat av finansposter -4 343 -2 377 -16 032

 

Resultat før skatt -3 162 73 719 98 619

Skattekostnad 5 095 3 815 4 241

Årsresultat -8 257 69 904 94 378

Årsresultat, majoritetens andel -5 270 69 980 94 378

Årsresultat, minoritetens andel -2 987 -76 0
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Konsernets resultat før skattekostnad i første 
halvår 2008 beløp seg til MNOK -8,3 mot 
MNOK 69,9 i fjor.

Konsernets samlede eiendeler ved utgan-
gen av andre kvartal 2008 utgjorde MNOK 
1 052,9  mot MNOK 1 033,1 ved utgangen 
av 2007. Av dette utgjør investeringseien-
dommer NOK 872,8 mot MNOK 832,9 pr. 
31.12.2007. Økningen skyldes hovedsakelig 
kjøpet av Klostergata i Trondheim og Aktern 
i Malmø. Selskapet hadde pr. 30.06.08 en 
likviditetsbeholdning (kontanter og øvrige 
plasseringer) på MNOK 116,6.

Konsernets langsiktige rentebærende 
nominelle gjeld var pr. 30.06.08 MNOK 461,1 
(MNOK 417,2). 

Konsernets egenkapital pr. 30.06.08 utgjorde 
MNOK 537,9 (MNOK 547,4), som tilsvarer en 
egenkapitalandel på 51,1 % (53,0 %).

North Bridge Nordic Property Konsern – Balanse

Tall i tusen NOK

30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Opsjon - eiendom 3 119 3 119 3 119 

Sum immatrielle eiendeler 3 119 3 119 3 119 

Varige driftsmidler

Investeringseiendommer 872 773 811 995 832 864 

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 24 562 23 162 24 562 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 0 5 282 4 560 

Sum varige driftsmidler 897 335 840 439 861 986 

Finansielle driftsmidler

Langsiktige fordringer 262 1 809 0 

Andre finansielle eiendeler 11 115 7 378 5 401 

Sum finansielle driftsmidler 11 377 9 187 5 401 

Sum anleggsmidler 911 831 852 745 870 506 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 4 523 4 343 1 230 

Andre fordringer 19 976 9 677 5 348 

Sum fordringer 24 499 14 020 6 578 

Bankinnskudd og kontanter 116 582 151 337 156 006 

Sum omløpsmidler 141 081 165 357 162 584 

Sum eiendeler 1 052 911 1 018 102 1 033 090 
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North Bridge Nordic Property Konsern – Balanse

Tall i tusen NOK

30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 163 975 271 448 163 975 

Overkursfond 30 032 32 832 30 029 

Annen innskutt egenkapital 196 770 89 315 196 770 

Sum innskutt egenkapital 390 777 393 595 390 774 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 143 261 153 548 156 508 

Minoritetsinteresser 3 883 36 69 

Sum opptjent egenkapital 147 144 153 584 156 577 

Sum egenkapital 537 920 547 179 547 351 

Gjeld

Utsatt skatt 28 940 12 706 23 845 

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 437 361 411 275 415 541 

Annen langsiktig gjeld 23 709 0 1 613 

Sum langsiktig gjeld 461 070 411 275 417 154 

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 140 0 0 

Leverandørgjeld 18 967 7 929 6 650 

Betalbar skatt 0 4 883 1 873 

Skyldig offentlige avgifter -1 776 -300 55 

Annen kortsiktig gjeld 6 650 34 430 36 162 

Sum kortsiktig gjeld 24 981 46 942 44 740 

Sum gjeld 514 991 470 923 485 739 

Sum egenkapital og gjeld 1 052 911 1 018 102 1 033 090 
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NyTT NETTSTED

Manager for selskapet, North Bridge Management  AS, lanserte nytt nettsted på 
ny publiseringsplattform medio september 2008. Nettadressen er den samme; 
www.northbridge.no. Under hovedmenyvalget Investorservice finnes et eget valg 
for North Bridge Nordic Property AS hvor blant annet alle kvartals- og årsrappor-
ter publiseres. I tillegg til informasjon om Managers øvrige tjenester og produkter, 
publiseres løpende North Bridge-relaterte nyheter på nettstedet.

Som en nytt og utvidet rapporteringstil-
bud til aksjeeierne i Selskapet inviteres 
det til telefon- og internettkonferanse 
som følger: 

Tirsdag 14. oktober kl. 16.00

Agenda for konferansen er gjennom-
gang av porteføljen med muligheter for 
spørsmål og svar samt gjennomgang av 
halvårsregnskapet for 2008.

Praktisk gjennomføring skjer per 
telefonkonferanse ledet av daglig leder 
i Selskapet, adm. dir. Eivind Devold. 
Samtidig med telefonkonferansen vises 

presentasjonsmaterialet på internett hvor 
spørsmål kan stilles skriftlig i eget vindu.

Rent teknisk er det ukomplisert å delta 
på konferansen. Deltakerne ringer et 
oppgitt telefonnummer, taster inn en 
kode, og er dermed pålogget telefonkon-
feransen. For å se på selve Powerpoint-
presentasjonen klikker deltakerne på en 
link som oversendes per e-post sammen 
med øvrig informasjon. Påmelding fore-
tas ved å fylle inn vedlagte skjema og 
sende per fax til 22 54 03 81, eller ved å 
sende tilsvarende kontaktinfo per e-post 
til konferanse@northbridge.no. 

Ola Mæhlum (53) har tiltrådt stillingen som CFO i 
manager for Selskapet, North Bridge Management 
AS. Mæhlum er utdannet siviløkonom fra NHH, og 
startet sin karriere som controller i Aker/Norcem. 
Mæhlum har bred kompetanse innen finans og 
økonomistyring etter blant annet 10 år som  

OTc-NOTERING OG TILBAKEKJØP AV 
EGNE AKSJER

NBNP er notert på OTC-listen i regi av Norges 
Fondsmeglerforbund. På ordinær generalfor-
samling i Selskapet 9. juni 2008 ble det 
enstemmig vedtatt å åpne for tilbakekjøp av 
egne aksjer, samt kjøp av aksjer i Selskapets 
største aksjonær, NP Eiendomsinvest AS. Det 
er per dags dato ikke foretatt kjøp av egne 
aksjer eller aksjer i NP Eiendomsinvest AS.

økonomidirektør i Ragnar Evensen (nå AF Gruppen) 
og CFO i IT Fornebu Eiendom Holding AS hvor han 
har vært ansatt siden 2002. 

INVESTORKONFERANSE PÅ TELEFON OG INTERNETT

Ny cFO I NORTH BRIDGE MANAGEMENT AS

Med vennlig hilsen
North Bridge Nordic Property AS/

North Bridge Management AS

(Sign.)
Eivind Devold

Adm. dir.
Oslo, 26. september 2008
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