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SAMMENDRAG

ENDEliG VEK-BEREGNiNG PR. 30.06.2015

Det ble gjennomført en utdeling til aksjonærene i juni 2015 på 
NOK 3,0 per aksje.

Verdijustert egenkapital (VEK) per 30.06.2015 er beregnet 
til NOK 114,8. Justert for utdelingen på NOK 3 er dette en 
oppgang på 1,7 prosent for halvåret. i lys av at Selskapet 
nærmer seg planlagt realisasjon minnes det om at 
aksjonærenes samlede gjenværende utbetalinger ikke 
nødvendigvis er lik beregnet VEK. 

Selskapets eiendom i Eslöv (Sverige) ble solgt per 
30.06.2015. Selskapets andre eiendom i Sverige, Trelleborg, 
er for salg gjennom lokal eiendomsmegler. Det foreligger 
konkret kjøpsinteresse for NBOs portefølje samlet sett og 

Styret har dette til vurdering. Parallelt gjøres forberedende 
tiltak og prosesser dersom det velges å videreføre prosessen 
med salg av enkelteiendommer.

Driftssituasjonen er god for Sømmegården, innherredsveien, 
Sandvika Kino og til dels for Trelleborg. Nevnte eiendommer 
har for tiden lav ledighet og en svært god kontantstrøm. 
Trekanten og Trollåsveien har en høyere ledighet enn hva som 
historisk sett har vært normalt, men sistnevnte eiendom er i 
bedring. Spesielt positivt er det at SF Kino signerte ny 15 års 
leieavtale med Sandvika Kino i august.

Verdiutviklingen for eiendomsporteføljen var samlet sett 
positiv i første halvår 2015.

Samlet VEK er redusert med MNOK 1,9 i perioden 01.01-
30.06.2015 og utgjør MNOK 206,5 pr. 30.06.2015. Justert 
for utdelingen til aksjonærene i første halvår 2015 på NOK 3 
per aksje er samlet VEK økt med MNOK 3,5. VEK pr. aksje er 
beregnet til NOK 114,76 pr. 30.06.2015, en reduksjon på 0,9 
% siden 31.12.2014. Justert for utdelingen er VEK per aksje 
økt med 1,7% siden årsskiftet.

Endringen i VEK i perioden fordeler seg hovedsakelig som 
følger;

•	 Utdeling	til	aksjonærene	med	MNOK	5,4.
•	 Netto	reduksjon	i	eiendomsverdier	på	MNOK	3,6	etter	

investeringer på MNOK 6,6, hvorav noen eiendommer har 
økt sin verdi (herunder Sandvika Kino og innherredsveien) 
mens noen eiendommer har redusert sin verdi 
(Sømmegården).

•	 En	eiendom	er	solgt	(Esløv	i	Sverige)	til	eiendomsverdi	10	
MSEK og innebærer en reduksjon i VEK på MSEK 1. 

•	 Resterende	endring	på	MNOK	8,1	relaterer	seg	i	hovedsak	
til netto resultatposter.

Som grunnlag for beregningen av VEK pr. 30.06.2015 
er det foretatt eksterne, uavhengige verdivurderinger av 
Selskapets eiendommer av Newsec i Norge og Sverige. For 
Sømmegården er det i tillegg innhentet verdivurdering fra 
DNB Eiendom for sammenligning og kontroll. Gjennomsnittet 
av verdsettelsene fra hhv Newsec og DNB er anvendt for 
Sømmegården. VEK beregnes ved at det fra summen 
av eiendomsverdiene, basert på verdivurderingene, 
gjøres fradrag for gjeld, og det korrigeres videre for netto 
arbeidskapital i konsernet, latent skatt og markedsverdi 
av finansielle instrumenter. VEK er således et uttrykk for 
aksjonærenes eierskap til de underliggende verdier i 
Selskapet.

Merk at endelig utbetaling til aksjonærene som følge av exit 
gjennom salg av enkelteiendommer eller samlet aksjesalg må 
påregnes å bli noe lavere enn beregnet VEK. Bakgrunnen for 
dette er til dels at omkostninger knyttet til salgsprosessene 
ikke hensyntas i beregningen av VEK, men også at det 
ikke nødvendigvis oppnås salgspriser som tilsvarer 
verdivurderingene. 

Selskapets egenkapital i konsernregnskapet (i henhold til 
iFRS regnskapsstandard) kan avvike fra beregningen av VEK 
over på grunn av ulik metodikk på enkelte områder. 

Tidspunkt 

VEK/
aksje 

(NOK)

VEK/aksje 
(NOK) inkl.  

utdeling1)

Endring VEK/
aksje siste 

periode1)

Endring 
VEK/ 

aksje siden 
oppstart1)

03.10.07 95,60 95,60 n.a. n.a.

31.12.07 107,80 107,80 12,8 % 12,8 %

30.06.08 94,17 94,17 -12,6 % -1,5 %

31.12.08 74,05 74,05 -21,4 % -22,5 %

30.06.09 74,38 74,38 0,4 % -22,2 %

31.12.09 91,04 91,04 22,4 % -4,8 %

30.06.10 97,44 97,44 7,0 % 1,9 %

31.12.10 106,73 106,73 9,5 % 11,6 %

30.06.11 115,01 115,01 7,8 % 20,3 %

31.12.11 105,46 107,96 -6,1 % 12,9 %

30.06.12 97,77 100,27 -7,3 % 4,9 %

31.12.12 93,22 98,72 -1,6 % 3,3 %

30.06.13 105,07 110,57 12,7 % 15,7 %

31.12.13 110,52 116,02 5,2 % 21,4 %

30.06.14 113,34 118,84 2,6 % 24,3 %

31.12.14 115,80 121,30 2,2 % 26,9 %

30/06/15 114,76 123,26 1,7 % 28,9 %

1) Justert for utdeling på NOK 2,5 pr. aksje i 2011, NOK 3,00 i 2012 og NOK 3 i første 
halvår 2015.
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EiENDOMSOPPDATERiNG

Trekanten Trondheim

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 14.789

Antall leietakere 50

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14) 72 % (71 %)

Det er en liten bedring i utleiegraden fra forrige rapportering 
og til 30.09.2015. Markedet for utleie av næringseiendom i 
Trondheim er fortsatt relativt krevende grunnet ferdigstillelse 
av flere nybygg. Tilbudssiden har således økt uten at 
etterspørselen har økt tilsvarende. ledigheten i Trondheim 
og i næringsområdet rundt Trekanten er over 10 prosent. Det 
påregnes at det krevende markedet vil vedvare og at det vil ta 
tid å normalisere ledigheten.

Foreløpige målinger av de nye ventilasjonsanleggene 
indikerer vesentlige innsparinger hvilket kommer både utleier 
og leietakerne til gode. 

Det er på nytt avdekket vanninntrenging i fasaden og 
utbedringsarbeidet har på enkelte områder vist svakheter. 
Utførende	entreprenør	vil	søke	å	gjennomføre	utbedringer	i	
den forbindelse med utgangspunkt i garantistillelser.

Sømmegården Sandnes

Eierandel: 90,4 %

Type eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

Antall leietakere 15

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14) 96 % (95 %)

Det er liten forbedring i utleiegrad siden forrige rapportering. 
ledig areal utgjør nå ca 454 m2, men hvorav 210 m2 anses 
å ha liten utleieverdi. Reelt sett har eiendommen således en 
svært høy utleiegrad.

Det er utarbeidet arkitektskisser for diverse estetiske 
oppgraderingstiltak knyttet til fasade, inngangsparti 
og innvendig atrium. Gjennomføring av slike tiltak vil gi 
eiendommen en mer moderne og tidsmessig fremtoning 
slik at eiendommen blir mer konkurransedyktig. Det er 
imidlertid foreløpig ikke tatt noen beslutninger om å utføre 
oppgraderingene.

Foruten overnevnte er det ingen større vedlikeholdsarbeider 
eller investeringer som er planlagt på kort sikt. Sammenholdt 
med høy utleiegrad gir dette en positiv driftssituasjon og 
god kontantstrøm i eiendomsselskapet. Det må imidlertid 
påregnes større investeringsbehov fra 2017 i forbindelse med 
potensielle utløp av leieavtaler.
 

Trollåsveien 34-36 Oppegård

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 10.159

Antall leietakere 20

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14) 76 % (80 %)

Utleiegraden	viste	en	reduksjon	på	4	%	fra	31.12.2014	
til 30.09.2015. Den underliggende endringen i 
leietakersituasjonen anses likevel positiv i perioden. 

Foruten eventuelle investeringer knyttet til tilpasninger for 
nye leietakere, er det ingen større vedlikeholdsarbeider eller 
investeringer som er planlagt på kort sikt.

Sandvika Kino Sandvika

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kultur

Bebygget areal m2: 4.339

Antall leietakere 1

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14) 100 % (100 %)

Eiendommen er fullt utleid til SF Kino. 

leieavtalen har vært slik innrettet at leietaker har hatt alt 
ansvar for vedlikehold av eiendommen. På enkelte områder 
er det noe etterslep i forhold til vedlikehold, herunder har 
eiendommen over noe tid hatt vanninntrenging i enkelte 
yttervegger og tak. 

Per august 2015 ble det signert en fornyet leieavtale med 
SF Kino. Avtalen har en varighet på 15 år. leieavtalen er 
basert på en mer normal fordeling av risiko og ansvar ved at 
utleier har overtatt ansvar og kostnadene knyttet til utvendig 
vedlikehold	og	utskifting	av	tekniske	anlegg.	Utleier	har	
også overtatt ansvaret for utbedring av enkelte nærmere 
definerte mangler som til dels skyldes manglende vedlikehold. 
Utbedringstiltak	er	allerede	iverksatt.	Den	nye	leieavtalen	
anses i sum som meget positiv for NBO.

Innherredsveien 7 Trondheim

Eierandel: 25 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 18.533

Antall leietakere 21

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14)  94 % (97 %)

Per 30.09.2015 var ledigheten 6 % som primært var knyttet til 
ett leieareal. 

Det er vedtatt et prøveprosjekt for «miljøgaten» 
innherredsveien som antas å være positivt for eiendommen. 
Miljøgaten forventes å være klar allerede i januar 2016. 
Prosjektet vil bli evaluert i forhold til om løsningen skal gjøres 
permanent. Dersom løsningen blir permanent, vil dette bidra til 
økt attraktivitet for publikumsrettet virksomhet i eiendommens 
første etasje.
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Trelleborg Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 7.800

Antall leietakere 11

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14) 85 % (81 %) 

Utleiegraden	viste	en	økning	på	4	%	fra	31.12.2014	til	
30.09.2015. Økningen skyldes inngåelse av en leieavtale (6 
mnd). Det er dialog om forlengelse av sistnevnte avtale.

Eiendommen markedsføres for salg gjennom lokal 
eiendomsmegler.

Eslöv Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/industri

Bebygget areal m2: 8.600

Antall leietakere 1

Utleiegrad	30.09.15	(31.12.14) 3 % (3 %)

Eiendommen er solgt og ble overtatt av ny eier per 
30.06.2015.
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Planlegging og status for realisasjon for aksjonærene
Eiendommen benevnt Eslöv er solgt og ble overtatt av ny eier 
per 30.06.2015. Salget ble gjennomført til en eiendomsverdi 
som var MSEK 1 under siste eksterne verdivurdering.

Det er tidligere orientert om at det er arbeidet med 
forskjellige strategier for realisasjon for NBO og Selskapets 
aksjonærer. Med bakgrunn i dette arbeidet foreligger det nå 
konkret interesse for et samlet kjøp av NBOs gjenværende 
eiendommer. De kommersielle vilkårene som ligger til 
grunn for kjøpsinteressen, herunder pris og tidslinje, er til 
vurdering hos Manager og styret i NBO. Samtidig bearbeides 
og vurderes de strukturelle sidene ved en eventuell slik 
transaksjon og detaljene for gjennomføring i samråd med 
advokat. Avhengig av valgt struktur vil en slik transaksjon 
kunne innebære at dagens aksjonærer vil kunne få realisert 
sine aksjonærverdier allerede rundt årsskiftet 2015/16. Per i 
dag kan ikke detaljer i kjøpsinteressen formidles. En samlet 
realisasjon av Selskapets eiendommer vurderes opp mot å 
videreføre prosessen med salg av enkelteiendommer.

Foruten Trelleborg, er salgsprosessen for enkelteiendommer 
satt på vent inntil styret i NBO har tatt endelig stilling til 
muligheten for et samlet salg av NBOs gjenværende 
eiendommer. likefullt foreligger det planer og forberedelser 
for salg av enkelteiendommer for det tilfelle at en slik 
realisasjonsstrategi velges. 

Elementer knyttet til enkeltsalg beskrives under:
Eiendommen benevnt Trelleborg er lagt ut for salg i det åpne 
markedet gjennom lokal eiendomsmegler. Forventet salgspris 
er ca MSEK 4 lavere enn siste verdivurdering.

NBOs 25 % andel i innherredsveien 7 forventes å kunne 
selges til de øvrige aksjonærene i eiendomsselskapet. Det 
foreligger en aksjonæravtale som regulerer hvordan en slik 
salgsprosess skal gjennomføres, men partene står fritt til 
å avvike fra dette ved enighet om en annen løsning. Ved 
bruk av aksjonæravtalen og salg til de øvrige aksjonærene 
vil prosessen normalt ta inntil 3 måneder. Det må forventes 
en mindre rabatt knyttet til aksjesalget i forhold til siste 
verdivurdering.

SElSKAPSiNFORMASJON

i etterkant av inngåelse av ny leieavtale med SF 
Kino for Sandvika Kino har Manager søkt å avklare 
usikkerhetsmomentene som blant annet knytter seg til 
vanninntrenging og etterslep på vedlikehold. Ved å fjerne 
slik usikkerhet vil eiendommen fremstå som et attraktivt 
salgsobjekt. Det er per i dag usikkert om Manager lykkes å 
håndtere alle utbedringene på denne siden av vinteren. Det 
er innhentet tilbud på meglertjenester fra toneangivende 
eiendomsmeglere, men per i dag er slikt mandat ikke signert.

Trelleborg, innherredsveien 7 og Sandvika Kino prioriteres i 
tidslinjen for salgsprosessen og anses som de mest attraktive 
salgsobjektene. Trollåsveien, Trekanten og Sømmegården 
forberedes også for salg. Høy ledighet i Trollåsveien og 
Trekanten medfører at eiendommene fremstår noe mindre 
attraktive i salgsmarkedet. Generelt er Stavanger og Sandnes 
regionen noe mindre attraktive eiendomsmarkeder for tiden, 
noe som påvirker attraktiviteten for Sømmegården.

Utdeling til aksjonærene
Utdelinger	vil	besluttes	som	konsekvens	av	salg	av	
eiendommer og overskuddslikviditet fra løpende drift, dog slik 
at kapital må tilbakeholdes i forhold til Selskapets forpliktelser; 
herunder for garantier knyttet til salg av eiendommer. Det 
søkes således å gjennomføre utdelinger i tiden fremover, 
men per i dag er det ikke grunnlag for å sette datoer og 
beløp. Et samlet salg av NBOs portefølje vil gi en vesentlig 
raskere tilbakebetaling til aksjonærene enn ved enkeltsalg av 
eiendommer.

Fremtidig samlet utdeling til aksjonærene må forventes 
å være lavere enn rapportert VEK da eksempelvis 
transaksjonskostnader ikke fanges opp i beregningsmodellen 
for VEK. Videre kan faktisk salgsverdi avvike fra 
verdivurdering. 
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Under	følger	et	urevidert	halvårsregnskap	pr.	30.06.2015	for	
NBO konsern, satt opp etter normen for forenklet iFRS. Tall 
for 1. halvår 2014 og tall fra årsregnskapet for 2014 er vist for 
sammenligning. Det er ikke utarbeidet noter. 

Konsernet NBO besto pr. 30.06.2015 av Selskapet som 
morselskap, med datterselskapet Trekanten Eiendom og Drift 
AS (100 %) som igjen har to datterselskaper med begrenset 
virksomhet (hjemmelsselskaper), datterselskapet Sandvika 
Kinematografbygg AS (100 %), datterselskapet Phima AB 
(100 %) med ett operativt datterselskap etter salget av 
eiendommen i Esløv, datterselskapet Trollåsveien 34-36 AS 
(100%), datterselskapet Sømmegården Eiendom AS (90,43 
%), samt det tilknyttede selskapet Rosenborggården AS 
(25,07%).

Minoritetens andel av halvårsresultatet og egenkapitalen pr. 
30.06.2015 er spesifisert på egen linje i halvårsregnskapet.

Det tilknyttede selskapet Rosenborggården AS er 
regnskapsført etter egenkapitalmetoden ved at Selskapets 
andel av driftsresultat og verdiendringer er vist på egen linje i 
resultatregnskapet og Selskapets andel av de underliggende 
verdier er tatt inn på egen linje i balansen.

Konsernets driftsinntekter i 1. halvår 2015 var på MNOK 23,4 
mot MNOK 24,5 i 1. halvår 2014. Nedgangen skyldes primært 
nedgang i omsetning for Trekanten, mens Sømmegården og 
Trollåsveien har en liten omsetningsøkning. 

REGNSKAP

Det foreligger en økning i driftskostnadene på i underkant av 
MNOK 0,9 som blant annet skyldes kostnader for å få inn nye 
leietakere, særlig for Trekanten og Trollåsveien. 
 
Verdiendringer på investeringseiendommer er negativ 
med MNOK 8,6 og relaterer seg primært til Trekanten og 
Trollåsveien, som i noen grad motsvares av økt verdi på 
Sandvika kino.

Posten «Andel resultat inkludert verdiendring tilknyttet 
selskap» på MNOK 1,5 gjelder resultatandel fra 
Rosenborggården AS.

Rentekostnadene er noe redusert som følge av lavere 
rentemarginer på lån sammenlignet med tilsvarende periode i 
fjor, samt at swap på Sømmegården ble innløst i andre halvår 
2014. Markedsverdien av konsernets finansielle instrumenter 
hatt en positiv utvikling.

Aksjer i tilknyttede selskaper relaterer seg til kostpris på 
aksjene i Rosenborggården AS og NBO’s andel av resultatet i 
eierperioden.

Endringen i egenkapitalen relaterer seg til årets resultat og 
omregningsdifferanser, samt utdeling til aksjonærene i første 
halvår 2015.
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RESUltatREgNSKap

North Bridge Opportunity Konsern

Tall i tusen NOK
1. jan. -  

30. jun. 2015
1. jan. -  

30. jun. 2014
1. jan. -  

31. des. 2014

Driftsinntekter og driftskostnader

leieinntekter 23 400 24 546 47 436 

Driftskostnader eiendom 5 962 5 110 13 067 

Avskrivninger eiendom 0 0 0 

Andre driftskostnader 3 071 2 899 5 635 

Sum driftskostnader 9 033 8 009 18 703 

Driftsresultat (før verdiendring) 14 367 16 537 28 733 

Verdiendring investeringseiendom (8 627) (5 832) (3 871)

Andel resultat, inkl verdiend. tilkn. selskap 1 544 2 962 4 779 

Driftsresultat etter verdiendring 7 284 13 667 29 641 

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 230 259 919 

Annen finansinntekt 0 402 238 

Økning i markedsverdi finansielle avtaler 1 185 1 358 4 099 

Reduksjon i markedsverdi finansielle avtaler 0 0 0 

Annen rentekostnad 6 483 8 761 16 916 

Annen finanskostnad 156 160 3 924 

Resultat av finansposter (5 224) (6 902) (15 583)

Resultat før skattekostnad 2 060 6 765 14 058 

Skattekostnad 2 229 2 080 6 274 

Årsresultat (168) 4 685 7 784 

Majoritetens andel av resultat (696) 4 017 6 676 

Minoritetens andel av resultat 528 668 1 108 
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BAlANSE

North Bridge Opportunity Konsern

Tall i tusen NOK 30. jun. 2015 30. jun. 2014 31. des. 2014

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler:

investeringseiendommer 505 459 510 240 517 446 

Finansielle driftsmidler:

Aksjer i tilknyttet selskap 15 914 12 553 14 370 

lån til tilknyttet selskap 9 044 10 064 9 929 

Sum finansielle driftsmidler 24 959 22 617 24 299 

Sum anleggsmidler 530 418 532 857 541 745 

Omløpsmidler

Fordringer:

Kundefordringer (467) 1 462 1 201 

Kundefordringer 0 0 0 

Andre fordringer 1 443 1 728 1 338 

Sum fordringer 976 3 190 2 539 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 23 697 21 774 27 288 

Sum omløpsmidler 24 673 24 964 29 827 

Sum eiendeler 555 091 557 820 571 572 
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BAlANSE

North Bridge Opportunity Konsern

Tall i tusen NOK 30. jun. 2015 30. jun. 2014 31. des. 2014

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

innskutt egenkapital:

Aksjekapital 89 983 89 983 89 983 

Overkursfond 48 186 53 585 53 585 

Sum innskutt egenkapital 138 168 143 567 143 567 

Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital 36 425 33 633 36 172 

Sum opptjent egenkapital 36 425 33 633 36 172 

Sum egenkapital majoritet 174 593 177 200 179 740 

Egenkapital minoritet 5 358 5 758 6 558 

Sum egenkapital 179 951 182 958 186 297 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser:

Utsatt	skatt 23 421 16 853 21 624 

langsiktig gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner 326 391 330 714 339 506 

Annen langsiktig gjeld 0 0 0 

Sum langsiktig gjeld 326 391 330 714 339 506 

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 8 577 8 805 9 405 

Gjeld til konsernselskaper 0 0 0 

Finansielle avtaler 3 302 7 229 4 488 

leverandørgjeld 7 592 5 007 5 091 

Betalbar skatt (236) (222) (146)

Skyldig offentlige avgifter 86 174 136 

Utbytte 0 0 0 

Annen kortsiktig gjeld 6 007 6 278 5 170 

Sum kortsiktig gjeld 25 328 27 271 24 145 

Sum gjeld 375 140 374 838 385 275 

Sum gjeld og egenkapital 555 091 557 796 571 572 
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Trekanten mottok nylig varsel om marginøkning. Bakgrunnen 
for dette var til dels høy ledighet i eiendommen, men økningen 
må også ses i lys av en generell marginoppgang den siste 
tiden. Dette skjer etter at marginene har falt over en lengre 
periode.

Markedsrentene har trukket ytterligere ned. North Bridge 
Opportunity AS har en relativt lav andel av sine lån bundet og 
får således umiddelbar positiv effekt av dette.

Med vennlig hilsen

North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.

Oslo, 30. oktober 2015

FiNANSiERiNG

NBO

Låneportefølje justert for eierandel 30.09.2015

lån omregnet i NOK MNOK  374,7 

Utløp	lån	-2015	i	NOK MNOK  -   

Vektet utløpstid år  5,1 

Andel NOK 93,4 %

Andel SEK 6,6 %

Vektet rentemargin 1,78 %

Rentebytteavtaler 30/09/15

Pålydende omregnet i NOK MNOK  100,0 

Snitt løpetid år  1,5 

Andel av låneportefølje sikret 26,7 %

Andel av NOK lån sikret 28,6 %

Andel av SEK lån sikret  -   

Eiervektet MTM swaper MNOK  -3,9 

Snitt swaprente NOK (ekskl. margin) 3,14 %

Snitt swaprente SEK (ekskl. margin) n.a.
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North Bridge Opportunity AS
Karenslyst allé 4
P.O. Box 211 Skøyen
0213 Oslo - Norge

Kontakt
t: +47 22 54 03 80
f: +47 22 54 03 81
www.northbridge.no


