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SAMMENDRAG

VEK PR. 30.06.2012

Det ble gjennomført en utdeling av NOK 3,00 per aksje, 
totalt NOK 4.343.462,-, til aksjonærene i juli i år. Beløpet 
tilsvarer verdien av North Bridge Opportunity AS’ (Selskapet/
NBO) aksjer i Nedre Bakklandet Næring AS som ble solgt i 
desember 2011. 

Det er ingen store endringer knyttet til eiendommene siden 
forrige rapport. Dog nevnes at leietaker i Sandvika Kino, SF 
Bio er i prosess med å gjennomføre betydelige investeringer i 
eiendommen, både bygningsmessige utbedringer og opp-
graderinger som vil bedre kundeopplevelsen.

Driftsresultatet for 1. halvår 2012 var betydelig opp fra tilsvar-
ende periode i fjor, primært grunnet kjøp av Sandvika Kino. 
Kontantstrøm fra drift justert for finanskostnader er positiv og 
økende. 

Transaksjonsmarkedet har svekket seg i de eiendoms-
segmenter som er relevante for North Bridge Opportunity AS. 
Dette har gitt seg utslag i en reduksjon i eiendomsverdier. 
Reduksjon i eiendomsverdier har medført en nedjustering av 
verdijustert egenkapital (VEK) i første halvår i år.

Tidspunkt 
VEK/aksje 

(NOK)

VEK/aksje 
(NOK) 

inkl.  
utdeling

Endring VEK/
aksje siste 

periode*

Endring 
VEK/ 

aksje siden 
oppstart*

03.10.2007 95,60 95,60 n.a. n.a.

31.12.2007 107,80 107,80 12,8 % 12,8 %

30.06.2008 94,17 94,17 -12,6 % -1,5 %

31.12.2008 74,05 74,05 -21,4 % -22,5 %

30.06.2009 74,38 74,38 0,4 % -22,2 %

31.12.2009 91,04 91,04 22,4 % -4,8 %

30.06.2010 97,44 97,44 7,0 % 1,9 %

31.12.2010 106,73 106,73 9,5 % 11,6 %

30.06.2011 115,01 115,01 7,8 % 20,3 %

31.12.2011 105,46 107,96 -6,1 % 12,9 %

30.06.2012 97,77 100,27 -7,3 % 4,9 %

* Justert for tilbakebetaling av kapital.

Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i NBO er beregnet til 
NOK 97,77 pr. 30.06.2012. Dette representerer en reduksjon 
på 7,3 % i VEK pr. aksje i forhold til 31.12.2011. Samlet VEK 
for selskapet utgjør MNOK 141,9 pr. 30.06.2012.

Reduksjonen i VEK i 1. halvår 2012 skyldes i hovedsak følgende;

•	 Netto	reduksjon	i	eiendomsverdier	på	totalt	MNOK	17,3,	
hvorav Sømmegården (MNOK -5,5) og Trekanten  
(MNOK -8,8).

•	 Netto	reduksjon	i	langsiktig	gjeld	på	MNOK	5,8.
•	 Netto	reduksjon	i	arbeidskapital	på	MNOK	0,6,	hvorav	

investeringer utgjør MNOK 1,8. 
•	 Reduksjon	i	verdi	av	svenske	kroner	har	gitt	en	reduksjon	i	

VEK på MNOK 0,2.

Som grunnlag for beregningen av VEK pr. 30.06.2012 er det 
foretatt eksterne, uavhengige verdivurderinger av Selskapets 
eiendommer av Newsec i Norge og Sverige. 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.

Selskapets egenkapital i konsernregnskapet (i henhold til 
IFRS regnskapsstandard) kan avvike fra beregningen av VEK 
over på grunn av ulik metodikk på enkelte områder. I den grad 
det skulle oppstå større avvik, vil dette bli kommentert.
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FINANSIERING

Låneportefølje justert for eierandel 30.06.12

Lån omregnet i NOK MNOK  257,2 

Utløp 2013 omregnet i NOK MNOK  -   

Vektet utløpstid år  11,9 

Andel NOK 87,1 %

Andel SEK 12,9 %

Rentebytteavtaler:

Pålydende omregnet i NOK MNOK  194,9 

Snitt løpetid år  3,0 

Andel av låneportefølje sikret 75,8 %

Andel av NOK lån sikret 87,0 %

Andel av SEK lån sikret  -   

Gjennomsnittlig swaprente NOK (ekskl. margin) 3,69 %

Gjennomsnittlig swaprente SEK (ekskl. margin) n.a.

Rentemarginene har fortsatt å øke i 2. og 3. kvartal 2012, 
til tross for at både norske og svenske interbankrenter har 
sunket betydelig. Vi opplever nå at finansiering av nærings-
eiendom har blitt mer krevende. 

Pr. 30.06.2012 hadde NBO en gjennomsnittlig rentemargin på 
1,7 %, som vil øke fremover på bakgrunn av varslede margin-
økninger. 

Flere av de større bankene i Norge og Sverige har uttalt at 
de ønsker å styrke kjernekapitalen og kapitaldekningen. Lån 
til næringseiendom fremstår som mange bankers viktigste 
middel for å tilpasse kapitalstrukturen, blant annet på grunn 
av de store volumene.

Nordiske banker er i stor grad eksponert mot både bolig- 
og næringsmarkedet. Bankenes kapitaldekningskrav bak 
nærings lån er ofte høyere enn for boliglån, noe som fører til 
økt innlåningskostnad knyttet til næringslån og derigjennom 
økt rentemargin ut til kunde. Bankenes endrede utlånspraksis 
og betingelser innvirker for tiden negativt på transaksjons-
volum og verdi på næringseiendom.

Bildet viser et av de oppgraderte møterommene i Trekanten, Trondheim.
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Trekanten Trondheim

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 14.789

Antall leietakere 53

Utleiegrad 30.06.12 (31.12.11) 91 % (94,8 %)

Det er stadige endringer i leietakermassen, og det arbeides 
kontinuerlig med reforhandling av leieavtaler og med nye 
leietakerinteressenter. 

Nytt inngangsparti, oppgraderte møterom med nye stoler og 
bord, samt oppgradering av heiser ble ferdigstilt i juni måned. 
Oppgraderingen er blitt godt mottatt av leietakerne i bygget 
og bidrar til et mer moderne bygg med bedre fasiliteter.

Det er noen utfordringer knyttet til lekkasjer i fasader når det 
regner. Det er utført noe fuge- og tettearbeid i 2012, og dette 
vil fortsette i 2013.

Trelleborg Sverige

Eierandel: 80 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 7.800

Antall leietakere 8

Utleiegrad 30.06.12 (31.12.11) 81 % (94 %)

Treningssenteret Oasen tok i bruk et nytt Cross-fit trenings-
lokale i første etasje i juni. Det er videre utleid ytterligere 
100 m2 lagerlokaler til Carlssons Auktioner i første etasje. Det 
har utover dette ikke vært særskilte hendelser knyttet til drift 
og vedlikehold i perioden.

Eslöv Sverige

Eierandel: 80 %

Type eiendom: Kontor/industri

Bebygget areal m2: 8.600

Antall leietakere 1

Utleiegrad 30.06.12 (31.12.11) 3 % (3 %)

Det har ikke vært særskilte hendelser knyttet til drift og 
vedlikehold i perioden.

Burlöv Sverige

Eierandel: 80 %

Type eiendom: Handel/industri

Bebygget areal m2: 2.500

Antall leietakere 2

Utleiegrad 30.06.12 (31.12.11) 100 % (64 %)

Composite Design flyttet inn i verkstedlokalene i juli. Det 
arbeides med å bedre oppvarmingen av verkstedlokalene, 
hvor Composite Design driver sin virksomhet, ved å installere 
luft/luft varmepumper.

Sømmegården Sandnes

Eierandel: 49,80 %

Type eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

Antall leietakere 15

Utleiegrad 30.06.12 (31.12.11) 93 % (93 %)

Det er pr. oktober 800 m2 ledig utleibart areal i eiendommen, 
som gir en utleiegrad på 93 %. Det arbeides med utleie av 
ledig areal i 1. etasje egnet for publikumsrettet virksomhet 
og hvor selskapet nå har kommet langt i dialog med en 
interessent. 

Det arbeides også med utleie av et mindre kontorareal i 3. 
etasje. Det er forøvrig ingen vesentlige hendelser å rapportere 
om knyttet til eiendommen i perioden.

Sandvika Kino Sandvika

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kultur

Bebygget areal m2: 4.339

Antall leietakere 1

Utleiegrad 30.06.12 (31.12.11) 100 % (100 %)

Vi er kjent med at leietaker SF Bio AS, som har ansvar for 
både ytre og indre vedlikehold, har iverksatt et betydelig 
vedlikeholdsprogram på bakgrunn av at det ble avdekket 
utbedringsbehov i forbindelse med en teknisk gjennomgang 
utført av rådgivende ingeniører på vegne av utleier. 

Videre er vi kjent med at leietaker planlegger å installere ny 
heis, utbedre ventilasjonsanlegg, øke antall lyskilder, fornye 
kinostolene, bytte alle gulvtepper, samt male alle overflater. 
Det foreligger også planer for ombygging av kiosk. SF Bio 
AS investerer således betydelige beløp i eiendommen. Det er 
inngått avtale med ny driver av kafe, som også utvides med 
uteservering. Det er forøvrig ingen vesentlige hendelser å 
rapportere om knyttet til eiendommen i perioden.

EIENDOMSOPPDATERING
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REGNSKAP 1. HALVÅR 2012

Vedlagt følger et urevidert halvårsregnskap pr. 30.06.2012 for 
NBO konsern, satt opp etter normen for forenklet IFRS. Tall 
for 1. halvår 2011 og tall fra årsregnskapet for 2011 er vist for 
sammenligning.

Det er ikke utarbeidet noter. Konsernet NBO besto pr. 
30.06.2012 av Selskapet som morselskap, med datter-
selskapet Trekanten Eiendom og Drift AS (100 %) som igjen 
har to datterselskaper med begrenset virksomhet (hjemmels-
selskaper), datterselskapet Sandvika Kinematografbygg AS 
(100 %) med diverse datterselskaper, datterselskapet Phima 
AB (80 %) med tre operative datterselskaper og det tilknyttede 
selskapet Sømmegården Eiendom AS (49,8 %).

Det tilknyttede selskapet er tatt med i konsernregnskapet 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 2012 var på MNOK 13,6 
mot MNOK 10,6 i 1. halvår 2011. Økningen skyldes Sandvika 
kino som ble kjøpt i april 2011, og dermed ikke hadde full 
effekt 1. halvår 2011. 

Konsernets samlede driftskostnader i perioden utgjorde 
MNOK 5,1 mot MNOK 6,2 i 1. halvår 2011. Reduksjonen 
skyldes primært ekstraordinære kostnader i 1. halvår 2011 i 
forbindelse med kjøpet av Sandvika kino.

Driftsresultat for konsernet pr. 30.06.2012, før verdiendringer 
på investeringseiendommer og andel resultat fra tilknyttet 
 virksomhet utgjorde MNOK 8,5 mot MNOK 4,5 1. halvår 2011. 

Verdiendringer på investeringseiendommer utgjorde MNOK 
-9,4 mot MNOK 2,6. Verdiendringen relaterer seg i hovedsak 
til Trekanten og Sandvika kino.

Posten «Andel resultat inkludert verdiendring tilknyttet selskap 
på MNOK – 4,9 viser selskapets eierandel i Sømmegården 
(49,8 %), inklusive verdiendringer på eiendommen og rente-
bytteavtaler i 1. halvår 2012. Reduksjon i resultatandelen i for-
hold til 1. halvår 2011 skyldes i hovedsak andel verdi reduksjon 
på eiendommen.

Driftsresultat for konsernet pr. 30.06.2012, etter verdiendringer 
på investeringseiendommer og resultat fra tilknyttet virksomhet 
utgjorde dermed MNOK -5,9 mot MNOK 10,5 pr. 1. halvår 
2011.

Resultat av finansposter ble negativt med MNOK -5,5 mot 
MNOK -3,2 i 1. halvår 2011. Markedsverdien av konsernets 
finansielle instrumenter har hatt en svak negativ utvikling. I 1. 
halvår 2012 har dette gitt en resultateffekt på MNOK -0,9.

Resultat før skattekostnad for 1. halvår 2012 ble -11,4 MNOK 
mot 7,4 1. halvår 2011. Den negative utviklingen i resultatet 
relaterer seg i hovedsak til netto negativ verdiendring på eien-
dommene, herunder verdiendring i tilknyttet selskap.

Konsernets samlede eiendeler utgjorde MNOK 379,4 pr. 
30.06.2012., mot MNOK 395,8 pr. 31.12.2011. Av dette utgjør 
bankinnskudd MNOK 45,4, investeringseiendommer MNOK 
312,7 og tilknyttet virksomhet MNOK 20,1. Til sammenlig-
ning var total balanseført verdi av investeringseiendommer 
pr. 31.12.2011 MNOK 321,1 MNOK og tilknyttet virksomhet 
MNOK 25,0.

Konsernets langsiktige rentebærende gjeld var ved halvårs-
skiftet MNOK 220,8, mot MNOK 225,1 pr. 31.12.2011.

Konsernets rentebytteavtaler hadde pr. 30.06.2012 en negativ 
verdi på MNOK -5,5, mot MNOK -4,7 pr. 31.12.2011. Negativ 
verdiendring skyldes reduksjon i markedsrentene.

Konsernets egenkapital pr. 30.06.2012 utgjorde MNOK 136,4, 
som tilsvarer en egenkapitalandel på 36,0 %. Tilsvarende 
var egenkapitalen pr. 31.12. 2011 MNOK 150,1 eller 37,9 
%.  Endringen i egenkapitalen relaterer seg primært til årets 
 resultat, avsatt utbytte og omregningsdifferanser.
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RESULTATREGNSKAP

North Bridge Opportunity Konsern   

Tall i tusen NOK 1. halvår 2012 1. halvår 2011 2011 Fullt år

Leieinntekter 13 582 10 650 23 746

Sum driftsinntekter 13 582 10 650 23 746

Driftskostnader eiendom 3 206 4 370 7 592

Andre driftskostnader 1 907 1 784 3 799

Sum driftskostnader 5 113 6 154 11 391

Driftsresultat (før verdiendring) 8 469 4 495 12 355

Verdiendring investeringseiendom -9 436 2 625 -864

Andel resultat, inkl verdiendring, tilknyttet selskap -4 911 3 428 1 928

Driftsresultat etter verdiendring -5 878 10 548 13 419

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 608 541 1 121

Annen finansinntekt 0 0 0

Økning i markedsverdi finansielle avtaler 0 449 0

Reduksjon i markedsverdi finansielle avtaler 873 0 3 656

Annen rentekostnad 5 107 4 152 10 150

Annen finanskostnad 101 25 82

Resultat av finansposter -5 474 -3 187 -12 768

Resultat før skattekostnad -11 352 7 361 651

Skattekostnad 2 309 1 359 245

Årsresultat -9 042 6 002 407
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BALANSE

North Bridge Opportunity Konsern   

Tall i tusen NOK 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

EIENDELER

Varige driftsmidler

Investeringseiendommer 312 756 326 380 321 131

Sum varige driftsmidler 312 756 326 380 321 131

Finansielle driftsmidler

Aksjer i tilknyttet selskap 20 052 30 439 24 963

Lån til tilknyttet selskap 0 2 151 0

Sum finansielle driftsmidler 20 052 32 590 24 963

Sum anleggsmidler 332 808 358 970 346 095

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 222 277 397

Andre fordringer 913 622 1 016

Sum fordringer 1 136 899 1 413

Bankinnskudd, kontanter og lignende 45 441 48 171 48 242

Sum omløpsmidler 46 577 49 070 49 655

Sum eiendeler 379 385 408 041 395 750
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BALANSE

North Bridge Opportunity Konsern   

Tall i tusen NOK 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 72 558 72 558 72 558

Overkursfond 37 328 32 831 37 328

Sum innskutt egenkapital 109 885 105 389 109 885

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 25 715 56 639 39 642

Minoritetsinteresser 814 347 557

Sum opptjent egenkapital 26 529 56 986 40 199

Sum egenkapital 136 414 162 375 150 085

Gjeld

Utsatt skatt 861 1 749 3 193

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 215 663 222 616 219 076

Annen langsiktig gjeld 5 162 6 735 5 978

Sum langsiktig gjeld 220 825 229 351 225 054

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 896 3 860 5 897

Finansielle avtaler 5 536 557 4 663

Leverandørgjeld 2 669 3 655 3 453

Skyldig offentlige avgifter 33 775 130

Utbytte 4 353 3 628 0

Annen kortsiktig gjeld 2 799 2 090 3 277

Sum kortsiktig gjeld 21 285 14 565 17 418

Sum gjeld 242 971 245 666 246 665

Sum gjeld og egenkapital 379 385 408 041 395 750
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MARKEDSFORHOLD
Newsec er kilde til hele markedskapittelet.

Generelt
De nordiske økonomiene har vist en sterk utvikling de siste 
årene, og regionen skiller seg ut fra resten av industrilandene 
med sterk vekst og stabile underliggende makroøkonomiske 
faktorer. I tillegg skaper lav utenlandsgjeld, transparente 
økonomier, et sunt banksystem (med unntak av Danmark), og 
forbrukere med sunn privatøkonomi en sjelden kombinasjon 
av stabilitet og vekstmuligheter.

Innenlandsk forbruk og offentlige investeringer vil være de vik-
tigste drivkreftene for vekst i Norden i 2013-2014, og økonomi-
ene vil fortsette å vokse til tross for svak verdensøkonomi.

Prime eiendommer (eiendommer med best beliggenhet og 
kvalitet) har opplevd større etterspørsel enn eiendom med 
sekundær beliggenhet og/eller kvalitet siden finanskrisen brøt 
ut i 2008, en trend som forventes å fortsette de neste årene. 
Så lenge de usikre makroøkonomiske utsiktene vedvarer, vil 
investorenes etterspørsel etter sikre kontantstrømmer opprett-
holdes.

Den positive utviklingen i totalavkastningen på prime eiendom 
i Norden forventes å avta i 2013-2014 fordi leienivåøkningene 
ventes å avta, i kombinasjon med yieldkompresjon. Til tross 
for dette, bidrar lav volatilitet til at risikojustert avkastning fort-
satt er svært konkurransedyktige i forhold til andre aktiva

klasser.

Figuren over viser historisk yield-utvikling for prime kontoreiendommer i 
CBD i seks nordiske byer, samt forventet utvikling i 2013 og 2014. Kilde: 
Newsec.

Newsec forventer lav inflasjon og at korte renter forblir lave i 
noen år fremover, samt at det nordiske eiendomsmarkedet vil 
oppleve fortsatt begrenset kredittilgang, selektive banker, og 
økte rentemarginer gjennom 2013.

Leiemarkedet
Stockholm
Sterk svensk sysselsettingsvekst har ført til etterspørselsøk-
ning etter kontorarealer av høy kvalitet i Stockholm. Dette 
har brakt ledigheten til under 2008-nivå. Dette har resultert i 
selgers marked i Stockholm CBD (CBD - Central Business 
District er kjent som den geografiske indrefileten i en bys 
marked for kontor og forretningslokaler; et attraktivt, eksklusivt 
og avgrenset område av bykjernen).

Leienivået for prime eiendommer steg med over 15 % totalt i 
2010-2011 og forventes å fortsette å stige i 2012–2014, riktig-
nok i et lavere tempo.

 

Figuren over viser historisk utvikling, samt forventet fremtidig utvikling i 
leiepriser for prime kontorarealer i Norden. Kilde: Newsec.

Oslo
Oslo CBD er et mer volatilt leiemarked, med total økning i 
leienivå i 2010–2011 på 10 %. Den norske økonomien er god, 
og leienivåene forventes å øke med 10 % i 2012, etterfulgt av 
et fall i 2013 som følge av nybygging.
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Transaksjonsmarkedet
Transaksjonsvolumet i Sverige ble opprettholdt i 2. kvartal 
2012 i forhold til tilsvarende periode året før. Det norske trans-
aksjonsmarkedet stagnerte i 2. kvartal 2012 grunnet tøffere 
finansieringsvilkår fra bankene. Institusjonelle investorer og 
pensjonsfond sto for en stor del av transaksjonsvolumet i 
Sverige i 2011, en trend som også fortsetter i første halvdel av 
2012.
 

Figuren over viser transaksjonsvolumer i milliarder Euro de siste ti år. 
Kilde: Newsec.

Transaksjonsvolumene ventes å være ganske stabile i andre 
halvår av 2012, noe som vil medføre ganske god likviditet i 
markedet, spesielt for prime eiendommer. Leietakere etter-
spør i stadig større grad arealeffektivitet, og retter fokuset 
på leiekostnad per ansatt fremfor per m2. Dette medfører 
at eiendomsbesittere kan oppnå høyere leiepriser per m2 
for arealeffektive eiendommer enn for mindre arealeffektive 
eiendommer.

Verdier
Verdier på prime eiendommer i Norden forventes å fortsatt 
øke i 2012 og 2013 grunnet en kombinasjon av leiepris-
økninger og at yielden1) presses nedover.

1) Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield 
for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert 
med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket eierkostnader, på 
eksempelvis NOK 6 millioner og en markedsverdi av eiendommen på NOK 100 
millioner gir en yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill).

Bildet viser oppgradert inngangsparti i Trekanten, Trondheim. 
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Tilbakebetaling av kapital
Det ble foretatt en utdeling på NOK 3,00 pr. aksje til 
aksjonærene i juli 2012. Utdelingen er tilbakebetaling av 
tidligere innbetalt kapital. Selskapet utbetalte totalt NOK 
4.353.462,-. Beløpet tilsvarer verdien av NBOs aksjer i Nedre 
Bakklandet Næring AS som ble solgt i desember 2011.

Gjenvalg av styre
Det sittende styret ble gjenvalgt på ordinær generalforsamling.

Aksjonærforhold
Styret fikk på ordinær generalforsamling fornyet fullmakt 
til å erverve inntil 10 % av samlet antall aksjer i Selskapet. 
Fullmakten gjelder til 29.06.2013. North Bridge Opportunity AS 
har ikke ervervet egne aksjer hittil i 2012.

Med vennlig hilsen

North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.

Oslo, 26. oktober 2012

SELSKAPSINFORMASJON
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North Bridge Opportunity AS
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