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Virksomhetens art 

North Bridge Nordic Property AS under av- 

vikling (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006. 

Virksomheten drives fra Skøyen i Oslo. 

 
I henhold til vedtektene ble det i general- 

forsamling den 17. desember 2012 fattet 

vedtak om avvikling av Selskapet, og det ble 

valgt et avviklingsstyre. Avviklingsstyret 

fokuserer på realisering av verdiene i 

Selskapet. 

 
North Bridge Nordic Property konsernet 

(Konsernet) består per 31.12.2017 av 

Selskapet, 1 datterselskap, samt 1 tilknyttet 

selskap. Det er en eiendom i Norge i kon- 

sernet, i tillegg til eiendomsporteføljen i det 

tilknyttede selskapet NBO. 

 
Brutto verdi av konsernets konsolidert eien- 

dom er ved årsskiftet MNOK 47,0. I tillegg 

kommer egenkapitalverdien av eiendom- 

mene i det tilknyttede selskapet NBO med 

MNOK 1,8 for selskapets andel. 

 
Selskapet er i en avviklingsfase og i prosess 

med å realisere gjenværende verdier for 

utdeling til selskapets aksjonærer. 

 
Den vesentligste delen av selskapets 

eiendomsportefølje ble solgt i 2012 og 2013, 

samt en i 2016. Den gjenværende delen 

av eiendomsporteføljen har særegenheter som 

medfører at realiseringen tar noe lenger tid. 

Avviklingsstyret vurderer sammen med 

administrasjonen avviklingsstrategien for den 

gjenværende eiendommen basert på 

markedssituasjonen og selskapets avviklings- 

mandat. En særskilt vurdering for Avviklings- 

styret er hurtigheten i avviklingen satt opp 

mot hvilke salgsverdier som kan oppnås. 

 
Selskapets administrasjon utføres i hovedsak 

av North Bridge Management AS gjennom en 

særskilt Management-avtale. Avviklingsstyret 

har fokus på å fastlegge en avviklingsstrategi 

og følge opp administrasjonens 

gjennomføring av denne. Videre har 

avviklingsstyret en kontrolloppgave og 

fokuserer på å etterse at forvalter følger de 

retningslinjer som er nedfelt i avtaleverket, og 

at forvalter for øvrig driver virksomheten på 

forsvarlig vis. Selskapets 

investeringskomité fatter investerings- og 

salgsbeslutninger i tråd med bestemmelsene i 

Selskapets vedtekter. 

 
Det har i 2017 ikke vært organisert 

forsknings- eller utviklingsarbeid. 

 
Gjenværende portefølje 

Portefølje per 31.12.2017 består av følgende: 

 
Norge 

Sandnes Sentrumsutvikling AS (100 %) 

Eiendommen (Vågsgaten 7 og 9, Julie Eges 

gate 8-14 i Sandnes) består av en eldre 

bygningsmasse som er delvis utleid på 

kortsiktige leieavtaler og til relativt lave 

leienivåer. 

 
Eiendommen er preget av vesentlige 

setningsskader som har preget forvaltningen 

og utviklingen av eiendommen. Setnings- 

skadene skyldes utbygging av 

naboeiendommen. Det ble i 2017 utbetalt 

forsikringsoppgjør fra IF for setningsskaden.  

 
North Bridge Opportunity AS (NBO) 

(19,4 %) – tilknyttet selskap 

NBO er et eiendomskonsern bestående av et 

holdingselskap og 2 svenske datterselskaper. 

NBO solgte i 2016 vesentlige deler av sin 

portefølje, og har per 31.12.2017 kun en 

investeringseiendom igjen eiet gjennom 

datterselskap i Sverige. 

 
Årsregnskap 

Årsregnskapet for både Selskapet og 

Konsernet er utarbeidet i samsvar med 

reglene om forenklet IFRS. Hovedprinsippet i 

IFRS er at det fastsettes en markedsverdi for 

de fleste av Selskapets aktiva per 31.12, 

herunder alle kontantstrømeiendommer, og at 

de verdi- endringer som fremkommer føres 

som en kostnad eller inntekt i 

resultatregnskapet. 

 
Balansepostene og resultatpostene 

relaterer seg til øvrig gjenværende 

virksomhet i morselskapet og 

datterselskapet Sandnes 

Sentrumsutvikling AS, samt det 

tilknyttede selskapet NBO som er 

presentert på egen linje i balanse- 

og resultatoppstillingene. 

 
 

 

 

 

Konsernets eiendommer blir halvårlig gjen- 

stand for en verdivurdering foretatt av Selska- 

pet, underbygget av ekstern verdivurderer. 

 
Avkastning, resultat og status 

Konsernets driftsresultat, etter verdiendring 

og resultatandel i tilknyttet selskap, er 

positivt med MNOK 12,4, mot negativt med 

MNOK 4,3 i 2016. Verdiendringen i 

datterselskapet Sandnes Sentrumsutvikling 

AS er negativt med MNOK 0,1 mot negativt 

med MNOK 1,5 i 2016 og Konsernet har en 

negativ resultatandel i 2017 på investeringen 

i den tilknyttede virksomheten NBO med 

MNOK 1,2. 

 
I Konsernet er netto finansresultat positivt med 

MNOK 2,0. 

 
Årsresultatet for Konsernet er positivt med 

MNOK 11,0, mot negativt med MNOK 5,7 i 

2016. Forsikringsoppgjøret fra IF, i 

datterselskapet Sandnes Sentrumsutvikling, 

bidrar positivt med MNOK 16,0 under Annen 

Driftsinntekt.  

 
Årsresultatet for Selskapet utgjør et 

overskudd på MNOK 12,9, mot et under- 

skudd på MNOK 5,7 i 2016. 

 
Per 31.12.2017 hadde Selskapet og Konsernet 

en bokført egenkapital på MNOK 55,2, mot 

MNOK 63,8 pr. 31.12.2016. Endringen i 

bokført egenkapital skyldes årets resultat, 

samt utbetalt utbytte gjennom 2017 på totalt 

MNOK 19,6. 

 
Konsernets samlede kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter var positiv med 

MNOK 17,4. Kontantstrømmen fra 

investeringsaktiviteter er negativ med MNOK 

1,7, og kontantstrøm fra 

finansieringsaktiviteter er negativ med 

MNOK 15,4. 

 

Netto endring av likviditet i konsernet i 2017 er 

positiv med MNOK 0,4 hvorav MNOK 4,1 er 

tilbakebetaling av kapital fra NBO og MNOK 

19,6 negativt fra utbytteutbetalinger fra NBNP 

AS, samt MNOK 16,0 positivt fra 

forsikringsoppgjør i datterselskap
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Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultat- 

regnskap og balanse med noter, et 

rettvisende bilde av, og fyllestgjørende 

informasjon om driften og stillingen ved 

årsskiftet. Årsregnskapet er satt opp under 

forutsetning om avvikling, der eiendeler og 

gjeld således er vurdert til virkelig verdi, 

blant annet basert på ekstern verdivurdering 

av eiendommen i konsernet. 

 
Selskapets frie midler er plassert i bank. 

 
Selskapet har ingen ansatte og avviklings- 

styret består av 5 menn. 

 
Konsernets eiendommer forurenser ikke det 

ytre miljøet utover det som følger av normal 

eiendomsdrift, og det er derfor ikke satt i 

verk tiltak på dette området. 

 
Tilbakebetaling av kapital 

Det er i 2017 foretatt utbetalinger til selskapets 

aksjonærer, tilsvarende totalt MNOK 19,6. 

 
Hendelser etter regnskapsårets avslutning  

Omregulering av eiendommen ble i februar 

2018 godkjent i Sandnes kommune. Denne 

reguleringen som inkluderer mulighet for 

bolig- og næringsutvikling anses å være 

verdiøkende og gjøre det lettere å realisere 

verdiene som ligger med en sentral tomt i 

Sandnes sentrum. Det har for øvrig ikke 

inntrådt hendelser etter regnskapsårets 

avslutning som er av vesentlig betydning for 

bedømmelsen av virksomheten. 

 

 

 
Risiko 

Markedsrisiko 

Selskapet er for den gjenværende porte- 

føljen eksponert for risiko knyttet til endring i 

makroøkonomiske konjunkturer, men også til 

enkelthendelser uavhengig av konjunktur- 

utviklingen. Eksempler på dette er hendelser 

knyttet til eiendommene, leietakere, samt 

poliske og planmessige beslutninger. 

 
Endring i konjunkturer, samt andre hendelser 

som politiske og planmessige beslutnin- 

ger vil kunne gi systematiske endringer i 

leienivåer, utleiegrad, verdien på eiendom- 

mer, samt påvirke muligheten til å realisere 

utviklingsprosjekter. 

 
Finansiell risiko 

Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, 

leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, 

samt Konsernets likviditet og finansielle 

fleksibilitet. 

 
Konsernet har pr. 31.12.2017 ingen eksterne 

låneforpliktelser. 

 
Tilsvarende er gjenværende rentebytteavtale 

innfridd i 2016, og det foreligger ingen slike 

avtaler i konsernet pr 31.12.2017. 

 
Styret vurderer likviditeten og egenkapitalen i 

Selskapet som tilfredsstillende. 

 
Fremtidig utvikling 

Den gjenværende investeringseiendommen 

har særegenheter som medfører at reali- 

seringen tar noe lenger tid. Avviklingsstyret 

vurderer sammen med administrasjonen vi- 

dere avviklingsstrategi for den gjenværende 

eiendommen basert på markedssituasjonen og 

Selskapets avviklingsmandat. En særskilt 

vurdering for Avviklingsstyret er hurtigheten 

i avviklingen satt opp mot hvilke salgsver- 

dier som kan oppnås og ut i fra dette kan 

Selskapet bruke kortere eller lengre tid i 

en avviklingsprosess; herunder basert på 

markedssituasjonen og eventuelle andre 

relevante forhold. 

 
Disponering av årets resultat 

Årsoverskuddet i morselskapet North Bridge 

Nordic Property AS under avvikling i 2017 

ble positivt med MNOK 10,9 mot negativt 

MNOK 5,7 i 2016. Styret foreslår at resultatet 

overføres til annen egenkapital. 

 
Det er ikke avsatt utbytte i årsregnskapet 

for 2017. Styret legger opp til fortløpende å 

dele ut fri likviditet fra gjennomførte og 

kommende realisasjoner til aksjonærene 

hensyntatt Konsernets forpliktelser, herunder 

garantiforpliktelser. 

 
 
 
 

 

Oslo, den 8. mai 2018 

Avviklingsstyret i North Bridge Nordic Property AS under avvikling 

 

 
(sign) (sign) (sign) 

Kjetil Grønskag Jon Guste-Pedersen Svein Erik Nordang 
Styrets leder Styremedlem Styremedlem 

(sign) (sign) 
Mats Clarhäll Jon Gausen 
Styremedlem Styremedlem 
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Resultatregnskap 01.01. - 31.12.

Tall i tusen NOK

2017 2016 Note 2017 2016

Driftsinntekter

-               -   Leieinntekter 1 723          2 028        

100             100           16 Annen driftsinntekt 14 717        351           

100             100           Sum driftsinntekter 16 440        2 378        

Driftskostnad

772             1 125        4, 5, 6 Annen driftskostnad 2 519          3 541        

171             171           Personalkostnader 171             171           

943             1 296        Sum driftskostnader 2 691          3 712        

-843            -1 196      Driftsresultat før verdiendring og resultatandel TS 13 750        -1 333      

-               -   Verdiendring investeringseiendommer -150            -1 500      

-1 185         -1 435      2 Andel resultat, inkl verdiendring, tilknyttet selskap -1 185         -1 435      

-2 028         -2 631      Driftsresultat etter verdiendring og resultatandel TS 12 415        -4 268      

Finansinntekter og finanskostnader

11 452        -2 628      2, 7, 10 Verdiendring investering i datterselskap -              -           

1 530          1 750        7,16 Finansinntekt 2 048          356           

1                 841           7 Finanskostnad 1                 842           

12 981        -1 719      Resultat av finansposter 2 047          -486         

10 953        -4 350      Resultat før skatt fra videreført virksomhet 14 462        -4 754      

-              -           8 Skattekostnad 3 454          -404         

10 953        -4 350      Årsresultat fra videreført virksomhet 11 008        -4 350      

-              -1 329      15 Resultat etter skatt fra ikke videreført virksomhet -              -1 329      

10 953        -5 679      Årsresultat  11 008        -5 679      

Oppstilling over totalresultatet

10 953        -5 679      Årsresultat 11 008        -5 679      

 

Andre inntekter og kostnader

-              -           Omregningsdifferanse valuta -              -           

10 953        -5 679      Totalresultat 11 008        -5 679      

10 953        -5 679      Andel av totalresultatet til eiere av morselskapet 11 008        -5 679      

-              -           Andel av totalresultatet til ikke-kontrollerende eierinteresse -              -           

Disponering av Årsresultatet

10 953        -5 679      Til/fra annen egenkapital 11 008        -5 679      

10 953        -5 679      Sum disponering 11 008        -5 679      

North Bridge Nordic Property AS under avvikling

Morselskap Konsern
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Balanse pr. 31.12 

Tall i tusen NOK

2017 2016 Note 2017 2016

Anleggsmidler

-              -           Utsatt skattefordel -              -           

Varige driftsmidler

-              -           11 Investeringseiendommer 47 000        45 500      

-              -           Sum varige driftsmidler 47 000        45 500      

Finansielle driftsmidler

34 519        48 282      13 Langsiktige fordringer konsernselskaper -              -           

1 793          7 160        2 Aksjer i tilknyttede selskaper 1 793          7 160        

10 662         -   2, 10 Aksjer i datterselskaper -              -           

46 975        55 442      Sum finansielle driftsmidler 1 793          7 160        

46 975        55 442      Sum anleggsmidler 48 793        52 660      

Omløpsmidler

Fordringer

-              100           Kundefordringer 98               250           

18               20             Andre kortsiktige fordringer 44               176           

18               120           Sum fordringer 142             426           

8 400          8 584        Bankinnskudd og kontanter 12 367        11 989      

8 418          8 704        Sum omløpsmidler 12 509        12 415      

55 392        64 145      Sum eiendeler 61 303        65 075      

North Bridge Nordic Property AS under avvikling

Morselskap Konsern
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Oslo, den 8. mai 2018 

Avviklingsstyret i North Bridge Nordic Property AS under avvikling 

 
(sign) (sign) (sign) 

Kjetil Grønskag Jon Guste-Pedersen Svein Erik Nordang 
Styrets leder Styremedlem Styremedlem 

(sign) (sign) 
Mats Clarhäll Jon Gausen 
Styremedlem Styremedlem 

Balanse pr. 31.12 

Tall i tusen NOK

2017 2016 Note 2017 2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital

3 271          3 271        12 Aksjekapital 3 271          3 271        

18 294        18 294      Overkurs 18 294        18 294      

19 580        39 208      Annen innskutt egenkapital 19 580        39 208      

41 145        60 773      Sum innskutt egenkapital 41 145        60 773      

Opptjent egenkapital

14 120        3 167        Annen egenkapital 14 071        9 659        

-               -   Udekket tap -              -6 596      

14 120        3 167        Sum opptjent egenkapital 14 071        3 063        

55 265        63 941      Sum egenkapital 55 216        63 837      

Gjeld

-              -           8 Utsatt skatt 3 968          514           

Langsiktig gjeld

-              -           13 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner -              -           

-              -           Sum langsiktig gjeld -              -           

Kortsiktig gjeld

127             168           Leverandørgjeld 422             168           

-              -           8 Betalbar skatt -              -           

-              -           Skyldig offentlige avgifter 46               -           

-              35              Annen kortsiktig gjeld 1 650          556           

127             203           Sum kortsiktig gjeld 2 118          725           

127             203           Sum gjeld 6 087          1 239        

55 392        64 145      Sum egenkapital og gjeld 61 303        65 075      

North Bridge Nordic Property AS under avvikling

Morselskap Konsern

BALANSE PR. 31.12. 
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Konsern

2017 2016 2017 2016

 Tall i tusen NOK 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

10 953 -5 679 Totalresultat 11 008 -5 679

0 0  Tilbakeførng av skattekostnad 3 454 -404

-11 452 0 Verdiendring investering i datterselskap 0 0

1 185 1 435  Andel av resultat inkl. verdiendring tilknyttet selskap 1 185 1 435

0 0 Verdiendring investeringseiendom 150 1 500

-1 447 2 628  Verdiendring finansielle instrumenter 0 0

24 -104 Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter 1 677 -202

-738 -1 720 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 474 -3 350

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0 14 539  Netto endring holdt for salg 0 16 423

0 0 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 650 0

0 14 539 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 650 16 423

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

4 182 27 511  Tilbakebetaling kapital fra NBO 4 182 27 511

-19 628 -45 604 Utbetaling av utbytte -19 628 -45 604

16 000 -235  Nedbetaling/tilbakebetaling av lån 0 0

0 0 Netto endring rentebærende gjeld 0 0

0 0  Nedbetaling av SWAP avtale 0 0

0 0 Netto endring langsiktige fordringer/opsjon 0 0

553 -18 328 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -15 447 -18 093

-184 -5 509 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 377 -5 020

8 584 14 093 Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01 11 989 17 009

8 400 8 584  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12. 12 367 11 989

Morselskap

Konsolidert kontantstrømoppstilling
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Tall i TNOK

 Aksjekapital  Overkurs 

 Innskutt annen 

egenkapital 

 Annen 

egenkapital  Sum 

Egenkapital pr. 31.12.2015 3 271 18 294 39 208 56 581 117 354

Årsresultat konsern 0 0 0 -5 679 -5 679

Utbytte 0 0 -45 604 -45 604

Verdiendring i tilknyttet selskap ført direkte mot EK 0 0 0 -2 235 -2 235

Egenkapital pr. 31.12.2016 3 271 18 294 39 208 3 063 63 836

Årsresultat konsern 0 0 0 11 008 11 008

Utbytte 0 0 -19 628 0 -19 628

Egenkapital pr. 31.12.2017 3 271 18 294 19 580 14 071 55 216

Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Konsern

Tall i TNOK

 Aksjekapital  Overkurs 

 Innskutt annen 

egenkapital 

 Annen 

egenkapital  Sum 

Egenkapital pr. 31.12.2015 3 271 18 294 39 208 56 638 117 411

Årsresultat 0 0 0 -5 679 -5 679

Utbytte 0 0 0 -45 604 -45 604

Verdiendring i tilknyttet selskap ført direkte mot EK 0 0 0 -2 188 -2 188

Egenkapital pr. 31.12.2016 3 271 18 294 39 208 3 167 63 940

Årsresultat 0 0 0 10 953 10 953

Utbytte 0 0 -19 628 0 -19 628

Egenkapital pr. 31.12.2017 3 271 18 294 19 580 14 120 55 265

Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Morselskap
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Note 1 

Generelt 

North Bridge Nordic Property AS under avvikling (heretter: NBNP, Morselskapet eller Selskapet) er hjemmehørende i Norge. North Bridge 
Nordic Property Konsern (Heretter: Konsernet) består av North Bridge Nordic Property AS under avvikling, og dets datterselskaper pr 31. 

desember 2017 og 31. desember 2016. 

I henhold til vedtektene ble det i generalforsamling den 17. desember 2012 fattet vedtak om avvikling av Selskapet, og det ble valgt et 

avviklingsstyre. Avviklingsstyret har fokusert på realisering av verdiene i Selskapet. Avviklingsstyret fremmet plan for avvikling for beslutning i 
ordinær generalforsamling i 2015 som avklarte at avviklingsstyret kan bruke tid for en optimal realisering fremfor en hurtig realisering. 

Konsernregnskapet og selskapsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med Regnskapsloven § 3-9 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder. Konsernet og Morselskapet følger forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet 

IFRS) som er fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2008, sist endret 3. november 2014. Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre. 

Konsernregnskapet er utarbeidet i tråd med prinsippene om historisk kost, med unntak av følgende regnskapsposter: 

• Investeringseiendommer 

• Finansielle instrumenter (renteswap, m.v.) 

• Eiendeler og forpliktelser klassifisert som holdt for salg 

Selskapsregnskapet er utarbeidet i tråd med prinsippene om historisk kost, med unntak av følgende regnskapsposter: 

• Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og aksjer holdt for salg 

Utarbeidelse av årsregnskap i samsvar med forenklet IFRS forutsetter bruk av skjønn for enkelte regnskapsposter. Videre forutsetter det at 

ledelsen utøver skjønn i anvendelsen av Konsernets regnskapsprinsipper. Dette gjelder spesielt ved vurdering av verdi av eiendommer. 

I det følgende beskrives de viktigste regnskapsprinsipper som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet og selskapsregnskapet. 

Konsolidering 

Konsernregnskapet består av årsregnskapet for North Bridge Nordic Property AS under avvikling, og dets datterselskaper pr 31. desember 2017 

og 31. desember 2016. Datterselskaper er selskaper hvor NBNP har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi. 
Bestemmende innflytelse oppnås normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital eller at Konsernet faktisk er i stand til å 

utøve kontroll over selskapet. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til Konsernet og blir utelatt fra 

konsolideringen når kontroll opphører. 

Konsernregnskapet er utarbeidet som om Konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i Konsernet 
er eliminert.  

Kjøpte datterselskaper innregnes i konsernregnskapet basert på Morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare 

eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Investering i datterselskaper er 

eliminert mot Konsernets andel av selskapenes egenkapital på ervervstidspunktet. 

Eierandeler i tilknyttet virksomhet er regnskapsført etter egenkapitalmetoden og konsernets andel av årets resultat i det tilknyttede selskapet vises 
i egen linje i resultatregnskapet. 

Alle konsernselskaper er regnskapsført med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. 

Konsoliderings- og klassifiseringsprinsipper for morselskap 

Datterselskap vurderes etter virkelig verdi-opsjonen iht. IFRS 9. Verdiendring på investeringen føres over resultat. Virkelig verdi-opsjonen 

besluttes ved førstegangsinnregning av investeringen. Investeringen følges opp av ledelsen basert på virkelig verdi på investeringen. 

Verdsettelsen av aksjer i datterselskapene er basert på verdijustert egenkapital i det enkelte datterselskap. Datterselskapene er single purpose 
selskaper og den verdijusterte egenkapitalen fastsettes som en følge av ledelsens verdivurderinger, underbygget av ekstern verdsettelse av 

investeringseiendommene som utgjør de vesentligste eiendelene i datterselskapene. 

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet 

Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres balanseførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en 

salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av 
anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være 

forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen. 

Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere balanseført verdi og 

virkelig verdi fratrukket salgskostnader og presenteres på egen linje på henholdsvis eiendels- og gjeldssiden. 

Resultat etter skatt fra virksomhet klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet er presentert på egne linjer etter årsresultat fra 

videreført virksomhet. 

Sammenligningstallene er omarbeidet slik at klassifiseringen av videreført og ikke videreført virksomhet er konsistent. 

Segmentinformasjon 

Konsernet har eiendommer i Norge (og hadde i Sverige i deler av 2016). Primærsegmentet er definert til kontantstrømseiendommer og 

utviklingseiendommer. Sekundærsegmentet er definert til den geografiske lokaliseringen. Se note 3. 
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Inntektsføring 

Inntekter inkluderer leieinntekter, samt salg av servicetjenester. Inntekter er vist netto eksklusiv merverdiavgift, evt. rabatter og etter eliminering 

av evt. konserninternt salg. Leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden. Salg av tjenester inntektsføres når tjenesten er utført. 
Renteinntekter og andre inntekter inntektsføres i den periode de gjelder. 

Avsetninger 

Konsernet regnskapsfører usikre forpliktelser (avsetninger) når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere 

hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad 
av pålitelighet. Ved vesentlig tidseffekt er forpliktelsen regnskapsført til nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. 

Investeringseiendom 

Investeringseiendommer er eiendeler som eies for enten å oppnå leieinntekter og/eller verdistigning og som ikke er benyttet til eget bruk av 

Konsernets selskaper. Investeringseiendommer består av bygninger og tomter eiet av Konsernets selskaper. Investeringseiendommer 

regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt. Konsernets eiendommer blir halvårlig gjenstand for en verdivurdering foretatt av 
ledelsen, underbygget av ekstern verdivurderer. 

Senere påkostninger tillegges regnskapsført verdi på eiendommen, dersom det er sannsynlig at en fremtidig økonomisk fordel vil tilfalle 

Konsernet som følge av påkostningen, og at påkostningen kan måles nøyaktig. 

Endring i virkelig verdi regnskapsføres og vises over resultatet som «verdiendring investeringseiendommer». Direkte vedlikehold av 

investeringseiendommer kostnadsføres løpende under driftskostnader. 

Fordringer 

Kundefordringer måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer 

for at Konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. 

Lån 

Lånekostnader kostnadsføres normalt når de oppstår. Renter aktiveres dersom de er direkte relatert til oppkjøp av eiendom, konstruksjon av 

nybygg, eller på annen måte kvalifiserer til aktivering. 

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. 

I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånet 
(fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Første års avdrag av langsiktig gjeld er iht. IAS 23 

klassifisert som kortsiktig gjeld. 

Utsatt skatt 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig 
og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Det er ikke beregnet 

utsatt skatt på virkelig verdireguleringer av eiendommene i konsernet, da alle eiendommene er eiet gjennom egne aksjeselskaper og konsernet 

har lagt til grunn at de ikke vil selge eiendommene, men aksjene som er fritatt beskatning. 

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å 
nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet 

kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som 

sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats knyttet til postene hvor den midlertidige forskjellen har oppstått. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. 

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. 

Inntektsføring konsernbidrag 

Selskapet har valgt å benytte adgangen etter forenklet IFRS til å inntektsføre konsernbidrag fra datter til mor etter reglene i God regnskapsskikk 
(GRS) ved at det tas til inntekt i det året det har skattemessig effekt. Videre føres foreslått avgitt konsernbidrag som kortsiktig gjeld i balansen. 

Egenkapital 

Kostnader relatert til egenkapitaltransaksjoner er innregnet direkte i egenkapitalen. 

Kontantstrøm 

Kontantstrømoppstillingen settes opp etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter defineres som bankinnskudd og kontanter. 
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Valuta 

Konsernregnskapet er presentert i NOK, som er Morselskapets funksjonelle valuta.  

Estimat og vurderinger 

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer. Estimater, antakelser og 
forutsetninger som innebærer stor sannsynlighet for vesentlige endringer i balanseført verdi i løpet av neste regnskapsår, er i hovedsak knyttet til 

investeringseiendommer og finansielle instrumenter. 

Ledelsen utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon 

sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige 
endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. 

Virkelig verdi av investeringseiendom 

Investeringseiendom vurderes til virkelig verdi basert på halvårlig oppdatert verdivurdering. 

Avkastningskravet fastsettes for hver eiendom med utgangspunkt i en langsiktig risikofri rente med tillegg av en risikojustering. 

Risikojusteringen foretas normalt ut fra en vurdering av geografiske forhold, beliggenhet, eiendommens standard, leietakernes soliditet og 

leiekontraktens varighet. 

Konsernets eiendom er i tråd med dette verdivurdert halvårlig og senest pr. 31.12.2017. 

Verdien av en kontantstrømseiendom beregnes primært ved å diskontere eiendommens netto leieinntekter, basert på gjeldende markedsleie og 
justere for mer-/mindreverdier i porteføljen av inngåtte leieavtaler, samt permanent ledighet, dersom det er relevant. 

Verdien av en utviklingseiendom beregnes primært ved å diskontere fremtidige netto leieinntekter for å finne brutto verdi av prosjektet, redusert 

med prosjektets samlede kostnader, som gir en netto verdi, som igjen justeres i forhold til gjenværende tid til ferdigstillelse og vurdert risiko. 

Virkelig verdi av aksjer i datterselskaper 

Konsernet utarbeider en vurdering av de enkelte eiendommer og innhenter uavhengige verdivurderinger som beskrevet ovenfor. Basert på dette 
blir den virkelige verdi av aksjer i datterselskaper i Morselskapet beregnet. 

Finansiell risiko 

Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt Konsernets likviditet og finansielle fleksibilitet. 

Konsernet har innfridd gjenværende gjeld til kredittinstitusjoner i 2016 og har pr. 31.12.2017 ingen eksterne låneforpliktelser. 

Tilsvarende er gjenværende rentebytteavtale innfridd i 2016, og det foreligger ingen slike avtaler i konsernet pr 31.12.2017. 

Leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet 

Leieinntekter er eksponert for endringer i markedsleie og omsetningsbasert leie, samt kredittrisiko og valutarisiko. 

i) Markedet 

Konsernet vil ha en blanding av kortere og lengre leieavtaler. 

ii) Inflasjon 

En betydelig del av Konsernets leiekontrakter blir justert med KPI eller tilsvarende indeks, slik at Konsernet kan justere leiene i samsvar med 
utvikling i KPI. Konsernet søker å sikre slik regulering i alle fremtidige leiekontrakter. 

iii) Kredittrisiko 

Majoriteten av Konsernets leieinntekter kommer fra normalt betalingsdyktige leietakere, men det er også enkelte leietakere som vurderes å ha 

kredittrisiko. Selskapet kontrollerer kredittrating og kreditthistorie til nye leietakere. Et flertall av leietakere har gitt bankgaranti eller opprettet 
depositumskonto med beløp tilsvarende 3 til 6 måneders leie. Konsernet søker å etablere slik garanti i alle nye leieforhold. 

Konsernet har ikke hatt vesentlig kredittap i 2017. 

Likviditetsrisiko og finansiell fleksibilitet 

Konsernet søker å ha tilstrekkelig likviditet/trekkrammer til å møte sine forpliktelser. I tillegg søker Konsernet en fornuftig likviditet til å møte 

uforutsette forpliktelser. Finansieringsstrategien har som mål å opprettholde fleksibilitet i markedet og tåle svingninger i leieinntekter. 

Ved årets slutt hadde Konsernet en tilfredsstillende likviditetsreserve og finansiell fleksibilitet. 
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Note 2: Oversikt over investeringer, datterselskaper og tilknyttet selskap 

Følgende datterselskaper er inkludert i det konsoliderte regnskapet 

 

Tilknyttet selskap 

Selskapet eier 31.12.2017 19,36 % av aksjene i North Bridge Opportunity AS. Selskapet er regnskapsmessig behandlet som tilknyttet selskap 

(TS) da det er vurdert at Selskapet reelt sett har betydelig innflytelse. 

 

NBNP sin andel av aksjene i North Bridge Opportunity AS, som er et eiendomskonsern med eiendom i Sverige, var delvis oppgjør for salgene av 
selskapets aksjer i Trollåsveien 34-36 AS (100%) og Sømmegården Eiendom AS (40,6%) med transaksjonstidspunkt 7. mai 2013. 

Kjøpsprisen utgjorde MNOK 34,0. Bokført egenkapital i selskapet var på kjøpstidspunktet ca. MNOK 174,9 (100 %). Et sammendrag av de 

økonomiske nøkkeltall fra balanse og resultatregnskap er vist nedenfor: 

 

I konsernets balanse er investeringer i TS vist i egen linje som viser NBNP sin andel av egenkapital i selskapene, inkludert verdiregulering av 

investeringseiendom og finansielle kontrakter. 

 

Tilsvarende er netto resultat fra investeringer i TS, etter skatt, inkludert verdiregulering, vist i egen linje i konsernresultatregnskapet. 

 

 
 

  

Datterselskap Hjem land Hoved 

virksomhet

Eierandel/

Stemmeandel

Ervervet/ 

stiftet

Kostpris 

aksjer

Årsresultat 

(IFRS)

EK i selskap 

(IFRS)

Sandnes Sentrumsutvikling 

AS

Norge Eiendom 100 % /100 % 09.08.2006 17 482 11 452 11 452

Sum 17 482 11 452 11 452

Ved vurdering av selskapets samlede investering i datterselskap må også ansvarlig eierlån hensyntas.

Disse beløper seg pr. 31.12.2017 til totalt TNOK 34.519

Selskapsnavn Bransje Eierandel Kjøpstidspunkt

North Bridge Opportunity AS Eiendom 19,3648 % 07.05.2013

Aksjer i tilknyttede selskaper 31.12.2017 31.12.2016

Bokført verdi av aksjer i NBO IB 7 160 38 312

Verdiendring NBO resultatført -1 185 -1 435

Andel utbytte fra NBO -4 182 -27 510

Verdiendring ført over egenkapital i NBO 0 -2 207

Bokført verdi av aksjer i NBO 1 793 7 160

Sammendrag balanse TS i TNOK 31.12.2017 31.12.2016

Sum eiendeler i TS, etter verdiregulering 36 554 63 844

Sum gjeld i TS 27 292 48 465

Egenkapital i TS 9 261 15 379

NBNP's andel av Egenkapital 1 793 2 978

Sammendrag resultat TS i TNOK 31.12.2017 31.12.2016

Sum driftsinntekter 3 699 11 293

Sum resultat etter verdiregulering -6 274 -7 411

NBNP's andel av Resultatet -1 215 -1 435
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Note 3: Segmentinformasjon 

Virksomhetssegment 

Konsernets virksomhetssegmenter fordelt på kontantstrøms- og utviklingseiendommer. 

 

* Konsernets virksomhet er lokalisert i Norge 
**Annen Driftsinntekt består av MNOK 16,0 inntektsført forsikringsoppgjør i Sandnes Sentrumsutvikling AS. 

 

Note 4: Andre driftskostnader 

 

 

Note 5: Kostnader ved ytelser til ansatte og revisor 

Det er pr. 31.12.2017 ikke ansatte verken i Morselskapet eller i Konsernet. Det er følgelig ikke etablert OTP-ordning. Det er i 2017 utbetalt totalt 

TNOK 150 i styrehonorar til aksjonærvalgte styremedlemmer i Morselskapet. 

Etter generalforsamlingen 17. desember 2012 hvor avvikling av Selskapet ble besluttet har Selskapet ikke hatt daglig leder. 

Det betales ikke honorar til North Bridge Management utover de honorarer som fremgår av note 6. Konsernets revisor har fått godtgjort for sine 
tjenester som følger: 

 

Revisjonshonorar er eksklusiv merverdiavgift. 

 

 
  

Beløp i TNOK Kontantstrøm* Utvikling Totalt

Utleieinntekt av fast eiendom 1 723 0 1 723

Annen driftsinntekt** 16 656 0 16 656

Verdiendring investeringseiendommer 0 -150 -150

Beløp i TNOK Kontantstrøm* Utvikling Totalt

Utleieinntekt av fast eiendom 2 028 0 2 028

Annen driftsinntekt 351 0 351

Verdiendring investeringseiendommer 0 -1 500 -1 500

2017

2016

Konsernet, tall i  TNO K 2017 2016

Driftskostnader eiendom                         637                         642 

Forvaltnings- og forretningsfører-honorar                         745                      1 134 

Tap på fordringer                             6                         294 

Øvrige kostnader                      1 130                      1 471 

Sum andre driftskostnader 2 519 3 541

Morselskapet, tall i  TNO K 2017 2016

Forvaltningshonorar                         463                         717 

Andre kostnader                         309                         407 

Sum andre driftskostnader 772 1 125

Konsernet: Revisorhonorar/ -tjenester, tall i  TNO K 2017 2016

Lovpålagt revisjon 174 145

Utvidet finansiell revisjon 27 52

Andre attestasjonstjenester 0 0

Skatterådgivning 20 19

Andre tjenester utenfor revisjonen 5 0

Sum 226 216

Morselskapet: Revisorhonorar/ -tjenester, tall i  TNO K 2017 2016

Lovpålagt revisjon 113 110

Utvidet finansiell revisjon 11 24

Andre attestasjonstjenester 0 0

Skatterådgivning 7 19

Andre tjenester utenfor revisjon 5 0

Sum 136 153
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Note 6: Transaksjoner med nærstående parter 

Det er følgende hovedkategorier transaksjoner mellom nærstående parter og Selskapet / Konsernet: 

• Kjøp/salg av aksjer eller fast eiendom 

• Drifts- og forvaltningsavtaler 

• Lån i konsernforhold 

Selskapet har et langsiktig lån mot datterselskap Sandnes Sentrumsutvikling AS. Lånet renteberegnes. I 2017 er lånet belastet MNOK 1,4 i 
renter. 

Det har i 2017 ikke vært salg av eiendom/aksjer mellom aksjonærer og Selskapet, eller transaksjoner hvor aksjer i Selskapet inngår i vederlaget. 

Konsernet har avtaler om drift og vedlikehold med eksterne forvaltere på markedsmessige vilkår. 

Selskapet har videre inngått en managementavtale med North Bridge Management AS (Manager), som forestår samlet drift av Selskapet. En 

betydelig andel av de bakenforliggende aksjonærene i North Bridge Management AS er direkte eller indirekte også aksjonærer i NBNP. 

Honorarer for de aktuelle tjenester er som følger: 

North Bridge Management AS har belastet NBNP for følgende honorarer: 

 

 

Note 7: Finansposter og finansielle instrumenter 

 

 

 

Honorarer, tall i TNOK 2017 2016

Forvaltningshonorar 446 614

Totalt 446 614

Tall i  TNOK

Finansinntekter 2017 2016 2017 2016

Renteinntekt 89 344 63 194

Renteinntekt - konsernintern 0 0 1 447 1 429

Annen finansinntekt 20 12 20 127

Verdiendring investering i datterselskap 0 0           11 452 -2628

Sum finansinntekt 109 356 12 982 -878

Finanskostnader 2017 2016 2017 2016

Rentekostnad på lån 0 0 0 837

Andre finanskostnader 1 842 1 4

Sum finanskostnader 1 842 1 841

Netto finansresultat 108 -486 12 981 -1 719

Resultatført endring verdi på rentebytteavtaler er klassifisert som finansinntekt/-kostnad 

siden verdiendringen ikke er ført som sikring. 

Konsernet Morselskapet

MorselskapetKonsernet

Tall i  TNOK

Finansielle  eiendeler 2017 2016 2017 2016

Bankinnskudd 12 367 11 989 8 400 8 584

Kundefordringer 98 250 0 0

Kortsiktige fordringer 44 176 18 120

Langsiktige fordringer 0 0 34 519 48 282

Sum finansielle  eiendeler 12 509 12 415 42 937 56 986

Finansielle  forpliktelser 2017 2016 2017 2016

Leverandører 422 168 127 168

Annen kortsiktig gjeld 1 696 556 0 35

Sum finansielle  forpliktelser 2 118 724 127 203

Konsernet Morselskapet

Konsernet Morselskapet
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Note 8: Skatt 

 

Per 31.12.2017 utgjør det fremførbare underskuddet i konsernet MNOK 52,4. 

Ved avleggelse av regnskapet er det ikke tilstrekkelig fri egenkapital, eller skattepliktig overskudd i datterselskap til å gi konsernbidrag for å 
utligne det fremførbare underskuddet i mor. Som følge av dette og usikkerhet til fremtidige skattemessige overskudd, er utsatt skattefordel ikke 

balanseført. 

Konsernet

Tall i tusen NOK 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2017 2016

Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skatt 3 608 -404

Skatteeffekt av endret skattekostnad -154 0

Andre forskjeller 0 0

Sum skattekostnad 3 454 -404

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skatt fra videreført virksomhet 14 462 -4 754

Permanente forskjeller 1 460 2 935

Endring i midlertidige forskjeller -8 252 -1 154

Benyttet fremførbart underskudd -7 670 0

Årets skattegrunnlag -1 -2 974

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Fordringer -255 -153

Finansielle instrumenter 0 0

Anleggsmidler -4 742 -14 484

Underskudd til framføring -52 420 -60 091

Delsum -57 418 -74 727

Midlertidige forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel 34 876 34 876

Grunnlag utsatt skatt -22 542 -39 851

Beregnet netto utsatt skatt -5 185 -9 564

Ikke balanseført utsatt skattefordel 9 153 9 968

Netto utsatt skatt 3 968 514

Herav utsatt skatt holdt for salg 0 0

Utsatt skatt i balansen 3 968 514

Avstemming endring i underskudd til fremføring:

Underskudd til fremføring per 01.01 -60 091 -57 117

Endring fremførbart underskudd 7 670 -2 974

Underskudd til fremføring per 31.12 -52 420 -60 091

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% /25 % av resultat 

før skatt:

Resultat før skatt fra videreført virksomhet 14 462 -4 754

24 %/25 % skatt av resultat før skatt 3 471 -1 189

24 % skatt av permanente forskjeller 350 734

24 % av underskudd / MF uten nettoeffekt på skatt -213 72

Effekt av endret skattesats -154 -21

Beregnet skattekostnad 3 454 -404

Effektiv skattesats *) 24 % 8 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt
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Note 9: Resultat per aksje 

Ordinært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller de ordinære aksjeeierne på positivt MNOK 11,0 (negativt 

MNOK 5,7 i 2016) og vektet gjennomsnittlig utestående ordinære aksjer gjennom regnskapsåret på 3.271.416. 

 
 

Morselskapet

Tall i tusen NOK 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2017 2016

Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skatt 0 0

Skatteeffekt av endret skattekostnad 0 0

Andre forskjeller 0 0

Sum skattekostnad 0 0

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skatt fra videreført virksomhet 10 953 -4 350

Permanente forskjeller -10 142 4 063

Endring i midlertidige forskjeller 0 0

Anvendelse fremførbart underskudd 0 0

Årets skattegrunnlag 811 -287

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Fordringer 0 0

Anleggsmidler 0 0

Avsetninger 0 0

Aksjer 0 0

Underskudd til framføring -39 795 -40 605

Grunnlag utsatt skatt/(skattefordel) -39 795 -40 605

Beregnet 23% utsatt skatt/(skattefordel) (24% for i fjor) -9 153 -9 745

herav balanseført 0 0

Avstemming endring i underskudd til fremføring:

Underskudd til fremføring per 01.01 -40 605 -40 318

Endring fremførbart underskudd 811 -287

Underskudd til fremføring per 31.12 -39 795 -40 605

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% /25 % av resultat 

før skatt:

Resultat før skatt fra videreført virksomhet 10 953 -4 350

24 %/25 % skatt av resultat før skatt 2 629 -1 088

24 % skatt av permanente forskjeller -2 434 1 016

24 % av underskudd / MF uten nettoeffekt på skatt -195 72

Effekt av endret skattesats 0 0

Beregnet skattekostnad 0 0

Effektiv skattesats *) 0 % 0 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Konsernet

Beregning av resultat pr aksje 2017 2016

Årets resultat etter skatt i TNOK 11 008 -5 679

Antall utestående aksjer pr. 31.12 3 271 416 3 271 416

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 3 271 416 3 271 416

Resultat per utestående aksje i NO K 3,36 -1,74
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Note 10: Investering i datterselskap 

 

Investeringer i aksjer i datterselskap er behandlet som finansiell eiendel og regnskapsført etter virkelig verdi-opsjonen iht IFRS 9 ved 

førstegangsinnregning. Verdiendring på investeringen føres over resultat. 

Pant i aksjer og garantier 

Konsernet har pr 31.12.2017 ingen avtaler om pant eller garantiforpliktelser. 

 

Note 11: Investeringseiendom 

 

*Brutto verdiendring i henhold til eksterne verdivurdering er positiv MNOK 1,5. Tilganger på MNOK 1,65 i perioden er vurdert til ikke å øke 
verdien ut over den eksterne verdivurderingen, og kommer til fradrag i netto verdiendring i resultatregnskapet.  

Investeringseiendommer er eiendeler som eies for enten å oppnå leieinntekter og/eller verdistigning og som ikke er benyttet til eget bruk av 

Konsernets selskaper. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt. Konsernets eiendommer blir halvårlig 

gjenstand for en verdivurdering foretatt av ledelsen, hvor eiendommene verdsettes ved bruk av oppdaterte makroøkonomiske forutsetninger 
(rentenivå, inflasjonsforventninger, etc.) og justeringer for vesentlige endringer i utleieporteføljen. 

Avkastningskravet fastsettes for hver eiendom med utgangspunkt i en langsiktig risikofri rente med tillegg av en risikojustering. 

Risikojusteringen foretas normalt ut fra en vurdering av geografiske forhold, beliggenhet, eiendommens standard, leietakernes soliditet og 

leiekontraktens varighet. 

Verdien av en kontantstrømseiendom beregnes primært ved å diskontere netto eiendommens leieinntekter, basert på gjeldende markedsleie og 
justere for mer-/mindre-verdier i porteføljen av inngåtte leieavtaler, samt permanent ledighet, dersom det er relevant. Særskilt utviklingspotensial 

hensyntas med relevant tilleggsverdi. 

Som en underbygging av ledelsens vurderinger innhenter selskapet også eksterne verdivurderinger fra selskapet Newsec. I likhet med selskapet 

har også den eksterne verdsetteren lagt stor vekt på kapitaliseringsverdien. 

Per 31.12.2017 er det for eiendommen i Sandnes Sentrumsutvikling AS lagt til grunn en eiendomsverdi tilsvarende Newsec sin verdivurdering. 
Begrunnelsen for dette er at ledelsen vurderer vår tradisjonelle modell for verdsettelse mindre hensiktsmessig som følge av utviklingsprosess og 

utfordringer relatert til setningsskader og leietakermasse, og mener at Newsec sin verdivurdering godt gjenspeiler egen oppfatning av 

eiendommens verdi. 

Endringer i virkelig verdi vises over resultatet som «verdiendring investeringseiendommer». Investeringseiendommer avskrives ikke. 

Det er inngått samarbeidsavtale med Skanska Norge AS om utvikling av eiendommen tilhørende Sandnes Sentrumsutvikling AS. Avtalen er dog 
utformet slik at Sandnes Sentrumsutvikling AS kan avslutte utviklingsarbeidet mot å kompensere Skanska for medgått tid samt utlegg for ekstern 

kostnadsbruk. Påløpte kostnader for dette er avsatt med MNOK 1,65 i balansen i datterselskapet Sandnes Sentrumsutvikling AS Det videre avtalt 

tak på kompensasjonsbeløpet som gir Selskapet god kostnadskontroll. For øvrig foreligger det ingen vesentlige kontraktuelle forpliktelser til å 
kjøpe, konstruere eller utvikle investeringseiendommer. 

Pr. 31.12.2017 var kun eiendommen i Sandnes Sentrumsutvikling AS klassifisert som Investeringseiendom. Årets leieinntekter ved utleie av 

eiendom var MNOK 1,8 (2016: MNOK 2,3). 

Tall i TNOK 2017 2016

Inngående balanse 01.01 39 483 39 483

Tilgang ved kjøp / stiftelse 0 0

Kostpris pr. 31.12 39 483 39 483

Virkelig verdi justering pr. 01.01 -40 273 -37 645

Endring i virkelig verdi, resultatført i perioden 11 452 -2 628

Virkelig verdi justering pr. 31.12 -28 821 -40 273

Balanseført verdi pr. 31.12 10 662 0

Tall  i TNOK 2017 2016

Inngående balanse 1.1. 45 500 47 000

Tilganger* 1 650 0

Endring i virkelig verdi, resultatført i perioden -150 -1 500

Pr. 31 desember 47 000 45 500
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Note 12: Aksjekapital, aksjonærer og utbytte 

 

Beregning av resultat per aksje er vist i note 9. 

Stemmerettsbegrensning 

Alle aksjer har like rettigheter i Selskapet, men ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % 

av Selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder 

og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i Selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær 
ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av Selskapets aksjekapital. 

 

Alle aksjene i Selskapet har lik rett på utbytte. 

Aksjer eid av styret og ledende ansatte, direkte eller indirekte gjennom egne selskaper: 

 

a) Jon Guste-Pedersen har en ledende stilling i Bamble/Skagerak Sparebank, som eier 41.551 eller 1,27 % av aksjene i NBNP. (Disse 
aksjene er ikke tatt med i summen “totalt” eiet av styret). 

Endringer i aksjekapital

Ordinære aksjer Antall

Pålydende 

(NOK)

Balanseført 

(TNOK)

Sum 31.12.16 3 271 416             1                        3 271                     

Endring -                        -                    -                         

Sum 31.12.17 3 271 416             1                        3 271                     

O versikt over de største  aksjonærene pr 31.12.2017: Antall aksjer Eierandel

Credit Suisse AG 595 590 18,21 %

Trondheim Kommunale Pensjonskasse 139 071 4,25 %

KGP Invest AS 97 053 2,97 %

Gullbakk Invest AS 90 548 2,77 %

Skaaret Holding AS 89 240 2,73 %

Svein Ola Haukvik 65 015 1,99 %

North Bridge AS 51 530 1,58 %

Sparebank 1 SMN Invest AS 51 340 1,57 %

Saga eiendom AS 51 000 1,56 %

Banque Pictet & Cie SA 48 000 1,47 %

Ligna AS 47 550 1,45 %

Steinar Drægebø 45 450 1,39 %

BSN AS 41 670 1,27 %

Bamble Sparebank 41 551 1,27 %

Grotmol Solutions AS 32 805 1,00 %

Andre 1 784 003 54,53 %

Totalt antall aksjer 3 271 416 100,00 %

Aksjonær Antall aksjer

Styret

Kjetil Grønskag 97 053

Jon Gausen 18 200

Svein Erik Nordang 12 386

Mats Clarhäll 4 355

Jon Guste-Pedersen a)

Totalt 131 994

http://www.northbridge.no/


19 | www.northbridge.no 
 

Note 13: Fordringer og gjeld 

 

 

Note 14: Bundne midler og kredittfasiliteter 

I Konsernet er det ingen bundne midler eller ikke- opptrukken kredittfasilitet. 

 

Note 15: Hendelser etter balansedagen 

Det har ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets avslutning som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av virksomheten. 

 

Note 16: Annen driftsinntekt/annen finansinntekt  

Sandnes Sentrumsutvikling AS 

Det er setningsskader i bygningsmassen på eiendommen tilhørende Sandnes Sentrumsutvikling AS i Sandnes som følge av graving/ utbygging 
på tilliggende eiendom. Det er i 2017 utbetalt endelig forsikringsoppgjør for setningsskaden fra forsikringsselskapet IF, tilsvarende MNOK 16,0. 

Oppgjøret ble i sin helhet mottatt i 2017, og er inntektsført som annen driftsinntekt (MNOK 14,1) og annen finansinntekt (MNOK 1,9). 

 

Konsern - tall i  TNO K

Pantsatte eiendeler

Investeringseiendommer 47 000                         45 500                         

Eiendom holdt for salg -                               -                               

Sum 47 000                         45 500                         

Morselskapet tall i  TNO K

Langsiktig fordring konsernmellomværende 2017 2016

Forfall mellom 1 og 5 år 34 519 48 282

Sum 34 519 48 282
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