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VEK Pr. 30.06.2010
VEK per aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/
NBNP) er beregnet til NOK 1.595 per 30.06.2010. Dette
representerer en økning på 8,9 % i VEK per aksje første halvår
2010. Siden Selskapets oppstart i juni 2006 har VEK per aksje økt
med 49,2 %.
Økningen i VEK første halvår 2010 skyldes i hovedsak følgende:
• Netto økning i eiendomsverdier på totalt MNOK 114,0. Dette
skyldes i hovedsak økt ferdigstillelsesgrad og noe lavere yield
på Klostergata (MNOK 72,9), videre utvikling av Lund
Business Park (MNOK 26,1), samt en noe lavere yield på
Innherredsveien (MNOK 8,0).
• Økning i langsiktig gjeld på MNOK 55,9 etter ordinære
avdrag, i hovedsak knyttet til økt byggelånssaldo på
Klostergata.
• Netto økning i arbeidskapital (MNOK 8,4), økning i latent
skatt på bygg (MNOK 8,4), samt en økning i negativ verdi på
rentebytteavtaler (MNOK 8,6).
Som grunnlag for beregningen av VEK per 30.06.2010 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 (iht. 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 det bli kommentert.
Finansiering
Tabellen øverst viser en oppsummering av Selskapets
låneportefølje og rentesikring. Konsernet har p.t. sikret 51 % av
låneporteføljen med rentebytteavtaler tilsvarende MNOK 237,4
med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4,8 år.
Lange markedsrenter har falt markant i første halvår 2010,
noe som har ført til en negativ utvikling av markedsverdien
på rentebytteavtalene med MNOK 9,1 i forhold til 31.12.2009.
Per 30.06.2010 var det således en negativ markedsverdi på
rentebytteavtalene på MNOK 18,1.
Hele bankgjelden på MNOK 43 i Sandnes Sentrumsutvikling AS
er i første halvår avtalt forlenget med 3 år til 30.06.2013.
Det har ikke vært endringer i innbetalt egenkapital i Selskapet
i første halvår 2010. Selskapet hadde ved halvårsskiftet 51
aksjeeiere.
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Tidspunkt

VEK/aksje
(NOK)

Endring VEK/
aksje siste periode

Endring VEK/
aksje siden oppstart

01.08.2006

1 069

n.a.

n.a.

31.12.2006

1 267

18,5 %

18,5 %

30.06.2007

1 556

22,8 %

45,5 %

31.12.2007

1 665

7,0 %

55,7 %

30.06.2008

1 664

0,0 %

55,7 %

31.12.2008

1 344

-19,2 %

25,7 %

30.06.2009

1 369

1,9 %

28,1 %

31.12.2009

1 465

7,0 %

37,0 %

30.06.2010

1 595

8,9 %

49,2 %

Låneportefølje pr. 30.06.2010

Eiervektet

Lån omregnet i NOK

MNOK

462,1

Utløp 2010-2012 omregnet i NOK

MNOK

22,7

år

11,6

Vektet utløpstid
Andel NOK

58 %

Andel SEK

42 %

Rentebytteavtaler:
Pålydende omregnet i NOK
Snitt løpetid

237,4
år

4,8

Andel av låneportefølje sikret

51 %

Herav andel av NOK lån

57 %

Herav andel av SEK lån

43 %

Rentesats NOK (ekskl. margin)

4,82 %

Rentesats SEK (ekskl. margin)

4,08 %

Rentetak

MSEK

Innslag
Varighet

60
5,50 %

år

2,1

Markedskommentar
Norge
Eiendomsmarkedet har hatt en positiv
trend gjennom første halvår 2010.
Leieprisene i Oslo ser ut til å ha passert
bunnen og er svakt på vei oppover igjen.
Til tross for dette, har vi sett at oppgangen
i eiendomsverdier, som vi så i årets første
kvartal har avtatt noe i andre kvartal. Dette
skyldes blant annet gjeldsutfordringene
i Europa. Markedsuroen har bidratt til
å sende de lange rentene betydelig
nedover.
Kredittrisikopremien i det norske
obligasjonsmarkedet har steget noe
siden årsskiftet, noe som medfører økte
innlånskostnader for bankene. Imidlertid
er konkurransen mellom bankene om
å låne ut penger større, og det kan se
ut som om bankene tar noe av de økte
innlånskostnadene selv. Rentemarginen
på nye lån ligger nå i området 150200 basispunkter, mot ca 200-300
basispunkter på toppen i første kvartal
2009. Norges Bank’s styringsrente ble økt
med 0,25 prosentpoeng i mai og ble holdt
uendret på 2,00 % i august 2010. Nordea
Markets forventer økning i styringsrenten
på 1,25 prosentpoeng de neste to årene,
samt en økning i markedsrentene på ca.
1,00 prosentpoeng.

Kilde: Nordea eMarkets

Transaksjonsvolumet for næringseiendom
var i første halvår 2010 på ca NOK 18
milliarder, noe som er høyere enn volumet
for hele 2009. Union Gruppen og andre
ledende aktører forventer et årsvolum på
NOK 30-35 milliarder i 2010.
Newsec vurderer prime yield for kontor
i Oslo til å være ca. 6,00 % i 2. kvartal
2010 (uendret fra 1. kvartal) og ca. et halvt
prosentpoeng høyere i Bergen, Trondheim
og Stavanger.

Kilde:

DnB NOR Markets forventer (2. kvartal
2010) en vekst i BNP på henholdsvis 1,2
% i 2010, 1,5 % i 2011 og 2,0 % i 2012 i
Norge.
Figuren nederst til høyre, som er basert på
verdivurderinger utført av Newsec, viser at
verdiutviklingen innen eiendom i Norges fire
største byer de siste 2 årene var nedadgående
gjennom finanskrisen og bunnet ut andre halvår
2009. Deretter har vi sett en positiv verdiutvikling
frem til i dag. Kilde: Newsec
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Markedskommentar
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Kilde:

Svergie
2009 var et tøft år for Svensk økonomi,
men utsiktene for 2010 er mer positive,
og flere rapporter indikerer at Sverige vil
komme raskere tilbake igjen enn enkelte
andre europeiske land.
Yieldene i Sverige har i følge Newsec
stabilisert seg i løpet av 2009 og er
redusert med 0,25 prosentpoeng i
perioden 4. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010
til hhv. 5,00 % (Stocholm CBD), 6,00 %
(Gøteborg CBD) og 6,25 % (Malmø CBD).
Det ble i følge Jones Lang LaSalle
gjennomført transaksjoner på ca SEK 46,4
mrd. i Sverige i første halvår 2010, hvorav
28 mrd. i 2. kvartal, en økning på 194 % i
forhold til første halvår i 2009.
DnB NOR Markets forventer (2. kvartal
2010) en vekst i BNP på henholdsvis 2,0
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% i 2010, 3,5 % i 2011 og 3,4 % i 2012 i
Sverige.
Svensk BNP har endret seg kraftig i positiv
retning det siste året, som et resultat av
ekspansiv finans- og pengepolitikk, samt
drahjelp fra økt eksportetterspørsel.
Det svenske arbeidsmarkedet hadde
et tøft år i 2009, blant annet på grunn
av et utfordrende år i svensk bilindustri.
Økningen i arbeidsledigheten har vært
størst i produksjonssektoren [industrien].
Arbeidsledigheten er forventet å nå sin
topp i 2010, med 9,5 %. Det forventes ikke
en reduksjon i antall arbeidsledige før i
2011.

Sømmegården i Sandnes.

Indre by

Eiendomsoppdatering         
Sømmegården (40,6 %)
DnB NOR har flyttet ut av et areal på
totalt 1.443 m2 (12,1 % av utleibart areal)
i Sømmegården selv om leiekontrakten
først utløper i august 2011. Akademiet
Sandnes AS som er største leietaker på
eiendommen, har allerede leid 32 % av
forannevnte areal på en lengre kontrakt.
DnB betaler leie på resterende areal
til kontraktsutløp 30.09.2011, og det
arbeides med reutleie av dette arealet.
Innherredsveien (100 %)
Det er iverksatt dialog med NTNU, som
disponerer et totalareal på 7.069 m2

med hovedforfall 01.09.2012. Det var ved
utgangen av 2. kvartal kun 250 m2 ledig
areal av et totalareal på 18.532 m2.
Trollåsveien (100 %)
Det ble i 2. kvartal inngått leieavtale med
Waterlogic Norge AS for et areal på 506
m2 med fem års løpetid. Innflytting fant
sted 1. september.
Klostergata (70,98 %)
Byggeprosjektet går som planlagt med
hensyn til fremdrift og kostnadsbudsjett,
og samarbeidet mellom leietakere,

tiltakshaver og entreprenør fungerer godt.
Byggeprosessen følges med fortløpende
bygge-, leietaker- og byggherremøter.
Lund Business Park
Oppføring av Axis Communications’
nybygg går som planlagt og innflytting
er planlagt i månedsskiftet oktober/
november 2010.
Å&R Carton har ytterligere økt sitt leieareal
til ca. 24.000 m2 ved utgangen av 2.
kvartal 2010, en økning på ca. 6.000 m2
siden halvårsskiftet 2009.

Regnskap 1. halvår 2010
Vedlagt følger et urevidert
halvårsregnskap pr. 30.6.2010 for NBNP
konsern, satt opp etter normen for
forenklet IFRS. Tall for første halvår 2009
og tall fra årsregnskapet for 2009 er vist
for sammenligning. Det er ikke utarbeidet
noter.

rentebytteavtaler i første halvår 2010. I
selskapsregnskapet for Sømmegården
AS (100 % basis) er leieinntektene MNOK
6,0 i første halvår 2010 mens resultat før
skatt, avskrivninger og verdiendringer på
rentebytteavtaler og eiendom var MNOK
3,1 i samme periode.

Samlede inntekter for første halvår 2010
utgjorde MNOK 30,4 mot MNOK 34,7 i
første halvår 2009.

Konsernets driftsresultat før verdiendringer
på investeringseiendommer utgjorde
MNOK 14,0 for første halvår 2010, mot
MNOK 12,3 i tilsvarende periode i fjor.

Konsernets samlede driftskostnader
i første halvår 2010 utgjorde MNOK
16,4 sammenlignet med MNOK
22,5 i tilsvarende periode i fjor. Tallet
inkluderer løpende driftskostnader på alle
investeringseiendommer og honorar til
Manager.
Driftsinntekter og driftskostnader for første
halvår i 2009 og 2010 er direkte ikke direkte
sammenlignbare på grunn av en endring
i regnskapsbehandling av felleskostnader
på de svenske eiendommene. Driftsresultat
er derimot sammenlignbart, og reflekter en
reell, underliggende økning i leieinntekter
etter felleskostnader på rundt MNOK 2 i
perioden.
Posten ”Andel av resultat inkl verdiendring
tilknyttet selskap” på MNOK 0,4 viser
andel av resultat for selskapets eierandel
i Sømmegården (40,6%), inklusive
verdiendringer på eiendommen og

Konsernets investeringseiendommer
har i første halvår 2010 hatt en netto
verdiøkning på MNOK 40,9 mot MNOK
5,2 for første halvår i 2009.
Nedgang i rentenivået i Norge og Sverige
har medført at markedsverdien på
selskapets finansielle instrumenter har hatt
en negativ utvikling. I første halvår 2010 har
dette gitt en resultateffekt på MNOK 9,1.
Konsernets resultat før skattekostnad i
første halvår 2010 beløp seg til MNOK 37,2
mot MNOK 14,4 i samme periode i 2009,
og resultat etter skatt til MNOK 39,5 mot
MNOK 14,4. Avsatt skatt pr. 30.6.2010
er en beregnet skattefordel som følge av
verdinedgang på rentebytteavtaler.
Konsernets samlede eiendeler ved
utgangen av andre kvartal 2010 utgjorde
MNOK 1 104,2 mot MNOK 944,2 pr.
første halvår 2009. Av dette utgjør

investeringseiendommer MNOK 1
023,5 mot MNOK 829,8 pr. 30.06.2009.
Økningen skyldes både verdiøkning
på eiendommene, samt tilgang ved
eiendomsutvikling. Selskapet hadde
pr. 30.06.2010 en likviditetsbeholdning
(kontanter og øvrige plasseringer) på
MNOK 47,1 mot 85,4 pr. 30.06.2009.
Konsernets langsiktige rentebærende
nominelle gjeld var pr. 30.06.2010 MNOK
488,9 mot MNOK 424,9 pr. 30.6.2009.
Økningen i langsiktig gjeld skyldes
primært opptrekk på byggelån i henhold til
plan på Klostergata.
Konsernets rentebytteavtaler hadde pr.
30.6.2010 en negativ verdi på MNOK 19,1
mot MNOK 11,6 året før.
Konsernets egenkapital pr. 30.06.2010
utgjorde MNOK 546,3 mot MNOK
447,0 pr 30.6.2009, som tilsvarer en
egenkapitalandel på henholdsvis 49,5 %
mot 47,3 %.

Mejselgatan i Vellinge.
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Halvårsregnskap 30.06.2010              

North Bridge Nordic Property Konsern - Resultatregnskap
Tall i tusen NOK

1. halvår
2010

1.halvår
2009

Helår
2009

30 448

34 316

71 475

Driftsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

-

410

909

30 448

34 726

72 384

(16 434)

(21 962)

(51 165)

Driftskostnad
Annen driftskostnad
Avskrivning driftsmidler

-

(499)

-

Tap ved salg av eiendom

-

-

(2 660)

Tap på opsjon

-

-

(3 119)

(16 434)

(22 460)

(56 944)

Driftsresultat før verdiendringer

14 013

12 266

15 440

Verdiendring investeringseiendommer

40 995

5 236

46 208

Sum driftskostnader

Andel av resultat inkl verdiendring tilknyttet selskap
Driftsresultat

386

8 526

55 394

17 502

70 174

456

3 084

2 505

66

6 000

1 130

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Annen finansinntekt
Endring markedsverdi finansielle instrumenter

(9 097)

(731)

851

Rentekostnader

(9 246)

(11 390)

(18 260)

(382)

(86)

(7 372)

(18 203)

(3 123)

(21 146)

37 191

14 380

49 028

2 307

-

(571)

39 498

14 380

48 457

Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad
Resultat
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Halvårsregnskap 30.06.2010              

North Bridge Nordic Property Konsern - Balanse
Tall i tusen NOK

30.06.2010

30.06.2009

31.12.2009

Investeringseiendommer

1 023 496

829 777

918 590

Sum varige driftsmidler

1 023 496

829 777

918 590

8 250

9 137

8 686

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Finansielle driftsmidler
Langsiktige fordringer
Aksjer i tilknyttet selskap

18 314

Sum finansielle driftsmidler

26 564

9 137

26 762

1 050 060

838 914

945 352

Kundefordringer

2 899

10 568

4 803

Andre fordringer

4 134

9 298

4 357

Sum fordringer

7 033

19 866

9 160

Bankinnskudd og kontanter

47 130

85 397

50 157

Sum omløpsmidler

54 163

105 263

59 317

1 104 223

944 176

1 004 670

Sum anleggsmidler

18 076

Omløpsmidler
Fordringer

Sum eiendeler
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Halvårsregnskap 30.06.2010              

North Bridge Nordic Property Konsern - Balanse
Tall i tusen NOK

30.06.2010

30.06.2009

31.12.2009

Aksjekapital

163 975

163 975

163 975

Overkursfond

30 029

30 029

30 029

Annen innskutt egenkapital

196 770

196 770

196 770

Sum innskutt egenkapital

390 774

390 774

390 774

Annen egenkapital

133 488

49 605

91 723

Minoritetsinteresser

21 995

6 606

17 722

Sum opptjent egenkapital

155 483

56 211

109 445

Sum egenkapital

546 257

446 985

500 219

16 916

16 923

18 152

483 810

407 881

427 457

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Gjeld
Utsatt skatt
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld

5 104

5 415

5 022

Finansielle kontrakter

19 109

11 607

10 177

508 024

424 903

442 656

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

2 665

7 286

2 685

24 058

20 428

22 001

287

(1 276)

3 029

Annen kortsiktig gjeld

6 016

28 927

15 928

Sum kortsiktig gjeld

33 026

55 365

43 643

557 966

497 191

504 451

1 104 223

944 176

1 004 670

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Tema-artikkel om Lund Business Park
Bakgrunn
Med offisiell åpning av Lund Business
Park den 6. mai 2010, har eiendommen
som tidlige har blitt betegnet som
Södra Industriområdet, Lyckebacken,
og Lyckebacken 3/5 fått et nytt navn. I
samarbeid med leietagerne har vi valgt å
benevne området som ”business park”,
da dette bedre reflekterer utviklingen på
området og planene fremover.
Lund og Øresundsregionen
Lund Kommune har en klar ambisjon
om at Lund skal oppfattes som NordEuropas ledende og mest attraktive
område for utdannelse, forskning og
idébasert næringsliv. Kommunen har
historisk hatt en veldig god ”track record”
for næringsutvikling, men i de siste 10
årene har de mistet drahjelp fra Malmø
kommune, som har sluset mange
nyetableringer og relokaliseringer til Västra
Hamnen. De vedtatte investeringene i
MaxLab IV og ESS på tilsammen SEK
15 – 20 mrd. kan bidra til å styrke Lunds
posisjon betydelig. Lokaliseringen av ESS
(European Spalaton Services) i Lund, som
ble vedtatt i fjor, viser at Lund Kommune
har hatt suksess med sin ambisjon.
Lund kommune har ca 110 000
innbyggere og 40 000 studenter. Lund
har i dag 11 000 registrerte selskaper og
det etableres ca. 700 nye selskaper hvert
år. Det offentlige er en stor arbeidsgiver
med 25 000 ansatte fordelt på kommune,
Region Skåne og Lund Universitet. De
største private arbeidsgiverne er TetraPak
og Sony Ericsson med henholdsvis 3 500
og 3 000 ansatte.
Lund sammen med Malmø og København
utgjør vesentlige elementer i det som
ofte omtales som den ”dynamiske
Øresundsregionen”. Øresundsregionen
har ca 3,5 millioner innbyggere, 140 000
studenter og 12 000 forskere og har den
høyest utdannede befolkningen i NordEuropa.
Lund har direkte togforbindelse til Kastrup,
som er Nord-Europas største flyplass, og
reisetiden er på 40 minutter. Reisetiden
med tog mellom Lund og Malmø er 20
minutter.

Nybygg for Axis under oppføring,
Lund Busines Park, Lund.

Øvrige tilbud i Lund
Lund Kommune har en satsning kalt
Lund NE, hvor NE står for North East.
Det er i dette området at researchparken
Ideon og bedrifter som Sony Ericsson
og medisinteknikkselskapet Gambro er
lokalisert. Ideon er lokalisert rundt 2 km
nordvest for sentrumskjernen i Lund, langs
riksveien til Stockholm.
Ideon antas å være Sveriges første og
største research-park, og ble etablert i
1983. Rundt 500 selskaper har utviklet
seg med Ideon som vesentlig del av
sin oppstartsplattform. De mest kjente
er Ericsson Mobile Communications,
Axis Communications, Opsis, Framfab
og AU systems. På Ideon er det i dag
260 selskaper med til sammen 3 000
ansatte fordelt over 110 000 m2 med
kontorer og laboratorier. Ideon eies av
Ikano Fastigheter, et selskap innen IKEAkonsernet. Det finnes i dag begrensede
ekspansjonsmuligheter i samme område.
Flere nye initiativ vil gi aktivitet i Lunds
sørlige og vestre del . To av Sveriges
større eiendomsselskaper har etablert
eller planlegger bedriftssentre i søndre
del av Lund, nærmere bestemt i S:t Lars
Företagsområde og World Trade Center.
Lund Business Park ligger i sørvest.

S:t Lars Företagsområde er en nyetablert
business park med 20 000 m2 kontorer.
Det er mulig å
bygge inntil 45 000 m2 med kontorer i
samme område. Eier er Sveareal.
Midrock Properties, et av Sveriges større
private eiendomsselskap, driver World
Trade Center i Malmö og planlegger en
etablering av et World Trade Center i
Lund. Senteret forventes å omfatte rundt
20 000 m2 kontor i tillegg til et hotell med
185 rom og noen få boligenheter.
Lund Business Park
Lund Business Park består i dag av en
total total eiendomsmasse på 75 000 m2,
og det arbeider rundt 700 mennesker
på eiendommen. Det finnes betydelige
utviklingsmuligheter på eiendommen som
omfatter et tomteområde på 250.000 m2
hvor mindre enn halvparten er bebygget i
dag. Med en avstand til sentrumskjernen
på kun 1,5 km er Lund Business Park er et
av de større ubebygde arealene i sentrale
Lund.
Målsettingen fremover er å utvikle
eiendommen videre med høy
utnyttelsesgrad, og å tilby et produkt
for bedrifter som trenger produksjons-,
laboratorie- og/eller kontorlokaler.
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Tema-artikkel om Lund Business Park
Ängelholm

Som nevntSTÅNGBY
i tidligere oppdateringer,
jobbes det tett mot eksisterende leietagere
for å legge forholdene til rette for at de kan
ekspandere. Dette har gitt resultater også
i dette kvartalet. Både Flextrus og Torda
Ink har som en konsekvens av oppkjøp,
signalisert videre ekspansjon i Lund
Business Park.

SVERIGE

DANMARK

Landskrona

d
su n

I det korte bildet arbeides det med ulike
utleieprosjekter, samt med et mulig nytt
kantinetilbud.

Helsingborg

Öre

De største leietagerne er Flextrus og Å&R
Carton er begge ekspansive bedrifter
innen forpakningsindustrien, og dette er
en av satsningene for Skåneregionen. Vi
vil derfor arbeide for at Lund Business
Park blir et naturlig valg for lokalisering av
bedrifter innen denne industrien.
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NILSTORP

PLANLAGT WORLD TRADE CENTER OG NYTT HOTELL

108

TETRA PAK
STORA RÅBY

S:T LARS FÖRETAGSOMRÅDE

E22

HUNNERUP

1000 m
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Kart over Lund i Sverige.

Selskapsinformasjon
Ny verdivurderer i Sverige
Manager har fra 2. kvartal 2010 valgt å
bruke én verdivurderer (Newsec) for alle
eiendommene i samme portefølje, for å
sikre konsistente verdivurderinger.

Ny skilting på Lund Bussines Park i Lund.

Rapportering
I tillegg til kvartalsvise statusrapporter
som sendes alle aksjonærer til
adresse registrert i VPS, meldes
vesentlige selskapsnyheter på
Norges Fondsmeglerforbunds
informasjonstjeneste www.nfmf.no og på
www.northbridge.no.

Med vennlig hilsen
North Bridge Nordic Property AS/
North Bridge Management AS

Klostergata i Trondheim.
Planlagt ferdigstillelse i november 2010.

(Sign.)
Eivind Devold
Adm. dir.
Oslo, 8. september 2010
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