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VEK-beregning pr. 30.06.2010
North Bridge Management AS (Manager) har beregnet
verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Opportunity
AS (NBO) til NOK 97,44 pr. 30.06.2010, en økning på 7,0 %
i første halvår 2010. VEK pr. aksje er på dette grunnlag
1,9 % høyere enn ved selskapets oppstart i 2007, på tross av et
utfordrende eiendomsmarked i store deler av 2008 og 2009.
Mens det generelle yieldnivået for Selskapets eiendommer har
vært tilnærmet flatt i første halvår, har eiendommen Trekanten i
Trondheim likevel gitt et betydelig bidrag til en positiv utviklingen
i VEK. Dette skyldes at verdivurderer har løftet markedsleien for
denne eiendommen med ca. 4 %, noe som fortsatt er i underkant
av faktiske oppnådd leienivå det siste året. Videre viser første
halvårsregnskap for Sømmegården at eiendommen som
forventet bidrar med god kontantstrøm fra driften.
Lange markedsrenter falt markant med rundt 0,60 prosentpoeng
både i Norge og Sverige første halvår 2010. Verdien av
Selskapets rentebytteavtaler ble redusert med MNOK 2,4
i perioden, og utgjorde således et negativ bidrag til VEKberegningen.
Tabellen til øverst høyre viser utvikling i VEK pr. aksje siden
selskapets oppstart. VEK-beregningen er basert på uavhengige
verdivurderinger av selskapets eiendommer fra Newsec. VEK
beregnes ved at det fra summen av eiendomsverdiene, i
henhold til 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.
Det planlegges to emisjoner i Selskapet høsten 2010 hvor den
første har bestillingsperiode fra 01.09.2010 til 15.10.2010. For
den første emisjonen er det beregnet en VEK per aksje på NOK
96,51 per 30.08.2010. I beregningen er eiendomsverdiene
uendret siden 30.06.2010, mens hovedårsaken til reduksjonen
i VEK på 1 % pr. aksje er ytterligere fall i lange markedsrenter,
noe som har ført til en negativ utvikling av markedsverdien på
rentebytteavtalene.

Finansiering
Tabellen til høyre viser en oppsummering av Selskapets lån samt
rentesikringer for hel- og deleide selskaper. Låneporteføljen er
for Selskapets eierandeler og inkluderer Selskapets andel av
gjeld i tilknyttede selskaper. Nøkkeltallene og sum lån vil derfor
avvike fra konsernregnskapet. Konsernet har p.t. sikret 52 % av
låneporteføljen med rentebytteavtaler, tilsvarende MNOK 102,4
med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 5,6 år.
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Tidspunkt

VEK/aksje
(NOK)

Endring VEK/
aksje siste periode

Endring VEK/
aksje siden oppstart

03.10.2007

95,60

n.a.

n.a.

31.12.2007

107,80

12,8 %

12,8 %

30.06.2008

94,17

-12,6 %

-1,5 %

31.12.2008

74,05

-21,4 %

-22,5 %

30.06.2009

74,38

0,4 %

-22,2 %

31.12.2009

91,04

22,4 %

-4,8 %

30.06.2010

97,44

7,0 %

1,9 %

Låneportefølje pr. 30.06.2010

Eiervektet

Lån omregnet i NOK

MNOK

Utløp 2010-2012 omregnet i NOK

MNOK

-

år

15,2

Vektet utløpstid

191,0

Andel NOK

82 %

Andel SEK

18 %

Rentebytteavtaler
Pålydende omregnet i NOK
Snitt løpetid

MNOK
år

102,4
5,6

Andel av låneportefølje sikret

52 %

Herav andel av NOK lån

68 %

Herav andel av SEK lån

-

Rentesats NOK (ekskl. margin)

3,98 %

Rentesats SEK (ekskl. margin)

n.a.

Burlöv, Arlöv kommune

Markedskommentar
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:

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: Nordea eMarkets

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
Oslo kontor, gj.sni leiepris per sone, (nom. kr/kvm)
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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.
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Indre by

Oslo kontor, gj.sni leiepris per sone, (nom. kr/kvm)
Vika-Aker Brygge

Sverige
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.

DnB NOR Markets forventer (2. kvartal

Skøyen

2010) en vekst i BNP på henholdsvis 2,0
% 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.
Det er ingen vesentlige endringer i
eiendomsporteføljen første halvår 2010

med unntak av at DnB har flyttet ut av
et areal på totalt 1.443 m2 eller 12,1
% av utleibart areal i Sømmegården.
Leiekontrakten med DnB løper først ut i
august 2011, men 32 % av forannevnte
areal er allerede leiet ut langsiktig til
Akademiet som er største leietaker
på eiendommen. DnB betaler leie på
resterende 68 % av areal til kontraktsforfall
30.09.2011.

Sømmegården i Sandnes.

Sømmegården i Sandnes.
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Halvårsregnskap 30.06.2010

Nedre Bakklandet i Trondheim.

Konsernet NBO besto per. 30.06.2010
av Selskapet som morselskap, med
datterselskapet Trekanten Eiendom
og Drift AS (100 %) som igjen har
to datterselskaper med begrenset
virksomhet (hjemmelsselskaper),
datterselskapet Phima AB (80 %) med tre
operative datterselskaper, de to tilknyttede
selskapene Sømmegården Eiendom AS
(49,8 %) og Nedre Bakklandet Næring
AS (25 %), samt et datterselskap uten
virksomhet.
De to tilknyttede selskapene 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 første
halvår 2010 var i hovedsak leieinntekter
på MNOK 9,2. Konsernets samlede
driftskostnader i perioden utgjorde
MNOK 5,1. En vesentlig del av økningen
i inntekter fra 1. halvår 2009 skyldes
endret behandling av felleskostnader i

6 | www.northbridge.no

regnskapet og gir en tilsvarende økning
av driftskostnader, slik at disse utligner
hverandre.
Økningen i driftskostnader skyldes i det
alt vesentlige forannevnte forhold knyttet
til felleskostnader, og den faktiske endring
i andre driftskostnader for eiendommene
er beskjeden. Økningen i honorarer
skyldes dels en økt forvaltningsmasse
(Sømmegården Eiendom AS), faktisk
høyere honorarer til advokat, samt
periodiseringsavvik av revisjon og
regnskapshonorar som ikke innebærer en
vesentlige økning i faktiske kostnader.
Driftsresultat for konsernet pr.
30.06.2010, før verdiendringer på
investeringseiendommer og andel
resultat fra tilknyttet virksomhet
utgjorde MNOK 4,1. Verdiendringer
på investeringseiendommer utgjorde
MNOK 6,0 og andel resultat fra
tilknyttet virksomhet MNOK 0,3.
Driftsresultat for konsernet pr.
30.06.2010, etter verdiendringer på
investeringseiendommer og resultat fra

Nedre Bakklandet i Trondheim.

tilknyttet virksomhet utgjorde dermed
MNOK 10,4.
Resultat av finansposter ble negativt med
MNOK 5,5. Konsernets resultat etter
skattekostnad beløper seg til MNOK 3,4.
Konsernets samlede eiendeler utgjorde
MNOK 254,5 per 30.06.2010. Av dette
utgjør bankinnskudd MNOK 24,1,
investeringseiendommer MNOK 206,3 og
tilknyttet virksomhet MNOK 23,0.
Konsernets langsiktige rentebærende
gjeld var ved halvårsskiftet MNOK 143,6.
Konsernets egenkapital pr. 30.06.2010
utgjorde MNOK 98,4, som tilsvarer en
egenkapitalandel på 38,7 %.
Sammendrag av resultatregnskap for
første halvår 2010 og balanse for NBO
konsernet og for morselskapet NBO per
30.06.2010, med sammenlignbare tall
for tilsvarende periode året før, er vist
nedenfor. Regnskapet er avlagt etter IFRS
regnskapsstandard, godkjent av styret,
men er ikke revidert.

Halvårsregnskap 30.06.2010

North Bridge Opportunity Konsern - Resultatregnskap
Tall i tusen NOK
1. halvår 2010

1. halvår 2009

2009 Fullt år

Leieinntekter

9 216

8 594

18 177

Sum driftsinntekter

9 216

8 594

18 177

Driftskostnader

3 431

2 773

5 620

Honorarer

1 638

963

1 860

Sum driftskostnader

5 069

3 736

7 480

Driftsresultat før verdiendring

4 147

4 857

10 697

Verdiendring investeringseiendom

5 962

3 564

5 362

Driftsinntekter

Driftskostnader eiendom

Andel resultat, inkl. verdiendring, tilknyttet selskap
Driftsresultat etter verdiendring

333

8 921

10 443

8 421

24 980

0

0

1

314

1 402

915

Endring i markedsverdi finansielle avtaler

2 260

-948

92

Annen rentekostnad

3 549

4 066

6 596

16

718

932

-5 511

-4 331

-6 704

Resultat før skatt

4 931

4 092

18 276

Skattekostnad

1 521

186

2 065

Resultat

3 411

3 906

16 211

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt

Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
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Halvårsregnskap 30.06.2010

North Bridge Opportunity Konsern - Balanse
Tall i tusen NOK
30.06.2010

30.06.2009

31.12.2009

0

1 229

0

Investeringseiendommer

206 291

196 588

198 317

Sum varige driftsmidler

206 291

196 588

198 317

0

0

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler

Finansielle driftsmidler
Verdi finansielle avtaler

779

Aksjer i tilknyttet selskap

20 796

20 463

Lån til tilknyttet selskap

2 251

2 148

Sum finansielle driftsmidler

23 047

0

23 390

229 338

197 817

221 707

Kundefordringer

0

1 162

283

Andre fordringer

1 021

1 498

1 819

Sum fordringer

1 021

2 660

2 102

Bankinnskudd, kontanter og lignende

24 145

33 838

21 031

Sum omløpsmidler

25 166

36 497

23 133

254 504

234 315

244 840

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer

Sum eiendeler
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Halvårsregnskap 30.06.2010

North Bridge Opportunity Konsern - Balanse
Tall i tusen NOK
30.06.2009

30.06.2009

31.12.2009

Aksjekapital

50 293

46 154

46 154

Overkursfond

27 991

8 007

8 007

Sum innskutt egenkapital

78 284

54 161

54 161

19 952

19 873

32 352

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser

250

194

Sum opptjent egenkapital

20 203

19 873

32 546

Sum egenkapital

98 486

74 034

86 707

2 115

166

688

141 510

150 882

142 840

Finansielle avtaler

1 686

666

0

Annen langsiktig gjeld

2 138

1 997

1 941

Sum langsiktig gjeld

145 334

153 546

144 781

3 839

1 434

6 494

0

0

205

2 408

1 383

1 641

26

1 177

567

Gjeld
Utsatt skatt
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Finansielle avtaler
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

2 295

2 574

3 756

Sum kortsiktig gjeld

8 568

6 568

12 663

Sum gjeld

156 018

160 280

158 132

Sum gjeld og egenkapital

254 504

234 315

244 840
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Selskapsinformasjon
Aksjekapitalutvidelse
Det ble i perioden april til juni 2010
gjennomført en aksjekapitalutvidelse i
Selskapet, hvor det netto ble tegnet aksjer
for MNOK 8,3. Det planlegges nå en
aksjekapitalutvidelse med tegningsperiode
1. september til 15. oktober for at
selskapet skal kunne benytte seg av de til
tider gode kjøpsmuligheter som finnes i
markedet.

Burlöv i Arlöv kommune.

Utbyttestrategi
Fra og med 2011 har selskapet som
målsetning å foreta årlige utbetalinger
til aksjonærene på mellom 2 % og
4 % av innskutt kapital, forutsatt at
selskapet har disponibel likviditet til
formålet. Utbetalingene kan ta form
av utbyttebetaling i den utstrekning
regnskapene gir rom for det. Alternativt
vil utbetalingene gjennomføres som
tilbakebetaling av innbetalt kapital
gjennom kapitalnedsettelse.
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. Dette
ga ingen endringer i verdiene i Sverige pr.
30.06.2010, der byttet er foretatt.
I tillegg til kvartalsvise statusrapporter
som sendes alle aksjonærer til adresse
registrert i VPS, meldes vesentlige
selskapsnyheter på www.northbridge.no.

Med vennlig hilsen
North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS
(Sign.)
Eivind Devold
Adm. dir.
Oslo, 25. august 2010
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Phylatterion i Trelleborg.

Trekanten i Trondheim.

Mörten 22 i Eslöv kommune.
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