Årsmelding 2019

Administrasjonens beretning 2019
Dette er min første årsmelding i stolen som admini
strerende direktør i BONORD, og jeg ønsker å benytte
anledningen til å fortelle litt om mine inntrykk fra året
som har gått. Selve driftsåret 2019 var på det jevne,
og gir et driftsresultat som vurderes som tilfreds
stillende, men som også er preget av organisatoriske
investeringer.
Jeg startet offisielt 28.juni 2019 og kom til et boligbygge
lag som er veldrevet, veldig solid, og er proppfull av
mennesker med svært høy kompetanse og spesi
aliseringer. På samme tid som det er et fantastisk
utgangspunkt, så sammenfaller det også med store og
nødvendige interne prosesser. En stor del av året har
gått med på å gjennomgå eksisterende organisasjon,
optimalisere denne og legge til rette for at BONORD i
enda større grad enn tidligere, skal utvikle boliger for våre
medlemmer i alle våre markedsområder. Her er vi på god
vei og flere prosjekter vil i løpet av 2020 bli lansert. Vi har
nå et potensiale samlet sett for oppad 2000 boliger i de
kommende år. En annen hyggelig ting å melde er at vi i
tillegg jevnlig kontaktes av andre eiendomsutviklere som
søker samarbeid med oss på prosjekter som de arbeider
med.
Årets driftsresultat bærer også preg av ekstraordinære
kostnader knyttet til organisasjonen. Dette gjelder både
overgang til ny pensjonsordning, samt investering i nye
medarbeidere. En del av moderniseringen av organisa
sjonen er også knyttet til investering i nye teknologiske
løsninger. Vi vil også i 2020 se en del kostnader knyttet
til denne endringsprosessen. Disse elementene er nært
knyttet til en pågående strategiprosess for konsernet for
perioden 2020-2025, som forventes ferdigstilt høsten 2020.
Her har organisasjonen på alle ledd bidratt til prosessen.
Sammen med styret i BONORD har vi også hentet inspira
sjon fra de av våre kollegaer i andre boligbyggelag
som ligger lengst fremme på teknologi og innovasjon.
Herunder bl.a. BOB i Bergen. BONORD inngår også i
svært spennende utviklingsløp sammen med en rekke
andre boligbyggelag gjennom NBBL. Her har mange
av dere fått prøvd Styreskolen, som er våre nye digitale
kurs utviklet for tillitsvalgte og beboere. Her kommer det
i tillegg mer i løpet av året. Det mest krevende, og på
samme tid det mest spennende prosjektet som pågår,
er utviklingen av en ny nasjonal standard for bærekraftig
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Dette er
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nybrottsarbeid, og vil bokstavelig talt bli den første av sitt
slag i verden. Her har BONORD vært med gjennom hele
prosessen, og status nå er at standarden skal testes ut i
løpet av høsten 2020 og vil bli lansert primo 2021. Vi tror
dette kommer til å bli et svært sentralt verktøy både for
dere og oss i årene som kommer!
De over nevnte elementene er en del av den digitale
transformasjonen som boligbyggelagene i Norge
går igjennom, og som mange av dere møter bl.a. på
Portalen. I tillegg er den sentral for automatisering av
prosesser internt hos oss. Vi ser også at vår organisasjon
gjennom covid-19-pandemien har vært riktig posisjonert
driftsmessig gjennom denne satsningen. I vår nye
strategi for konsernet tas det grønne skiftet og BONORDs
rolle i samfunnet, inn som sentrale bærebjelker. Som
boligbyggelag mener vi at vi har en samfunnsoppgave
både boligsosialt, og i forhold til miljø og klima, og
derigjennom en unik mulighet til å ta en rolle og
samfunnsansvar gjennom vår virksomhet. I 2019 ble
BONORD i tillegg med i Klimapartnerne, og fra 2020
har vi startet føre klimaregnskap for vår virksomhet.
Foreliggende beretning viser at lagets drift og
resultater på de fleste felt er gode i 2019.

Kurt Figenschau
Administrerende direktør
Boligbyggelaget Nord

GARANTI Eiendomsmegling

Eierskifterapport (ESR)

GARANTI Eiendomsmegling består i BONORD-
konsernet av tre kontorer, hvorav to er heleid (Tromsø og
Hammerfest) og et majoritetseid AS (Harstad). Kontorene
er tilknyttet boligsamvirkets nasjonale eiendomsmegler
kjede. Markedene kontorene opererer i, og kontorenes
lokale posisjon er forskjellige. Tromsø er største kontor,
og markedsleder på salg av borettslagsleiligheter i det
lokale markedet.
Som en del av BONORD er GARANTI Boligbyggelagets
og beboernes «egen eiendomsmegler». Tilknytningen
til boligbyggelaget gjør GARANTI til spesialister på salg
av alle typer leiligheter, både borettslags- og selveier
leiligheter.
GARANTI Tromsø omsatte rundt 10 % flere boliger i 2019
enn i 2018. Totalt i Tromsø kommune ble det omsatt ca 6
% færre boliger totalt i 2019 enn i 2018. Blant disse hadde
solgte borettslagsboliger en nedgang på ca 15%.
Bruktboligmarkedet i Tromsø har i 2019 vært relativt
velfungerende. Men, med mange boliger for salg gir
dette også kjøperne mye å velge i. Dette gjør igjen at
gjennomsnittsboligen opplever lengre omsetningstid.
Boligprisstatistikken til Eiendom Norge har månedlig
i hovedsak meldt moderate positive veksttall for Tromsø.
Ifølge Eiendom Norge er vi nå inne i den lengste
sammenhengende perioden med moderat prisvekst
i boligprisstatistikkens historie. Per utgangen av januar
2020 var prisveksten i Tromsø 3,7 % høyere enn den var
på samme tid i 2019, og ved utgangen av februar er 12
måneders vekst på 4,9 %.
Tilbudet i nyboligprosjekter i Tromsø er fortsatt høyt,
og representerer per dato nærmere 60 % av det totale
utbudet av boliger i Tromsø.
GARANTI Tromsø hadde i 2019 GARANTIkjedens beste
megler, og 3 meglere blant kjedens 10 beste eiendoms
meglere. Vi gratulerer!

Totalt 261 eierskifter utført i 2019, noe som er en økning
fra 224 i 2018. I Tromsø ble det utført 201, i Harstad 58 og
i Hammerfest 2. Produktet vil trolig bli erstattet av annen
takstrapport på grunn av endringer i avhendingsloven
som er forventet innført i løpet av 2020.

BONORD Teknisk
Ishavstakst
Taksering har i 2019 hatt en jevn tilstrømming av opp
drag, oppfølging av større skader, vannsjekk og teknisk
bistand. Fokuset har vært rettet mot takst som produkt og
økning av oppdragsmengden på rene takstprodukter.
Det er gjennomført 117 oppdrag i 2019, mot 107 i 2018.
Mengden oppdrag er noe økende og man satser på å
øke denne ytterligere i 2020. Ishavstakst er fra 1.1.2020
skilt ut som eget frittstående selskap og vil da kunne
fange bredere i markedet.

Plussplan
Det er i 2019 inngått 17 nye kontrakter. Ved årsskiftet
hadde vi totalt 125 aktive kontrakter. Det ble også utført
35 oppdateringer noe som vil være på tilsvarende
nivå også i 2020. Vi tar med oss 4 nye kontrakter som
ordrereserve inn i 2020. Produktet har de siste årene blitt
lite utviklet og man ser nå på forskjellige alternativer for å
det videre løp.

Bevar HMS
Produktet blir stadig aktualisert, og fremmes stadig som
et godt produkt spesielt tilpasset boligselskaper. Det ble
skrevet netto 16 nye kontrakter i 2019 og BONORD står nå
med en portefølje på 85 boligselskap. Siden HMS er noe
alle må ha, er det høy fokus på innsalg også i 2020.

Prosjekt og byggeledelse
leverte et bra år i 2019. Vi har flere pågående prosjekter
i alle avdelinger, og det har blitt et godt løft spesielt
på ny-bygg. I 2019 er det bl.a. gjennomført prosjekter i
Granittvegen, Krokelva, Terrassen, Harstadbotn, Kanebog
kleiva, Bergsbakken, Tyvenlia og Toppen BRL. Vi har en bra
ordrereserve med inn i 2020 ved alle avdelinger.

Forsikring
hadde totalt 160 skadesaker i 2019, noe som var en
nedgang på 9 saker fra 2018. Statistikken viser at det
fortsatt er mange vannrelaterte skader. Netto økning på
16 klienter i Totalforsikringsporteføljen for Tromsø-, en i
Harstad og en i Hammerfest.
Det er registrert følgende antall skader på Total
forsikringen:
Tromsø:

67 i 2015 65 i 2016 97 i 2017 93 i 2018 65 i 2019

Harstad:

27 i 2015 47 i 2016 46 i 2017 45 i 2018 57 i 2019

Hammerfest: 13 i 2015 16 i 2016 23 i 2017 31 i 2018 38 i 2019

Tilskuddsmidler
for skadeforebyggende tiltak ble godt utnyttet i 2019,
ved at det blant annet ble gjennomført flere vannsjekker
og montert vannstoppere i flere lag. Det er generelt en
god interesse for skadeforebyggende tiltak, og dette vil
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også ha høyt fokus i 2020, da vi ser en nedadgående
skadefrekvens spesielt i Tromsø.

BONORD Kundesenter
Ved utgangen av året hadde boligbyggelaget 22 952
medlemmer. Av dette var 770 nye medlemmer. Justert for
avgang, så økte medlemsmassen med 295. Medlems
utviklingen er positiv, men litt under nivået for forutgående
år. Endringer i boligmarkedene bl.a. som følge av
innstramming av lånepraksis hos bankene påvirker også
vår medlemsrekruttering. Rekrutteringskampanjer, konkur
ranser og et godt medlemsprogram bidrar til økt synlighet
og fortsatt stabil rekruttering. Bruk av sosiale medier, e-dm,
avisannonsering, kinoreklame, og magasinet BOLYST er
blant kanalene som benyttes for synlighet og kommunika
sjon med medlemmene. BONORDs medlemsutvikling
korresponderer med den nasjonale utviklingen.
Medlemsundersøkelser viser at forkjøpsretten fortsatt
er vår viktigste medlemsfordel. Våre fordelsprogrammer
vokste gjennom året med nye samarbeidspartnere, og
i 2019 fikk BONORDs medlemmer 1,3 millioner kroner
utbetalt som bonus gjennom disse.
Videreutviklingen av BONORDs Kundesenter har
pågått gjennom 2019. Mot slutten av året tok bolig
byggelaget i bruk et nytt CRMsystem, som vil ha stor
betydning for kundekontakt og dialog i årene fremover.
Implementeringen av dette er en del av en større
digital satsning. Som ledd i dette ble også nytt digitalt
sentralbordsystem tatt i bruk i bruk i beretningsåret.
Nye k
 ommunikasjonskanaler vil i fra 2020 tas i bruk til
ytterligere å forbedre vår kundedialog, herunder chat.
BONORDs kundesenter utgjør boligbyggelagets person
markedsavdeling, ved siden av å motta alle henvend
elser fra våre kunder per e-post eller telefon.

BONORD Forvaltning
Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2019 på
totalt 400 boligselskaper. 139 er tilknyttede borettslag,
94 er frittstående borettslag, 146 er boligsameier og 21
andre typer boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede
boligmassen ca. 12 500 boenheter.
I 2019 er det tatt ytterligere steg i retning av å bli
mer markeds-og salgsorientert. Vi har fått på plass en
ansvarlig for kunderelasjoner som bruker deler av tiden
sin på markeds og salgsarbeid på bedriftsmarkedet.
Denne personen skal fra 2.kvartal 2020 bruke enda
mer av sin tid på salgs og markedsarbeid mot bedrifts
markedet. Vi snakker da i all hovedsak om salg av våre
produkter og tjenester mot etablerte kunder («bredding»)
og systematisk arbeid for å få inn nye forvaltningskunder.
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Storkundeforumet som er et kundeforum for våre 20 største
tilslutta boligselskap er svært velfungerende og bidrar til å
øke lojaliteten i dette viktige kundesegmentet. Storkunde
forumet i Harstad er p.t. ikke operativt, men vi satser å få
dette opp å gå igjen fra 3.kvartal 2020. På begynnelsen
av 2019 fikk vi på plass en ny teamorganisering på
forvaltningsavdelingen i Tromsø med et Storkundeteam og
et SMB-team. Hovedlinjene og den røde tråden i denne
team-organiseringen er å levere mer «opplevd verdi» til
våre største kunder og levere mer effektiv til våre mellom
store og spesielt våre små kunder. Vi har brukt 2019 for å få
«satt» teamene slik at disse i større grad fungerer i henhold
til de strategiske intensjoner. Intensjonen er å få på plass
teamledere med personalansvar for disse teamene
2.kvartal 2020. Dette for å avlaste forvaltningssjef slik at
han i enda større grad kan ha et strategisk, innovasjons og
utviklingsfokus på avdelingen.
Prosjektprogrammet «Kunden først» i regi av
Storby-alliansen vil i økende grad bidra til kundeverdi,
markedsorientering og effektivisering av avdelingen i
tiden framover. Det er i 2019 implementert mange nye
funksjoner på Styreportalen som bidrar til økt kundeverdi
og selvbetjening. I beretningsåret har vi også fortsatt
implementeringen av roboter (matematiske algoritmer)
som skal erstatte manuelle produksjonsprosesser. Effekten
av denne investeringen er foreløpig moderat, men det
er forventet at dette skal bidra til betydelig effektivisering.
Gevinsten av «robotifiseringen» vil fullt ut forventes ikke
før 2021/2022. I 2019 har vi økt hyppigheten på våre
portalkurs, da dette verktøyet i økende grad blir strategisk
viktig i forhold til «kundelim», «lock-in», levere kundeverdi
og effektivisering gjennom selvbetjening.
Rådgivning er et satsningsområde for avdelingen, og
skal videreutvikles i årene som kommer. Dette gjelder
spesielt økonomisk og juridisk rådgivning overfor våre
største kunder i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, i
forbindelse med nye store feltutbygginger i egne prosjek
ter og prosjekter med eksterne utbyggere. Dette i tillegg
til generell juridisk og økonomisk styrerådgivning. I tillegg
til produktutvikling er det i tiden framover også viktig å
sørge for at ansatte på avdelingen har tilstrekkelig med
kompetanse til å møte de økte krav som våre kunder
stiller til oss. I 2.kvartal 2020 er planen å få på plass en
person som skal ha ansvar for vårt rådgivningsprodukt.
Samhandling, spesielt mellom teknisk forvaltning og
økonomisk forvaltning, var et prioritert område i 2019.
Dette for i enda større grad å synliggjøre bredden og
tverrfagligheten i vårt tjenestespekter, og fremstå som en
enhet ovenfor våre eksisterende og potensielt nye kunder.
Dette er et svært viktig arbeid som også fortsetter i 2020.

Styret i BONORD – Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen, styreleder
Stilling: Økonomi- og finansdirektør
Coop Nord SA
(På valg i 2020)

Berit I. D. Antonsen, nestleder
og styremedlem
Stilling: Seniorrådgiver HR, faglig ansvarlig
lederutvikling, UNN HF (På valg i 2020)

Line Backer-Grøndahl, styremedlem
Stilling: Leder Innovasjon / seniorrådgiver
KUPA

Svenn Arne Nielsen, styremedlem
Stilling: Prest, forfatter og skribent

Ronny Jørgensen, styremedlem
Stilling: politiadvokat

Kjersti Holum Karlstrøm, styremedlem
Stilling: Partner, Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA (På valg i
2020)

Tom Inge Mathisen, styremedlem og
representant for de ansatte
Stilling: Takstmann, IshavsTakst

Tine Strømsnes, styremedlem og
representant for de ansatte
Stilling: Forvaltningskonsulent og
produktansvarlig IN
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019
BONORD-KONSERNET OG DELEIDE SELSKAP
Boligbyggelaget Nord er morselskap i BONORD-konsernet, som i tillegg består av datterselskapene
BONORD Eiendomsutvikling AS, BONORD Utleieboliger AS, BONORD Eiendomsmegling AS,
Seljestad Utvikling AS, Lundhaugen Utbygning AS, Øvre Kroken Utbygging AS, Brygga Utbygging AS
og IshavsTakst AS. Totalt inngår fire heleide, fire deleide døtre og en datterdatter i
konsernregnskapet.
I tillegg har BONORD etablert selskapet Tomasjord Park AS, i samarbeid med PEAB Bolig AS og
Gammelgård Utbygging AS i samarbeid med Mæhlen Holding AS. Begge selskapene har ferdigstilt
boligprosjekter på fastlandssiden i Tromsø, og vil bli opprettholdt i garantiperioden fem år etter
ferdigstillelse.
Lundhaugen Utbygning AS som eies av BONORD med 51%, ferdigstilte høsten 2018 ei boligblokk
med 36 leiligheter nær havneområdet sentralt på Finnsnes. Selskapet opprettholdes i
garantiperioden fem år etter ferdigstillelse.
I Harstad er utbyggingsselskapet Ruggevik AS etablert i samarbeid med Per Strand Eiendom AS.
Selskapet eier ei tomt nær Kanebogen senter, og høsten 2018 ble 12 leiligheter lagt ut for salg. I
skrivende stund er 10 leiligheter solgt, og prosjektet Senteret borettslag, forventes ferdigstilt i
2020.
BONORD eier 50,2% av et prosjekt på Seljestad i Harstad hvor vi bygger 24 enheter – Seljestad
boligpark brl. Disse ble lagt ut for salg i 2019 og i skrivende stund er 16 enheter solgt.
Sommeren 2018 startet man opp byggingen av prosjektet Brovingen, som BONORD eier i sammen
med Harstad Skipsindustri AS. Prosjektet består av 28 leiligheter og overtagelse av 23 enheter fant
sted januar 2020.
Finansieringsselskapet BBL Finans AS, som er etablert i lag med de øvrige samarbeidspartnerne i
Storbybolig, har ansvaret for leveranse av sikringsordningen mot husleietap og forskuttering av
felleskostnader for forvaltede lag. Selskapet har oppnådd positiv utvikling i porteføljen og leverer
gode løpende resultater.
BONORD er i tillegg deleier i flere felleseide selskaper innen boligsamvirket, som har til formål å
utvikle tjenestetilbudet til medlemmer og forvaltede lag, herunder BBL Digital AS og BBL Partner
AS. Disse selskapene ble 7.januar 2020 vedtatt fusjonert med ferdigstilling og effekt fra 02.mars
2020.
VIRKSOMHETENS ART
BONORDs virksomhet er knyttet til 5 hovedområder: bygge boliger for medlemmer,
forretningsførsel, eiendomsmegling, tekniske konsulenttjenester knyttet til vedlikehold og
rehabilitering av boligselskaper, samt å skape attraktive fordeler knyttet til det å være medlem i
BONORD.
1
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DRIFT OG UTVIKLING I BONORD
BONORD er i dag en moderne organisasjon med et fullverdig tjenestespekter for våre medlemmer
og forvaltede lag i markedsområdene Tromsø, Harstad og Hammerfest. Styret startet høsten 2019
en strategiprosess for perioden 2020-2025. Gjennom høst og vår 2020 har det vært arbeidet med
strategien av styret, og med stor deltagelse fra hele organisasjonen på alle nivåer. Styret har i
denne prosessen hatt et uttalt fokus på BONORDs samfunnsoppdrag som boligutvikler,
innovasjon, og på sosialt og miljømessig bærekraft. Styret har vurdert det viktig å søke kunnskap
og inspirasjon hos miljøer som er ledende innen fokusområdene. Av denne grunn ble det avholdt
en strategisamling i Bergen og besøk hos BOB, som har et av landets fremste miljøer innen
innovasjon og modernisering av forvaltning og boligutvikling, blant landets boligbyggelag. Besøket
har ledet til flere spennende prosjekter mellom boligbyggelagene i etterkant.
I 2019 gikk adm.direktør Svein Dalsbø av med pensjon. Styret har ansatt Kurt Figenschau som ny
adm.direktør fra 28.juni 2019.
BONORD har i 2019 fortsatt moderniseringen av konsernets kjernesystemer og utviklingen av nye
systemer for våre kunder. Et viktig grep i moderniseringen og effektivisering av driften har vært
robotisering av prosesser, særlig knyttet til BONORDs økonomiske forvaltningsavdeling. Totalt er i
dag rundt 20 prosesser robotisert.
I 2019 er organisasjonens pensjonsavtale reforhandlet og alle medarbeiderne er nå på samme
avtale.
Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på kr -2,3 mill. Resultatet vurderes som
tilfredsstillende, i et år med omstillinger og investeringer i organisasjonen.
For øvrig er selskapets økonomiske situasjon god, med et årsresultat på kr 6,98 mill før skatt.
Selskapets finansresultat er på kr 9,27 mill. Egenkapitalen er solid og likviditeten er god.
I driftsåret ble antall medlemmer økt med 295 til totalt 22 952 medlemmer. Antall nyinnmeldte
medlemmer var 770. Totalt opptjente BONORDs medlemmer kr 1,3 millioner i 2019 i bonus på
handel gjennom boligbyggelagets fordelsprogram. Forvaltningsvirksomheten utgjør 12 459
leiligheter fordelt på 401 boligselskaper ved utgangen av beretningsåret.
DRIFT I KONSERNET
BONORD Eiendomsutvikling AS hadde en omsetning på kr 620 570,- og et årsunderskudd på kr 624 945,-.
BONORD Utleieboliger AS hadde en omsetning på kr 237 399,- og et årsunderskudd på kr -2 316
715,-.
BONORD Eiendomsmegling AS som driver eiendomsmeglervirksomheten i Harstad hadde en
omsetning på kr. 2 130 320,- og et årsoverskudd på kr 461 139,-.
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Øvre Kroken Utbygging AS og IshavsTakst AS hadde i 2019 ingen omsetning.
ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE
Pr. 31.12.2019 var det i BONORD ansatt 51 personer. Totalt utgjør dette 48 årsverk, en økning på
0,1 årsverk fra året før i mor. I konsernet er det totalt ansatt 54 personer, tilsvarende 50,5 årsverk.
Andel kvinner i ledende stillinger i BONORD var ved utgangen av året 30 %.
BONORDs styre består av 4 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann.
Sykefraværet i BONORD var i 2019 på totalt 4 %, som er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2018.
Korttidsfraværet i BONORD er på 1,7 %, som ansees som relativt lavt.
I 2019 kom det endringer hvor NAV gikk bort fra de lokale IA-avtalene (inkluderende arbeidsliv).
Den nye nasjonale IA-avtalen omfatter hele arbeidslivet, og målene for ny IA-avtale er å skape et
arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til
å øke sysselsettingen. BONORD har disse punktene gjennomgående med i samhandlingsplanen
som årlig utarbeides sammen med bedriftshelsetjenesten, Stamina Helse.
MILJØRAPPORTERING
Som tjenesteytende virksomhet forurenser ikke BONORD det ytre miljø i nevneverdig grad.
BONORD ble i 2019 medlem av det nasjonale nettverket Klimapartnerne, og deltar bl.a. aktivt i
utviklingen av ny bærekraftsstandard for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse gjennom
NBBL. Fra 2020 vil BONORD gjennomføre eget klimaregnskap for organisasjonen.
FRAMTIDIG UTVIKLING
BONORD framstår i dag som et solid boligbyggelag med en sterk posisjon i Troms og Finnmark
fylke, til nytte for kunder og eiere.
Det satses aktivt på nybygging spesielt i Tromsø og Harstad. Erfaringene viser at markedet ønsker
en seriøs utbygger som det BONORD representerer, og vi har ambisjoner om å være en betydelig
aktør på dette feltet også fremover.
Styret følger boligmarkedets utvikling nøye i lys av mulige effekter av Covid-19.
FORTSATT DRIFT
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelsen ligger
selskapets ordinære driftssituasjon, egenkapitalsituasjonen, samt budsjett for 2019.
Virkningen av hvilke effekter COVID-19 er ventet å medføre for BONORD er vurdert. Ved
avleggelse av årsregnskapet har ikke koronautbruddet påvirket selskapet direkte. Basert på dagens
situasjon vurderer styret at COVID-19 ikke vil påvirke selskapets evne til fortsatt drift.
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ÅRSREGNSKAP FOR 2019
BONORD hadde et årsresultat etter skatt på kr 6 233 401,-. Egenkapitalen var på kr 236 662 645,eller 94,0 % av totalkapitalen.
Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på kr 10 992 145,-. Egenkapitalen var på
kr 167 348 722,- eller 81,8 % av totalkapitalen.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
Årsresultatet på kr 6 233 401,- foreslås overført annen egenkapital.
Tromsø, 16. april 2020
I styret for Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen
Styreleder

Berit I.D. Antonsen
Nestleder

Ronny André Jørgensen
Styremedlem

Svenn Arne Nielsen
Styremedlem

Line Backer-Grøndahl
Styremedlem

Kjersti Holum Karlstrøm
Styremedlem

Tine Strømsnes
Styremedlem
(valgt av de ansatte)

Tom-Inge Mathisen
Styremedlem
(valgt av de ansatte)

4

Kurt Figenschau
Adm.direktør
Boligbyggelaget Nord
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Boligbyggelaget Nord
Resultatregnskap
MORSELSKAP
2019

KONSERN
2018 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

12 687 000
10 124 000
25 157 963
14 850 000

12 138 718
9 628 752
23 360 231
12 915 430

62 818 963

60 025 014

42 553 810
741 233
0
21 812 073

39 334 905
643 772
0
18 899 901

65 107 116

58 878 578

-2 288 153

1 146 436

1 981 883

3, 4
5
15
3

2019

2018

Medlemsinntekter
Inntekter eiendomsmegling
Inntekter forvaltning
Inntekter teknisk
Leieinntekter
Annen driftsinntekt

12 687 000
11 946 821
25 033 357
14 721 926
237 399
18 382 982

12 138 718
10 736 350
22 854 424
13 612 490
4 142 031
116 797 048

Sum driftsinntekter

83 009 485

180 281 061

Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinær avskrivning
Avskrivning immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

7 876 357
44 694 978
744 414
0
25 218 756

86 735 763
41 152 203
689 488
0
23 386 838

Sum driftskostnader

78 534 505

151 964 292

4 474 980

28 316 769

Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på andre investeringer
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad

0
2 656 239
4 391 550

0
2 154 161
4 089 731

-324 011

-804 194

6 723 778

5 439 698

11 198 758

33 756 467

206 613

3 218 773

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
5

3 000 000
2 656 239

93 076 372
2 154 161

3 808 933
-189 406

3 223 023
-208 864

9 275 766

98 244 692

Netto finansresultat

6 987 613

99 391 128

Ordinært resultat før skattekostnad

754 212

1 300 225

6 233 401

98 090 903

Ordinært resultat

10 992 145

30 537 694

6 233 401

98 090 903

ÅRSRESULTAT

10 992 145

30 537 694

Overført til annen egenkapital
Overført til fonds
Minoritetsandel

10 447 923
544 222

30 385 603
152 091

Sum overføringer

10 992 145

30 537 694

13

Skattekostnad på ordinært resultat

OVERFØRINGER
6 233 401
0
0

98 090 903
0
0

6 233 401

98 090 903
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Boligbyggelaget Nord
Balanse pr 31. desember
MORSELSKAP
2019

KONSERN
2018 NOTE EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

2019

2018

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15
13

8 168 732
8 308 564
1 642 113
18 119 409

5 028 475
8 428 564
1 258 313
14 715 352

5
5
5

Varige driftsmidler
Prosjekter under utførelse
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, maskiner og inventar
Sum varige driftsmidler

9 761 887
35 994 941
1 694 813
47 451 641

13 061 790
38 591 941
1 258 313
52 912 044

17 549 948
7 092 446
12 012 765
18 177 601
54 832 760

9 802 491
3 059 090
5 712 765
15 977 601
34 551 947

6
7
9
8

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

0
0
12 012 765
18 177 601
30 190 366

0
0
5 712 765
15 977 601
21 690 366

72 952 169

49 267 299

Sum anleggsmidler

77 642 007

74 602 410

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på foretak i samme konsern
Fordring på borettslag
Andre fordringer

3 619 872
0
0
45 306 291

3 901 625
0
0
12 078 723

Sum fordringer

48 926 163

15 980 348

Investering i spareprodukt

5 346 268

5 262 722

Sum investeringer

5 346 268

5 262 722

72 591 240

100 287 993

Omløpsmidler
9
7
9
9

2 770 416
120 053 186
0
3 196 406

2 422 696
119 132 931
0
9 867 057

126 020 008

131 422 684

0

0

0

0

52 724 151

66 577 977

178 744 159

198 000 661

Sum omløpsmidler

126 863 671

121 531 063

251 696 328

247 267 960

SUM EIENDELER

204 505 678

196 133 473

8

10

Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Boligbyggelaget Nord
Balanse pr 31. desember
MORSELSKAP
2019

KONSERN
2018 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD

4 497 150

4 417 050

4 497 150

4 417 050

232 165 495

225 932 093

232 165 495
236 662 645

Egenkapital
Innskutt egenkapital
2, 11 Andelskapital

2019

2018

4 497 150

4 417 050

4 497 150

4 417 050

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Fonds
Minoritetsinteresser

162 819 213
32 359

152 371 290
-2 322 151

225 932 093

Sum opptjent egenkapital

162 851 572

150 049 139

230 349 143

Sum egenkapital

167 348 722

154 466 189

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

5 212 915

1 823 729

Sum avsetning for forpliktelser

5 212 915

1 823 729

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

0
5 736 638

0
3 059 091

Sum langsiktig gjeld

5 736 638

3 059 091

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

4 821 708
0
596 513
4 361 353
16 427 829

2 635 802
0
3 636 868
4 087 394
26 424 400

Sum innskutt egenkapital
11
11
11

Gjeld
13

165 349

89 152

165 349

89 152

0
0

0
0

0

0

2 097 791
2 985 100
540 195
4 166 873
5 078 375

2 146 904
384 307
1 389 457
3 867 872
9 041 125

14 868 334

16 829 665

Sum kortsiktig gjeld

26 207 403

36 784 464

15 033 683

16 918 817

Sum gjeld

37 156 956

41 667 284

251 696 328

247 267 960

204 505 678

196 133 473

12

7
13
9

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Tromsø, 17. mars 2020
i styret for Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen
styreleder

Berit Irene Dalen Antonsen
nestleder

Line Backer-Grøndahl
styremedlem

Ronny André Jørgensen
styremedlem

Kjersti
RagnarHolum
Solstad
Karlstrøm
styremedlem

Tom-Inge Mathisen
styremedlem

Svenn Arne Nielsen
styremedlem

Tine Strømsnes
styremedlem

Kurt Figenschau
adm. direktør
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Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, bustadbyggjelagslova og god
regnskapsskikk.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre
utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt
resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er
fratrukket investeringens verdi i balansen.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilretteleggingsgebyr og markedspakke inntektsføres
på oppdragsdato, mens provisjon inntektsføres på akseptdato.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt
poster somknytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer, inkludert fordringer på medlemmer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de har antatt
levetid over 3 år og har en kostpris over kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader ,mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien
av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Leasing / leieavtaler
Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som
fordeles over leasingperioden.
Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har endret sin pensjonsordning i 2019, slik at alle ansatte har innskuddspensjon fra 01.01.2020.
Skatter
Konsernet beskattes etter ordinære regler for aksjeselskaper.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er balanseført.
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Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
forts. Note 1 Regnskapsprinsipper

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingem er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Sammenligningstall er ikke utarbeidet, jf unntaksreglene.
Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Boligbyggelaget Nord og datterselskapene;
BONORD Utleieboliger AS, BONORD Eiendomsutvikling AS, BONORD Eiendomsmegling AS, Seljestad Utvikling AS,
Lundhaugen Utbygning AS og Brygga Utbygging AS. I tillegg er det utfisjonerte borettslaget Evjenvegen 3 tatt med.
Konsernregnskapet er utarbeidet som om selskapet var én økonomisk enhet.
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminiert, bortsett fra i de tilfeller
vare/tjenesteleveranser er aktivert, se nærmere omtale i note for konsernselskap og aksjer.

Note 2

Andelskapital

Andelskapitalen gjenspeiler reelle antall medlemmer pr 31.12 i regnskapsåret. Bustadbyggjelagslova trådte i kraft
fra 15. august 2005, og av § 3-1 (3) fremgår at nytegnede andeler etter den dato skal lyde på minst 300 NOK.
For de eldste medlemmene med andel på kr 100 og kr 150 klarer man ikke å få en riktig fordeling, men antallet
stemmer.
Andel 100-150 NOK Andel 300 NOK
Sum
Antall medlemmer
Pålydende pr andel
Andelskapital

Note 3

11 698
100/150
1 120 950

11 254
300
3 376 200

22 952
4 497 150

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader
Lønninger
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Antall ansatte pr 31.12

BONORD
2019
2018
34 126 272
31 028 631
549 400
504 968
2 887 432
2 481 528
4 679 235
5 014 385
311 471
305 393
42 553 810
39 334 905
51

Konsernet
2019
2018
35 882 187
32 600 337
589 400
544 968
3 019 846
2 598 923
4 874 853
5 092 201
328 692
315 774
44 694 978
41 152 203

48

Antall hele årsverk i mor er lik 48 og i konsernet lik 50,5.
Det er ikke gitt lån eller ytt sikkerhetsstillelser e.l til ledende personer mv. Styret tar ut honorar.
Det finnes ikke faste avtaler om etterlønn/bonus.
Ytelser til ledende personer (BONORD)

Daglig leder

Styret

Lønn
Andre godtgjørelser
Pensjon
Godtgjørelse styreleder
Honorar til øvrige styremedlemmer
Sum

1 826 786
80 895
98 074
2 005 755

122 500
426 900
549 400

Revisor

BONORD
2019
264 600
206 634
471 234

Konsernet
2019
404 150
230 934
635 084

Ordinær revisjon
Andre tjenester
Sum
Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.
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Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
Note 4

Pensjoner (kun BONORD)

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har en pensjonsordning som omfatter alle ansatte (jf note 3) inkl. pensjonister. Pensjonsordningen
er delvis organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
I 2019 er det 11 ansatte som har hatt ytelsespensjon, resten har innskuddspensjon.
Ytelsespensjon ordningen er sagt opp i 2019, slik at alle vil ha innskuddspensjon fra 01.01.2020.
Innbetalt årlig pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad (jf note 3).
Innskuddspensjonsordningen er å anse som en "spareordning" og er midler som den ansatte selv
disponerer over i en bestemt periode etter oppnådd pensjonsalder. Begge ordningene inneholder også uførepensjon.
Pensjonskostnad:
Årets pensjonspremie til kollektiv forsikring (ytelsespensjon)
Administrasjonskostnader (ytelsespensjon)
Årets pensjonspremie (innskuddspensjon)
Premie AFP-pensjon
Periodiseringer eget regnskap
Netto pensjonskostnad

Note 5

2019
1 036 529
287 880
2 609 860
439 127
305 839
4 679 235

Varige driftsmidler og prosjekter under utførelse

BONORD
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivinger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
Årets ordinære avskrivinger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Tomter etc
3 237 500

Bygninger
6 493 950
-

3 237 500
3 237 500

6 493 950
-1 422 886
5 071 064

-

120 000
2%

Maskiner og Påkostning leide
inventar
lokaler
1 176 534
914 524
1 005 030
2 181 564
914 524
-944 744
-509 231
1 236 820
405 293
434 324
3-5 år
Lineær

186 909
5 år
Lineær

Totalt
11 822 508
1 005 030
12 827 538
-2 876 861
9 950 677
741 233

Tomtens andel av anskaffelseskost bygninger utgjør kr 475 000, og gjelder eiendom i Harstad. I disse lokaler drives
BONORD's avdelingskontor Harstad fra.
I tillegg eier selskapet en tomt i Ruggevik, Harstad hvor det er utbygging.
I Tromsø driver BONORD sin virksomhet i leide lokaler. Leieperioden for lokalene utløper 31.12.2023.
Påkostninger på leide lokaler avskrives over gjenværende leietid.
Selskapet har skilt ut prosjekter under utførelse i egen regnskapslinje, og det utgjør kr 8 168 732.
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Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
forts Note 5

Varige driftsmidler og prosjekter under utførelse

Konsernet
Tomter etc
8 824 128

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang ved salg av borettslag
Anskaffelseskost 31.12.
8 824 128
Akk.avskrivinger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
8 824 128
Årets ordinære avskrivinger
Sum avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

-

Bygninger
29 933 699
-1 340 000
28 593 699
-1 422 886
27 170 813
120 000
120 000
2%

Maskiner og Påkostning leide
inventar
lokaler
1 176 534
914 524
1 060 911
2 237 445
914 524
-947 925
-509 231
1 289 520
405 293
437 505
437 505

186 909
186 909

3-5 år
Lineær

5 år
Lineær

Kontor
Tromsø
Tromsø
Harstad
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Harstad

Eierandel
100 %
100 %
66 %
51 %
51 %
100 %
100 %
100 %
51 %

Stemmeandel
100 %
100 %
66 %
51 %
51 %
100 %
100 %
100 %
51 %

Egenkapital
4 176 002
1 695 215
1 317 828
261 281
1 290 752
30 000
3 282 683
30 000
8 771 078

Årsresultat
-624 945
-2 316 715
461 139
-7 319
785 182
0
-176 068
0
-

2 352 329
For konsernet er anlegg under utførelse balanseført med kr 9 761 887

Note 6

Totalt
40 848 885
1 060 911
-1 340 000
40 569 796
-2 880 042
37 689 754
744 414
744 414

Datterselskap

BONORD
BONORD Eiendomsutvikling AS
BONORD Utleieboliger AS
BONORD Eiendomsmegling AS
Lundhaugen Utbygning AS
Seljestad Utvikling AS
Evjenvegen 3 Borettslag
Øvre Kroken Utbygging AS
Ishavstakst AS
Brygga Utbygging AS

Type
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datterdatter
Datter
Datter
Datter

Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

BONORD Eiendomsutvikling AS
BONORD Utleieboliger AS
BONORD Eiendomsmegling AS
Lundhaugen Utbygning AS
Seljestad Utvikling AS
Øvre Kroken Utbygging AS
Brygga Utbygging AS
Ishavstakst AS
Sum investering i datterselskap
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Aksjekapital
1 000 000
85 800
606 000
30 000
500 000
30 000
100 000
30 000
-

Balanseført
verdi
3 393 108
3 165 650
465 190
15 000
251 000
30 000
10 200 000
30 000
17 549 948

Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
Note 7

Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

BONORD
Fordringer på foretak i samme konsern
BONORD Utleieboliger AS
BONORD Eiendomsmegling AS
Bonord Eiendomsutvikling AS
Evjenvegen 3 Borettslag
Lundhaugen Utbygging AS
Lån til datterselskap i samme konsern
Brygga Utbygging AS
Lundhaugen Utbygning AS
Seljestad Utvikling AS
Gjeld
BONORD Eiendomsutvikling AS
Bonord Utleieboliger AS

Note 8

2019
69 970 000
90 241
92 945
49 900 000
0
120 053 186

2018
65 991 478
38 421
23 032
49 900 000
3 180 000
119 132 931

3 570 230
250 000
3 272 215
7 092 445

0
0
3 059 090
3 059 090

0
2 985 100
2 985 100

384 307
0
384 307

Tilknyttet selskap, aksjer og andeler andre selskap

Selskap

Eierandel

Tomasjord Park AS
50,00 %
Plussplan AS
50,00 %
Gammelgård Utbygging AS
50,00 %
Ruggevik AS
50,00 %
Brovingen Utvikling AS
50,00 %
Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS
10,93 %
BBL Datakompetanse AS
NBBL Partner AS
Storbyboliger AS
Garanti Eiendomsmegling
Kalvskinnet AS
22,00 %
NBBL (1 andel)
Diverse andre poster i Harstad (andeler borettslag mv)
Storvannet Utbygning AS
Sum

Note 9

Balanseført
verdi
100 000
50 000
100 000
500 000
100 000
12 920 769
2 807 472
1 050 000
25 000
47 460
402 500
100
11 300
63 000
18 177 601

Fordringer og gjeld

BONORD
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer (påløpte inntekter)
Sum
Lån til tilknyttet selskap
Ansvarlig lån Garanti
Ansvarlig lån Ruggevik AS
Ansvarlig lån Brovingen Utvikling AS
Likviditetslån Kalvskinnet AS
Lån Prosjekt Hesteskoblokka
Sum

2019

2018

1 008 325
2 188 081
3 196 406

273 792
9 593 265
9 867 057

2019
53 170
7 000 000
4 000 000
33 330
926 265
12 012 765

2018
53 170
700 000
4 000 000
33 330
926 265
5 712 765
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Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
forts Note 9

Fordringer og gjeld

Kundefordringer
Kundefordringer
Fordringer medlemmer
Avsetning
Sum

2 828 919
281 497
-340 000
2 770 416

2 380 175
382 521
-340 000
2 422 696

Annen kortsiktig gjeld
Klientkreditorer
Påløpne kostnader
Skyldige feriepenger
Sum

-476 387
1 733 190
3 821 572
5 078 375

-79 620
5 638 377
3 482 368
9 041 125

BONORD
2019

Konsernet
2019

2 030 125

2 148 471

22 503 286
-22 460 948
42 338

31 500 622
-31 420 090
80 532

Note 10

Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler
Avstemming klientmidler/ansvar
Klientinnskudd
Klientansvar
Sum

Differansen skyldes renter pr 31.12 som er overført til klient fra driftskonto ved oppgjør, men blir overført
mellom konto året etter.

Note 11

Egenkapital

BONORD
Egenkapital pr. 01.01.
Andelskapital nye medlemmer
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.
Konsernet
Egenkapital pr. 01.01.
Andelskapital nye medlemmer
Kapitaløkning minoritet ved oppkjøp datter
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.
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Andels-

Opptjent

Sum

kapital
4 417 050

egenkapital
225 932 093

egenkapital
230 349 143

80 100

6 233 401
232 165 494

80 100
6 233 401
236 662 645

Fonds
152 371 290

Minoritetsinteresser
-2 322 151

10 447 923
162 819 213

1 810 288
544 222
32 359

4 497 150
Andelskapital
4 417 050
80 100
4 497 150

Sum
egenkapital
154 466 189
80 100
1 810 288
10 992 145
167 348 722

Boligbyggelaget Nord
Noter til regnskapet for 2019
Note 12

Pantestillelser og garantier m.v.
BONORD

Kausjonsansvar
2019
Avtale om realkausjon for Ruggevik AS (DnB Bank ASA)
50 000 000
Avtale om selvskyldnerkausjon for Bonord Utleieboliger AS (DnB Bank
49 900
ASA)
000
Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført (BONORD)
Garanti for leiekontrakt;
Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Nerstranda AS

Note 13

1 350 000

Konsernet
2018
-

1 350 000

2019

1 350 000

Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Formuesskatt
Sum betalbar skatt
Skatteeffekt av konsernbidrag
For lite avsatt skatt tidligere år
Endring i utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

BONORD
2019
195 558
344 637
540 195
137 488
332
76 197
754 212

2019
6 987 613
-5 127 416
-624 945
-346 350
888 902
195 558
344 637
540 195

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Avgitt konsernbidrag til datter
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt, 22%
Formueskatt
Sum betalbar skatt i balansen

Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Gevinst- og tapskonto
Andre midlertidige forskjeller
Sum midlertidige forskjeller
Utsatt skatt 22%

2019
251 876
344 637
596 513
279 625
-669 525
206 613

2018
3 289 946
346 922
3 636 868
-131 803
-286 292
3 218 773

BONORD

Beregning av årets skattegrunnlag:

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Konsernet
2018
1 042 535
346 922
1 389 457
56 577
-131 803
-14 006
1 300 225

BONORD

2018
99 391 127
-94 655 658
-245 987
43 278
4 532 760
1 042 535
346 922
1 389 457
Konsernet

2019

2018

2019

2018

731 583
-340 000
360 003
751 586
165 349

295 232
-340 000
450 004
405 236
89 152

11 540 394
10 668 507
7 011 834
-5 525 666
23 695 069
5 212 915

231 526
-340 000
8 655 321
-257 169
8 289 678
1 823 729
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Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Boligbyggelaget Nord som består av selskapsregnskap og
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av deres resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde;

►

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

Uavhengig revisors beretning - Boligbyggelaget Nord
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og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Tromsø, 26. mai 2020
ERNST & YOUNG AS

Kai Astor Frøseth
statsautorisert revisor
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Boligbyggelaget Nord – BONORD, er i dag landsdelens største
boligbyggelag med rundt 23 000 medlemmer og kontorer i
Hammerfest, Tromsø og Harstad. Til sammen forvalter BONORD
rundt 12 000 boliger gjennom 400 boligselskaper.
Vårt mål er å skape de beste avtalene for våre medlemmer,
bygge boliger for disse, og bidra til en trygg og sunn forvaltning
og omsetning av boligmassen.
Boligbyggelaget har lang forhistorie i byene vi er representert i.
Våre aner går helt tilbake til 1946, med etableringen av Harstad
boligbyggelag.
BONORDs visjon er: «VI BYGGER NORD-NORGE»
Det har vi gjort i snart 75 år – og skal fortsette med det langt inn
i fremtiden. Vi har et ønske om å være en sterk og trygg bolig
aktør og utvikler av gode lokal-samfunn i Nord-Norge.
Dette gjør vi gjennom å:
• Trygge bomiljøer, og fremme borettslagsmodellen
som attraktiv for alle livets faser
• Bygge gode boliger for folk flest
• Ansvarlig boligforvaltning og planlagt vedlikehold
• Boligsosialt perspektiv og ansvar
• Utvikle organisasjonen med fokus på fremtidens utfordringer,
bl.a. gjennom ledende ITsystemer for våre kunder
• Være langsiktig og ansvarlig eiendomsutvikler

Våre verdier er: «Kompetent – Tilstede – Engasjert», som reflekterer hva alle i vår
organisasjon skal bestrebe og leve etter både i kontakt med deg som kunde
og som medlem.

Hovedkontor Tromsø

Avdeling Harstad

Avdeling Hammerfest

Postboks 6156,

Postboks 95,

Postboks 191,

Telefon +47 77 60 32 00

9291 Tromsø

9481 Harstad

9615 Hammerfest

Post@bonord.no

Besøksadresse:

Besøksadresse:

Besøksadresse:

www.bonord.no

Nerstranda senter, 4 etg.

Magnus gate 1

Sjøgata 16

Org.nr. 847 890 622 mva.

