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Administrasjonens beretning 2015

Spennende men utfordrende år 
Boligbyggelaget fusjonerte våren 2015 med Hammerfest 
og Omegn Boligbyggelag. Fusjonen og det påfølgende 
arbeidet med å restrukturere kontoret og implementere 
nye tjenester har vært spennende, men utfordrende. En 
del av den underliggende driften har i tillegg vist seg å 
være svak, med konsekvens at dette har bidratt nega
tivt til konsernets totale resultat. I perioden er det blitt 
lagt ned betydelig arbeid for å samordne tjenester og 
kvalitets sikre disse i Hammerfest. Oppryddingsarbeidet 
er i all hovedsak avsluttet i perioden, og det forventes 
 samlet sett at dette vil bidra positivt til driftsresultat i 2016. 

Fusjonen med Hammerfest og Omegn Boligbyggelag 
er en viktig strategisk satsning og i tråd med konsernets 
strategi for perioden 2013–2016. BONORD er blitt møtt 
med stor positivitet av våre nye kunder i Finnmark, og  
vi ser med glede at disse raskt har tatt i bruk våre  
sys temer,  som bidrar til en enklere styrehverdag. Det 
samme gjelder stor deltagelse på BONORDskolene  
som har vært arrangert.

Selskapets generelle økonomiske situasjon er meget 
god, med solid egenkapital og god likviditet.

Kunden først
Gjennom vårt strategiske samarbeidsorgan STORBY, har 
vi etablert programmet Kunden først, som har til hensikt 
å utvikle helhetlige, fremtidsrettede, og moderne ITverktøy 
for våre medlemmer og forvaltningskunder. Satsningen 
er det største strukturgrepet som noensinne er gjort innen 
boligbyggelagsverdenen, og involverer deltagere fra 
en rekke boligbyggelag, samt våre deleide selskaper 
BBL DK og BBL Partner. Vi tror dette vil være et svært viktig 
grep og at det vil bidra positivt til omdømmet til bolig
byggelagene som en moderne organisasjon, samt gi 
økt konkurransekraft. Oppstart var høst 2015 og de første 
leveransene i prosjektet er forventet Q2 2016.

Eiendomsmarkedet
GARANTI har hatt et svakt år i 2015, som i all hoved 
sak skyldes at man overtok meglervirksomheten i 
 Hammerfest, og at denne nå er underlagt avdelingen i 
Tromsø. I Harstad foregår meglingen gjennom BONORD 
Eiendomsmegling AS. Både i Harstad og i Hammerfest 
har året vist at det er behov for å øke aktiviteten, på 

samme tid som markedene har vært preget av forsiktig
het som følge av endringer innen bl.a. oljesektoren. I 
Tromsø var første halvdel av 2015 preget av høy aktivitet, 
men på høsten merket man en endring i omsetnings
hastighet og noe økt forsiktighet, som også forventes 
fortsette inn i 2016. 

Medlemsutvikling 2015
Som følge av et tøft bolig og leiemarked så vi også i 
2015 en økt tilstrømming av medlemmer. Totalt fikk vi  
1097 nye medlemmer i løpet av året. Vår viktigste fordel 
for kjøps retten, ble samlet sett benyttet ved 38 % av  
omsatte enheter hvor denne var utlyst. 

Teknisk og økonomisk forvaltning
Våre forvaltningsavdelinger viser positiv utvikling og 
 organisasjonens strategiske fokus på økt samhandling 
mellom teknisk og økonomisk forvaltning bidrar positivt 
både til økt tjenestesalg, men også mer skreddersydde 
produkter for våre kunder. Produkter som PlussPlan, og 
BevarHMS viser god utvikling, og vil i 2016 være lansert 
i alle våre markeder. Ved utgangen av 2015 hadde 
BONORD 330 boligselskaper og 10 885 enheter under 
forvaltning. 

Foreliggende beretning viser at lagets drift og  
resultater på de fleste felt er gode i 2015.

Svein Dalsbø 
Administrerende direktør 
Boligbyggelaget Nord
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BONORD Teknisk

IshavsTakst 
Vår takseringsavdeling har utover takseringsvirk som heten 
hatt prosjektledelse for en rekke mindre prosjekter, bygge
lånskontroll for nybyggprosjekter, samt ytt teknisk bistand. 
Totalt er det gjennomført 163 takseringsopp drag i 2015, 
mot 115 i 2014. Økningen skyldes generelt bedre tilgang 
på oppdrag, og økt satsning på taksering  gjennom en 
ekstra medarbeider i deler av året. 

Eierskiftekontroll
Etterspørselen etter eierskiftekontroll og –rapport ved 
 omsetning av leiligheter viser en stabil utvikling. Totalt ble 
det utført 302 eierskifterapporter i 2015. 275 i Tromsø og 
27 i Harstad. I løpet av 2016 planlegges det lansering av 
produktet i Hammerfest. Hoveddelen av alle tilsluttede 
lag i Tromsø og Harstad er i dag kommet med på avtalen.

PlussPlan
Produkter viser god utvikling og det ble i 2015 tegnet 18 
nye avtaler. Ved årsskiftet hadde vi totalt 56 kontrakter. 
Det er god etterspørsel, og produktet ble i løpet av 2015 
lansert i alle våre markeder. Produktet er et av våre aller 
viktigste styringsverktøy og hjelpemidler for styrene i 
 budsjett og – planleggingsprosesser.

Bevar HMS 
I 2015 fikk produktet ny dedikert kontaktperson. Totalt ble 
det signert syv nye avtaler i 2015, og porteføljen er nå på 
30 lag. I skrivende stund pågår den en gjennomgang av 
denne for å kvalitetssikre avtaler. Generelt viser produktet 
en positiv utvikling, og det er en målsetning om å etablere 
produktet også i Harstad og Hammerfest i løpet av 2016. 

Prosjekt og byggeledelse 
Avdelingen hadde flere store oppdrag i 2015. 
 Bemann ingen innen feltet ble økt til to i løpet av året. 
Blant pro sjektene som ble gjennomført i perioden var 
blant annet Solveien, Granittveien, Solsiden, Krokelva, 
Idrettsvegen, Baksalen, Sundet 2, og Gammelgård. Ved 
utgangen av året pågikk i tillegg en rekke forprosjekter.

Totalforsikring
Totalt ble det meldt inn 107 skadesaker i 2015 (inkludert 
Hammerfest). Dette er en nedgang for Tromsø og en 
økning for Harstad. Tall for Hammerfest ikke tilgjengelig 
for 2014. Produktet viser stabil men positiv utvikling for 
avtalen. I løpet av året ble avtalen lagt ut på anbud og 

reforhandlet av BBL Partner. IF ble valgt som hoved 
  leve ran dør, med Tryg som sekundær tilbyder. Skade
tallene viser 67 rapporterte skader i Tromsø i 2015 mot 
81 i 2014. I Harstad ser vi en økning med 27 rapporterte 
skader i 2015 mot 19 i året før. Hammerfest hadde 13  
rapporterte skader i 2015. Som del av det å begrense 
antall skadesaker vil det i 2016 være økt fokus på  
forebyggende tiltak.

GARANTI Eiendomsmegling
Som del av fusjonen med Hammerfest og Omegn 
 Boligbyggelag ble GARANTIkontoret i Hammerfest 
underlagt avdelingen i Tromsø. Kontoret hadde i 
beretnings perioden to medarbeidere, som i skrivende 
stund er økt til tre. Prosessen i etterkant av fusjonen 
viste et  tydelig behov for å reetablere og reposisjonere 
kontoret i  Hammerfest i lokalmarkedet, og er en prosess 
som ble startet i 2015 og vil fortsette i 2016. Resultatet i 
 Hammerfest for 2015 preger tydelig totalresultatet i  
av delingen. Generelt var Hammerfestmarkedet preget  
av lite utbud av boliger i 2015, og noe vi forventer  
vedvarer ut i 2016. 

I Harstad er GARANTIkontoret organisert gjennom 
BONORD Eiendomsmegling AS, som er et felleseid  selskap 
med Harstad Sparebank. Markedet i Harstad i 2015 
var preget av forsiktighet, bl.a. som følge av utvik lingen 
innen oljenæringene. Selskapets årsresultat viser at det 
er behov for økt aktivitet. I løpet av året ble  prosjektet 
Ruggevika borettslag lansert, med GARANTI som prosjekt
megler. Totalt består prosjektet av 20 moderne rekkehus. 
Interessen for prosjektet har vært svak og det planlegges 
relansering av dette i 2016. 

Bruktboligmarkedet i Tromsø startet 2015 som det 
hadde avsluttet året før, med høy aktivitet og det som 
kan kalles «selgers marked». Etter fellesferien skjedde et 
stemningsskifte, hvor kjøperne ble mer avventende og 
omsetningshastigheten steg. Denne situasjonen fortsatte 
utover høsten. 2015 ble avsluttet med en 12 måneders 
prisvekst i Tromsø på 5,6 %.

Volumet av bruktboliger i Tromsø pr utgangen av 
 februar 2016 på ca 50 boliger flere (160) enn på 
samme tidspunkt i fjor. Forskjellen fra 2015 er det høye 
volumet av prosjektboliger i markedet. 272 boliger per 
 utgangen av februar 2016 er 100 flere enn på samme 
tid i fjor, og  representerer over 60 % av det totale antall 
boliger i  markedet. 

GARANTI har hatt to prosjektoppdrag i markedet i 
2015. Sundet 2 borettslag blokk D med 19 leiligheter 
i første del av året, og Lundhaugen borettslag på 
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 Finns nes med 36 leiligheter, som ble lansert helt på 
tampen av året. I skrivende stund er det tre usolgte 
 enheter i  prosjektet Sundet 2 borettslag blokk D.  Prosjektet 
er  planlagt overlevert primo Q4 i 2016. Prosjektet 
 Lundhaugen borettslag ble positivt mottatt i markedet 
på Finnsnes og det er i dag solgt 14 enheter. 

Markedssituasjonen i våre markeder for 2016 forventes 
å bli rimelig lik 2015. Det er allikevel en viss spenning 
knyttet til hvordan nedgangen i oljeindustrien med dertil 
påvirkning på norsk økonomi kommer til å innvirke på 
andre deler av landet.

BONORD medlemstjenester
Boligbyggelaget hadde ved utgangen av året 21128 
medlemmer. Av dette var 1097 nye medlemmer. Avgang i 
beretningsåret var på 393. Medlemsutviklingen er positiv 
og forsterket av press i boligmarkedene, hvor Tromsø 
særlig utmerker seg. Rekrutteringskampanjer og økt 
 synlighet bidrar i tillegg til denne positive utviklingen.

BONORDs medlemsprogrammer har også i 2015 vært 
under utvikling, både lokalt og nasjonalt. Mot slutten av 
året ble det inngått en avtale med GMAX og Gsport i 
Tromsø og Harstad, knyttet til medlemskortet. Allerede 
før jul viste omsetning på avtalen at denne var positivt 
mottatt blant medlemmene. Denne utviklingen har 
fortsatt i 2016. Omsetningsmessig er fortsatt avtalen med 
Neumann den største. Det er et uttalt mål å få flere av 
samarbeidspartnerne knyttet opp mot kortet, slik at  
medlemmene kan få bonus på sine transaksjoner. Totalt 
ble det tilbakebetalt kr.297 315,– i form av bonus i 2015.

Forkjøpsretten står fortsatt som vår aller viktigste fordel 
for medlemmene. I Tromsø ble denne gjort gjeldende i 
38 % av salg utlyst med forkjøpsrett i 2015, i Harstad 45 %, 
og i Hammerfest 32 %. For sist nevnte er registrering av 
statistikk gjeldende fra september i beretningsåret. 

Forsikring for medlemmer ble lansert i 2015. Produkt
ene  viser en svært god utvikling, og har blitt godt mottatt 
av medlemmene. 

I 2015 testet BONORD for første gang ut bruken av 
callsenter i forbindelse med aktivering av medlemskort i 
samarbeid med Ishavskraft og Forsikring for medlemmer. 
Nøye kvalitetssikring, kontroll av manus, og begrensninger 
på perioder, har bidratt til at dette har fungert som et 
godt nytt verktøy.

BONORD Forvaltning
Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2015 totalt 
på 330 boligselskaper, mot 271 i 2014. 139 er tilknyttede 
borettslag, 85 er frittstående borettslag, 94 er bolig 
sam eier og 12 andre typer boligselskaper. Totalt utgjør 

den forvaltede boligmassen 10885 boenheter. I all hoved
sak utgjør veksten fusjonen med Hammerfest og Omegn 
Boligbyggelag.

I 2014 ble det ihht strategi for inneværende periode 
påbegynt en systematisk markeds og salgsorientering av 
avdelingen. Dette for å sikre at avdelingen til enhver tid 
er i «takt» med markedet som skal betjenes. I 2015 ble det 
tatt store steg i riktig retning og dette arbeidet fortsetter 
også i 2016. STORBYalliansen og prosjektene bl.a.  knyttet 
til Kunden først vil i tillegg i tiden fremover bidra positivt til 
dette. Et viktig redskap i markedsorienteringen er kunde
undersøkelsen som ble gjennomført på forvaltning for 
andre gang i 2015. Utvikling av forvaltnings tjenestene 
dreier seg både om å forbedre og kvalitetssikre allerede 
eksisterende tjenester, samt i enda større grad få 
relevante kunder til å benytte seg av produktene til BBL 
Finans for sikring og trygging, individuell nedbetaling (IN) 
og rådgivning. I beretningsperioden ble det tatt grep for i 
større grad en tidligere å tydelig gjøre ansvarsforholdene 
med hensyn til spesielt fagansvar og produktansvar i 
avdelingen. Det er også gjennomført kundelønnsomhets
analyser på kunde og på porteføljenivå i 2015. Dette er 
viktige verktøy for påvirke bevisstheten og adferden til 
forvaltningskonsulentene, både knyttet til lønnsomhet og 
kvalitet i leveransene. I 2016 kommer organiseringen av 
forvaltningsavdelingen til å stå i fokus for å optimalisere 
strukturene i avdelingen, med henblikk på et  
effektivi sering og leveranse/kundeverdiperspektiv.

Rådgivning og BONORDskolen er satsningsområder 
for avdelingen, og er tjenester som konstant utvikles 
med nye elementer. I tiden framover vil det bli vektlagt å 
videreutvikle det helhetlige konseptet for effektivt styre
arbeid i boligselskap  Et verktøy for styrerådgivning 
spesielt rettet mot våre største kunder. BONORDskolen er 
et viktig tilbud til boligselskapene, og noe vi er alene om 
å kunne tilby i våre markedsområder. Deltagelsen i alle 
tre byer var svært god i 2015.

Samhandling mellom avdelingene i BONORD var i 
tillegg et prioritert område i 2015, og har bidratt til at man 
i større grad enn tidligere får synliggjort bredden og tverr
fagligheten i vårt tjenestespekter ovenfor våre eksisterende  
og potensielt nye kunder. 

I 2015 har avdelingen vektlagt å videreutvikle det 
tette samarbeid med våre 
samarbeidspartnere. Dette 
gjelder spesielt innen for bank, 
forsikring, kabelTV/Internett og 
strøm. 
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

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, Lundhaugen  Utbygging 
AS og Bybo Utvikling AS. En tar sikte på å fusjonere 
BONORD Eiendomsutvikling AS og Bybo Utvikling AS i 
løpet av 2016.

I tillegg har BONORD etablert selskapet Tomasjord 
Park AS, i samarbeid med Peab Bolig AS som har ferdig
stilt 18 leiligheter i 2015 (blokk B) og har under  bygging 
19 leiligheter i (blokk D) som forventes overlevert i 
4. kvartal 2016. 

Utbyggingsselskapet Gammelgård Utbygging AS 
som er stiftet i samarbeid med Mæhlen Holding AS er 
ferdig med utbygging av 40 leiligheter på Gammelgård, 
 beliggende ca 4 km fra Tromsø sentrum. 

Finansieringsselskapet BBL Finans AS, som er etablert 
i lag med de øvrige samarbeidspartnerne i Storbybolig, 
har ansvaret for leveranse av sikringsordningen mot hus
leietap og forskuttering av felleskostnader for forvaltede 
lag. Selskapet har oppnådd gode resultater i 2015.

I Harstad er utbyggingsselskapet Ruggevik AS etablert 
i samarbeid med Per Strand Eiendom AS. Selskapet la ut 
for salg 20 rekkehus i august 2015, men har ikke opp
nådd tilstrekkelig salg til at bygging kan påbegynnes. 

BONORD har i beretningsåret engasjert seg i et 
boligprosjekt på Finnsnes gjennom prosjektselskapet 
Lundhaugen Utbygning AS. Selskapet vil i første omgang 
bygge ut en boligblokk med til sammen 36 leiligheter 
nær havneområdet sentralt på Finnsnes. Man forventer 
å oppnå tilstrekkelig salg i løpet av våren 2016, slik at 
bygging kan komme i gang sommeren 2016. 

BONORD er i tillegg deleier av flere felleseide selskaper 
innen boligsamvirket, som har til formål å utvikle tjeneste
tilbudet til medlemmer og forvaltede lag.

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.

Drift i BONORD 
BONORD fusjonerte våren 2015 med Hammerfest og 
Omegn Boligbyggelag. Det er lagt ned betydelig 
 arbeid med å samordne og kvalitetssikre tjenester, slik 
at BONORDs tjenester framstår som ensartede i de ulike 
lokale markedene.

BONORD er i dag godt sammensmeltet organisasjon 
med et fullverdig tjenestespekter for våre medlemmer og 
forvaltede lag i markedsområdene Tromsø, Harstad og 
Hammerfest. Styret er i ferd med å utarbeide ny strategi
plan for 2017–20, hvor det fortsatt vil være betydelig 
satsning på boligbygging i våre markedsområder.

Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på  
 kr 0,5 mill. Resultatet vurderes som ikke tilfredsstillende 
og skyldes svak utvikling innen eiendomsmegling og 
 betydelige  kostnader i forbindelse med restruktureringen 
av avd elingen  i Hammerfest. Det gjøres tiltak for å bedre 
drifts resultatet i 2016. For øvrig er selskapets økonomiske 
situasjon er meget god, med solid egenkapital og god 
likviditet.

I driftsåret ble antall medlemmer økt med 2 488 til 
 totalt 21 128 medlemmer. Antall nyinnmeldte var 1097 
medlemmer. Forvaltningsvirksomheten utgjør 10 885 
leiligheter fordelt på 330 boligselskaper ved utgangen  
av beretningsåret. Hovedårsaken til veksten er fusjonen 
med Hammerfest.

BONORDs eiendomsmeglervirksomhet – GARANTI 
har hatt et svakt år i 2015. I Harstad foregår meglingen 
gjennom BONORD Eiendomsmegling AS. Selskapet er 
deleid med 34 % av aksjene av Harstad Sparebank. 
Både i Harstad og i Hammerfest er det behov for å øke 
 aktiviteten innen meglervirksomheten. 

Drift i konsernet 
I selskapet BONORD Eiendomsutvikling AS har det ikke 
vært drift i 2015. BONORD Eiendomsutvikling AS hadde  
et årsunderskudd på kr 52.880,–.

I ByBo Utvikling AS har det ikke vært drift i 2015. ByBo 
Utvikling AS hadde et årsunderskudd på kr 9 680,–.

BONORD Utleieboliger AS hadde en omsetning på  
5 479 431,– og årsoverskuddet etter skatt ble på  
kr 1 164 608,–.

BONORD Eiendomsmegling AS hadde en omsetning 
på kr. 805 233,– og et årsunderskudd på kr 266.832,–.
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Arbeidsmiljø og personale 
Pr. 31.12.2015 var det i BONORD ansatt 49 personer. Totalt 
utgjør dette 47,75 årsverk, en økning på 6,5 årsverk fra 
året før. I konsernet er det totalt ansatt 50 personer, til
svarende 48,75 årsverk. Andel kvinner i ledende stillinger 
i BONORD var ved utgangen av året 27 %. Det er ingen 
lønnsforskjeller mellom kjønnene, og fastsettelse av lønn 
skjer med basis i stillingskategori.

BONORDs styre består av 4 kvinner og 4 menn. Styrets 
leder er mann.

Sykefraværet i BONORD var i 2015 på totalt 4,6 %, som 
er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 2014. Korttids
fraværet i BONORD er på 1,7 %, som ansees som rela
tivt lavt. BONORD har inngått avtale om inkluderende 
arbeids liv (IAavtale).

Miljørapportering
Som tjenesteytende virksomhet forurenser ikke BONORD 
det ytre miljø i nevneverdig grad. 

BONORD er sertifisert som miljøfyrtårn.

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 i alle markeder i hoved
sak i lag med andre utbyggere / tomteeiere. Erfaringene 

tilsier at markedet ønsker en seriøs utbygger som det 
BONORD representerer, og vi har ambisjoner om å være 
en betydelig aktør på dette feltet fremover. 

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift. Til grunn for denne antakelsen ligger selskapets 
ordinære driftssituasjon, egenkapitalsituasjonen, samt 
budsjett for 2016.

Årsregnskap for 2015
BONORD hadde et årsresultat etter skatt på  
kr 3 087 478,– . Egenkapitalen var på kr 69 390 638,–  
eller 86,1 % av totalkapitalen. 

Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på  
kr 3 922 766,–. Egenkapitalen var på kr 101 231 488,–  
eller 67,9 % av totalkapitalen. 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 
av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat.

Disponering av årsresultat
Årsresultat på kr 3 087 478,– foreslås overført til annen 
egenkapital. 

Tromsø, 17. mars 2016 

I styret for Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen          Vibeke Ek         Anne Cathrine Arnesen
Styreleder   Nestleder   Styremedlem

Berit I.D. Antonsen  Steinar Aune    Steinar Larsen
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem   
        

Heidi Mortensen   Tony Winkler   Svein Dalsbø
Styremedlem   Styremedlem   Adm. Direktør
(valgt av de ansatte)     (valgt av de ansatte)
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Boligbyggelaget nord

Resultatregnskap

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG  DRIFTSKOSTNADER 2015 2014

9 752 000 7 427 231 Medlemsinntekter 9 644 363 7 427 231

8 573 000 9 689 000 Inntekter eiendomsmegling 9 338 082 10 856 725

24 962 000 17 482 000 Inntekter forvaltning 24 352 430 17 150 241

10 896 856 7 774 000 Inntekter teknisk 10 732 290 7 774 000

7 915 490 Inntekter avdeling Harstad 0 7 402 257

2 313 510 14 Gevinst ved salg anleggsmidler 0 2 613 275

0 Leieinntekter 5 376 175 4 697 281

0 Annen driftsinntekt 18 216 47 674

54 183 856 52 601 231 Sum driftsinntekter 59 461 556 57 968 684

VAREKOSTNAD 0 0

35 050 758 30 692 126 3, 4 Lønnskostnad 36 024 049 32 066 882

572 040 473 019 5 Ordinær avskrivning 1 143 927 1 035 186

171 167 171 168 15 Avskrivning immaterielle eiendeler 171 168 171 168

18 983 981 15 664 280 3 Annen driftskostnad 21 763 264 17 897 296

54 777 946 47 000 593 Sum driftskostnader 59 102 408 51 170 532

594 090 5 600 638 Driftsresultat 359 148 6 798 152

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Inntekt på invest i datterselskap

2 114 505 1 504 866 Annen renteinntekt 2 733 874 2 569 862

2 523 203 2 471 627 Annen finansinntekt 2 523 203 2 471 627

742 090 385 489 Annen rentekostnad 1 476 256 1 165 369

3 895 618 3 591 004 Netto finansresultat 3 780 821 3 876 120

3 301 528 9 191 642 Ordinært resultat før skattekostnad 4 139 969 10 674 272

214 050 2 737 850 13 Skattekostnad på ordinært resultat 217 203 3 465 039

3 087 478 6 453 792 Ordinært resultat 3 922 766 7 209 233

0 0 Ekstraordinær inntekt 0 0

0 0 Ekstraordinær kostnad 0 0

3 087 478 6 453 792 ÅRSRESULTAT 3 922 766 7 209 233

OVERFØRINGER

3 087 478 6 453 792 11 Overført til annen egenkapital

0 0 11 Overført til fonds 4 013 489 7 252 468

0 0 11 Minoritetsandel 90 723 43 235

3 087 478 6 453 792 Sum overføringer 3 922 766 7 209 233



8 Årsmelding 2015

Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 NOTE EIENDELER 2015 2014

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

168 531 339 699 15 Forskning og utvikling 168 531 339 699

0 0 13 Utsatt skattefordel 0 0

168 531 339 699 Sum immaterielle eiendeler 168 531 339 699

Varige driftsmidler

5 Anlegg under utførelse 2 556 964

16 127 574 12 251 488 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 48 193 934 44 865 211

728 035 975 426 5 Driftsløsøre, maskiner og inventar 821 012 1 056 678

16 855 609 13 226 914 Sum varige driftsmidler 51 571 910 45 921 889

Finansielle anleggsmidler

8 081 544 7 518 942 6 Investering i datterselskap 0 0

751 361 7 Lån til foretak i samme konsern 0 0

8 180 265 7 586 500 9 Lån til tilknyttet selskap 8 180 265 7 586 500

13 637 601 13 431 961 8 Investeringer i aksjer og andeler 13 637 601 13 431 961

0 0 Obligasjoner og andre fordringer 0 0

30 650 771 28 537 403 Sum finansielle anleggsmidler 21 817 866 21 018 461

47 674 911 42 104 016 Sum anleggsmidler 73 558 307 67 280 049

Omløpsmidler

0 4 950 000 14 Prosjekter under utførelse 0 4 950 000

Fordringer

3 078 092 3 091 718 9 Kundefordringer 3 209 683 3 266 048

36 980 45 706 7 Fordringer på foretak i samme konsern 0 0

435 377 742 372 9 Fordring på borettslag 435 377 742 372

2 022 660 2 113 022 9 Andre fordringer 2 349 293 2 349 293

5 573 109 5 992 818 Sum fordringer 5 994 353 6 488 274

3 847 058 3 674 025 8 Investering i spareprodukt 8 847 058 3 674 025

3 847 058 3 674 025 Sum investeringer 8 847 058 3 674 025

23 484 977 17 348 908 10 Bankinnskudd, kontanter o.l. 60 588 798 60 332 711

32 905 144 31 965 751 Sum omløpsmidler 75 430 209 75 445 010

80 580 055 74 069 767 SUM EIENDELER 148 988 516 142 725 059
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2015 2014

Egenkapital

Innskutt egenkapital

3 976 950 3 313 600 2,11 Andelskapital 3 976 950 3 313 600

3 976 950 3 313 600 Sum innskutt egenkapital 3 976 950 3 313 600

Opptjent egenkapital

65 413 688 60 028 695 11 Annen egenkapital 0 0

11 Fonds 96 983 950 89 073 060

11 Minoritetsinteresser 270 588 346 611

65 413 688 60 028 695 Sum opptjent egenkapital 97 254 538 89 419 671

69 390 638 63 342 295 Sum egenkapital 101 231 488 92 733 271

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser

9 260 66 726 13 Utsatt skatt 3 844 438 5 162 808

9 260 66 726 Sum avsetning for forpliktelser 3 844 438 5 162 808

Annen langsiktig gjeld

0 0 12 Gjeld til kredittinstitusjoner 30 693 453 31 240 816

0 0 12 Øvrig langsiktig gjeld 0 0

0 0 Sum langsiktig gjeld 30 693 453 31 240 816

Kortsiktig gjeld

3 756 968 1 730 914 Leverandørgjeld 4 256 586 2 110 566

52 880 749 506 7 Gjeld til selskap i samme konsern 0 0

0 0 9 Gjeld til borettslag 0 0

257 238 2 677 877 13 Betalbar skatt 1 521 295 4 538 947

3 633 904 2 592 822 Skyldig offentlige avgifter 3 686 588 2 680 011

3 479 167 2 909 627 9 Annen kortsiktig gjeld 3 754 668 4 258 640

11 180 157 10 660 746 Sum kortsiktig gjeld 13 219 137 13 588 164

11 189 417 10 727 472 Sum gjeld 47 757 028 49 991 788

80 580 055 74 069 767 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 148 988 516 142 725 059

Pål Wilhelmsen          Vibeke Ek         Anne Cathrine Arnesen
Styreleder   Nestleder   Styremedlem

Berit I.D. Antonsen  Steinar Aune    Steinar Larsen
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem   

Heidi Mortensen   Tony Winkler   Svein Dalsbø
Styremedlem   Styremedlem   Adm. Direktør
(valgt av de ansatte)     (valgt av de ansatte)

Tromsø, 17. mars 2016 

I styret for Boligbyggelaget Nord
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps
lovens bestemmelser, bustadbyggjelagslova og god 
regnskapsskikk for små foretak

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 ned
skrivning 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. Over
stiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, 
representerer den overskytende del tilbakebetaling av 
investert kapital, og utdelingene er fratrukket invest e
ringens verdi i balansen. 

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings
tidspunktet. 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 anskaffelses
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned
skrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
øko nomisk 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 kostnads
føres løpende under driftskostnader, mens påkost ninger 
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. Gjenvinn
bart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i 
bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontant
strømmene som eiendelen vil generere.

Leasing / leieavtaler
Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskudds
betalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad 
som fordeles over leasingperioden.

Pensjoner
Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som ikke er 
balanseført ihht unntaksreglene for små foretak.

Skatter
Konsernet beskattes etter ordinære regler for aksje
selskaper. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endring i utsatt 
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 % 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 skatte
fordel er balanseført.

Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Boligbygg  
e laget Nord og datterselskapene; BONORD Utleieboliger 
AS, BONORD Eiendomsutvikling AS og BONORD Eien
domsmegling AS, BYBO Utvikling AS og Lundhaugen 
Utbygning AS. 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.
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Note 2 Andelskapital
Andelskapitalen gjenspeiler reelle antall medlemmer pr 31.12 i regnskapsåret. Bustadbyggjelagslova trådte i kraft fra 15. august 2005, og 

av § 31 (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 100150 NOK Andel 300 NOK Sum

Antall medlemmer  12 222  8 899  21 121 

Pålydende pr. andel 100/150  300    

Andelskapital  1 307 250  2 669 700  3 976 950 

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
BONORD KONSERNET

Lønnskostnader 2015 2014 2015 2014

Lønninger  28 114 234  24 479 462  28 945 707  25 664 686 

Styrehonorar  617 500  467 300  657 500  515 300 

Arbeidsgiveravgift  2 209 750  1 999 873  2 267 701  2 085 161 

Pensjonskostnader  3 879 062  3 571 977  3 911 530  3 609 533 

Andre ytelser  230 211  173 514  241 610  192 202 

Sum  35 050 757  30 692 126  36 024 048  32 066 882 

Antall ansatte pr 31.12 49 42  50  44 

Antall hele årsverk i mor er lik 47,75 og i konsernet lik 48,75. 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  1 328 153 

Andre godtgjørelser  32 879 

Godtgjørelse styreleder  108 700 

Honorar til øvrige styremedlemmer  508 800 

Sum  1 361 032  617 500 

Revisor BONORD KONSERNET

2015 2015

Ordinær revisjon  218 500  271 800 

Andre tjenester inkl. teknisk utarbeidelse av årsregnskap  31 814  44 314 

Sum kostnadsført  250 314  316 114 

Beløpet er eksklusiv merverdiavgift.
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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 2007 tegnet selskapet en avtale om innskuddspensjon som dekker alle nyansatte / fremtidige ansatte. Eksisterende ansatte fikk velge 

om de ønsket å stå i gammel ordning (ytelsespensjon) eller ta overgang til ny ordning. 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.

Pr 31.12.15 er det 13 ansatte som har ytelsespensjon, resten har innskuddspensjon. Det er i 2011 tegnet en avtale om supplerende pensjon 

med daglig leder, og det betales inn til en forsikringsordning i Vital. Ihht. unntaksreglene for små selskap er pensjonsforpliktelsene knyttet til 

ordningen ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad (jf note 3).

2015 2014

Årets pensjonspremie til kollektiv forsikring (ytelsespensjon)  2 197 140  2 135 294 

Administrasjonskostnader (ytelsespensjon)  280 535  175 978 

Årets pensjonspremie (innskuddspensjon)  879 907  834 513 

Premie AFPpensjon  481 568  393 039 

Periodiseringer eget regnskap  39 912  33 153 

Netto pensjonskostnad  3 879 062  3 571 977 

Økonomiske forutsetninger (ytelsespensjon)

Diskonteringsrente 2,7 % 2,3 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,3 % 3,2 %

Årlig forventet lønnsvekst 2,5 % 2,8 %

Årlig forventet Gregulering 2,3 % 2,5 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,0 % 0,0 %

Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid) 10 10

Note 5 Varige driftsmidler 

BONORD Tomter etc Bygninger
Maskiner og  

inventar
Påkostning  

leide lokaler
Totalt

Anskaffelseskost 01.01.  6 580 424  6 493 950  5 479 814  637 850  19 192 038 

Tilgang kjøpte driftsmidler  778 586  3 217 500  139 179  65 470  4 200 735 

Avgang                

Anskaffelseskost 31.12.  7 359 010  9 711 450  5 618 993  703 320  23 392 773 

Akk. avskrivinger 31.12.     942 886  5 251 354  342 924  6 537 164 

Balanseført verdi 31.12.  7 359 010  8 768 564  367 639  360 396  16 855 609 

Årets ordinære avskrivinger     120 000  318 355  133 684  572 039 

Økonomisk levetid 2 %  35 år  5 år 

Avskrivningsplan  Lineær  Lineær 

Tomtens andel av anskaffelseskost bygninger utgjør kr 475 000, og gjelder eiendom i Harstad. I disse lokaler drives BONORD’s avdelings

kontor Harstad fra. Tilgang bygninger gjelder kjøp av to leiligheter i Storvannet borettslag, Hammerfest. Disse leies ut og avskrives ikke. Tilgang 

tomt gjelder reguleringsplan Øvre kroken og Kanebogen og arkitekt for påbygging blokk Myrheim. I tillegg eier selskapet en tomt i Ruggevik, 

Harstad hvor det planlegges 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.
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Note 5 Varige driftsmidler 

KONSERNET Tomter etc Bygninger
Maskiner og  

inventar
Påkostning  

leide lokaler
Totalt

Anskaffelseskost 01.01.  6 679 365  67 192 961  5 941 039  637 850  80 451 215 

Tilgang kjøpte driftsmidler  3 335 550  3 217 500  175 429  65 470  6 793 949 

Avgang             

Anskaffelseskost 31.12.  10 014 915  70 410 461  6 116 468  703 320  87 245 164 

Akk.avskrivinger 31.12.  7 332 478  5 655 852  342 924  13 331 254 

Akk. frigjøring tilskudd 31.12.     22 342 000  22 342 000 

Balanseført verdi 31.12.  10 014 915  40 735 983  460 616  360 396  51 571 910 

Årets ordinære avskrivinger     667 363  342 880  133 684  1 143 927 

Sum avskrivninger     667 363  342 880  133 684  1 143 927 

Økonomisk levetid 2 %  35 år  5 år 

Avskrivningsplan      Lineær  Lineær 

Note 6 Datterselskap 
BONORD Type Kontor Eierandel Stemmeandel

BONORD Eiendomsutvikling AS Datter Tromsø 100 % 100 %

BONORD Utleieboliger AS Datter Tromsø 100 % 100 %

BONORD Eiendomsmegling AS Datter Harstad 66 % 66 %

BYBO Utvikling AS Datter Hammerfest 100 % 100 %

Lundhaugen Utbygning AS Datter Tromsø 51 % 51 %

Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 

Aksjekapital Balanseført verdi Egenkapital Årsresultat

BONORD Eiendomsutvikling AS 1 000 000 1 812 604 1 915 264 52 880

BONORD Utleieboliger AS 2 200 000 5 279 750 35 139 818 1 164 608

BONORD Eiendomsmegling AS 606 000 465 190 752 613 266 832

BYBO Utvikling AS 500 000 509 000 2 084 699 9 608

Lundhaugen Utbygning AS 30 000 15 000 30 000 0

Sum investering i datterselskap          8 081 544 39 922 394          
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Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap 
BONORD 2015 2014

Kortsiktige fordringer

BONORD Utleieboliger AS 18 050 17 932

BONORD Eiendomsmegling AS 18 930 27 774

Tomasjord Park AS 223 423 66 502

Gammelgård Utbygging AS 0 1 664 991

Ruggevik AS 200 000 0

460 403 1 777 199

Langsiktig fordring

Lundhaugen Utbygning AS 751 361 0

Gjeld 2015 2014

BONORD Eiendomsutvikling AS 52 880 733 330

BONORD Utleieboliger AS 0 16 176

Plussplan AS 25 000 0

77 880 749 506

Note 8 Tilknyttet selskap, aksjer og andeler andre selskap 
Selskap Eierandel Balanseført verdi

Tomasjord Park AS 50,00 % 100 000

Plussplan AS 50,00 % 50 000

Gammelgård Utbygging AS 50,00 % 100 000

Ruggevik AS 50,00 % 500 000

Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS 10,93 % 8 470 769

BBL Datakompetanse AS 2 807 472

BBL Partner AS 1 050 000

Storbyboliger AS 25 000

Garanti Eiendomsmegling 47 460

Kalvskinnet AS 22,00 % 402 500

NBBL (1 andel) 100

Diverse andre poster i Harstad (andeler borettslag mv) 11 300

Storvannet Utbygning AS 63 000

Brukerdata AS 10 000

Sum 13 637 601

Investering i spareprodukt

Selskapet har plassert kr 3 000 000 i spareforsikringsproduktet Vital Garanti Kapital (fra desember 2007). Plasseringen har en plan

lagt  løpetid på 10 år, men hovedstolen kan tas ut når som helst. Avkastningen på plasseringen bokføres i samsvar med årsoppgave 

 (prognose). I tillegg til å være en spareordning, inneholder Vital Garanti Kapital også en nøkkelmannsforsikring. Adm direktør er forsikret  

og selskapet står som begunstiget. 
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Note 9 Fordringer og gjeld 
BONORD 2015 2014

Kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalte kostnader 768 346 570 184

Fordringer medlemmer 0 591 787

Andre fordringer (påløpte inntekter) 1 254 314 951 050

Sum 2 022 660 2 113 021

Langsiktige fordringer

Ansvarlig lån Tomasjord Park AS 7 150 000 7 150 000

Ansvarlig lån Garanti 53 170 53 170

Ansvarlig lån Gammelgård Utbygging AS 0 350 000

Brukerdata 17 500 0

Likviditetslån Kalvskinnet AS 33 330 33 330

Lån Prosjekt Hesteskoblokka 926 265 0

Sum 8 180 265 7 586 500

Fordringer i tilknyttede borettslag

Sum 104 tilknyttede borettslag 435 377 742 372

Kundefordringer

Kundefordringer 3 749 958 3 346 718

Fordringer medlemmer 383 134

Avsetning 1 055 000 255 000

Sum 3 078 092 3 091 718

Annen kortsiktig gjeld

Klientkreditorer 95 938 125 235

Påløpne kostnader 177 918 169 834

Skyldige feriepenger 3 205 311 2 614 558

Sum 3 479 167 2 909 627

Note 10 Fordringer og gjeld
BONORD 2015 KONSERNET 2015

Bundne skattetrekksmidler 1 671 376 1 751 394

Avstemming klientmidler/ansvar

Klientinnskudd 11 303 108 15 130 736

Klientansvar 11 006 889 14 830 137

Sum 296 219 300 599

Differansen skyldes renter pr 31.12 som er overført til klient fra driftskonto ved oppgjør, men blir overført mellom konto året etter.
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Note 11 Egenkapital

BONORD Andelskapital
Opptjent  

Egenkapital 

Sum  

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 3 313 600 60 028 695 63 342 295

Andelskapital nye medlemmer 663 350 663 350

Fusjon med Hammerfest og omegn BBL 2 297 516 2 297 516

Årets resultat 3 087 477 3 087 477

Egenkapital pr 31.12. 3 976 950 65 413 688 69 390 638

Konsernet Andelskapital
Opptjent  

Egenkapital 
Minoritets
interesser

Sum  

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 3 313 600 89 073 060 346 611 92 733 271

Andelskapital nye medlemmer 663 350 663 350

Fusjon Hammerfest og omegn BBL 3 882 101 3 882 101

Kapitaløkning minoriets andel 15 300 14 700 30 000

Årets resultat 4 013 489 90 723 3 922 766

Egenkapital pr 31.12. 3 976 950 96 983 950 270 588 101 231 488

Note 12 Pantestillelser og garantier m.v. 
BONORD KONSERNET

Pantestillelser 2015 2014 2015

Gjeld som er sikret ved pant og lignende        30 693 453 

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt        32 066 360 

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført (BONORD)

Garanti for leiekontrakt; Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i

Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Nerstranda AS 1 350 000 1 350 000

Sikkerhet stillet for bankgaranti:

Pant i kundefordr. pålydende 6 000 000 6 000 000

Pant i driftsløsøre, pålydende 811 083 811 083

Kausjonserklæring

Låntaker Kalvskinnet AS Rest kausjonsansvar 335 000 335 000

Solidaransvar

Selskapet inngår fra og med 2007 i BONORDkonsernets fellesregistrering av merverdiavgift. Alle konsernselskap som inngår i fellesregistering 

hefter solidarisk for utestående merverdiavgift i selskaper omfattet av fellesregistrering.
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Note 13 Skatt 
Årets skattekostnad fordeler seg på: BONORD KONSERNET

2015 2014 2015

Betalbar skatt  136 317  2 422 236  1 400 374 

Formuesskatt  120 921  255 641  120 921 

Sum betalbar skatt  257 238  2 677 877  1 521 295 

Skatteeffekt av konsernbidrag  14 278  12 225  14 278 

Endring i utsatt skatt  57 466  47 748  1 318 370 

Årets totale skattekostnad  214 050  2 737 850  217 203 

Beregning av årets skattegrunnlag: BONORD

2015 2014

Ordinært resultat før skattekostnad  3 301 527  9 191 641 

Permanente forskjeller  30 129  1 726 

Avgitt konsernbidrag til datter  52 880  45 276 

Endring i midlertidige forskjeller  176 877  176 845 

Anvendt fremførbart underskudd  2 950 776 

Årets skattegrunnlag  504 877  8 971 246 

Betalbar skatt, 27%  136 317  2 422 236 

Oversikt over midlertidige forskjeller: BONORD KONSERNET

2015 2014 2015

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler  222 823  175 867  462 475 

Omløpsmidler  1 054 999  1 048 993  1 054 999 

Gevinst og tapskonto  878 914  1 098 643  16 904 924 

Andre midlertidige forskjeller  9 700  11 600  9 700 

Fremførbart underskudd     2 950 776 

Sum midlertidige forskjeller  37 038  2 736 859  15 377 750 

Utsatt skattefordel totalt pr 31.12.2014  738 952 

Ikke bokført utsatt skattefordel (Hammerfest)  805 678 

Utsatt skatt 25% (27% i fjor)  9 260  66 726  3 844 438 

Note 14 Prosjekter under utførelse
Selskapet har ingen prosjekter under utførelse ved årsslutt. Prosjekt Gammelgård er utbygget og oppgjort i løpet av 2015. 

Byggevirksomheten har vært i et eget selskap; Gammelgård Utbygging AS.   

Note 15 Forskning og utvikling

Selskapet utviklet i 2012 et vedlikeholdsverktøy for borettslag «Plussplan» i et samarbeid med TOBB. Denne ble bokført med 50% av kost

nadene i regnskapet med kr 684 674, og avskrives i takt med salget. Det er mottatt et tilskudd fra Innovasjon Norge med kr 785 000 for dette 

prosjektet. Avskrivning for 2015 utgjør kr 171 168 og balanseført verdi er kr 168 531 pr 31.12.2015.
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Boligbyggelaget Nord – BONORD, er i dag landsdelens største boligbyggelag 
med rundt 21 500 medlemmer og kontorer i Hammerfest, Tromsø og Harstad. Til 
sammen forvalter BONORD rundt 11 000 boliger gjennom 330 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, og i 2016 
feirer konsernet 70 år.

BONORDs visjon er: «VI BYGGER NORDNORGE» 

Dette gjør vi gjennom å:

• Skape trygge bomiljøer, og felleskap

• Bygge gode boliger for folk flest

• Ansvarlig boligforvaltning og planlagt vedlikehold

• Boligsosialt perspektiv og ansvar

• Utvikle organisasjonen med fokus på fremtidens utfordringer

• Være langsiktig eiendomsutvikler

• Borettslag som attraktiv boform for alle livets faser

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
Postboks 6156,

9291 Tromsø

Besøksadresse:

Nerstranda senter, 4 etg.

Avdeling Harstad
Postboks 95,

9481 Harstad

Besøksadresse:

Magnus gate 1

Avdeling Hammerfest
Postboks 191,

9615 Hammerfest

Besøksadresse:

Sjøgata 16

Tromsø +47 77 60 32 00
Harstad +47 77 01 84 60
Hammerfest +47 78 40 76 40
Post @bonord.no

Org.nr. 847 890 622 mva. www.bonord.no


