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Administrasjonens beretning 2016

Spennende år for BONORD 
BONORD har hatt et hektisk og godt år. Rutineendringer 
og implementering av nye produkter bl.a. i Harstad 
og Hammerfestmarkedet, har bidratt positivt til dette. I 
tillegg til ordinær drift har laget lansert og ferdigstilt flere 
byggeprosjekter i perioden. Boligbyggelaget fusjonerte 
våren 2015 med Hammerfest og Omegn Boligbyggelag. 
Fusjonen og det påfølgende arbeidet med å re- 
  strukt u  rere kontoret og implementere nye tjenester   
har vært krevende, og i 2016 ble dette ferdigstilt, slik  
at kontoret nå leverer fullt tjenestespekter. 

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 systemer, som forenkler styrehverdagen. 
Det samme gjelder stor deltagelse på BONORDskolene 
som har vært arrangert. Februar 2017 ble også den første 
styrekonferansen arrangert i Hammerfest, med svært 
gode tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte.

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

Kunden først
Gjennom vårt strategiske samarbeidsorgan STORBY, har 
vi etablert IT-programmet Kunden først. 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. Prosessen har vært utfordrende og har 
 involvert flere nøkkelpersoner i organisasjonen. Våren 2017 
begynner utrullingen av de første produktene fra denne 
prosessen. Vi er spente på mottagelsen disse vil få, men er 
overbevist om at satsningen både er nødvendig og riktig 
for våre kunder på person og bedriftsmarkedet.

Eiendomsmarkedet
Markedene GARANTI opererer i, og kontorenes lokale 
posisjon er forskjellige, med Tromsø som største kontor 
og markedsleder på salg av borettslagsleiligheter i sitt 
marked. 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 fortsatt forsiktighet som 
følge av endringer innen bl.a. oljesektoren. I Tromsø har 
utviklingen i 2016 vært litt svakere enn forventet, med 

færre objekter i markedet. Fortsatt er rundt 60 % av 
 boliger som legges ut for salg i nyboligsegmentet. 

Tromsøkontoret ble i 2016 kåret til GARANTI-kjedens 
beste kontor på salg av brukte boliger, hadde kjedens 
beste megler på brukte boliger, og to meglere blant 
kjedens topp 10 meglere.

Medlemsutvikling 2016
Som følge av et fortsatt tøft bolig- og leiemarked så vi 
også i 2016 en økt tilstrømming av medlemmer. Totalt 
fikk vi 1033 nye medlemmer i løpet av året. Vår viktigste 
fordel forkjøpsretten, ble samlet sett benyttet ved 30 % av 
omsatte enheter hvor denne var utlyst. I 2016 ble det i 
tillegg en dobling av bonus ved bruk av medlemskortet, 
som ble utbetalt til medlemmene, sammenlignet med 
forutgående år.

Teknisk og økonomisk forvaltning
Våre forvaltningsavdelinger viser positiv utvikling og 
organisasjonens strategiske fokus på økt samhandling 
mellom teknisk og økonomisk forvaltning bidrar positivt til 
økt tjenestesalg. Fokuset videreføres i ny strategiperiode 
2017–2020. Det samme gjør sterkt fokus på skreddersøm 
og kundetilpasning av tjenestene. Ved utgangen av 
året hadde laget 348 boligselskaper under forvaltning. 
 Produkter som Plussplan og Garanterte felleskostnader, 
gir våre kunder en trygg og forutsigbar hverdag.

Foreliggende beretning viser at lagets drift og  
resultater på de fleste felt er gode i 2016.

Svein Dalsbø 
Administrerende direktør 
Boligbyggelaget Nord
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GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling består i BONORD konsernet 
av tre kontorer, hvorav to er heleid (Tromsø og 
 Hammerfest) og et majoritetseid AS (Harstad). Kontorene 
er en del av den nasjonale meglerkjeden GARANTI 
Eiendomsmegling. Markedene kontorene opererer i, og 
kontorenes lokale posisjon er forskjellige. Tromsø er største 
kontor og markedsleder på salg av borettslagsleiligheter 
i sitt marked.

Som en del av BONORD er GARANTI boligbyggelagets 
og beboernes, egen eiendomsmegler. Vår tilknytning til 
boligbyggelaget og boligsamvirkets meglerkjede gjør 
oss til spesialister på salg av alle typer leiligheter, både 
borettslag og selveier. Vi har førstehåndskunnskap og 
informasjon rundt boligene BONORD forvalter, og driften 
av boligselskapene disse inngår i. Det betyr at vi ofte kan 
gi boligkjøperne «det lille ekstra» – en viktig forutsetning 
for en god pris og en trygg handel. 

Boligmarkedet i Tromsø i 2016 kan beskrives som et 
marked i balanse. Året var preget av noe færre boliger 
ute for salg, sammenlignet med 2015. Fortsatt utgjør 
nyboligprosjekter rundt 60 % av det totale boligtilbudet i 
Tromsømarkedet. Prisveksten i Tromsø var ved ut gangen 
på året 7,5 % høyere enn siste 12 mnd. Markedet i 
Hammerfest er fortsatt preget av lite utbud av boliger. 
Kontoret i Harstad viser en økning fra forutgående år 
på antall omsatte enheter, men også her ser vi fortsatt 
en forsiktighet i markedet. Kontorene i Hammerfest og 
Harstad, har vært nyvinnende i sin bruk av sosiale medier 
i markedsføringen av objekter.

Sundet 2 borettslag, 19 leiligheter (Blokk D) ble 
 over levert til kjøperne i oktober 2016.

Lundhaugen borettslag på Finnsnes med 36 leiligheter, 
hadde byggestart på grunnarbeidene i jan 17. Her er 20 
leiligheter solgt pr dato.

Tromsøkontoret ble i 2016 kåret til GARANTI-kjedens 
beste kontor på salg av brukte boliger, hadde videre 
kjedens beste megler – brukte boliger, og to meglere 
blant kjedens topp 10 meglere.

BONORD Teknisk 

Ishavstakst
Taksering har hatt en rekke mindre prosjekt, bygge-
lånskontroll for våre nybyggprosjekter, og teknisk bistand. 
Aktivt fokus på å øke oppdragsmengden, og vil i 2017 
levere på nytt produkt innen tilstandsvurdering. Totalt 
125 oppdrag i 2016, mot 163 i 2015. Reduksjon i antall 
oppdrag skyldes hovedsakelig pappapermisjon og 
 langvarig sykemelding, som resulterte i redusert kapasitet.

Eierskifterapport (ESR)
Totalt 317 eierskifter utført i 2016. 299 i Tromsø og 18 i 
Harstad. Produktet er lansert i Hammerfest, og jobben 
med å etablere dette i markedet er startet. 

Plussplan
27 nye avtaler ble inngått i 2016. Ved årsskiftet hadde vi 
75 kontrakter totalt. Fortsatt god etterspørsel og utvikling. 
God ordrereserve inn i 2017. Produktet er nå tilgjengelig i 
alle våre markeder.

Bevar HMS 
Produktet ble løftet i 2015. Ny person dedi kert til opp-
gaven som førte til at totalt 7 nye avtaler ble signert i 
2015, og 10 i 2016. BONORD har nå en portefølje på 
40 lag. Produktet er under etablering i Harstad og 
 Hammerfest. Målsetning om å få kontrakter på alle  
steder i 2017.

Prosjekt og byggeledelse 
Året 2016 startet med en svak porte følje. Det ble 
gjort en stor salgsinnsats spesielt i første kvartal, og 
 antall  pro sjekter skjøt i været. Det ble i perioden bl.a. 
gjennom ført prosjekter i Granittvegen,  Petersborggata, 
 Sommer fjøsveien, Skattøra, Krokelva, Sundet D, Øvre 
Malmvegen, og Blåkollen. Meget god ordrereserve  
inn i 2017. 

Forsikring 
Totalforsikringen hadde totalt 128 skadesaker i 
2016. Statistikken viser en liten nedgang for Tromsø, 
en kraftig økning for Harstad, og en moderat 
økning for  Hammerfest.  Netto økning på to klienter i 
 Totalforsikringsporteføljen  for Tromsø, og uendret i  
Harstad og Hammerfest. 

Det er registrert følgende antall skader på 
 Total forsikringen:
Tromsø:  67 i 2015 og 65 i 2016 
Harstad:  27 i 2015 og 47 i 2016
Hammerfest:  13 i 2015 og 16 i 2016

Tilskuddsmidler for skadeforebyggende tiltak ble bedre 
utnyttet i 2016, men det er fortsatt et potensiale for å 
utføre flere vannsjekk og andre tiltak i 2017. Skadevern vil 
ha en økt fokus i inneværende periode. 

BONORD medlemstjenester
Boligbyggelaget hadde ved utgangen av året 21713 
medlemmer. Av dette var 1033 nye medlemmer. Avgang i 
beretningsåret var på 448. Medlemsutviklingen er positiv 
og et fortsatt presset boligmarked, samt rekrutterings-
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kampanjer, bidrar til dette og økt synlighet. BONORDs 
medlemsutvikling reflekterer samlet sett den nasjonale 
utviklingen, hvor boligsamvirket nå har 1 million med-
lemmer i Norge. 

BONORDs medlemsprogrammer viser god utvikling 
både lokalt og nasjonalt. Flere nasjonale avtaler knyttet 
til medlemskortet, bidrar til økt omsetning hos våre sam-
arbeidspartnere og en dobling av opptjent bonus hos 
våre medlemmer sett i forhold til 2015. Totalt opptjente 
medlemmene kr. 677 648,- i form av bonus i 2016. Bolig-
byggelagets provisjoner som følge av programavtalene 
med nasjonale kjeder ble doblet i 2016.

Forkjøpsretten står fortsatt som vår aller viktigste fordel 
for medlemmene. Samlet sett ble denne benyttet i 30 % 
av tilfellene ved kjøp av boliger utlyst med forkjøpsrett. 
 Tallene varierer i våre enkelte lokalmarkeder, men er 
høyere enn det nasjonale snittet på 21 % for brukte 
 boliger.

Medlemsavdelingen utgjør BONORDs personmarkeds-
avdeling, og vil være en av de første til å ta i bruk nye 
tjenester knyttet til ITprogrammet Kunden Først. Økt digital 
tilgjengelighet og selvbetjening er ting som kommer fra 
2017. Arbeid med ny app som også fungerer som digitalt 
medlemskort, og nye nettsider og portaler, har vært 
 arbeidet med i 2016 og er tjenester som kommer i Q1 
2017.

BONORD Forvaltning
Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2016 på 
totalt 348 boligselskaper. 139 er tilknyttede borettslag, 
89 er frittstående borettslag, 107 er boligsameier og 13 
andre typer boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede 
boligmassen 11.251 boenheter.

I 2016 er det tatt gjort ytterligere grep for økt markeds-
og salgsorientering. I 2016 ble det etablert et eget 
«Storkundeforum» for våre 20 største tilslutta lag, for å øke 
lojaliteten i dette viktige segmentet. På slutten av 2016 
ble en prosess startet med implementering av ny team-
organisering på forvaltningsavdelingen i Tromsø, med 
et Storkundeteam og et SMBteam. Hovedlinjene og den 
røde tråden i dette prosjektet er å levere mer  «opp levd 
verdi» til våre største kunder, og levere mer effektive 
 tjenester til våre mellomstore og spesielt våre små kunder. 
Programmet «Kunden først» i regi av Storbyalliansen vil 
i økende grad bidra til markeds-og salgsorientering av 
avdelingen i tiden framover.

Rådgivning er et satsningsområde for avdelingen, og 
skal videreutvikles ytterligere i årene som kommer. Dette 
gjelder både rådgivning overfor etablerte kunder og 
tilrettelegging i forbindelse med nye store boligprosjekter 

vi har fått i oppdrag å forvalte. I 2017 går BONORDskolen 
inn i en ny tid med implementering av ny e-lærings - 
platt form som skal være et supplement til den 
 tradisjonelle klasseromsundervisningen. I tillegg til 
 produktutvikling er det i tiden framover viktig å sørge 
for at avdelingens ansatte har tilstrekkelig og riktig 
 kompetanse for å møte de økte krav som våre kunder 
stiller til oss. 

Samhandling mellom avdelingene i BONORD var 
også et prioritert område i 2016. Dette for i større grad en 
tidligere å synliggjøre bredden og tverrfagligheten i vårt 
tjenestespekter ovenfor våre eksisterende og  potensi elt 
nye kunder. Det er svært viktig å jobbe videre med 
dette i 2017, da bredden i vår leveranse er vårt største 
konkurranse fortrinn. I 2016 har avdelingen vektlagt å 
få et enda tettere samarbeid med våre samarbeids  
 partnere. I 2017 vil det lanseres tjenester med  strategiske 
samarbeids partnere innen vaktmestertjenester og 
 renhold. 

I 2016 har det vært satt særlig fokus på kvalitetsarbeid 
og kvalitetssikring av våre leveranser. Dette fokuset vil 
også i 2017 fortsette. 
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Styrets årsberetning for 2016

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 og Lundhaugen 
 Utbyggning AS. 

I tillegg har BONORD etablert selskapet Tomasjord 
Park AS, i samarbeid med Peab Bolig AS, Selskapet er 
ferdig med utbygging av 72 leiligheter som er overlevert 
til to borettslag. 

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 2016.

I Harstad er utbyggingsselskapet Ruggevik AS etablert 
i samarbeid med Per Strand Eiendom AS. Selskapet har 
tidligere lagt ut 20 rekkehus for salg uten å lykkes, men 
vurderer nå å iverksette salg og bygging i mindre regi. 
Selskapet eier også tomt i Skillevegen nær Kanebogen 
senter som det forventes oppstart av salg på i 2017. 
Bonord eier også halvparten av et prosjekt på Seljestad i 
Harstad, hvor man har iverksatt regulering og forventer å 
kunne bygge 24 enheter.

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 har opp-
nådd tilstrekkelig forhåndssalg i prosjektet og bygging 
ble startet opp ved årsskiftet 2016/17. 

BONORD er i tillegg deleier i 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, 
eiendoms megling, 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 har i 2016 sluttført arbeidet med å samordne 
og kvalitetssikre tjenestene etter fusjonen med 
 Hammerfest og Omegn Boligbyggelag, 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 har utarbeidet ny strategiplan 
for 2017-20, hvor det spesielt satses på boligbygging, 
rådgivning ovenfor våre forvaltningskunder, oppbygging 
av prosjekt-/byggelederkompetanse innen rehabilitering 
og etablering av kundesenter som primært skal ivareta 
personkundemarkedet.

Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på kr 
2,5 mill. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

For øvrig er selskapets økonomiske situasjon er meget 
god, med et årsresultat på kr 10,3 mill før skatt. Egen-
kapitalen er solid og likviditeten er god.

I driftsåret ble antall medlemmer økt med 585 til totalt 
21 713 medlemmer. Antall nyinnmeldte  medlemmer var 
1033. Forvaltningsvirksomheten utgjør 11 251 leiligheter 
fordelt på 348 boligselskaper ved utgangen   
av  beretningsåret. 

Drift i konsernet 
I selskapet BONORD Eiendomsutvikling AS har det ikke 
vært drift i 2016. BONORD Eiendomsutvikling AS hadde et 
årsunderskudd på kr 93.270,-.

BONORD Utleieboliger AS hadde en omsetning på 
kr 4 559 139,- og årsoverskuddet etter skatt ble på  kr 
1 129 075,-.

BONORD Eiendomsmegling AS som driver eiendoms-
meglervirksomheten i Harstad hadde en omsetning på 
kr. 955 002,- og et årsunderskudd på kr 81.594,-.

Det er behov for å øke aktiviteten på dette området 
både i Harstad og Hammerfest.

Arbeidsmiljø og personale 
Pr. 31.12.2016 var det i BONORD ansatt 47 personer. Totalt 
utgjør dette 45,56 årsverk, en reduksjon på 2,2 årsverk 
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fra året før. I konsernet er det totalt ansatt 48  personer, 
 til svarende 46,56 årsverk. Andel kvinner i ledende 
 stillinger i BONORD var ved utgangen av året 30 %. 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 2016 på totalt 6,6 %, 
som er en økning på 2,0 prosentpoeng fra 2015. 
 Korttids fraværet i BONORD er på 1,9 %, som ansees som 
relativt lavt. BONORD har inngått avtale om inkluderende 
arbeids liv (IA-avtale).

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 2017.

Årsregnskap for 2016
BONORD hadde et årsresultat etter skatt på kr 8 658 394,- . 
Egenkapitalen var på kr 78 224 532,- eller 86,4 % av 
totalkapitalen. 

Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på kr 
9 612 605,-. Egenkapitalen var på kr 111 341 490,- eller 
69,0 % 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 8 658 394,- foreslås overført til annen 
egenkapital. 

Tromsø, 23. mars 2017 

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   Tom Inge Mathisen  Svein Dalsbø
Styremedlem   Varamedlem   Adm. Direktør
(valgt av de ansatte)    (valgt av de ansatte)
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Boligbyggelaget nord

Resultatregnskap

MORSELSKAP KONSERN

2016 2015 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG  DRIFTSKOSTNADER 2016 2015

10 826 000 9 752 000 Medlemsinntekter 10 826 000 9 644 363

10 606 000 8 573 000 Inntekter eiendomsmegling 11 422 628 9 338 082

26 485 000 24 962 000 Inntekter forvaltning 26 058 166 24 352 430

10 772 080 10 896 856 Inntekter teknisk 10 416 186 10 732 290

Leieinntekter 4 477 139 5 376 175

Annen driftsinntekt 0 18 216

58 689 080 54 183 856 Sum driftsinntekter 63 200 119 59 461 556

36 143 732 35 050 758 3, 4 Lønnskostnad 36 897 182 36 024 049

539 314 572 040 5 Ordinær avskrivning 1 160 346 1 143 927

168 531 171 167 15 Avskrivning immaterielle eiendeler 168 531 171 168

19 286 363 18 983 981 3 Annen driftskostnad 21 077 894 21 763 264

56 137 940 54 777 946 Sum driftskostnader 59 303 953 59 102 408

2 551 140 -594 090 Driftsresultat 3 896 166 359 148

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

5 020 242 0 Inntekt på andre investeringer 5 020 242 0

634 913 2 114 505 Annen renteinntekt 1 111 856 2 733 874

2 483 154 2 523 203 Annen finansinntekt 2 483 154 2 523 203

-357 866 -742 090 Annen rentekostnad -988 534 -1 476 256

7 780 443 3 895 618 Netto finansresultat 7 626 718 3 780 821

10 331 583 3 301 528 Ordinært resultat før skattekostnad 11 522 884 4 139 969

1 673 189 214 050 13 Skattekostnad på ordinært resultat 1 910 279 217 203

8 658 394 3 087 478 Ordinært resultat 9 612 605 3 922 766

0 0 Ekstraordinær inntekt 0 0

0 0 Ekstraordinær kostnad 0 0

8 658 394 3 087 478 ÅRSRESULTAT 9 612 605 3 922 766

OVERFØRINGER

8 658 394 3 087 478 11 Overført til annen egenkapital

0 0 11 Overført til fonds 9 640 347 4 013 489

0 0 11 Minoritetsandel -27 742 -90 723

8 658 394 3 087 478 Sum overføringer 9 612 605 3 922 766
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP KONSERN

2016 2015 NOTE EIENDELER 2016 2015

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 168 531 15 Forskning og utvikling 0 168 531

27 106 0 13 Utsatt skattefordel 0 0

27 106 168 531 Sum immaterielle eiendeler 0 168 531

Varige driftsmidler

3 408 628 14 Anlegg under utførelse 12 800 486 2 556 964

8 668 564 16 127 574 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 43 056 376 48 193 934

1 144 371 728 035 5 Driftsløsøre, maskiner og inventar 1 213 717 821 012

13 221 563 16 855 609 Sum varige driftsmidler 57 070 579 51 571 910

Finansielle anleggsmidler

8 534 525 8 081 544 6 Investering i datterselskap 0 0

4 150 000 751 361 7 Lån til foretak i samme konsern 0 0

1 712 765 8 180 265 9 Lån til tilknyttet selskap 1 712 765 8 180 265

15 127 601 13 637 601 8 Investeringer i aksjer og andeler 15 127 601 13 637 601

0 0 Obligasjoner og andre fordringer 0 0

29 524 891 30 650 771 Sum finansielle anleggsmidler 16 840 366 21 817 866

42 773 560 47 674 911 Sum anleggsmidler 73 910 945 73 558 307

Omløpsmidler

Fordringer

2 878 825 3 078 092 9 Kundefordringer 3 275 948 3 209 683

983 752 36 980 7 Fordringer på foretak i samme konsern 0 0

611 005 435 377 9 Fordring på borettslag 611 005 435 377

1 426 491 2 022 660 9 Andre fordringer 1 751 562 2 349 293

5 900 073 5 573 109 Sum fordringer 5 638 515 5 994 353

4 023 406 3 847 058 8 Investering i spareprodukt 9 023 406 8 847 058

4 023 406 3 847 058 Sum investeringer 9 023 406 8 847 058

37 793 423 23 484 977 10 Bankinnskudd, kontanter o.l. 72 775 232 60 588 798

47 716 902 32 905 144 Sum omløpsmidler 87 437 153 75 430 209

90 490 462 80 580 055 SUM EIENDELER 161 348 098 148 988 516
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP KONSERN

2016 2015 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2016 2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital

4 152 450 3 976 950 2,11 Andelskapital 4 152 450 3 976 950

4 152 450 3 976 950 Sum innskutt egenkapital 4 152 450 3 976 950

Opptjent egenkapital

74 072 082 65 413 688 11 Annen egenkapital 0 0

11 Fonds 106 689 524 96 983 950

11 Minoritetsinteresser 499 516 270 588

74 072 082 65 413 688 Sum opptjent egenkapital 107 189 040 97 254 538

78 224 532 69 390 638 Sum egenkapital 111 341 490 101 231 488

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser

0 9 260 13 Utsatt skatt 2 742 341 3 844 438

0 9 260 Sum avsetning for forpliktelser 2 742 341 3 844 438

Annen langsiktig gjeld

0 0 12 Gjeld til kredittinstitusjoner 30 096 051 30 693 453

0 0 Øvrig langsiktig gjeld 2 724 662 0

0 0 Sum langsiktig gjeld 32 820 713 30 693 453

Kortsiktig gjeld

2 790 579 3 756 968 Leverandørgjeld 3 413 159 4 256 586

269 308 52 880 7 Gjeld til selskap i samme konsern 0 0

1 632 285 257 238 13 Betalbar skatt 2 935 106 1 521 295

3 869 397 3 633 904 Skyldig offentlige avgifter 3 932 180 3 686 588

3 704 361 3 479 167 9 Annen kortsiktig gjeld 4 163 109 3 754 668

12 265 930 11 180 157 Sum kortsiktig gjeld 14 443 554 13 219 137

12 265 930 11 189 417 Sum gjeld 50 006 608 47 757 028

90 490 462 80 580 055 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 161 348 098 148 988 516

Pål Wilhelmsen       Vibeke Ek      Anne Cathrine Arnesen
Styreleder   Nestleder   Styremedlem

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

Heidi Mortensen   Tom Inge Mathisen  Svein Dalsbø
Styremedlem   Varamedlem   Adm. Direktør
(valgt av de ansatte)    (valgt av de ansatte)

Tromsø, 23. mars 2017 

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 tilbake betaling 
av investert kapital, og utdelingene er fratrukket 
 inve stering ens verdi i balansen. 

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings-
tidspunktet. Tilretteleggingsgebyr og markedspakke 
inntektsføres på oppdragsdato, mens provisjon inntekts-
føres 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 
økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig   
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings-
tidspunktet.

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. 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 
 Bolig byggelaget Nord og datterselskapene; BONORD 
 Utleieboliger AS, BONORD Eiendomsutvikling AS, 
BONORD Eiendomsmegling AS, Seljestad Utvikling AS  
og Lundhaugen Utbygning AS. Konsernregnskapet er 
ut arbeidet 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 § 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  12 074  9 645  21 719 

Pålydende pr. andel 100/150  300  -  

Andelskapital  1 258 950  2 893 500  4 152 450 

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

Lønnskostnader 2016 2015 2016 2015 

Lønninger  29 129 565  28 114 234  29 770 553  28 945 707 

Styrehonorar  506 100  617 500  546 100  657 500 

Arbeidsgiveravgift  2 138 973  2 209 750  2 183 172  2 267 701 

Pensjonskostnader  3 870 189  3 879 062  3 898 452  3 911 530 

Andre ytelser  498 905  230 211  498 905  241 610 

Sum  36 143 732  35 050 757  36 897 182  36 024 048 

Antall ansatte pr 31.12 47 49 48  50 

Antall hele årsverk i mor er lik 46,5 og i konsernet lik 47,5. 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  1 381 516 

Andre godtgjørelser  31 740 

Pensjon  356 122  

Godtgjørelse styreleder  112 000 

Honorar til øvrige styremedlemmer  394 100 

Sum  1 769 378  506 100 

Revisor BONORD KONSERNET

2016 2016 

Ordinær revisjon  202 900  281 300 

Andre tjenester  17 700  17 700 

Sum kostnadsført  220 600  299 000 

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 31.12.16 er det 16 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).

2016 2015 

Årets pensjonspremie til kollektiv forsikring (ytelsespensjon)  2 022 398  2 197 140 

Administrasjonskostnader (ytelsespensjon)  344 225  280 535 

Årets pensjonspremie (innskuddspensjon)  961 658  879 907 

Premie AFP-pensjon  502 169  481 568 

Periodiseringer eget regnskap  39 739  39 912 

Netto pensjonskostnad  3 870 189  3 879 062 

Økonomiske forutsetninger (ytelsespensjon)

Diskonteringsrente 2,6 % 2,7 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,6 % 3,3 %

Årlig forventet lønnsvekst 2,5 % 2,5 %

Årlig forventet G-regulering 2,3 % 2,3 %

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.  3 475 000  9 711 450  5 618 993  703 320  19 508 763 

Tilgang kjøpte driftsmidler  -   457 671  377 979  835 650 

Avgang  -237 500  -3 217 500  -   -   -3 455 000 

Anskaffelseskost 31.12.  3 237 500  6 493 950  6 076 664  1 081 299  16 889 413 

Akk.avskrivinger 31.12.  -   -1 062 886  -5 480 645  -532 946  -7 076 477 

Balanseført verdi 31.12.  3 237 500  5 431 064  596 019  548 353  9 812 936 

Årets ordinære avskrivinger  -   120 000  229 291  190 022  539 313 

Økonomisk levetid 2 %  3-5 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 avdelingskon-

tor Harstad fra. Avgang tomt gjelder 50% andel av tomt i Skilleveien, Harstad. Avgang bygninger gjelder salg av en leilighet i Storvannet 

 borettslag, Hammerfest. I tillegg eier selskapet en tomt i Ruggevik, Harstad hvor det planlegges utbygging. I Tromsø driver BONORD sin virksom-

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

Tilgang kjøpte driftsmidler  -   457 671  377 979  835 650 

Avgang  -3 759 619  -3 217 500  -   -   -6 977 119 

Anskaffelseskost 31.12.  6 255 296  67 192 961  6 574 139  1 081 299  81 103 695 

Akk.avskrivinger 31.12.  -8 049 881  -5 908 775  -532 946  -14 491 602 

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

Balanseført verdi 31.12.  6 255 296  36 801 080  665 364  548 353  44 270 093 

Årets ordinære avskrivinger  -   717 402  252 921  190 022  1 160 345 

Sum avskrivninger  -   717 402  252 921  190 022  1 160 345 

Økonomisk levetid 2 %  3-5 år  5 år 

Avskrivningsplan  -  43 056 376  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 %

Lundhaugen Utbygning AS Datter Tromsø 51 % 51 %

Seljestad Utvikling AS Datter Tromsø 51 % 51 %

Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 

Aksjekapital Balanseført verdi Egenkapital Årsresultat

BONORD Eiendomsutvikling AS 1 000 000 2 523 585 4 176 001 -93 270

BONORD Utleieboliger AS 2 200 000 5 279 850 36 268 893 1 129 075

BONORD Eiendomsmegling AS 606 000 465 190 671 019 -81 594

Lundhaugen Utbygning AS 30 000 15 000 505 570 0

Seljestad Utvikling AS 500 000 251 000 30 000 0

Sum investering i datterselskap         - 8 534 625 41 651 483         - 
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Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap 
BONORD 2016 2015

Kortsiktige fordringer

BONORD Utleieboliger AS 11 386 18 050

BONORD Eiendomsmegling AS 4 472 18 930

Tomasjord Park AS 4 594 223 423

Lundhaugen Utbygging AS 963 300 0

Ruggevik AS 0 200 000

983 752 460 403

Lån til foretak i samme konsern

Lundhaugen Utbygning AS 1 650 000 751 361

Seljestad Utvikling AS 2 500 000

4 150 000 751 361

Gjeld

BONORD Eiendomsutvikling AS 269 308 52 880

Plussplan AS 0 25 000

269 308 77 880

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 % 9 970 769

BBL Datakompetanse AS 2 807 472

NBBL 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

Sum 15 127 601

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 2016 2015

Kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalte kostnader 823 587 768 346

Andre fordringer (påløpte inntekter) 602 904 1 254 314

Sum 1 426 491 2 022 660

Lån til tilknyttet selskap

Ansvarlig lån Tomasjord Park AS 0 7 150 000

Ansvarlig lån Garanti 53 170 53 170

Ansvarlig lån Ruggevik AS 700 000 0

Brukerdata 0 17 500

Likviditetslån Kalvskinnet AS 33 330 33 330

Lån Prosjekt Hesteskoblokka 926 265 926 265

Sum 1 712 765 8 180 265

Fordringer i tilknyttede borettslag

Sum 104 tilknyttede borettslag 611 005 435 377

Kundefordringer

Kundefordringer 3 725 265 3 749 958

Fordringer medlemmer 298 560 383 134

Avsetning -1 145 000 -1 055 000

Sum 2 878 825 3 078 092

Annen kortsiktig gjeld

Klientkreditorer 70 600 95 938

Påløpne kostnader 411 237 177 918

Skyldige feriepenger 3 222 524 3 205 311

Sum 3 704 361 3 479 167

Note 10 Fordringer og gjeld
BONORD 2016 KONSERNET 2016

Bundne skattetrekksmidler 1 852 048 1 924 400

Avstemming klientmidler/ansvar

Klientinnskudd 35 243 061 35 289 732

Klientansvar -35 058 347 -35 065 534

Sum 184 714 224 198

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. 3 976 950 65 413 688 69 390 638

Andelskapital nye medlemmer 175 500 175 500

Årets resultat 8 658 394 8 658 394

Egenkapital pr 31.12. 4 152 450 74 072 082 78 224 532

Konsernet Andelskapital
Opptjent  

Egenkapital 

Minoritets-

interesser

Sum  

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 3 976 950 96 983 950 270 588 101 231 488

Andelskapital nye medlemmer 175 500 175 500

Korrigering EK og kapitaløkning minoritet 65 227 256 670 321 897

Årets resultat 9 640 347 -27 742 9 612 605

Egenkapital pr 31.12. 4 152 450 106 689 524 499 516 111 341 490

Note 12 Pantestillelser og garantier m.v. 
BONORD KONSERNET

Pantestillelser 2016 2015 2016 

Gjeld som er sikret ved pant og lignende  -  -  30 096 051 

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt  -  -  31 468 958 

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

Låntaker Kalvskinnet AS

Låntaker Kalvskinnet AS Rest kausjonsansvar 335 000 335 000

Solidaransvar

Selskapet inngår fra og med 2007 i BONORD-konsernets 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

2016 2015 2016 

Betalbar skatt  1 429 565  136 317  2 732 386 

Formuesskatt  202 720  120 921  202 720 

Sum betalbar skatt  1 632 285  257 238  2 935 106 

Skatteeffekt av konsernbidrag  67 327  14 278  67 327 

For lite avsatt skatt tidligere år  9 943  9 943 

Endring i utsatt skatt  -36 366  -57 466  -1 102 097 

 Årets totale skattekostnad  1 673 189  214 050  1 910 279 

Beregning av årets skattegrunnlag: BONORD

2016 2015 

Ordinært resultat før skattekostnad  10 331 583  3 301 527 

Permanente forskjeller  -4 493 995  30 129 

Avgitt konsernbidrag til datter  -269 308  -52 880 

Endring i midlertidige forskjeller  149 980  176 877 

Anvendt fremførbart underskudd  -   -2 950 776 

Årets skattegrunnlag  5 718 260  504 877 

Betalbar skatt, 25% (27% i fjor)  1 429 565  136 317 

Oversikt over midlertidige forskjeller: BONORD KONSERNET

2016 2015 2016 

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler  334 675  222 823  -946 771 

Omløpsmidler  -1 144 999  -1 054 999  -1 144 999 

Gevinst- og tapskonto  703 131  878 914  13 523 939 

Andre midlertidige forskjeller  -5 750  -9 700  -5 750 

Fremførbart underskudd  -   -  

Sum midlertidige forskjeller  -112 943  37 038  11 426 419 

Utsatt skattefordel 24% / Utsatt skatt (25% i fjor)  -27 106  9 260  2 742 341 

Note 14 Prosjekter under utførelse
Selskapet har skilt ut prosjekter under utførelse i egen regnskapslinje, og det utgjør kr 3 408 628. Det består i hovedsak av kostnader 

vedrørende utbygging av Øvre Kroken samt noen mindre prosjekter. For konsernet er anlegg under utførelse balanseført med kr 12 800 486.

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 

 kostnadene 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 2016 utgjør kr 168 531 og balanseført verdi er avskrevet til kr 0 pr 31.12.2016.
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I App Store eller 
Google Play søker du 
på «bonord medlem».

Registrer deg med din 
e-postadresse og passordet 
du fikk ved aktivering av 
medlemskortet.

4 5

Gå til Min side og registrer 
kontonummeret til ditt 
bankkort for opptjening og 
utbetaling av bonus. 

1 2 3

Hvis du ikke ønsker å bruke app, kan du bruke det vanlige medlemskortet som før.

Få enkelt oversikt over 
alle medlemsfordeler 
i appen.

Vis medlemskortet for rabatt.
Du får automatisk bonus 
når du betaler med betalings-
kortet du har registrert.

Med BONORD i lommen

Slik kommer du i gang med appen
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Boligbyggelaget Nord – BONORD, er i dag landsdelens største boligbyggelag 
med rundt 22 000 medlemmer og kontorer i Hammerfest, Tromsø og Harstad. Til 
sammen forvalter BONORD rundt 11 250 boliger gjennom 348 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 
feiret konsernet 70 år.

BONORDs visjon er: «VI BYGGER NORD-NORGE»

Det har vi gjort i mer enn 70 år – og skal fortsette med det langt inn i fremtiden. 
Vi har et ønske om å være en sterk og trygg boligaktør 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
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


