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Administrasjonens beretning 2017

Driftsåret 2017 var på det jevne, men som følge av en 
fisjon knyttet til BONORD Utleieboliger AS, er det en bok-
ført en engangsgevinst i BONORD. Denne er eliminert i 
konsernregnskapet. 

I 2017 startet en ny strategiperiode for BONORD, 
 2017–2020. Vår visjon «Vi bygger Nord-Norge» er videre-
ført, og peker på boligbyggelagets ønske om fortsatt 
vekst, også geografisk. I forrige strategiperiode ble det 
startet en prosess med å øke kunde -og salgsorienterin-
gen til organisasjonen, samt utvikling av en rekke nye 
ITverktøy og systemer gjennom programmet Kunden 
Først. I inneværende periode er dette forsterket i strate-
gien, og i 2017 startet utrullingen av disse nye verktøyene 
for våre kunder på person -og bedriftsmarkedene. Vi 
lanserte ny app, tok i bruk e-læring, og første oppussin-
gen av Portalen ble gjennomført. Rett inn i 2018 lanserte 
vi BBLiD, som er en gjennomgående identitet for alle 
våre kunder. Dette for å forenkle påloggingen på våre 
systemer, og øke tilgjengeligheten til våre tjenester. Dette 
gir deg som bruker en samlet tilgang til alle tjenester du 
har rettigheter til, og Min Side er stedet de samles. Nytt er 
også at du nå kan å logge deg inn hos BBL Finans og får 
muligheten til overhopp på felleskostnadene, dersom du 
en måned har ekstra eller uforutsette utgifter. Vi  lanserte 
også ÅGE på nyåret som en forenkling for  styrene av 
prosessen rundt årsmøter i borettslag og sameier. 
Ny  beboerportal for å forenkle kommunikasjon med 
 beboerne er i tillegg på trappene. Internt har BONORD 
startet med robotisering av enkelte av våre produksjons-
oppgaver. Den første «roboten» har fått navnet «Roger 
robot», og automatiserer prosessene knyttet til bilags-
innlesning. Vi forventer en effektiviseringsgevinst gjennom 
satsningen på robotisering de kommende år. I tillegg for-
venter vi at bedre tilrettelegging av våre  kundesystemer 
vil gi opplevd merverdi for våre kunder.

Høsten 2017 startet vi en stor prosess internt i forhold til 
å etablere et nytt kundesenter. 01.februar 2018 var dette 
operativt. Kundene vil oppleve å få raskere svar, samt at 
vi forventer en effektiviseringsgevinst gjennom at 80% 
av alle henvendelser besvares i første ledd. Vi tror dette 
vil oppleves positivt av våre kunder. Som ledd i denne 
 prosessen er bl.a. sentralbordfunksjonen hentet tilbake  
til organisasjonen.

Driftsåret 2017 har vært på det jevne. Før jul ble det 
gjennomført en fisjon knyttet til BONORD Utleieboliger 
AS, som ledd i at vi nå planlegger å selge ut deler av 
bygnings massen vi har hatt på Evjenveien. Dette gjør 
vi for å frigjøre kapital til andre prosjekter, samt besørge 
at våre medlemmer får mulighet til å kjøpe rimelige og 
nyrenoverte boliger i et tøft boligmarked. 

På tampen av året lanserte vi i Harstad det spennende 
boligprosjektet Brovingen med 28 enheter, sammen med 
HSI, Harstad Skipsindustri. Markedet har tatt vel imot dette, 
og vi er i gang med byggingens første faser. På Finnsnes 
går prosjektet Lundhaugen raskt fremover, og kun 5 av 36 
enheter er i skrivende stund usolgt. Fremover planlegger 
BONORD å se på nye mulige boligløsninger for grupper 
som i dag ikke har særskilte tilbud i vårt markedsområde.

Medlemsutviklingen viser at vi fortsatt vokser, og må 
sees i sammenheng med et fortsatt tøft boligmarked, 
 spesielt i Tromsø. Gledelig er det å melde at vårt fordels-
program genererte hele Kr. 825 684,- i bonus til utbetaling 
til våre medlemmer i 2017.

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. Satsningen på et Storkundeforum 
i Harstad og Tromsø, har bidratt positivt til vår tjeneste-
utvikling og dialog med våre største kunder.

Foreliggende beretning viser at lagets drift og   
resultater på de fleste felt er gode i 2017.

Svein Dalsbø 
Administrerende direktør 
Boligbyggelaget Nord
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GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling består i  BONORDkonsernet 
av tre kontorer, hvorav to er heleid (Tromsø og 
 Hammerfest) og et majoritetseid as (Harstad).  Kontorene 
inngår i som del av den nasjonale meglerkjeden 
 GARANTI Eiendomsmegling. Markedene kontorene 
 opererer i, og kontorenes lokale posisjon er forskjellige, 
med Tromsø som 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. GARANTI har førstehånds kunnskap 
og informasjon rundt boligene BONORD forvalter, og 
driften av disse boligselskapene. Det betyr at vi ofte kan 
gi boligkjøperne «det lille ekstra» - en viktig forutsetning 
for en god pris og en trygg handel. GARANTI bør derfor 
være det naturlige valg for alle som skal selge eller kjøpe 
borettslagsleiligheter.

Tromsøkontoret opplevde god fart i markedet fram til 
sommerferien, og et marked i rimelig balanse. Etter ferien 
merket vi et tydelig stemningsskifte, med mindre besøkte 
visninger, flere visninger og lengre omsetningshastighet, 
og mer selektive kjøpere. Det som i lengre tid hadde 
vært rapportert fra Østlandet, ble tydeligere også i 
Tromsø.  Utbudet av brukte boliger for salg har i 2017 vært 
betydelig større enn i 2016. Fortsatt utgjør tilbudet av 
boliger i  nyboligprosjekter over 50 prosent av det totale 
boligtil budet i Tromsømarkedet. Prisveksten i Tromsø ved 
utgangen av januar 2018 var 0,6 prosent høyere enn på 
samme tid i 2017, men markedet i Hammerfest er fortsatt 
preget av lite utbud av boliger.

BONORD Eiendomsmegling AS som driver eiendoms-
meglingen vår i Harstad har positiv utvikling og resultat, 
i hovedsak som følge av salg av 10 boliger i prosjekt 
Brovingen. 

Prosjektet Lundhaugen borettslag, 36 prosjekterte 
leiligheter på Finnsnes, hadde byggestart på grunn-
arbeidene i januar 2017. 31 leiligheter er i skrivende stund 
solgt. Utbygger estimerer overtakelse til ultimo september 
2018

Tromsøkontoret hadde også i 2017 GARANTIkjedens 
beste megler, og to meglere blant kjedens topp 10 
meglere.

BONORD Teknisk 

Ishavstakst
Taksering har i 2017 hatt en rekke mindre prosjekter, 
oppfølging av større skader, tilstandsvurdering, vannsjekk, 

og teknisk bistand. Fokuset har vært rettet mot takst, og 
økning av oppdragsmengden på rene takstprodukter. 
Tilstandsvurdering er utført i to lag, og man har totalt hatt 
122 oppdrag i 2017, mot 125 i 2016. Mengden oppdrag 
er stabil, og man har samtidig økt andelen oppdrag mot 
våre forvaltede lag og sameier. 

Eierskifterapport (ESR)
Totalt 240 eierskifter utført i 2017. 197 i Tromsø og 43 i 
Harstad. Produktet er lansert i Hammerfest, men man har 
til nå ikke klart å etablere produktet i markedet. Markant 
færre oppdrag i Tromsø i 2017, indikerer at boligmarkedet 
stoppet kraftig opp, og at omsetningstiden var økende.

Plussplan
25 nye avtaler ble inngått i 2017. Ved årsskiftet hadde vi 
100 kontrakter totalt. Fortsatt god etterspørsel og utvikling. 
God ordrereserve inn i 2018. Produktet solgte i tillegg 
bra i Harstad, men det er fortsatt et større potensiale i 
 Hammerfest. 

Bevar HMS 
Produktet ble løftet som produkt i 2015. Dette bidro til økt 
fokus på HMS i hele avdelingen. Ny prispolitikk innført 
i 2017, skal gjøre produktet mer tilgjengelig, også for 
de små boligselskapene. Fikk 8 nye, og mistet 3 i 2017. 
BONORD står nå med en portefølje på 45 boligselskap. 
Siden HMS er noe alle må ha er det høy fokus på innsalg 
også i 2018.

Prosjekt og byggeledelse 
leverte et godt år i 2017, og går inn i 2018 med en 
bra portefølje. Det jobbes med flere store prosjekter, 
og flere av disse skal avgjøres i GF i løpet av våren. I 
2017 er det bl.a. gjennomført prosjekter i Granittvegen, 
 Petersborggata, Sommerfjøsveien, Skattøra, Krokelva, 
Øvre Malmvegen, Glimmervegen, Blåbærlia, Blåkollen, 
Harstadbotn, Kanebogkleiva, og Bergsbakken. Meget 
god ordrereserve inn i 2018, spesielt i Harstad. 

Forsikring 
hadde totalt 166 skadesaker i 2017, noe som var en 
 betydelig økning fra 2016. Statistikken viser at det er 
mange vannrelaterte skader. Netto økning på to klienter 
i Totalforsikringsporteføljen for Tromsø, og en i Harstad, 
mens Hammerfest har avgang på en.

Det er registrert følgende antall skader på 
 Total forsikringen:
Tromsø:  67 i 2015 – 65 i 2016 – 97 i 2017
Harstad:  27 i 2015 – 47 i 2016 – 46 i 2017
Hammerfest:  13 i 2015 – 16 i 2016 – 23 i 2017
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Tilskuddsmidler for skadeforebyggende tiltak ble betyde-
lig bedre utnyttet i 2017, ved at det ble utført en rekke 
vannsjekker. Her ser vi at det fortsatt er et potensiale for å 
utføre flere vannsjekk og andre tiltak i 2018. Skadevern vil 
ha økende fokus i inneværende periode. 

BONORD kundesenter
Boligbyggelaget hadde ved utgangen av året 22077 
medlemmer. Av dette var 885 nye medlemmer. Avgang 
i beretningsåret var på 521. Medlemsutviklingen er 
 positiv, men noe ned sammenlignet med forutgående år. 
 Endringer i boligmarkedene som følge av innstramming 
av lånepraksis hos bankene og dertil færre boligkjøp, 
påvirker også vår medlemsrekruttering. Rekrutterings-
kampanjer, og et godt medlemsprogram, bidrar økt 
 synlighet og fortsatt stabil rekruttering. BONORDs 
medlemsutvikling reflekterer samlet sett den nasjonale 
utviklingen, hvor boligsamvirket nå har passert 1 million 
medlemmer i Norge.

BONORDs medlemsprogrammer viser god utvikling 
både lokalt og nasjonalt. Flere nasjonale avtaler  knyttet 
til medlemskortet, bidrar til økt omsetning hos våre 
samarbeidspartnere og en økning i opptjent bonus hos 
våre medlemmer sett i forhold til 2016. Totalt opptjente 
 medlemmene kr. 825 684,- i form av bonus i 2016. Bolig-
byggelagets provisjoner som følge av programavtalene 
med nasjonale kjeder økte moderat i 2016.

I beretningsåret har man planlagt en omorganisering 
til felles Kundesenter. Et overordnet mål med endringen 
har vært å gi våre kunder økt kundeverdi og raskere svar 
på sine henvendelser. I tillegg har det vært viktig å sikre 
robuste systemer for overlapping av oppgaver, på tvers 
av våre avdelingskontorer. Det er gjennomført en organi-
sa torisk endring av medlemsavdelingen, som blant 
annet har tilført ressurser til det nye kundesenteret, samt 
en fysisk omarbeiding av lokalene på hovedkontoret i 
Tromsø. Omorganiseringen har vært en svært positiv 
 prosess. Måltall for det nye kundesenteret er at 80% av 
alle henvendelser blir besvart i første kontaktpunkt, samt 
all e-postkorrespondanse innen 24t. Det nye Kunde-
senteret var operativt per 01. februar 2018, og innebærer 
blant annet at man har tatt tilbake sentralbordrollen, 
samt at hele BONORD nå aktivt bruker Skype for Business. 

Kundesenteret 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, selvbetjening, og personalisert markeds-
føring er ting som kommer fra 2018. Nye nettsider basert 
på plattformen Sitecore, er noe som er under utvikling 
med ITselskapet ITumX og 5 av våre samarbeidende 
boligbyggelag i Storbyalliansen. Disse er forventet lansert 
vår 2018.

BONORD Forvaltning
Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2017 på 
totalt 357 boligselskaper. 137 er tilknyttede borettslag, 
91 er frittstående borettslag, 117 er boligsameier og 12 
andre typer boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede 
boligmassen ca. 11 270 boenheter.

I 2017 er det tatt ytterligere steg i retning av å bli 
mer markeds-og salgsorientert. Storkundeforumet som 
er et kundeforum for våre 20 største tilslutta lag er nå 
vel fungerende og bidrar til å øke lojaliteten i dette 
viktige segmentet. I 2017 er det gjort mye grunnarbeid 
i forbindelse med ny teamorganisering på forvaltnings-
avdelingen i Tromsø med et Storkundeteam og et 
SMB-team. Hovedlinjene og den røde tråden er å levere 
mer «opplevd verdi» til våre største kunder og levere 
mer  effektiv til våre mellomstore og spesielt våre små 
kunder. Implementering av dette er forventet høsten 
2018. Prosjekt programmet «Kunden først» i regi av 
Storby- alliansen vil i økende grad bidra til kundeverdi, 
markedsorientering og effektivisering av avdelingen i 
tiden  framover. Det er brukt betydelig med tid 2.halvår 
2017 til å forberede implementering av nye verktøy for 
 avdelingen og for kundene. Implementering startet 1. 
kvartal 2018.

Rådgivning er et satsningsområde for avdelingen, og 
skal videreutvikles i årene som kommer. Dette gjelder 
både rådgivning overfor etablerte kunder og rådgivning/
tilrettelegging i forbindelse med nye store feltutbygginger. 
I tillegg til produktutvikling er det i tiden framover 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 2017 er avdelingens juridiske kompetanse 
styrket ved å ansette ny jurist. 

Samhandling, spesielt mellom teknisk avdeling og 
forvaltningsavdelingen, var også et prioritert område i 
2017. Dette for i enda større grad synliggjøre bredden 
og tverrfagligheten i vårt tjenestespekter og fremstå som 
en enhet ovenfor våre eksisterende og potensielt nye 
kunder. Det er svært viktig å jobbe videre med dette i 
2018, da bredden i vår leveranse er vårt desidert største 
konkurranse fortrinn. I 2017 har avdelingen vektlagt å få et 
enda tettere samarbeid med våre samarbeids partnere. 
Det nye for 2018 er at vi skal få på plass strategiske 
samarbeidspartnere på leveranse av driftstjenester til 
boligselskap. 

I 2017 har det vært satt fokus på kvalitetsarbeid og 
kvalitetssikring av våre leveranser. Dette er noe som det i 
2018 må jobbes videre med slik at kvalitetssikring blir en 
naturlig og integrert del av avdelingens arbeid. 
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Styrets årsberetning for 2017

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 og 
Lundhaugen Utbygning AS 

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 garanti-
perioden fem år etter ferdigstillelse. 

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 positiv utvikling i porteføljen 
og leverer gode løpende resultater.

I Harstad er utbyggingsselskapet Ruggevik AS etablert i 
samarbeid med Per Strand Eiendom AS. Selskapet har tid-
ligere lagt ut 20 rekkehus for salg uten å lykkes. Selskapet 
eier også tomt nær Kanebogen senter som det planleg-
ges salgsstart på i 2018 med 11 enheter. BONORD eier 
også halvparten av et prosjekt på Seljestad i Harstad, 
hvor man har iverksatt regulering og forventer å kunne 
bygge 26 enheter. I beretningsåret har BONORD inngått 
avtale med Harstad Skipsindustri AS om pro sjektet 
Brovingen på Holstneset med 28 leiligheter. Det er solgt 
tilstrekkelig for igangsetting av bygging, som vil starte 
opp våren 2018. 

BONORD er gjennom prosjektselskapet Lundhaugen 
Utbygning AS i gang med bygging av ei boligblokk med 
36 leiligheter nær havneområdet sentralt på Finnsnes. 
Det er i skrivende stund solgt 31 leiligheter i prosjektet, 
som forventes ferdigstilt høsten 2018.

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 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. 

Administrasjonen er godt i gang med implement-
eringen av strategiplanen. Kundesenteret ble startet opp 
i månedsskiftet januar / februar 2018 og sentralbordet 
ble da tatt tilbake fra ekstern leverandør. 

Det har vært arbeid aktivt med implementering av nye 
dataløsninger som en del av prosjektet «Kunden først», 
og i januar 2018 ble systemet «Min side» lagt ut til bruk 
for styremedlemmer i boligselskapene og medlemmer 
av BONORD. Systemet gir god oversikt for medlemmenes 
informasjon vedrørende ansiennitet, opptjent bonus, 
status vedrørende den enkeltes betaling av felleskost-
nader og leiligheter som ligger på forkjøpsrett. For styrene 
i borettslag vil det i tillegg være tilgang til styreportal, 
godkjenning av fakturaer og etter hvert tilgang til vedlike-
holdsprogram og HMS styringssystem.

Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på kr 3,5 
mill. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

For øvrig er selskapets økonomiske situasjon er meget 
god, med et årsresultat på kr 55,9 mill før skatt. Selskapets 
finansresultat er på hele 52,4 mill. kroner. Dette skyldes i 
hovedsak en betydelig gevinst ved salg av utleie boliger 
og utbytte fra deleide selskap som bygger boliger. 
 Egenkapitalen er solid og likviditeten er god.

I driftsåret ble antall medlemmer økt med 364 til totalt 
22 077 medlemmer. Antall nyinnmeldte  medlemmer var 
885. Forvaltningsvirksomheten utgjør 11 270 leiligheter 
fordelt på 357 boligselskaper ved utgangen av 
 beretningsåret. 

Drift i konsernet 
BONORD Eiendomsutvikling AS hadde en omsetning på 
kr 815.335,- og et årsunderskudd på kr 424.276,-.

BONORD Utleieboliger AS hadde en omsetning på 
kr 4 252 808,- og årsoverskuddet etter skatt ble på 
kr 1 530 413,-.
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BONORD Eiendomsmegling AS som driver eiendoms-
meglervirksomheten i Harstad hadde en omsetning på 
kr. 1.159.304,- og et årsoverskudd på kr 89.225,-.

Arbeidsmiljø og personale 
Pr. 31.12.2017 var det i BONORD ansatt 48 personer. Totalt 
utgjør dette 47,7 årsverk, en økning på 2,1 årsverk fra året 
før. I konsernet er det totalt ansatt 50 personer, tilsvarende 
49,7 årsverk. Andel kvinner i ledende stillinger i BONORD 
var ved utgangen av året 30 %. Det er ingen lønns - 
for skjeller 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 2017 på totalt 7,5 %, 
som er en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2016. 
 Korttidsfraværet i BONORD er på 1,1 %, som ansees som 
relativt lavt. BONORD har inngått avtale om inkluderende 
 arbeidsliv (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 spesielt i Tromsø og 
Harstad i hovedsak i lag med andre utbyggere / tomte-
eiere. 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 2018.

Årsregnskap for 2017
BONORD hadde et årsresultat etter skatt på 
kr 53 769 109,-. Egenkapitalen var på kr 132 098 641,-  
eller 91,4 % av totalkapitalen. 

Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på 
kr 15 265 827,-. Egenkapitalen var på kr 129 712 317,-  
eller 80,2 % 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 53 769 109,- foreslås overført til annen 
egenkapital. 

Tromsø, 22. mars 2018 

I styret for Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen
Styreleder

Berit I.D. Antonsen
Styremedlem

Heidi Mortensen
Styremedlem
(valgt av de ansatte)

Tony Paameyer Winkler
Styremedlem
(valgt av de ansatte)

Svein Dalsbø
Adm. Direktør

Svenn Arne Nielsen
Styremedlem

Nils-Roger Simensen
Styremedlem

Vibeke Ek
Nestleder

Anne Cathrine Arnesen
Styremedlem



Årsmelding 2017 76 Årsmelding 2017

Boligbyggelaget nord

Resultatregnskap

MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG  DRIFTSKOSTNADER 2017 2016

10 236 000 10 826 000 Medlemsinntekter 10 236 000 10 826 000

8 034 000 10 606 000 Inntekter eiendomsmegling 9 193 304 11 422 628

24 904 000 26 485 000 Inntekter forvaltning 24 472 371 26 058 166

13 519 771 10 772 080 Inntekter teknisk 14 228 829 10 416 186

Leieinntekter 4 167 808 4 477 139

56 693 771 58 689 080 Sum driftsinntekter 62 298 312 63 200 119

34 534 615 36 143 732 3, 4 Lønnskostnad 36 209 589 36 897 182

672 224 539 314 5 Ordinær avskrivning 695 854 1 160 346

0 168 531 15 Avskrivning immaterielle eiendeler 0 168 531

17 984 240 19 286 363 3 Annen driftskostnad 20 496 184 21 077 894

53 191 079 56 137 940 Sum driftskostnader 57 401 627 59 303 953

3 502 692 2 551 140 Driftsresultat 4 896 685 3 896 166

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

39 759 573 0 5 Inntekt på investering i datterselskap 0 0

9 778 300 5 020 242 Inntekt på andre investeringer 9 778 300 5 020 242

508 979 634 913 Annen renteinntekt 1 024 695 1 111 856

2 523 295 2 483 154 Annen finansinntekt 2 523 295 2 483 154

-140 853 -357 866 Annen rentekostnad -492 152 -988 534

52 429 294 7 780 443 Netto finansresultat 12 834 138 7 626 718

55 931 986 10 331 583 Ordinært resultat før skattekostnad 17 730 823 11 522 884

2 162 877 1 673 189 13 Skattekostnad på ordinært resultat 2 464 996 1 910 279

53 769 109 8 658 394 Ordinært resultat 15 265 827 9 612 605

53 769 109 8 658 394 ÅRSRESULTAT 15 265 827 9 612 605

OVERFØRINGER

53 769 109 8 658 394 11 Overført til annen egenkapital

0 0 11 Overført til fonds 15 296 163 9 640 347

0 0 11 Minoritetsandel -30 336 -27 742

53 769 109 8 658 394 Sum overføringer 15 265 827 9 612 605
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 NOTE EIENDELER 2017 2016

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 15 Forskning og utvikling 0 0

0 27 106 13 Utsatt skattefordel 0 0

0 27 106 Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler

4 739 498 3 408 628 5 Prosjekter under utførelse 32 550 059 12 800 486

8 548 564 8 668 564 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 45 110 022 43 056 376

773 294 1 144 371 5 Driftsløsøre, maskiner og inventar 819 010 1 213 717

14 061 356 13 221 563 Sum varige driftsmidler 78 479 091 57 070 579

Finansielle anleggsmidler

11 087 081 8 534 525 6 Investering i datterselskap 0 0

23 760 875 4 150 000 7 Lån til foretak i samme konsern 0 0

3 350 224 1 712 765 9 Lån til tilknyttet selskap 3 350 224 1 712 765

15 377 601 15 127 601 8 Investeringer i aksjer og andeler 15 377 601 15 127 601

53 575 781 29 524 891 Sum finansielle anleggsmidler 18 727 825 16 840 366

67 637 137 42 773 560 Sum anleggsmidler 97 206 916 73 910 945

Omløpsmidler

Fordringer

2 478 464 2 878 825 9 Kundefordringer 3 498 827 3 275 948

42 916 851 983 752 7 Fordringer på foretak i samme konsern 0 0

0 611 005 9 Fordring på borettslag 0 611 005

2 489 167 1 426 491 9 Andre fordringer 2 785 067 1 751 562

47 884 482 5 900 073 Sum fordringer 6 283 894 5 638 515

0 4 023 406 8 Investering i spareprodukt 5 091 939 9 023 406

0 4 023 406 Sum investeringer 5 091 939 9 023 406

28 977 790 37 793 423 10 Bankinnskudd, kontanter o.l. 53 124 708 72 775 232

76 862 272 47 716 902 Sum omløpsmidler 64 500 541 87 437 153

144 499 409 90 490 462 SUM EIENDELER 161 707 457 161 348 098
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2017 2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital

4 257 450 4 152 450 2,11 Andelskapital 4 257 450 4 152 450

4 257 450 4 152 450 Sum innskutt egenkapital 4 257 450 4 152 450

Opptjent egenkapital

127 841 191 74 072 082 11 Annen egenkapital 0 0

11 Fonds 124 985 687 106 689 524

11 Minoritetsinteresser 469 180 499 516

127 841 191 74 072 082 Sum opptjent egenkapital 125 454 867 107 189 040

132 098 641 78 224 532 Sum egenkapital 129 712 317 111 341 490

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser

103 158 0 13 Utsatt skatt 2 166 598 2 742 341

103 158 0 Sum avsetning for forpliktelser 2 166 598 2 742 341

Annen langsiktig gjeld

0 0 12 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 611 496 30 096 051

0 0 Øvrig langsiktig gjeld 5 586 300 2 724 662

0 0 Sum langsiktig gjeld 12 197 796 32 820 713

Kortsiktig gjeld

2 017 123 2 790 579 Leverandørgjeld 2 304 789 3 413 159

253 626 269 308 7 Gjeld til selskap i samme konsern 0

1 972 635 1 632 285 13 Betalbar skatt 3 041 630 2 935 106

3 198 140 3 869 397 Skyldig offentlige avgifter 3 413 278 3 932 180

4 856 086 3 704 361 9 Annen kortsiktig gjeld 8 871 049 4 163 109

12 297 610 12 265 930 Sum kortsiktig gjeld 17 630 746 14 443 554

12 400 768 12 265 930 Sum gjeld 31 995 140 50 006 608

144 499 409 90 490 462 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 161 707 457 161 348 098

Tromsø, 22. mars 2018

I styret for Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen
Styreleder

Berit I.D. Antonsen
Styremedlem

Heidi Mortensen
Styremedlem
(valgt av de ansatte)

Tony Paameyer Winkler
Styremedlem
(valgt av de ansatte)

Svein Dalsbø
Adm. Direktør

Svenn Arne Nielsen
Styremedlem

Nils-Roger Simensen
Styremedlem

Vibeke Ek
Nestleder

Anne Cathrine Arnesen
Styremedlem
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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 investerin-
gens 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 
 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 drifts-
midlets 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. Forskuddsbetalin-
ger 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 23% 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 skattefor-
del er balanseført.

Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet 
 Boligbyggelaget Nord og datterselskapene; BONORD 
Utleieboliger AS, BONORD Eiendomsutvikling AS, 
BONORD Eiendomsmegling AS, Seljestad 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 § 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  11 932  10 162  22 094 

Pålydende pr. andel 100/150  300  - 

Andelskapital  1 208 850  3 048 600  4 257 450 

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

Lønnskostnader 2017 2016 2017 20156

Lønninger  28 116 300  29 129 565  29 571 982  29 770 553 

Styrehonorar  509 000  506 100  549 000  546 100 

Arbeidsgiveravgift  2 221 348  2 138 973  2 329 516  2 183 172 

Pensjonskostnader  3 367 706  3 870 189  3 425 438  3 898 452 

Andre ytelser  320 261  498 905  333 653  498 905 

Sum  34 534 615  36 143 732  36 209 589  36 897 182 

Antall ansatte pr 31.12 48 47 50 48

Antall hele årsverk i mor er lik 47,7 og i konsernet lik 49,7. 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  1 590 986 

Andre godtgjørelser  30 224 

Pensjon  260 804 

Godtgjørelse styreleder  115 400 

Honorar til øvrige styremedlemmer  393 600 

Sum  1 882 014  509 000 

Revisor BONORD KONSERNET

2017 2017 

Ordinær revisjon  232 750  333 542 

Andre tjenester  482 932  482 932 

Sum  715 682  816 474 

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 31.12.17 er det 11 ansatte som har ytelsespensjon, resten har innskuddspensjon. Ihht. unntaksreglene for små selskap er pensjonsforplik-

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

2017 2016 

Årets pensjonspremie til kollektiv forsikring (ytelsespensjon)  1 497 601  2 022 398 

Administrasjonskostnader (ytelsespensjon)  300 663  344 225 

Årets pensjonspremie (innskuddspensjon)  1 006 266  961 658 

Premie AFP-pensjon  522 982  502 169 

Periodiseringer eget regnskap  40 194  39 739 

Netto pensjonskostnad  3 367 706  3 870 189 

Økonomiske forutsetninger (ytelsespensjon)

Diskonteringsrente 2,4 % 2,6 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,1 % 3,6 %

Årlig forventet lønnsvekst 2,5 % 2,5 %

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

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,5 % 0,0 %

Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid) 15 10

Note 5 Varige driftsmidler 

BONORD Tomter etc Bygninger
Maskiner og  

inventar
Påkostning  

leide lokaler
Totalt

Anskaffelseskost 01.01.  3 237 500  6 493 950  1 457 507  1 081 299  12 270 256 

Tilgang kjøpte driftsmidler  -  115 413  65 734  181 147 

Avgang  -  -  - 

Anskaffelseskost 31.12.  3 237 500  6 493 950  1 572 920  1 147 033  12 451 403 

Akk.avskrivinger 31.12.  -  -1 182 886  -1 197 564  -749 095  -3 129 545 

Balanseført verdi 31.12.  3 237 500  5 311 064  375 356  397 938  9 321 858 

Årets ordinære avskrivinger  -  120 000  336 076  216 148  672 224 

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 avdelingskontor 

Harstad fra. 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.

Selskapet har skilt ut prosjekter under utførelse i egen regnskapslinje, og det utgjør kr 4 739 498. Det består i hovedsak av kostnader 

 vedrørende utbygging av Øvre Kroken og Håpet samt noen mindre prosjekter. 
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Note 5 Varige driftsmidler 

KONSERNET Tomter etc Bygninger
Maskiner og  

inventar
Påkostning  

leide lokaler
Totalt

Anskaffelseskost 01.01.  6 255 296  67 192 961  1 927 726  1 081 299  76 457 282 

Tilgang kjøpte driftsmidler  115 413  65 734  181 147 

Avgang solgte driftsmidler  -551 781  -551 781 

Tilgang ved fisjon borettslag  2 725 427  -  2 725 427 

Anskaffelseskost 31.12.  5 703 515  69 918 388  2 043 139  1 147 033  78 812 075 

Akk.avskrivinger 31.12.  -8 169 881  -1 622 067  -749 095  -10 541 043 

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

Balanseført verdi 31.12.  5 703 515  39 406 507  421 072  397 938  45 929 032 

Årets ordinære avskrivinger  -  120 000  359 706  216 148  695 854 

Sum avskrivninger  -  120 000  359 706  216 148  695 854 

Økonomisk levetid 2 %  3-5 år  5 år 

Avskrivningsplan  -  Lineær  Lineær 

BONORD Utleieboliger har gjennomført en fisjon av eiendom ut i et borettslag. Dette er bokført til kontinuitet. Gevinst er beregnet i BONORD 

med kr 39 759 573, men dette er eliminert i konsernet. 

For konsernet er prosjekter under utførelse balanseført med kr 32 550 559.

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 %

Evjenvegen2 Borettslag Datterdatter Tromsø 100 % 100 %

Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 

Aksjekapital Balanseført verdi Egenkapital Årsresultat

BONORD Eiendomsutvikling AS 1 000 000 2 716 341 4 005 351 -424 276

BONORD Utleieboliger AS 1 559 800 4 639 650 26 634 740 1 530 413

BONORD Eiendomsmegling AS 606 000 465 190 760 243 89 225

Lundhaugen Utbygning AS 6 030 000 3 015 000 6 030 000 0

Seljestad Utvikling AS 500 000 251 000 505 570 0

Sum investering i datterselskap  - 11 087 181 37 935 904  - 
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Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap 
BONORD 2016 2015

Fordringer på foretak i samme konsern 2017 2016

BONORD Utleieboliger AS 14 833 11 386

BONORD Eiendomsmegling AS 30 226 4 472

Bonord Eiendomsutvikling AS 8 792 0

Evjenvegen2 Borettslag 42 485 000

Tomasjord Park AS 0 4 594

Lundhaugen Utbygging AS 378 000 963 300

42 916 851 983 752

Lån til foretak i samme konsern

Bonord Utleieboliger AS 18 174 575 0

Lundhaugen Utbygning AS 3 000 000 1 650 000

Seljestad Utvikling AS 2 586 300 2 500 000

23 760 875 4 150 000

Gjeld

BONORD Eiendomsutvikling AS 253 626 269 308

253 626 269 308

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

Brovingen Utvikling AS 50,00 % 100 000

Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS 10,93 % 10 120 769

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 15 377 601
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Note 9 Fordringer og gjeld 
BONORD 2017 2016

Kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalte kostnader 1 266 729 823 587

Andre fordringer (påløpte inntekter) 1 222 438 602 904

Sum 2 489 167 1 426 491

Lån til tilknyttet selskap

Ansvarlig lån Garanti 53 170 53 170

Ansvarlig lån Ruggevik AS 837 460 700 000

Ansvarlig lån Brovingen Utvikling AS 1 500 000 0

Likviditetslån Kalvskinnet AS 33 330 33 330

Lån Prosjekt Hesteskoblokka 926 264 926 265

Sum 3 350 224 1 712 765

Kundefordringer

Kundefordringer 2 527 851 4 336 270

Fordringer medlemmer 290 613 298 560

Avsetning -340 000 -1 145 000

Sum 2 478 464 3 489 830

Annen kortsiktig gjeld

Klientkreditorer -197 832 70 600

Påløpne kostnader 1 788 789 411 237

Skyldige feriepenger 3 265 129 3 222 524

Sum 4 856 086 3 704 361

Note 10 Fordringer og gjeld
BONORD 2017 KONSERNET 2017

Bundne skattetrekksmidler 1 676 107 1 793 472

Avstemming klientmidler/ansvar

Klientinnskudd 10 286 427 10 315 390

Klientansvar -10 207 533 -10 214 099

Sum 78 894 101 291

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. 4 152 450 74 072 082 78 224 532

Andelskapital nye medlemmer 105 000 105 000

Årets resultat 53 769 109 53 769 109

Egenkapital pr 31.12. 4 257 450 127 841 191 132 098 641

Konsernet Andelskapital
Opptjent  

Egenkapital 

Minoritets-

interesser

Sum  

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 4 152 450 106 689 524 499 516 111 341 490

Andelskapital nye medlemmer 105 000 105 000

Korrigering EK og kapitaløkning minoritet 3 000 000 3 000 000

Årets resultat 15 296 163 -30 336 15 265 827

Egenkapital pr 31.12. 4 257 450 121 985 687 3 469 180 129 712 317

Note 12 Pantestillelser og garantier m.v. 
BONORD KONSERNET

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført (BONORD) 2017 2016 2017 

Garanti for leiekontrakt; 

Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Nerstranda AS 1 350 000 1 350 000
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Note 13 Skatt 
Årets skattekostnad fordeler seg på: BONORD KONSERNET

2017 2016 2017 

Betalbar skatt  1 673 292  1 429 565  2 742 287 

Formuesskatt  299 343  202 720  299 343 

Sum betalbar skatt  1 972 635  1 632 285  3 041 630 

Skatteeffekt av konsernbidrag  60 870  67 327 

For lite avsatt skatt tidligere år  -892  9 943  -892 

Endring i utsatt skatt  130 264  -36 366  -575 743 

 Årets totale skattekostnad  2 162 877  1 673 189  2 464 995 

Beregning av årets skattegrunnlag: BONORD

2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad  55 931 987  10 331 583 

Permanente forskjeller  -48 144 852  -4 493 995 

Avgitt konsernbidrag til datter  -253 626  -269 308 

Endring i midlertidige forskjeller  -561 457  149 980 

Anvendt fremførbart underskudd  -  - 

Årets skattegrunnlag  6 972 052  5 718 260 

Betalbar skatt, 24% (25% i fjor)  1 673 292  1 429 565 

Oversikt over midlertidige forskjeller: BONORD KONSERNET

2017 2016 2017 

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler  234 459  334 675  -1 050 709 

Omløpsmidler  -340 000  -1 144 999  -340 000 

Gevinst- og tapskonto  562 505  703 131  10 819 151 

Andre midlertidige forskjeller  -8 450  -5 750  -8 450 

Sum midlertidige forskjeller  448 514  -112 943  9 419 992 

Utsatt skatt 23% / Utsatt skattefordel (24% i fjor)  103 158  -27 106  2 166 598 
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Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Roald Amundsens Plass 1, NO-9008 Tromsø 
Postboks 1212, NO-9262 Tromsø 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
Fax: +47 77 64 14 63 
www.ey.no 
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 2017, 
resultatregnskap 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 2017, 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. 
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Uavhengig revisors beretning - Boligbyggelaget Nord 

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 
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Uavhengig revisors beretning - Boligbyggelaget Nord 

og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

 

Tromsø, 22. mars 2018 
ERNST & YOUNG AS 

 
Kai Astor Frøseth 
statsautorisert revisor 
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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 22 500 medlemmer og kontorer i Hammerfest, Tromsø og Harstad.  
Til sammen forvalter BONORD rundt 11 300 boliger gjennom 357 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 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

Telefon +47 77 60 32 00

Post@bonord.no

www.bonord.no

Org.nr. 847 890 622 mva.


