Rapport

1. tertial 2019

Bane NOR Eiendom AS
Finansielle høydepunkter 1. tertial
Leieinntekter 260 MNOK (235) [1]
75 % av boliger under oppføring var solgt per utgangen av april
Driftsresultat 350 MNOK (102) løftet av salgsgevinster og bidrag fra
felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap (FKV/TS)
Ledighet i eiendomsmassen 6,0 % (5,9 %)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -12 MNOK (-250)
Investeringer i utviklingseiendom, verksteder og boligprosjekter 389 MNOK (331)
Oslo S Utvikling (33 % eierskap):
- Barcode-kjelleren (lager og parkering) solgt til KLP
- Bygulvet Eufemia (Bjørvika) solgt til Madison
Signert 10 års leiekontrakt med Go Ahead på Kvaleberg verksted (Stavanger)
Doblet eierandel til 50 % i Oslo S Parkering AS
Åpning av kvartalet Kammerherreløkka (Porsgrunn)
[1] Tall i parentes gjelder samme periode foregående år
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1. tertial 2019
Rapporten omfatter Bane NOR Eiendom AS konsern som består
av ca 100 hel- og deleide selskaper men omtales her kun
som Bane NOR Eiendom AS.

Investeringer
Bane NOR Eiendom AS har i 1. tertial investert 389 MNOK fordelt
på mer enn 140 eiendomsutviklingsprosjekter i heleide selskaper.

Eiendomsmarkedet
Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, og aktiviteten
i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i første tertial 2019 har
vært stor. Et godt arbeidsmarked og høyere reallønnsvekst bidrar
til økt kjøpekraft. Nordmenns preferanse for å eie fremfor å leie
bolig bidrar også til prispress som sammen med utsikter til en
moderat renteøkning, legger grunnlaget for et fortsatt stabilt
boligmarked fremover.

De seks største utviklingsprosjektene utgjør 74 % av samlede
investeringer hittil i år:
Hotell ved Drammen Stasjon
Kontorbygg ved Drammen Stasjon
Nytt verksted på Kvaleberg (Stavanger)
Verkstedsombygging på Grorud (Oslo)
Boligprosjektet Bellevue Brygge (Fredrikstad)
Boligprosjektet Proffen Hageby (Drammen)

Boligprisene på landsbasis økte totalt med 4,8 % i 1. tertial, mens
de i samme periode i fjor hadde en økning på 5,4 %. 
Omsetningstiden for boliger falt fra 63 dager ved utgangen av
2018 til 43 dager ved utgangen av 1. tertial 2019. Boligprisene i
sentrale deler av Oslo økte med ca. 2,5 % i 1. tertial 2019 og ca. 6
% de siste 12 måneder, versus 6,3 % i hele 2018 (kilde: Eiendom
Norge).

Det har også vært stor aktivitet i Bane NOR Eiendom AS’
felleskontrollerte virksomheter. Oslo S Utvikling AS har størst
aktivitet, og -ferdigstillelse av kontorbygget Eufemia og utvikling
av boligprosjektene Dronninglunden, Eufemias plass Vest,
Eufemias plass Syd og Vannkunsten (alle i Bjørvika) pågår for fullt.
Bygging av nytt hotell på Voss og boligprosjektene på Grefsen,
Jessheim og Paradis i Stavanger har også hatt høy aktivitet i 1.
tertial.

Leiemarkedet for næringseiendom har utviklet seg stabilt positivt,
med noe stigende priser i Oslo det siste året (+6 %). Den positive
utviklingen i kontorleiemarkedet fra 2018 har fortsatt inn i 2019,
og særlig i Oslo sentrum hvor lav ledighet (5,8 %) har bidratt til
stigende leiepriser delvis drevet av noe høyere inflasjon og 
påfølgende indeksregulering av leien. Arbeidsledigheten i Norge
har hatt en fallende kurve, noe som ventes å gi utslag i økt
etterspørsel etter kontorareal.
Utleiemarkedet for sentrale handelseiendommer knyttet til
kollektivknutepunkter har fortsatt på et stabilt godt nivå. Økt
handel på internett i årene fremover vil antagelig påvirke
eiendomsmarkedet ved at leietagere får behov for mindre
handelsareal. Samtidig ventes det at attraktiviteten til godt
lokaliserte og moderne logistikk- og lagerbygg vil øke. Styrets
oppfatning er at attraktiviteten til Bane NOR Eiendom AS’
handelsareal nær knutepunkter, vil stige i takt med utbygging av
kollektivtilbudet i Norge.
Transaksjonsmarkedet i 1. tertial 2019 var fortsatt solid med
betydelig etterspørsel etter gode objekter. I takt med markedets
forventning om stigende renter, synes prime yield å ha stabilisert
seg på et historisk lavt nivå (kilde Newsec: 3,75 %). Det forventes
at dette nivået vil opprettholdes ut året 2019. Dette har medført
høyere priser for eiendom i randsonen av Oslo og andre større
byer i Norge.
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Prosjekter
Bane NOR Eiendom AS har gjennom heleide og deleide selskaper
(FKV/TS) en rekke større prosjekter under utvikling (eierandel i
parentes):
Oslo S Utvikling AS (33 %):
Næringseiendom: Kontorbygget Eufemia ble ferdigstilt i T1 og
overlevert kjøper (KLP) 2 mai. Bygget er utleid til PwC og
Microsoft og solgt til KLP Eiendom. Bygulvet i Barcode i Bjørvika
er solgt til det New York-baserte eiendomsinvesteringsselskapet
Madison. Barcode Basement (lager og parkering under Barcode)

Bellevue Brygge, Fredrikstad

er solgt til KLP.
Boliger: Produksjonen av Eufemias Hage, Dronninglunden,
Eufemias Plass Vest og Eufemias Plass Syd pågår for fullt.
Vannkunsten-prosjektet er godt i gang med fundamenteringen
i strandsonen.
Grefsen utvikling AS (50 %):
Boliger: Produksjon pågår for fullt. Salgstakten er god, og nytt
delprosjekt med 84 leiligheter ble lansert i januar 2019.
Jessheim byutvikling AS (50 %):
Boliger: Saga Terrasse Trinn I, II og III har solgt 178 av 213
leiligheter siden salgsstart. Prosjektet hadde byggestart oktober
2017, og planlegger ferdigstillelse i 2019-2021.
Schweigaards gate 33, Oslo (100 %):
Kontorbygg: Bane NOR har besluttet å samlokalisere mye av
virksomheten i bygget som også blir nytt hovedkontor for

Professor Smiths Hages Utvikling, Drammen (100 %):
Bolig: Proffen Hageby har per utgangen av 1. tertial 2019 solgt
34 av 42 boliger i første byggetrinn. Produksjonen pågår for
fullt. Neste byggetrinn er under planlegging og får salgsstart i 2.
tertial 2019. Første byggetrinn ferdigstilles 1. kvartal 2020.

Salg
Boligsalget har hatt en god utvikling i 1. tertial. Av de totalt 139
boligene (utviklet i Bane NOR Eiendom AS’ hel- og deleide
selskaper) som er solgt i perioden, er 83 under oppføring, mens
resten ennå ikke har nådd byggestart. Totalt var 75 % av alle
boliger under oppføring, solgt pr utgangen april.
Samlede salgsgevinster hittil i år utgjør 87 MNOK, hvorav det
meste kommer fra salget av kontorbygget Schweigaardsgate 33 i
Oslo. Realisert gevinst er i overkant av 1 MRD NOK, hvorav 71
MNOK er resultatført i 1. tertial 2019. Resten ble bokført i 2018 i
tråd med fremdriften på anleggskontrakten. I 1. tertial er det i
tillegg bokført en gevinst på 16 MNOK etter salget av en eldre
verneverdig bygård i Hollenderkvartalet i Oslo.

Helse, miljø og sikkerhet
Bane NOR Eiendom AS har inngått avtale om leveranse av
personell og avtale om kjøp av tjenester og fellesanskaffelser
(management fee) med Bane NOR SF. Denne avtalen sikrer Bane
NOR Eiendom AS tilgang til kompetanse og kapasitet til å lede,
drifte og forvalte selskapet.
Voss hotell

konsernet. Bane NOR Eiendom flyttet inn som første divisjon, 15 
mai. Bygget ble overlevert kjøper (DNB Markets på vegne av en
gruppe investorer) 1. februar 2019.
Voss hotell, Voss (50 %):
Næring: Bygging av nytt hotell på Voss pågår for fullt. Hotellet
på 12.000 kvadratmeter får 215 rom og vil ha
konferansefasiliteter med plass til 350 personer. Prosjektet er et
samarbeid med Odfjell Eiendom, og hotellet skal driftes av 
Scandic Hotels. Ferdigstillelse 1. tertial 2020.
Bellevue Brygge, Fredrikstad (100 %):
Bolig: Prosjektet består av fire bygg med totalt 121 enheter. 79 
enheter var solgt per 1. tertial 2019. Ferdigstillelse 2019-2022.
Drammen Stasjon Hotell (100 %):
Næring: Bygging av nytt hotell ved Drammen Stasjon pågår for
fullt. Hotellet vil ha 249 rom og konferanselokaliteter, og skal
leies ut på kontrakt til Choice-kjeden med Quality-branding.
Ferdigstillelse ultimo 2019.
Drammen Stasjon Kontor (100 %):
Næring: Kontorbygg på ca. 13.000 kvm over ti etasjer,
beliggende rett ved Drammen stasjon. Bygget oppføres etter
passivhus-standard og energiklasse A. Produksjonen er godt i
gang, og bygget planlegges ferdigstilt i 2020. Leieavtaler signert
med Statens Vegvesen, KPMG og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

I tillegg kjøper utviklingsprosjektene ressurstimer fra Bane NOR SF
etter behov. Det jobbes aktivt med helse, miljø og sikkerhet både
innad i egen organisasjon og ut mot selskapets
samarbeidspartnere. Helse, miljø og sikkerhet er faste
agendapunkter i møter og følges aktivt opp gjennom kontroller
og revisjoner.
I 1. tertial 2019 er det ikke registrert skader som har ført til fravær
hos noen av entreprenørene som har arbeidet på Bane NOR
Eiendoms egne prosjekter. Det er heller ikke registrert skader som
har ført til fravær blant ansatte i Bane NOR SF omfattet av avtalen
om leveranse av personell til selskapet.
Som byggherre bidrar Bane NOR Eiendom AS til en sterk HMSkultur i bransjen gjennom:
Tydelig kravspesifikasjon og kontraktkrav til leverandørens 
sikkerhetsarbeid
Systematisk oppfølging gjennom rapportering og
byggherremøter
Deltagelse i oppfølging og gransking av eventuelle uønskede
hendelser.
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Bane NOR Eiendom AS jobber kontinuerlig med å ivareta sitt
ansvar som huseier, i henhold til interkontrollområdene. Selskapet
driver oppfølging og opplæring av leietagere. Dette omfatter
brannøvelser, el-kontroller, legionellaoppfølging, o.l.
Selskapet har sterkt søkelys på sikkerhet og har iverksatt systemer
og verktøy for hendelses- og krisehåndtering, inkludert
samhandling og koordinering med eksterne aktører. Sikkerhet for
publikum på kollektivknutepunkter blir vektlagt. Det er iverksatt
tiltak ved situasjonsbetinget økt risiko og på særlig utsatte
stasjoner. Det er gjort risikovurderinger av alle eiendommer som
er særskilt viktige for sikkerhet, kontinuitet og kvalitet i
gjennomføring av Bane NORs samfunnsoppdrag. Det
gjennomføres periodiske revurderinger for å sikre at Bane NOR
Eiendom AS er årvåken og fleksibel i møte med endrede 
utfordringer i samfunnet.
Samfunnsansvar
Bane NOR Eiendom AS skal gjennom sin miljøstrategi bidra til et
klimanøytralt samfunn. Selskapet skal legge til rette for økt
kollektivtransport ved å skape attraktive og velfungerende
kollektivknutepunkt. Selskapet utvikler bærekraftige bygninger
med BREEAM-NOR-klassifisering og har satt strenge miljøkrav i sin 
forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse.
Bane NOR Eiendom AS gjennomfører mange miljøtiltak og bidrar
aktivt i utforming og etterlevelse av miljøstandarder i
eiendomsbransjen.

Oslo er valgt til «Europas miljøhovedstad 2019», og Bane NOR er
en av Oslo kommunes samarbeidspartnere knyttet til dette. Bane
NORs bidrag i hovedprogrammet er å arrangere «Åpen
jernbanedag» på Oslo S 31. august. 2019 er også besluttet å være
Bane NORs eget miljøår.
Viktige milepæler for 1. tertial 2019:
Miljøbygget og det nye hovedkontoret til Bane NOR,
Schweigaardsgate 33, ble ferdigstilt. Dette er et BREEAM-NOR
Excellent-bygg, der det blant annet hvert år vil bli produsert ca.
100 000 kWh i solcelle-paneler på fasaden.
Omlegging fra ventilasjonsoppvarming til oppvarming med
luftporter (aerotempere) har gitt Grorud verksted en jevnere
temperatur og redusert energiforbruk. I 1. tertial er
fjernvarmeforbruket redusert med 750 000 kWh, sammenlignet 
med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang i 
energiforbruk til oppvarming på 25 %.
Bane NOR Eiendom AS måler løpende energiforbruket i sin
eiendomsportefølje og rapporterer dette hvert tertial. Per
utgangen av april 2019 var energiforbruket [2] per kvadratmeter
redusert med 3,2 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor 
(1 tertial), se graf under.
Bane NOR Eiendom AS eier de aller fleste jernbanestasjonene i 
Norge. Flere av disse er verneverdige, og Bane NOR Eiendom AS
bruker betydelige midler hvert år på vedlikehold. Dette skjer
gjennom et systematisk arbeid hvor nærmere 90 % av alt

Energiforbruk eiendomsportefølje 1. tertial

40

120

35

100

30

kWh/kvm

20

60

15

40

10
20

5
0

0
Januar

Februar

Mars

April

1. tertial 2019

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Energiforbruk kWh/m2 (temperaturjustert) per måned 2018

Energiforbruk kWh/m2 (temperaturjustert) per måned 2019

Akkumulert energiforbruk GWh (temperaturjustert) 2018

Akkumulert energiforbruk GWh (temperaturjustert) 2019

[2] Temperaturkorrigeringen er gjort ved bruk av graddagstall
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vedlikehold følger flerårige planer. 
Bane NOR Eiendom AS har et profesjonelt fagmiljø med ledende
kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. Selskapet
bidrar til en sunn og etisk byggenæring på følgende måte:
Bane NOR Eiendom AS stiller klare kvalifikasjonskrav til sine 
leverandører. Leverandøren skal være en lovlig etablert
virksomhet (primært aksjeselskap) med tilfredsstillende
økonomisk soliditet, kvalitetssystem, og kompetanse.
Dessuten må leverandøren:
- skriftlig akseptere Bane NORs etiske krav til
forretningspartnere
- undertegne på en fullmakt som gir
skattemyndighetene rett til å utlevere skatteopplysninger (gjelder
i hovedsak tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter)
- undertegne en egenerklæring om å følge Bane NORs
sikkerhetspolitikk og målsetting
Ved anskaffelser undertegner de involverte i anskaffelsen på et
eget habilitetsskjema for hver anskaffelse og kontraktsoppfølging
I fremtidige vedlikeholdsprosjekter vil Bane NOR Eiendom AS
benytte HMSREG, et informasjonssystem som er utviklet for å
motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Sarpsborg stasjon

Drift
Drift av eiendommene har forløpt som planlagt. Innen drift og
vedlikehold har aktiviteten økt, sammenlignet med samme
periode i fjor. Ledigheten i eiendomsmassen var 6,0 % ved 
utgangen av april 2019 (5,1 % per utgangen av 2018).
Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på kontraktene er 6,6 år
(6,4 år per utgangen av 2018).

på Kvaleberg i Stavanger. Verkstedet er under bygging og skal
stå klart til Go-Ahead starter opp sin virksomhet i Norge 15.
desember 2019. Verkstedet har en total investering på ca. 300
MNOK og blir 3.000 kvm. stort med gode tidsmessige fasiliteter
både for tog og medarbeidere.
Doblet eierandel til 50 % i Oslo S Parkering AS:
Bane NOR Eiendom AS og Eiendomsspar har kjøpt Oslo S
Parkering AS, gjennom et nyopprettet 50/50 eiet selskap. Bane
NOR Eiendom AS eide allerede 25 % av Oslo S Parkering AS,
men har etter oppkjøpet økt sin eierandel til 50 %. Oslo S
Parkering eier parkeringshus ved Oslo Sentralstasjon og Asker
togstasjon. Transaksjonen priser brutto eiendomsverdi til ca. 1
milliard kroner.
Oslo Sentralstasjon er Norges mest trafikkerte 
kollektivknutepunkt med ca. 150.000 besøkende daglig. Ved
Oslo S har Oslo S Parkering AS 619 p-plasser, hovedsakelig
lokalisert i parkeringshus under bakken. Asker togstasjon har i
overkant av 10.000 av- og påstigninger per dag, og behovet for
pendlerparkering er ventet å øke i årene som kommer.
Parkeringshuset i Asker har 546 p-plasser.
Åpning av kvartalet Kammerherreløkka (Porsgrunn):
Torsdag 25. april inviterte Comfort Hotel Porsgrunn, R8, Bane
NOR Eiendom AS, Burglar og The Juicery 230 gjester til offisiell
åpning av det nye kvartalet på Kammerherreløkka.
Kammerherreløkka har i flere tiår vært Porsgrunns viktigste 
knutepunkt. Nå har kvartalet fått nytt hotell, næringsbygg,
spisesteder og parkeringshus - rett ved stasjonen.
Prinsippavtale for utvikling av Filipstad signert:
Etter mange års forarbeid og forhandlinger er grunneierne Bane
NOR Eiendom AS, Oslo Havn og Statens vegvesen enige med
Oslo kommune om prinsippene for utviklingen av Filipstad.
Prinsippavtalen avklarer forutsetningene for hvordan
infrastrukturkostnadene knyttet til utbygging av Filipstadområdet, skal fordeles mellom partene. Totalt skal de tre
grunneierne bidra med 2,5 milliarder kroner til dekning av
infrastrukturkostnader som blant annet vil gå til etablering av
byrom, lokk over E18 og annen felles infrastruktur. Det vil ta
noen år før Bane NOR Eiendom AS kan utvikle sine
eiendommer i området, men premissene er nå på plass.

Noen høydepunkter fra årets første måneder:
Signert ti års leiekontrakt med Go Ahead på Kvaleberg verksted
(Stavanger):
Avtalen innebærer at alle tog som Go-Ahead skal benytte i sin
norske virksomhet, vil bli vedlikeholdt ved det nye verkstedet
Bane NOR Eiendom AS
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Delårsregnskapet

Styret og administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS
bekrefter så langt de kjenner til at delårsregnskapet per 1. tertial
2019 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, at opplysningene i regnskapet gir et korrekt bilde av
konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat, samt at 
delårsberetningen gir en riktig fremstilling av utviklingen og
resultatet til selskapet. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a
bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.
Resultat
Totale leieinntekter utgjorde i 1. tertial 2019, 260 MNOK (235). Av
dette er 61 MNOK relatert til verksteder, 122 MNOK relatert til
stasjoner og 77 MNOK relatert til jernbaneeiendom og øvrige
eiendommer.
Driftsresultatet er på 350 MNOK (102), hvorav bidrag fra
felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap utgjorde
160 MNOK (0 MNOK) og resultat før skattekostnad 327 MNOK
(94). Salgsgevinster bidro med 87 MNOK (5 MNOK), der
byggherregevinst fra salget av Schweigaardsgate 33 utgjorde den
største andelen med 71 MNOK, mens salget av en mindre bygård
på Hollenderkvartalet utgjorde 17 MNOK.
Driftskostnader knyttet til eiendommer og prosjekter utgjør 76
MNOK (45). Hovedårsaken til de økte driftskostnadene, er at
vedlikeholds-aktivitetene har økt betydelig sammenlignet med i
fjor. Da kom selskapet pga. budsjettforsinkelser sent i gang med 
vedlikeholdsprogrammet. Driftskostnadene har også økt noe som
følge av at eiendomsporteføljen har vokst, og delvis som følge av
periodisert oppstart av ulike driftstiltak.
Ingen nedskrivninger av anleggsmidler ble bokført i 1 tertial.
Avskrivninger utgjorde 68 MNOK (68 MNOK), som er på nivå med
fjoråret. 

Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde for 1 tertial
2019 -12 MNOK (-250), kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
utgjorde +1.339 MNOK (-329) og kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter utgjorde -1.441 MNOK (+250). Årsaken til 
de relativt store svingningene i kontantstrømmen, med positive
investeringsaktiviteter og store utbetalinger under
finansieringsaktiviteter, skyldes oppgjør fra salget av 
Schweigaardsgate 33 og påfølgende nedbetaling av gjeld.
Det ble i 1. tertial 2019 betalt 30 MNOK i skatt (0), mens betalte
renter utgjorde 37 MNOK (67).
Balanse og likviditet
Per utgangen av april 2019 var bokført totalkapital 7.496 MNOK,
hvorav egenkapitalen utgjorde 2.484 MNOK (33 % av totalkapital).
Overlevering av Schweigaards gate 33 til kjøper ble gjennomført
1. februar 2019. Utover dette har eiendomsporteføljen vært
forholdsvis stabil i 1. tertial. Overskuddslikviditet fra salget
muliggjorde en ekstraordinær nedbetaling av bankgjeld i februar.
Netto rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av april 4.656
MNOK. Langsiktig bankgjeld fra banksyndikatet var ved utgangen
av 1. tertial ferdig refinansiert. Ved utgangen av april var 2.900 
MNOK av den langsiktige gjelden finansiert i obligasjonsmarkedet 
og 350 MNOK finansiert i bankmarkedet. Kortsiktig gjeld besto i 
hovedsak av sertifikatlån med en samlet portefølje på 1.200 
MNOK. I tillegg er det trukket 206 MNOK på driftskreditten som
inngår i kortsiktig rentebærende gjeld.
Forfallsstruktur finansiering per 30. april 2019 er vist under.
Forfallstruktur, Bane NOR Eiendom AS
3 500
3 000
2 500
MNOK

Bane NOR Eiendom AS har som oppdrag å styrke det økonomiske
grunnlaget for Bane NOR-konsernet gjennom utvikling,
forvaltning og omsetning av fast eiendom. Virksomheten eier
eiendom langs hele jernbanenettet i Norge, hvorav mye er
beliggende ved kollektivknutepunkter i byer og tettsteder.

2 000
1 500
1 000
500
0

Underliggende inntjening i FKV/TS var god i 1. tertial. Totalt
bidrag var 160 MNOK (0 MNOK), hvorav Oslo S Utvikling bidro
med 143 MNOK og Grefsen Utvikling med 17 MNOK.
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Sertifikatlån

2021

2022

Obligasjonslån

2023

Kredittfasilitet

2024

2025

Langsiktig banklån

Tilgjengelig likviditetsreserve utgjorde 1.594 MNOK per 30. april
2019. Ubenyttede kommiterte kredittfasiliteter utgjorde 1.500
MNOK på selskapets "Revolving Credit Facility" fra lånesyndikatet
og 94 MNOK gjenstående på driftskreditten under konsernkontostrukturen.
Risikoforhold
Bane NOR Eiendom AS er gjennom sin virksomhet eksponert for
ulike risikofaktorer relatert til utvikling, utleie og forvaltning av
jernbaneeiendom, næringsbygg og boliger.
De primære risikokildene kan kategoriseres som:
Operasjonell risiko:
- Økonomiske misligheter
- Tap av omdømme
- Terrorhandlinger
- Rammebetingelser knyttet til forvaltning og drift
Finansiell risiko:
- Markedsrisiko
- Renterisiko
- Kredittrisiko
- Likviditetsrisiko
Bane NOR Eiendom AS har som mål å opprettholde en moderat
risikoprofil, og å ha en så høy kvalitet i sin risikooppfølging at 
ingen enkelthendelser skal kunne skade selskapets omdømme
eller finansielle stilling i alvorlig grad. Risikostyringen i selskapet 
skal støtte opp under strategisk utvikling og måloppnåelse, og
videre sikre operasjonell og finansiell stabilitet. Dette skal oppnås 
gjennom høy bevissthet og forståelse av hvilke risikoer som driver
inntjeningen, og tilstrebe en best mulig kapitalstyring innenfor
vedtatt strategi.

Styret i Bane NOR Eiendom AS prioriterer kontinuerlig
risikostyring og har etablert rutiner og kontrollsystemer for å
begrense selskapets eksponeringer til et akseptabelt nivå. For
ytterligere informasjon rundt Bane NOR Eiendom AS’ finansielle 
risikostyring henvises det til årsregnskapet.

Aksjonærforhold
Som følge av Jernbanereformen ble Bane NOR Eiendom AS
(tidligere ROM Eiendom AS) fisjonert ut av NSB-konsern og 
overdratt til Bane NOR SF. Etter fisjonen eier Bane NOR SF 100 % 
av aksjene i selskapet. Det er ingen planer om ytterligere endring
i Bane NOR Eiendom AS’ eierforhold.
Regnskapet til Bane NOR Eiendom konsernet består av
morselskapet Bane NOR Eiendom AS med heleide
datterselskaper. Investeringer i FKV/TS konsolideres etter
egenkapitalmetoden. Selskapet har hovedkontor i Oslo og driver
eiendomsutvikling og forvaltning i hele Norge.
Fremtidsutsikter
Markedet for kontor- og handelslokaler har hatt en positiv
utvikling gjennom 2018 og inn i 1. tertial 2019. Det forventes at
denne tendensen vil fortsette videre på kort til mellomlang sikt.
Dette gjelder særlig for Oslo sentrum. Her er ledigheten lav,
samtidig som antall prosjekter som ferdigstilles, er på et historisk
lavt nivå.
Bane NOR Eiendom AS erfarer at det har vært gunstige
finansieringsbetingelser for nye utviklingsprosjekter gjennom 
2018 og inn i 2019. Det er i tiden framover forventet fortsatt lave
renter. Det er liten forskjell i pris mellom flytende rente og tiårig 
fast rente ved inngangen til 2. tertial 2019. Dette indikerer en
forventning om stabilt lave renter og moderat økonomisk
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RESULTATREGNSKAP - KONSERN

01.01. - 30.04
2019

Leieinntekt

01.01. - 31.12.
2018

260,2

Annen driftsinntekt

2018
235,0

739,4

44,0

37,0

125,0

(76,1)

(45,0)

(310,5)

228,1

227,0

553,9

87,0

5,0

1 174,3

Avskrivning og nedskrivninger av varige driftsmidler

(67,7)

(68,0)

Lønn og annen driftskostnad 1)

(58,0)

(62,0)

Driftsresultat ekskl. resultatandel fra FKV/TS

189,4

102,0

Driftskostnad eiendom

3)

Brutto driftsresultat
Salgsgevinster 2)

Periodens resultatandel fra FKV/TS

160,4

-

Driftsresultat

349,8

102,0

Netto finanskostnad

(23,1)

Ordinært resultat før skattekostnad

326,7

94,0

Skattekostnad på ordinært resultat

(36,6)

(19,8)

Periodens resultat

290,2

74,2

(8,0)

(276,8)
(200,0)
1 251,4
258,8
1 510,2
(85,6)
1 424,6
(60,0)
1 364,5

1)

Mgmt fee fra Bane NOR SF tilsvarer tjenesteleveransen som hovedsakelig er knyttet til ressursbruk. Fullt år 2018 inkluderer avregning
fra 2017 som utgjør en merkostnad på 14 MNOK.
2)

Salgsgevinster inkluderer byggeherregevinster fra 100% eide eiendomsprosjekter tilsvarende 71 MNOK (T1 2019), 0 MNOK (T1 2018)
og 1034 MNOK (2018)
3)

Driftskostnad eiendom inkluderer løpende drift og vedlikehold samt eierkost tilknyttet ledige arealer

KONTANTSTRØMOPPSTILLING - KONSERN

01.01. - 30.04
2019

EBITDA

01.01. - 31.12.
2018

2018
257,1

170,0

1 528,2

(202,3)

(353,0)

(1 108,5)

54,8

(183,0)

419,7

Betalte renter

(36,5)

(67,1)

(122,2)

Periodens betalte skatter

(29,7)

-

(11,5)

Tidsavgrensningsposter m.v.
Kontantstrøm fra drift før betalte renter og skatter

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

(25,1)

(250,1)

272,4

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

1 338,5

(329,3)

(589,0)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(1 441,9)

250,5

102,8

Netto økning/(reduksjon) i bankinnskudd

(114,9)

(329,0)

(213,8)

Beholdning av bankinnskudd ved periodens start

115,2

329,0

329,0

Beholdning av bankinnskudd ved periodens slutt

0,3

0,0

115,2

Ubenyttede, langsiktige kredittrammer

1 626,0

1 203,0

1 800,0

Sum likviditetsreserver

1 626,3

1 203,0

1 915,2

140,0

7,0

281,8

Utbytte fra felleskontrollert virksomhet (inkludert i
kontantstrøm fra investeringsaktiviter)
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BALANSE - KONSERN

30.04.

EIENDELER

2019

31.12.
2018

2018

Utsatt Skattefordel

-

-

Varige driftsmidler

112,7

131,9

119,6

Investeringseiendom

6,8

4 534,4

4 677,0

4 454,6

Investering i DS, FKV og TS 4)

667,2

505,7

683,3

Øvrige anleggsmidler 5)

181,5

132,2

67,9

Sum anleggsmidler

5 495,8

5 446,9

5 332,1

Utviklingseiendom for under utvikling for salg

1 675,8

1 199,1

1 953,3

303,0

366,9

1 410,5

21,3

24,6

11,4

Kundefordringer og andre fordringer
Finansielle instrumenter til virkelig verdi
Kontanter og kontantekvivalenter

4)

0,3

2,1

115,2

Sum omløpsmidler

2 000,4

1 592,7

3 490,4

SUM EIENDELER

7 496,2

7 039,6

8 822,5

EGEN KAPITAL OG GJELD
Aksjekapital

209,0

209,0

209,0

Annen egenkapital

2 275,7

605,7

1 975,1

Sum egenkapital

2 484,7

814,7

2 184,1

Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum ikke-rentebærende langsiktig gjeld

32,2
-

16,2

-

33,3

-

32,2

49,4

Langsiktig rentebærende gjeld

3 250,0

5 612,2

3 150,0

Kortsiktig rentebærende gjeld 4)

1 406,3

272,0

2 915,3

323,0

291,3

573,1

Sum kortsiktig gjeld

1 729,3

563,3

3 488,4

Sum gjeld

5 011,5

6 224,9

6 638,4

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 496,2

7 039,6

8 822,5

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

-

4)

Datterselskapers (DS) finansiering av boligprosjekter som belastes konsernets cashpool behandles ikke som kortsiktig gjeld med mindre
konsernet totalt belaster kassakreditten.
5)

Øvrige anleggsmidler bstår i all hovedsak av utlån til FKV og TS

Bane NOR Eiendom AS

1. tertial 2019

9

1. tertial 2019

Bane NOR Eiendom AS

