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Hovedpunkter for 2017 

• NGAAP driftsinntekter NOK 1 128 millioner (787) 

• NGAAP EBITDA NOK 207 millioner (130) 

• Driftsinntekter NOK 883 millioner (691) 

• EBITDA NOK 108 millioner (75) 

• 160 enheter solgt (146) med en omsetningsverdi på 1 390 millioner ( 976) 

• Ferdigstilte 126 enheter (113) og overlevert 125 enheter (113) 

• Totalt 260 (259) enheter under bygging ved årsslutt, hvorav 87% er solgt (82), med en 

samlet salgsverdi på NOK 1 697 millioner (1 352)  

• 91% av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt 

(Tall i parentes er for tilsvarende periode i fjor) 
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Segmentrapportering:

Driftsinntekter 1 127 959 787 167

EBITDA 207 105 129 609

EBITDA-margin 18 % 16 %

Prosjekt-margin 23 % 20 %

IFRS rapportering:

Driftsinntekter 883 036 691 497

EBITDA 107 634 75 313

Resultat før skatt 95 131 38 338

EK-grad 24 % 28 %

Nøkkeltall:

Antall  solgte enheter 160 146

Antall  enheter under bygging 260 259

Antall  overleverte enheter 125 113

Antall  ferdigstilte enheter 126 113
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Eierstyring og selskapsledelse i 

Solon Eiendom ASA 

INTRODUKSJON 

Solon Eiendom ASA («Selskapet») har implementert 

prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er 

utformet med den hensikt å bidra til langsiktig 

verdiskapning og lønnsomhet. 

De etablerte prinsipper for eierskapsstyring og 

selskapsledelse i Solon Eiendom ASA skal til enhver tid 

holde en høy standard. Selskapet implementerer de til 

enhver tid gjeldende anbefalingene fastsatt av «Norsk 

utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)». Dette 

dokumentet gir en oversikt over hvordan Solon Eiendom 

ASA arbeider for å være i overensstemmelse med disse 

anbefalingene. 

 

1. Redegjørelse for eierskapsstyring og 

selskapsledelse 

Solon Eiendom ASA har utarbeidet og implementert 

prinsipper for eierskapsstyring og selskapsledelse med 

sikte på å fremstå som troverdige og transparente i all 

kommunikasjon og for å bidra til langsiktig 

verdiskapning og lønnsomhet. Disse prinsippene 

inneholder både etiske- og øvrige retningslinjer fastsatt 

i henhold til gjeldende lovverk og regulatoriske krav i 

samråd med Selskaps verdigrunnlag. Det er etablert en 

klar ansvarsfordeling mellom eiere, Selskapets Styre og 

Selskapets Ledelse. Det vil til enhver tid være Selskapets 

Styre som bærer det overordnede ansvaret for at de 

etablerte prinsippene for eierskapsstyring og 

selskapsledelse overholdes.  

2. Virksomhet 

Virksomheten i Solon Eiendom ASA fremgår av 

Selskapets vedtekter. Vedtektene er tilgjengelige på 

Selskapets hjemmeside www.soloneiendom.no. 

Selskapets vedtektsfestede formål er som følger: 

Selskapets formål er å investere i og utvikle fest 

eiendom og/eller rettigheter innen bioteknologi 

og legemidler, investere i andre selskaper og 

deltagelse i andre virksomheter, samt hva som 

hermed står i forbindelse. 

Selskapets Styre fastsetter Selskapets strategi og 

målsettinger innenfor de avgrensningene som fremgår 

av vedtektene. Solon Eiendom ASA publiserer 

informasjon om strategi og målsettinger i Selskapets 

årsrapport.   

3. Selskapskapital og utbytte 

“Utbyttet skal reflektere trenden i inntjening fra 

operasjonelle aktiviteter over tid. Målsettingen er å 

allokere ressursene i Selskapet slik at aksjonærene 

oppnår en gevinst både i form av utbytte samt en økning 

av aksjenes verdi. På denne måten skal Selskapet 

fremstå som en attraktiv og konkurransedyktig 

investering ved sammenligning med andre lignende 

investeringsalternativer. Over tid er Selskapets 

målsetting å opprettholde et utbytte tilsvarende 50 

prosent av Selskapets konsoliderte resultat etter skatt.»  

Den 9. mars 2018 ble det av Selskapets aksjonærer 

besluttet å tildele Styret en generell fullmakt til å 

utstede nye aksjer tilsvarende inntil 10 % av den 

utstedte aksjekapitalen. Fullmakten skal gjelde til 

ordinær generalforsamling i 2019, dog senest til 30.juni 

2019. Fullmakten er ikke i henhold til anbefalingene fra 

«NUES».  Imidlertid er det av Selskapet vurdert som 

riktig å tildele Styret en slik fullmakt for å sikre en 

tilstrekkelig grad av fleksibilitet.  

4. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner 

med nærstående 

 

Likebehandling av aksjonærer 

Solon Eiendom ASA har én aksjeklasse med tilhørende 

likeverdige stemmerettigheter. Selskapets vedtekter 

inneholder ingen begrensninger for 

stemmerettighetene knyttet til aksjene. Selskapet 

legger vekt på å likebehandle alle aksjonærer, både hva 

gjelder informasjon, rett til medbestemmelse og 

innflytelse samt preferanserett til deltakelse i 

eventuelle kapitalforhøyelser. 

Ethvert avvik fra prinsippet om likebehandling eller 

preferanserett til deltakelse i eventuelle 

kapitalforhøyelser skal være velbegrunnet og skal 

offentliggjøres i børsmelding. Det skal foreligge spesielt 

god grunn til det eventuelle avviket og avgjørelsen skal 

sees å være i Selskapets og det kollektive 

aksjonærfelleskapets beste interesse.  

Transaksjoner med nærstående 

Solon Eiendom ASA skal være transparente og 

varsomme i forbindelse med investeringer, avtaler og 

transaksjoner som kan oppfattes som uheldige mellom 

Selskapet, en aksjonær, et medlem av Selskapet Styre, 

en ledende ansatt eller en nærstående part til en av de 

nevnte. For å sikre at ethvert tvilstilfelle håndteres 

korrekt, og for å opprettholde Selskapets gode rykte, er 

det etablert retningslinjer for samhandling mellom de 
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nevnte parter. Disse retningslinjene er gjort kjent i 

instruks til Selskapets Styre og Ledelse, i instruks knyttet 

til risikohåndtering og internkontroll i tillegg til at de er 

gjort kjent i Selskapets etiske retningslinjer. 

I de tilfeller Solon Eiendom ASA skal inngå avtaler som 

ikke er av uvesentlig art eller ved transaksjoner med 

nærstående skal disse kun gjennomføres på 

markedsmessige betingelser og basert på verdsettelser 

utført av en uavhengig tredjepart.  

5. Fri omsettelighet 

Solon Eiendom ASA har ingen vedtektsfestede 

begrensninger knyttet til hverken eierskap eller 

omsetning av Selskapets aksjer. 

6. Generalforsamling 

Solon Eiendom ASA skal tilrettelegge slik at Selskapets 

aksjonærer kan utøve sitt eierskap gjennom deltakelse i 

Selskapets Generalforsamling. Selskapets 

Generalforsamling skal være et effektivt forum for både 

Selskapets aksjonærer og Styre. Generalforsamlingen er 

Selskapets høyeste myndighet. Styrets leder, daglig 

leder, lederen av nominasjonskomitéen og Selskapets 

Revisor skal alle være tilstede på Generalforsamlingen. 

Selskapet skal tilrettelegge slik at så mange aksjonærer 

som mulig kan delta på Generalforsamlingen hvilket 

blant annet innebærer å sørge for at både innkallingen, 

agendaen, tilhørende saksdokumenter og 

anbefalingene fra Nominasjonskomitéen utstedes til 

aksjonærene, samt gjøres tilgjengelige på 

www.soloneiendom.no, senest 21 dager før avholdelse.  

Agendaen og saksdokumentene skal inneholde all 

nødvendig informasjon som aksjonærene måtte trenge 

for å sette seg inn i sakene som skal behandles under 

Generalforsamlingen. 

Påmelding til Generalforsamlingen skal skje innenfor 

den tidsfristen som er fastsatt i innkallingen. Fristen skal 

settes så nær datoen for Generalforsamlingen som 

mulig. Aksjonærer som ikke har anledning til å delta 

personlig er velkommen og oppfordres til å avgi sin 

stemme ved fullmakt. Det tilrettelegges for at slik 

fullmakt kan avgis og godkjennes for hver individuell sak 

på agendaen. Innkallingen til Generalforsamlingen skal 

inkludere fullmaktsskjema samt informasjon knyttet til 

stemmegivning ved fullmakt.  

Generalforsamlingen skal åpnes av Styrets Leder, som 

videre skal tilrettelegge for at det velges en møteleder 

av Generalforsamlingen. Ved uenighet omkring valget 

av møteleder skal forslag til en uavhengig møteleder 

være forberedt.  

Generalforsamlingen skal godkjenne Selskapets 

årsregnskaper, årsrapport, samt Styrets årsberetning 

om avlønning og øvrig kompensasjon av Selskapets 

Ledende ansatte. Generalforsamlingen skal utover dette 

velge Nominasjonskomitéen og hvem som skal være 

Leder av Nominasjonskomitéen. Videre skal 

Generalforsamlingen adressere alle øvrige saker som 

står på agendaen i henhold til gjeldende rett eller 

Selskapets vedtekter. 

Et referat fra Generalforsamlingen skal gjøres 

tilgjengelig på Selskapets nettside så snart som mulig og 

ikke senere enn 15 dager etter at Generalforsamlingen 

er avholdt. 

7. Nominasjonskomitéen 

Solon Eiendom ASA har vedtektsfestet at Selskapet skal 

ha en nominasjonskomité. Generalforsamlingen har 

utarbeidet retningslinjer og instrukser for 

nominasjonskomitéens arbeid og oppgaver. 

Komitéen skal bestå av to til tre medlemmer. Flertallet 

av komitéens medlemmer skal være uavhengige av 

Selskapets Styre og Ledelse. Komitéens sammensetning 

skal ivareta aksjonærfelleskapets interesser. Både 

nominasjonskomitéen og komitéens leder skal velges av 

Generalforsamlingen for en periode på to år av gangen.  

Nominasjonskomitéens oppgaver er å foreslå 

kandidater ved valg av medlemmer til Selskapets Styre 

samt å gi anbefaling til honorarer for disse. 

Anbefalingene fremmet av komitéen skal være 

begrunnet og inneholde informasjon om kandidatene 

og en evaluering av kandidatenes uavhengighet og 

egnethet. Beslutning om de nominerte kandidatene skal 

forankres i samråd med Selskapets største aksjonærer 

og videre være i samsvar med ethvert krav betinget 

gjennom gjeldende rett. 

8. Bedriftsforsamling  

Solon Eiendom ASA har på bakgrunn av Selskapets 

størrelse ingen Bedriftsforsamling. 

 

9. Styrets sammensetning og uavhengighet 

Solon Eiendom ASA har ingen representanter fra de 

ansatte i Styret på bakgrunn av antall ansatte i 

Selskapet. Selskapets Styre skal i henhold til vedtektene 

bestå av tre til syv medlemmer. Styrets medlemmer 

velges av Generalforsamlingen for en periode på to år av 

gangen. 

Selskapet tilsikter å ha et diversifisert Styre som 

representerer all den nødvendige kompetanse og 

ekspertise i henhold til Selskapets behov.  
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For å sikre Styrets uavhengighet skal majoriteten av 

medlemmene til enhver tid være uavhengige fra 

Selskapets Ledelse, dets konkurrenter og dets primære 

samarbeidspartnere. Videre skal minst to av 

styremedlemmene velges uavhengig av Selskapets 

største aksjonærer. Detaljerte retningslinjer som 

regulerer Styrets uavhengighet er fastsatt i 

Styreinstruksen. En oversikt over Styrets medlemmer 

publiseres i notene til Selskapets årsrapport. 

10. Styrets arbeid 

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen 

av Solon Eiendom ASA. Dette omfatter å føre tilsyn med 

Selskapets ledelse og utførelsen av Selskapets daglige 

drift. Den daglige driften skal utføres av en som sikrer 

interessene til både aksjonærene, de ansatte, kreditorer 

og berørte tredjeparter. Selskapets Styre skal sikre at 

forvaltningen av selskapet er organisert forsvarlig, at 

den er i overenstemmelse med all gjeldende rett og at 

det føres tilstrekkelig kontroll med alle Selskapets 

aktiviteter. Styret skal iverksette og implementere 

strategisk arbeid i henhold til de forretningsmessige og 

etiske visjoner og verdier som ligger til grunn for driften 

i Solon Eiendom. Særlig vesentlige saker eller saker av 

en uvanlig art skal behandles av styret. Det er Styrets 

ansvar å sikre at de beslutninger som fattes av 

Generalforsamlingen blir implementert. Styret står 

ansvarlig for etablering av rutiner for risikostyring og 

internkontroll, særlig med hensyn til finansiell 

rapportering og regulatoriske hensyn til Oslo Børs. 

Styret ansetter Daglig Leder og utformer instrukser, 

autorisasjoner og fullmakter samt betingelser ved 

ansettelse av Daglig Leder.   

STYREINSTRUKS 

Styret har vedtatt en styreinstruks som fastsetter 

retningslinjer og gir regler for Styrets arbeid og 

saksbehandling. Hvert år, eller ved behov, skal det 

foretas en evaluering av styreinstruksen, styrets arbeid 

og dets kompetanse. Resultatene fra denne 

egenvurderingen skal gjøres tilgjengelige for 

Nominasjonskomitéen. Styreinstruksen skal regulere og 

fastsette ansvarsområdene, arbeidsoppgavene og 

ansvarsfordelingen mellom Styret og Daglig Leder. 

Styrets Leder står ansvarlig for at Styrets arbeid foregår 

på en effektiv og korrekt måte.  

INSTRUKS TIL DAGLIG LEDER 

Styret har vedtatt en instruks til Daglig Leder som 

regulerer Daglig Leders autoritet, ansvarsområder og 

fullmakter samt rolledelingen mellom Styret og Daglig 

Leder. Daglig Leder i Solon Eiendom ASA er ansvarlig for 

den operative driften i Selskapet. Daglig Leder er 

ansvarlig for å påse at Selskapets regnskaper er i 

overensstemmelse med gjeldende rett og annen 

relevant lovgivning og at Selskapets drift og eiendeler 

forvaltes i henhold til Selskapets verdier og 

retningslinjer. Daglig Leder plikter å holde Styret 

løpende orientert om Selskapets finansielle stilling, dets 

drift og forvaltning av materielle og immaterielle 

verdier. Daglig Leder plikter å informere Styret i saker av 

stor betydning eller av en uvanlig art og plikter å 

innhente Styrets vurdering av slike saker.  

STYREUTVALG 

Solon Eiendom ASA har utnevnt et revisjonsutvalg med 

den hensikt å fungere som et forberedende og 

rådgivende organ for Styret. Styret har vedtatt en 

instruks som fastsetter revisjonsutvalgets 

arbeidsoppgaver og prosedyrer ved arbeidet. 

Revisjonsutvalget utnevnes av Styret og skal bestå av to 

til tre styremedlemmer. Minst ett av medlemmene skal 

ha erfaring fra utøvelse av finansiell og økonomisk 

styring, regnskap eller revisjon. Utvalget skal føre 

oppsyn og gi anbefalinger til utnevnelse av en Revisor 

uavhengig av Selskapet og skal videre løpende vurdere 

og overvåke Revisors uavhengighet. Revisjonsutvalget 

skal også overvåke Selskapets risikostyring og 

internkontroll av Selskapets finansielle rapportering.  I 

tillegg skal utvalget forberede Styrets kvalitetssikring av 

Selskapets finansielle rapportering.   

11. Risikostyring og internkontroll 

Solon Eiendom ASA har utarbeidet og etablert en 

instruks for risikostyring og internkontroll som 

inkluderer underliggende retningslinjer og prosedyrer 

for særlige spesifikke risikoområder. Instruksen tar 

utgangspunkt i Selskapets strategi, verdigrunnlag og 

etiske retningslinjer og er utarbeidet med den hensikt å 

sikre aksjonærenes investering gjennom effektiv og 

proaktiv risikostyring og internkontroll. Selskapets 

Styreinstruks og instruks til Daglig Leder sammen med 

fullmaktsmatrisen sikrer klare retningslinjer for de 

ansattes fullmakter. Selskapets interne retningslinjer og 

prosedyrer knyttet til risikostyring og internkontroll er 

utformet for å sikre kvaliteten i Selskapets interne- og 

eksterne rapportering i tillegg til å sikre effektivitet i dets 

aktiviteter. Minst en gang i måneden skal Styret motta 

rapport om Selskapets aktiviteter og finansielle 

situasjon. Videre skal det kvartalsvis rapporteres en 

evaluering av risiko i Selskapets prosjekter og øvrige 

deler av virksomheten. Styret skal i tillegg minst en gang 

i året motta en evaluering av Selskapets primære 
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risikoområder samt en statusrapport knyttet til 

internkontroll.  

12. Godtgjørelse til styret 

Godtgjørelsen til Styret i Solon Eiendom ASA skal ikke 

være resultatavhengig. Generalforsamlingen fastsetter 

godtgjørelsen til Styret etter anbefalinger fra 

Nominasjonskomitéen. Styrets medlemmer skal ikke 

omfattes av eventuelle opsjons- eller 

insentivprogrammer etablert av Selskapet.  

13. Godtgjørelse til ledende ansatte 

Det er utarbeidet retningslinjer for godtgjørelse til 

ledende ansatte, disse omtales i notene til årsrapporten 

og skal gjøres tilgjengelige for Generalforsamlingen. 

Både Daglig Leder og øvrige ledende ansatte skal motta 

en godtgjørelse som er konkurransedyktig. Selskapet 

skal tilrettelegge for bonus og opsjonsprogrammer som 

gir incentiver over tid og som sammenstiller de ansattes 

interesser med aksjonærenes.  

14. Informasjon og kommunikasjon 

Solon Eiendom ASA publiserer informasjon i form av års- 

og kvartalsrapporter, investorpresentasjoner, 

pressemeldinger og børsmeldinger i henhold til Oslo 

Børs´ meldingstjenester. Selskapet har etablert egne 

retningslinjer for IR som er tilgjengelige på selskapets 

nettside, www.soloneiendom.no.  

15. Selskapsovertakelse 

Som omtalt i avsnitt 5 har Solon Eiendom ASA ingen 

vedtektsfestede begrensninger knyttet til hverken 

eierskap eller omsetning av Selskapets aksjer. I en 

eventuell oppkjøpssituasjon skal Styret sikre likeverdig 

behandling av alle aksjonærene samt påse at ikke 

Selskapets virksomhet unødig forstyrres i den daglige 

driften. Styret skal søke å bidra til at alle aksjonærer får 

tilstrekkelig tid og tilstrekkelig informasjon for å kunne 

ta stilling til oppkjøpstilbudet. Dersom et oppkjøpstilbud 

mottas av Selskapet skal Styret foreta en evaluering av 

tilbudet og presentere en begrunnet uttalelse inkludert 

en anbefaling til aksjonærene om hvorvidt tilbudet bør 

aksepteres eller ikke. Styret skal innhente bistand fra 

kvalifiserte tredjeparter ved utarbeidelse av sin 

anbefaling. Styret må være aktsomme dersom det 

inngår avtaler med eventuelle tilbudsgivere i 

forhandlinger som fratar øvrige eksterne parter 

muligheten til å legge inn konkurrerende tilbud. Tilbud 

som omfatter hele eller vesentlige deler av Selskapets 

virksomhet bør behandles av Generalforsamlingen. En 

utførlig beskrivelse av hvordan Styret skal forholde seg i 

en oppkjøpssituasjon er fastsatt i Styreinstruksen.   

16. Revisor 

Revisjonskomitéen skal gi sin anbefaling ved valg av 

Revisor til Generalforsamlingen i Solon Eiendom ASA. 

Revisor velges og oppnevnes av Generalforsamlingen.  

Revisor skal innen rimelig tid presentere sin plan for 

arbeidet med revisjonen av Selskapet for 

Revisjonskomitéen. Revisor skal delta i møtene til 

Revisjonskomitéen unntatt etter avtale. Videre skal 

Revisor delta i Styremøter der Selskapets finansielle 

rapportering behandles og godkjennes. I disse møtene 

skal Revisor presentere sitt arbeid i forbindelse med 

revisjonen og gi sin evaluering av Selskapets finansielle 

rapportering og internkontroll. Styret redegjør for 

Revisors godtgjørelse for Generalforsamlingen. Revisor 

bør delta på Generalforsamlingen og gjøre seg 

tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med 

revisjonsarbeidet og sin godtgjørelse. Revisor og Styret 

skal møtes minst én gang i året uten at Selskapets 

Ledelse er tilstede, for å redegjøre for eventuelle saker 

der det har oppstått uenighet mellom Revisor og 

Selskapets Ledelse. For å sikre Revisors uavhengighet 

har Solon Eiendom ASA implementert retningslinjer for 

Ledelsens bruk av Revisor til andre oppgaver enn 

revisjon. 
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Samfunnsansvar  

1. ETISKE RETNINGSLINJER 

Høy etisk standard 
Solon Eiendom anser det som viktig å utøve en høy etisk 

standard så vel som å opprettholde høy kvalitet i alle 

Selskapets aktiviteter. Standarden skal gjenspeiles i alle 

verdier, oppførsel og holdninger. Som en følge av 

Selskapets ønske om å alltid opprettholde en høy etisk 

standard, ønskes det at enhver som samhandler eller 

kommer i kontakt med Solon Eiendom skal føle seg 

sikker og ivaretatt, enten som kunde, ansatt eller som 

ekstern tredjepart.  På bakgrunn av dette har Solon 

Eiendom etablert etiske retningslinjer som skal sette 

standarden for god, etisk og ansvarlig atferd. De etiske 

retningslinjene i Solon Eiendom skal sammen med 

Selskapets verdier og sosiale ansvar danne grunnlag for 

en sunn forretningskultur i hele virksomheten. Med høy 

etisk standard og en sunn forretningskultur skal Solon 

Eiendom bygge tillitt og skape seg et godt rykte slik at 

både kunder og omgivelser vet at Selskapet er til å stole 

på. Selskapets etiske retningslinjer er å anse som 

toneangivende, men ikke alltid uttømmende. De skal 

fungere som en rettesnor i møte med etiske dilemmaer. 

At det i enkelte kulturer og markeder aksepteres 

handlinger eller atferd som ikke er i henhold til Norsk 

gjeldende rett eller Norske standarder, åpner ikke for å 

fravike de etiske retningslinjene som gjelder i Solon 

Eiendom.   

De etiske retningslinjene i Solon Eiendom gjelder for alle 

Selskapets ansatte, ledere, Styre og enhver annen som 

handler på vegne av Selskapet. Det påhviler Ledelsen i 

Selskapet et ansvar for å sikre at alle er kjent med, 

forstår og handler i tråd med retningslinjene. Ledelsen 

skal videre sørge for at atferd som avviker fra Selskapets 

standard blir tatt tak i og skal selv gå foran som et godt 

eksempel i dette arbeidet. Selskapets ansatte er 

forpliktet til å både lese og gjøre seg kjent med de etiske 

retningslinjene, og må være forberedt på at ethvert 

brudd på disse vil bli møtt med konsekvenser.   

2. Solon Eiendom ASA’s generelle retningslinjer for 
alle ansatte 

Grunnleggende menneskerettigheter 
Solon Eiendom ASA respekterer og handler i tråd med 

de grunnleggende menneskerettighetene. Selskapet 

tolerer ikke trakassering for hverken etnisitet, religion, 

nasjonalitet, seksuell legning, kjønn eller noen annen 

form. Atferd som kan oppfattes som støtende, 

krenkende, truende eller nedverdigende tolereres ikke. 

Solon Eiendom skal ikke gjøre bruk av barnearbeid og 

skal påse at dette også gjelder Selskapets 

samarbeidspartnere. 

Etterprøvbar og ærlig 
Solon Eiendom ASA skal kunne etterprøves i alle deler 

av vår virksomhet og skal løpende sikre at all gjeldende 

rett og alle regulatoriske hensyn oppfylles. Selskapet 

skal overholde sine avtaler og løfter, både skriftlige og 

muntlige. Ansattes atferd skal være etterprøvbar og i 

samsvar med all gjeldende rett og regulatoriske hensyn. 

Løfter og avtaler skal overholdes, både muntlige og 

skriftlige. Selskapets ansatte skal oppføre seg og 

forholde seg til hverandre og deres omgivelser på en 

troverdig og tillitsvekkende måte. De ansatte er 

forpliktet til å overholde gjeldene rett, regulatoriske 

hensyn og Selskapets interne retningslinjer. Videre skal 

de vise, og ta ansvar, og utføre sitt arbeide sikkert og 

samvittighetsfullt. Selskapet skal behandle alle med 

respekt og gå foran med et godt eksempel i møte med 

forretningsforbindelser, kollegaer og andre. Solon 

Eiendom skal aldri forsøke å oppnå fordeler som kan 

oppfattes som upassende, som oppnås på bekostning av 

andre eller som på annen kan komme til å skade 

Selskapets etiske – eller sosiale rykte.  

Arbeidsmiljø og HMS 
Solon Eiendom ASA skal være en profesjonell, positiv og 

inkluderende arbeidsgiver og skal kontinuerlig 

tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. Selskapets ansatte 

skal vise gjensidig respekt for hverandre, for Selskapet 

og for arbeidsplassen. Gjennom samarbeid, tillit og 

respekt skal alle spille hverandre gode og hjelpe 

hverandre til å lykkes. Selskapet har som målsetting å 

opprettholde en åpenhetskultur der vanskelige temaer, 

konflikter og utfordringer håndteres hensynsfullt og 

med respekt for de involverte. Arbeidsmiljøet skal 

tilrettelegge for at de ansatte gis anledning til 

kompetanseheving og faglig utvikling, personlig 

mestring og utfordringer og skal stimulere tilegning av 

ny kunnskap og kompetansedeling med andre. Solon 

Eiendom anser det som avgjørende å opprettholde en 

høy grad av tilfredshet blant de ansatte og vil hele tiden 

arbeide for å ivareta og beskytte de ansattes helse, 

arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Påvirkning av det ytre miljø 
Solon Eiendom ASA er et ansvarlig selskap som tar 

hensyn til sitt ytre miljø i alle deler av virksomheten. 

Miljøhensyn skal vektlegges og eventuelle utfordringer 

skal kartlegges og konsekvens utredes. Dersom 
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Selskapet står ovenfor flere mulige alternativer, skal det 

mest gunstige med hensyn til miljøet velges.  

Korrupsjon 
Solon Eiendom ASA har nulltoleranse for alle former for 

korrupsjon og utilbørlige handlinger. Enhver form for 

ulovlige bestikkelser, gaver eller lignende som er gitt 

med det som formål å søke å oppnå utilbørlige fordeler 

eller å påvirke prosesser skal hverken aksepteres eller 

tilbys. Dette gjelder også tvilstilfeller der en handling, 

gave eller lignende er egnet til å oppfattes som 

utilbørlig. Ethvert forsøk på å nyttiggjøre seg av 

utilbørlige handlinger for å oppnå forretningsmessig og 

/ eller personlig vinning tillates ikke. 

Det skal utvises aktsomhet når det gjelder å gi eller 

motta gaver og særlig i de tilfeller som kan oppfattes å 

avvike fra normal forretningspraksis, moderat 

bevertning og normale sosiale tilstelninger. Gaver, 

tjenester eller fordeler som er egnet til å påvirke en 

aktør sitt arbeid for Selskapet tillates ikke, hverken i 

Norge eller utenlands. Handlinger som er egnet til å 

påvirke beslutningsprosesser eller som tilsynelatende 

kan ha en slik effekt er ikke tillatt.  

Eiendommer og øvrige eiendeler 
Solon Eiendom ASA’s eiendommer og øvrige eiendeler 

skal behandles med tilstrekkelig aktsomhet og på en 

sikker og beskyttende måte som i varetar deres verdi og 

som forhindrer at de kommer til skade. De til enhver tid 

gjeldende retningslinjer relatert til kontroll og sikring av 

Selskapets verdier, eiendommer, datautstyr og 

elektronisk informasjon skal respekteres og overholdes.  

Interessekonflikter mellom selskapet og de ansatte 
Solon Eiendom ASA skal respektere de ansattes private 

og personlige interesser. Imidlertid er det forventet at 

de ansatte er åpne og lojale mot Selskapet og dets 

interesser. Hverken ansatte eller Ledende ansatte skal 

forsøke å oppnå fordeler som er egnet til å skade 

Selskapets økonomiske interesser eller rykte. Det tillates 

ikke at ansatte er engasjert i lønnet arbeid, mottar 

fordeler, holder eierinteresser eller lignende posisjoner 

i forretningsvirksomhet som er egnet til å påvirke den 

ansattes lojalitet til Solon Eiendom ASA eller egnet til å 

påvirke selskapets handlinger til egen fordel. Videre er 

det ikke tillatt å delta i behandlingen av eller forsøke å 

influere avgjørelser når det foreligger omstendigheter 

som kan reise spørsmål ved den ansattes objektivitet 

eller uavhengighet. Dersom en ansatt blir oppmerksom 

på en potensiell interessekonflikt, skal vedkommende 

umiddelbart ta initiativ til en evaluering og varsle Daglig 

Leder. 

Interne fullmakter og kompetanse 
Alle beslutninger skal fattes på riktig nivå, av autoriserte 

medarbeider og i henhold til Selskapets til enhver tid 

gjeldende regelverk. Dette gjelder særlig med hensyn til 

spørsmål som gjelder representasjon og avgjørelser som 

krever fullmakter. Selskapets ansatte skal være kjent 

med hvilke avgjørelser og beslutninger de etter fullmakt 

og stillingsnivå er autorisert til å foreta og hvilke 

restriksjoner som gjelder. En ansatt har kun anledning til 

å forplikte Selskapet på bakgrunn av sin generelle eller 

spesifikke fullmakt. De ansatte skal ha et bevisst forhold 

til egen kompetanse og egne kvalifikasjoner. Ingen 

ansatte skal foreta handlinger eller utføre arbeid som 

går utover vedkommende fullmakter eller kompetanse 

og som er egnet til å påvirke den opplevde eller 

realiserte kvaliteten i leveransene til Solon Eiendom 

ASA.  

Konfidensialitet  
Alle ansatte i Solon Eiendom ASA er forpliktet til å holde 

hemmelig informasjon som de gjennom sitt arbeid blir 

eksponert for og der informasjonen ikke er offentlig 

kjent. Alle ansatte i Solon Eiendom ASA forplikter videre 

å holde hemmelig informasjon og forhindre tilgang til 

informasjon som er egnet til å skade Selskapets kunder, 

dets ansatte, Selskapets virksomhet eller rykte. 

Forpliktelsen skal også sikre og ivareta den enkeltes 

privatliv og integritet. Forpliktelsen til å holde hemmelig 

informasjon gjelder all forretningsmessig informasjon 

samt enhver annen form for informasjon som eksterne 

ikke skal ha tilgang til. Det skal utøves diskresjon og 

varsomhet ved intern håndtering av informasjon og 

informasjon skal ikke deles med kollegaer som ikke selv 

har blitt gitt tilgang enten ved generell eller spesifikk 

fullmakt eller instruks. Også konsulenter og tidligere 

ansatte er forpliktet til å holde hemmelig informasjon 

etter deres engasjement for Selskapet er avsluttet. 

Selskapets ansatte skal sette seg inn i regelverket for 

håndtering av konfidensiell informasjon og forplikter å 

rette seg etter de retningslinjer og prosedyrer som er 

vedtektsfestet av Selskapet. 

Mediekontakt og kommunikasjon med eksterne 
Solon Eiendom ASA skal være et profesjonelt og 

troverdig selskap. Dette skal gjenspeiles i all Selskapets 

kommunikasjon, informasjon til og kontakt med både 

medier og publikum. Mediekontakt og kontakt med 

tredjeparter skal håndteres av Daglig Leder eller Styrets 

Leder, unntatt i tilfeller der ansatte spesifikt er blitt 

tildelt ansvaret for å håndtere slik kommunikasjon. 

Selskapet har etablert egne retningslinjer for IR, disse er 

tilgjengelige på Selskapets nettside; 

www.soloneiendom.no 
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Kontakt med kunder, leverandører, konkurrenter og 
offentlige myndigheter  
Solon Eiendom ASA skal sørge for at all kontakt med 

kunder, leverandører, konkurrenter, offentlige 

myndigheter eller andre gjennomføres med gjensidig 

respekt og utføres på en troverdig måte. Selskapets 

etiske retningslinjer gjelder også for all kommunikasjon 

med kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige 

myndigheter.  

Selskapets kunder skal alltid møtes av respekt og 

forståelse i sin interaksjon med Solon Eiendom. 

Selskapet skal alltid søke å behandle dets kunder i tråd 

med god forretningsskikk og interne retningslinjer. 

Målet skal være å skape en konkurransedyktig 

virksomhet der både kunder og konkurrenter behandles 

på en ærlig og profesjonell måte. Som et ansvarlig 

selskap skal Solon Eiendom alltid imøtegå og bistå 

offentlige myndigheter på en åpen og profesjonell måte.  

Solon Eiendom skal fremme fri konkurranse og aktivt 

bekjempe monopol- og kartellvirksomhet og andre 

former for prissamarbeid eller konkurransevridende 

virksomhet. Selskapet anser dette, utover å være 

ulovlig, som ineffektivt og destruktivt over tid.  

Brudd på Selskapets etiske retningslinjer 
Enhver som blir oppmerksom på lovbrudd, brudd på 

vedtekter eller brudd på Selskapets etiske retningslinjer 

oppfordres, og vil kunne være forpliktet, til å varsle 

Daglig Leder. Dersom det på grunn av sakens natur ikke 

er mulig, naturlig eller ikke føles riktig å rapportere til 

Daglig Leder skal Styrets Leder i Selskapet varsles. Brudd 

på varslingsplikten kan i seg selv være et brudd på 

Selskapets etiske retningslinjer.  

Daglig Leder skal straks informere Styret om alle 

identifiserte og rapporterte hendelser knyttet til 

ulovlige eller uetisk handlinger som skjer i forbindelse 

med Selskapets virksomhet.  

Brudd på de etiske retningslinjene kan for Selskapets 

ansatte resultere i en advarsel, suspensjon fra stillingen 

eller ved gjentatte eller grove brudd; avskjed fra 

stillingen.  

3. SOSIALT ANSVAR 

Solon Eiendom ser det både som sitt ansvar og som en 
mulighet å kombinere sosialt ansvar og sosial nytte med 
verdiskapning. Solon Eiendom ønsker å være 
transparente i møte med kunder og andre, samt å 
tilrettelegge for konkurranse og utveksling av kunnskap 
slik at samfunnet kan bruke sine menneskelige, 
finansielle og naturressurser på en best mulig måte. 
Selskapet ønsker å beskytte miljøet, bidra til å redusere 
utslipp og forurensning, og være en positiv bidragsyter 
til en optimal utnyttelse av våre kollektive ressurser med 
minst mulig innvirkning på naturen.  
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Styrets årsberetning 
 

Hovedtrekk 

Året 2017 kan sees tilbake på som et år med høyt 

aktivitetsnivå i Solon Eiendom, med både historisk sterke 

salgstall og historisk sterk inntjening. Totalt 160 enheter til 

en total salgsverdi på NOK 1 390 millioner ble solgt 

gjennom året. 125 enheter ble ferdigstilt og overlevert til 

kjøpere. Det ble igangsatt bygging av 127 enheter, og 260 

var under bygging per 31 desember. 87 prosent av disse 

var solgt ved utgangen av året.  

 

Konsernets virksomhet 

Solon Eiendom er en av Oslos ledende utviklere av 

boligprosjekter. Konsernet erverver og utvikler nye 

eiendommer, og styrer hele verdikjeden fra kjøp av 

tomter til ferdigstillelse og salg av boliger. Solon Eiendom 

fokuserer på prosjekter i og rundt Stor-Oslo området.  

 

Arbeidsmiljø og HMS 

Solon Eiendom er en inkluderende arbeidsgiver der de 

ansattes rettigheter beskyttes og opprettholdes i henhold 

til gjeldende lovverk. Arbeidsmiljøet ansees som godt og 

gjennom 2017 har sykefraværet i snitt vært på kun 1,5 %. 

Ingen arbeidsulykker har inntruffet i løpet av året. 

Konsernet praktiserer likebehandling mellom kjønn, men 

gjennom 2017 har antallet menn likevel vært i overvekt 

blant de ansatte. Styret har imidlertid, basert på 

Konsernets størrelse, antall ansatte og stillingskategorier, 

ikke funnet det nødvendig å iverksette tiltak for å påvirke 

kjønnsfordelingen blant de ansatte.  

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Resultatregnskapet (sammenlignbare beløp for 2016 

presenteres i parentes) 

 

Driftsinntekter 

Konsernets driftsinntekter for 2017 var totalt NOK 883 

millioner (691 millioner). Økningen fra 2016 skyldes i all 

hovedsak overlevering av flere boliger, til en høyere 

gjennomsnittlig salgspris.  

 

Driftskostnader 

Driftskostnader var totalt NOK 770 millioner (NOK 605 

millioner), hvorav prosjektkostnader utgjorde NOK 705 

(NOK 559 millioner). Prosjektkostnader består 

hovedsakelig av byggekostnader for overleverte enheter 

gjennom perioden. Lønnskostnader utgjorde NOK 45 

millioner (NOK 13 millioner). Økningen skyldes økt 

avsetning til bonus og flere ansatte. 

 

Driftsresultat 

Konsernet genererte et driftsresultat på NOK 106  

millioner (NOK 73 millioner).  

 

Finansielle poster 

Netto finansposter var på NOK 10 828 tusen (NOK 36 346 

tusen).  

 

Resultat før skatt 

Resultat før skatt var NOK 95 millioner (NOK 37 millioner). 

Årets skattekostnad var NOK 21 millioner (NOK 10 

millioner). Den konsoliderte skattekostnaden inkluderer 

ikke skatteforpliktelser for enheter som ikke inngår i 

konsernet Solon Eiendom ASA.  

 

Kontantstrøm 

For året 2017 var kontantstrøm brukt av operasjonelle 

aktiviteter på NOK 402 millioner (tilført NOK 49 millioner). 

Reduksjonen skyldes hovedsakelig at selskapet har bygget 

opp varelageret gjennom kjøp av tomter og ved kostnader 

knyttet til pågående byggeprosjekter. Dette forklarer også 

forskjellen mellom driftsresultatet og kontantstrøm fra 

drift.   

 

Finansiering og gjeld 

Konsernets rentebærende gjeld var på totalt NOK  

1 231 millioner per 31 desember 2017 (NOK 1 034 

millioner). Dette inkluderer lån til tomter som normalt 

senere konverteres til byggelån i forbindelse med 

byggestart. Konsernet hadde byggelån på totalt NOK 701 

millioner per 31. desember 2017 (NOK 382 millioner).  

 

Den gjennomsnittlige rentekostnaden for rentebærende 

gjeld er 3 %. Per 31 desember 2017 var netto 

rentebærende gjeld (NIBD) totalt NOK 880 millioner (NOK 

795 millioner).  

 

I desember 2017, innhentet Solon NOK 95 millioner 

gjennom en rettet aksjeemisjon mot Vatne Equity AS.  

 

Forutsetning for fortsatt drift 

I henhold til avsnitt 3-3a i Norsk regnskapslov, bekrefter 

styret herved at forutsetningene for fortsatt drift er 

tilstede og at resultatregnskapet for 2017 er utarbeidet 

basert på dette. Dette synet understøttes blant annet av 

Konsernets kapitalbeholdning og finansielle stilling.  

 

Hendelser etter balansedagen 

Ingen vesentlige hendelser etter balansedato. 

 

Avhendelse av Bionor  

Som tidligere kommunisert ble det i tredje kvartal inngått 

en avtale om salg av aksjene i Bionor. Salget ble 

gjennomført i fjerde kvartal. Etter dette er konsernet et 

rendyrket eiendomsutviklingskonsern. 

 

Morselskapet Solon Eiendom ASA 

Driftsinntekter for morselskapet Solon Eiendom ASA var 

på NOK 1,9 millioner (NOK 28,4 millioner), og 

driftsresultatet var på NOK -12,9 millioner (NOK -376,8  

millioner). Ordinært netto resultat for året var NOK -55,6 

millioner (NOK -371,2 millioner). Endringen fra i fjor 
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skyldes at det i 2016 ble gjort store nedskrivninger i 

Bionor. 

 

Disponering av årsresultatet 

Morselskapet Solon Eiendom ASA genererte et netto 

resultat på NOK -55,6 millioner i 2017 (NOK -371,2 

millioner). Morselskapets egenkapital var på NOK 1 425 

millioner (NOK 1 341 millioner) per 31 desember. Styret 

foreslår følgende disponering for 2017; NOK 55,6 millioner 

overføres fra annen egenkapital. 

 

Utbytte 

Styret har foreslått et utbytte på NOK 61,5 millioner, NOK 

1,15 per aksje (NOK 50,0 millioner, NOK 1,03 per aksje). 

Forslaget om utdeling av utbytte er betinget av 

godkjenning fra aksjonærene på Generalforsamlingen.  

 

Risiko og risikostyring 

Som boligutvikler er Solon Eiendom utsatt for ulike 

risikofaktorer som relaterer seg til tomteutvikling og 

reguleringsrisiko samt salg og gjennomføring av 

byggeprosjekter. Disse faktorene kan påvirke Konsernets 

forretningsvirksomhet og finansielle stilling. Styret i Solon 

Eiendom prioriterer i høy grad å håndtere risiko gjennom 

kontinuerlig risikostyring, og har etablert rutiner og 

kontrollsystemer for å begrense Konsernets 

risikoeksponering til et akseptabelt nivå. De primære 

kildene til risiko kan kategoriseres som markedsmessige, 

operasjonelle og finansielle.  

 

Markedsrisiko 

Etterspørselen etter boliger påvirkes av en lang rekke 

faktorer, både på mikro – og makroøkonomisk nivå. 

Etterspørselen kan påvirkes av vesentlige svingninger i 

rentenivået og/eller vesentlige endringer i øvrige 

finansielle variabler som direkte eller indirekte påvirker 

potensielle boligkjøpere. Slik endring i etterspørselen 

etter boliger kan videre påvirke Konsernets budsjetterte 

salgsinntekter og tidsrammer for salg av prosjekter. 

Dersom salgstempoet er lavere enn forventet på 

bakgrunn av skift i markedsforholdene kan dette føre til 

utsettelse av oppstart i planlagte prosjekter. Konsernet 

har derfor fastsatt interne krav til forhåndssalg der 

hovedregelen tilsier at bygging ikke iverksettes før 

enheter til en verdi tilsvarende 60 prosent av verdien til 

hvert byggetrinn i det respektive prosjektet er solgt.  

 

Operasjonell risiko 

Solon Eiendom innhenter tilbud fra eksterne tilbydere av 

bygg- og entreprenørvirksomhet i forbindelse med 

utvikling og bygging av nye prosjekter. Som en konsekvens 

av dette er Konsernet utsatt for tapsrisiko og risiko for 

kostnadsoverskridelser dersom en 

entreprenør/leverandør opplever finansielle utfordringer. 

For å redusere denne risikoen inngår Solon Eiendom 

primært kontrakter med store, veletablerte aktører som 

innehar en solid finansiell stilling, samt erfaring og evne til 

å dokumentere kvalitetsarbeid. Videre er Solon Eiendom 

utsatt for prisøkninger i tilknytning til byggekontrakter og 

kostnadsoverskridelser. Følgelig inngår Konsernet 

hovedsakelig totalentreprisekontrakter der 

kostnadsnivået er fastsatt innen salg og bygging 

iverksettes. Slike totalentreprisekontrakter gjør det 

enklere å opprettholde god kontroll over 

byggekostnadene.  

 

Reguleringsrisiko 

Endringer i reguleringsbestemmelser og rammeverk fra de 

relevante offentlige myndigheter kan påvirke både 

fremdriften i og gjennomføringen av de ulike prosjektene 

til Solon Eiendom og videre begrense mulighetene til å 

videreutvikle eiendommer. Dette kan igjen føre til 

utsettelser og kostnadsøkninger.  

 

Finansiell risiko 

Kredittrisiko 

Konsernets kredittrisiko er i all hovedsak relatert til 

utestående oppgjør, der dette igjen primært involverer 

private boligkjøpere. Boligkjøpere er forpliktet til å betale 

10 prosent av kjøpesummen på forskudd når bindende 

kontakt er signert, samt å kunne dokumentere 

tilfredsstillende finansieringsevne.  

 

Valutarisiko 

Selskapets virksomhet er i all hovedsak basert i Norge og 

alle transaksjoner er i norske kroner. 

 

Renterisiko (egen finansiering, depositum) 

Renterisiko relaterer seg primært til likviditeten i Solon 

Eiendom. Vesentlige endringer i rentenivået vil også 

påvirke Konsernets lånekostnader og kan også påvirke 

verdsettelsen av eiendelene. Konsernet har valgt å ikke 

inngå sikringskontraker (hedging), ettersom tomtelån 

konverteres til byggelån når bygging iverksetters.  

 

Finansieringrisiko (kapitaltilgang) 

Solon Eiendom er avhengig av tilgang på kapital for å 

kunne kjøpe tomter og realisere prosjekter. Der ekstern 

kapital involveres, har Konsernet etablert relasjoner med 

primære bankforbindelser som alle er velkapitaliserte 

Nordiske institusjoner. Det vurderes å foreligge 

tilstrekkelig konkurranse mellom bankene til at Solon 

Eiendom får tilgang på nødvendig finansiering til 

prosjektene, til betingelser som sørger for 

gjennomføringsevne i prosjektene.  
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Likviditetsrisiko 

Konservativ likviditetsstyring innebærer å ha tilgjengelig 

en tilfredsstillende mengde likvide midler og finansiering 

til å møte Konsernets forpliktelser. Solon Eiendom styrer 

aktivt likviditeten, og vektlegger i svært stor grad å til 

enhver tid opprettholde en tilstrekkelig 

likviditetssituasjon. Konsernet overvåker og evaluerer 

projiserte og realiserte kontantstrømmer kontinuerlig. 

 

Organisasjon 

Solon Eiendom AS ble stiftet i 2006 av gründer Simen 

Thorsen og investor Tore Aksel Voldberg og holder til i 

Olav Vs gate 5 i Oslo. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 

2016 gjennom en omvendt overtakelse. Per 31. desember 

2017 hadde Konsernet Solon Eiendom totalt nitten (19) 

ansatte. 

 

Samfunnsansvar (CSR) 

Solon Eiendom ASA anser det som viktig å utøve en høy 

etisk standard så vel som å opprettholde høy kvalitet i alle 

Konsernets aktiviteter. Standarden skal gjenspeiles i alle 

Konsernets verdier, i dets oppførsel og i dets holdninger. 

Miljøhensyn er integrert og vektlagt i den daglige 

operasjonelle driften. Videre skal Solon Eiendom være en 

organisasjon som tar sosialt ansvar på alvor og som 

minimerer utslipp/avfall og skade på miljøet og 

omverdenen.  

Se eget avsnitt om samfunnsansvar for mere informasjon.  

 

Aksjonæroversikt 

Se note 13 i Solon Eiendom ASA konsernregnskapet for 

detaljert aksjonæroversikt.  

 

Transaksjoner med nærstående 

Se note 20 i Solon Eiendom ASA konsernregnskapet for 

detaljert informasjon om transaksjoner med nærstående.  

 

Eierstyring og selskapsledelse 

Solon Eiendom ASA forplikter seg til å opprettholde en 

høy standard i spørsmål som handler eierstyring og  

 

selskapsledelse. En sunn bedriftskultur er avgjørende for å 

bevare Konsernets troverdighet, tilgang til kapital og 

finansiering og for å kunne skape verdi over tid. Alle  

aksjonærer skal likebehandles og det foreligger en avklart 

rolle- og ansvarsfordeling mellom Styret og 

Konsernledelsen. Se avsnittet som omhandler eierstyring 

og selskapsledelser for mere informasjon.  

 

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte omtales i 

note 23.  

 

Årlig Generalforsamling 

Generalforsamlingen for 2017 vil finne sted 23. mai 2018. 

 

Framtidsutsikter 

Solon Eiendom leverte rekord i antall salg i 2017 med 160 

enheter til en salgsverdi av NOK 1 390 millioner.  

De tre salgsstartene selskapet har hatt så langt i 2018 i Ski, 

Nesodden og Lier har vi vært vitne til sterk etterspørsel og 

salget har oversteget våre forventninger. 

 

Fremover fortsetter vi å være positive til markedene Solon 

opererer i. Alle våre prosjekter fortsetter i henhold til de 

fremdriftsplaner som er lagt og ingen salgsstarter er 

utsatt. Vi anser Solon til å være godt posisjonert i 

nyboligmarkedet, som vi anser å ha blitt mer differensiert 

enn tidligere. Dette vil gi fortsatt god etterspørsel etter 

våre prosjekter som karakteriseres av høy kvalitet og unik 

arkitektur.  

 

Mulighetene for attraktive tomtekjøp har bedret seg og 

selskapet har finansiell kapasitet til å utnytte attraktive 

investeringsmuligheter. Vi fortsetter å følge 

tomtemarkedet tett og opprettholder vår selektive og 

opportunistiske tilnærming. Solon Eiendom har investert 

strategisk og den nåværende tomtebanken er tilstrekkelig 

til at selskapet kan oppnå sine mål i perioden som 

kommer.  
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Oppstilling over totalresultat for perioden 1. januar – 31. desember 

  

(Beløp i 1 000 kroner, unntatt resultat per aksje) Note  2017 2016

Salgsinntekter 4 883 036 691 497

Sum driftsinntekter 883 036 691 497

Prosjektkostnader 3 704 902 558 670

Lønns- og personalkostnader 6 44 951 12 738

Avskrivninger 10 1 675 629

Andre driftskostnader 7 17 771 29 158

Øvrige tap (gevinster) 478 3 156

Sum driftskostnader 769 777 604 350

Tap investeringseiendom 7 300 12 463

Driftsresultat 105 959 74 684

Finansinntekter 8 5 932 1 730

Finanskostnader 8 (16 760) (38 076)

Netto finanskostnader (10 828) (36 346)

Resultat før skatt 95 131 38 338

Skattekostnad 9 (21 053) (9 935)

Resultat fra videreført virksomhet 74 078 28 403

Avhendet virksomhet

Resultat etter skatt fra avhendet virksomhet 26 (136 459) (1 220)

Resultat etter skatt (62 381) 27 183

Øvrige resultatelementer -                  -                   

Totalresultat for perioden (62 381) 27 183        

Resultat etter skatt for perioden fordelt på:

- Aksjonærer i  Solon Eiendom ASA (66 722) 22 327

- Ikke kontrollerende interesser 4 341 4 856

Resultat per aksje fordelt på aksjonærer i Solon Eiendom ASA

Resultat per aksje (NOK) ordinært 14 (1,380) 0,702          

Resultat per aksje NOK) utvannet 14 (1,380) 0,656          

Resultat per aksje for videreført drift

Resultat per aksje (NOK) ordinært 14 1,442 0,702          

Resultat per aksje NOK) utvannet 14 1,442 0,656          



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 13  

 

Oppstilling over finansiell stilling per 31. desember 

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2017 2016

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler -                         120 263            

Utsatt skattefordel 9 788 55                      

Investeringseiendom -                         200 000

Varige driftsmidler 10 3 253 3 844

21 -                         2 006

Langsiktige fordringer 4 803 21 259

Sum Anleggsmidler 8 844 347 426

Omløpsmidler

Varelager (eiendom) 5 1 697 420 1 168 425

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 11 81 136 78 874

Kontanter og kontantekvivalenter 12 350 765 238 642

Sum omløpsmidler 2 129 320 1 485 941

Sum Eiendeler 2 138 164 1 833 367

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 13 53 454 905 234

Opptjent egenkapital 456 427 (408 187)

Egenkapital fordelt på aksjonører i Solon Eiendom ASA 509 882 497 047

Ikke-kontrollerende interesser 4 093 14 031

Sum Egenkapital 513 975 511 078

Utsatt skatt 9 34 693 36 106

Forskuddsbetaling fra kunder 83 336 38 932

Langsiktig gjeld ti l  kredittinstitusjoner 16 744 579 637 475

Annen langsiktig rentebærende gjeld 16 1 769                28 250

Sum langsiktig gjeld 864 376 740 763

Kortsiktig gjeld til  kredittinstitusjoner 16 484 430 368 294

Leverandørgjeld 114 021 83 998

Betalbar skatt 9 33 649 28 238

Skyldig offentlig avgifter 10 219 9 837

Derivat -                         2 012

Forskuddsbetaling fra kunder 18 66 751 71 314

Annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld 18 50 744 17 834

Sum kortsiktig gjeld 759 813 581 526

Sum gjeld 1 624 190 1 322 289

Sum egenkapital og gjeld 2 138 164 1 833 367

Investeringer i ti lknyttede selskaper og felleskontrollerte 

virksomheter
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OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Aksje- 

kapital

Overkurs- 

fond

Annen 

egenkapital

Opptjent 

egenkapital
Totalt

Ikke-

kontrollerende 

interesser

Total 

egenkapital

Egenkapital per 1. januar 2017 905 234 370 442 -                     (778 628) 497 048 14 031 511 079

Resultat etter skatt -                     -                        -                     (66 722) (66 722) 4 341 (62 381)

Øvrige resultatelementer -                     -                        -                     -                     -                     -                        -                     

Totalresultat for perioden -                     -                        -                     (66 722) (66 722) 4 341 (62 381)

Reparasjonsemisjon 66 667 33 333 -                     -                     100 000 -                        100 000

Emisjon 4 859 89 898 -                     -                     94 757 -                        94 757

Transaksjonskostnader -                     (5 768) -                     -                     (5 768) -                        (5 768)

Kapitalnedsettelse (923 306) 923 306 -                     -                     -                     -                        -                     

Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser* -                     -                        -                     (59 433) (59 433) (567) (60 000)

Utbytte -                     (50 000) -                     -                     (50 000) (13 712) (63 712)

Periodens egenkapitaltransaksjoner (851 780) 990 769 -                     (59 433) 79 556 (14 279) 65 277

Egenkapital per 31.desember 2017 53 454 1 361 211 -                     (904 783) 509 882 4 093 513 975

2016

Aksje- 

kapital

Overkurs- 

fond

Annen 

egenkapital

Opptjent 

egenkapital
Totalt

Ikke-

kontrollerende 

interesser

Total 

egenkapital

Egenkapital  Bionor Pharma ASA 1.januar 2016 62 328 266 350 5 539 (268 009) 66 208 -                        66 208

Justering egenkapital ved omvendt overtagelse (62 228) (266 350) (5 539) 445 522 111 405 9 175 120 579

Egenkapital per 1.januar 2017 100 -                        -                     177 513 177 613 9 175 186 787

Resultat etter skatt -                     -                        -                     22 327 22 327 4 856 27 183

Øvrige resultatelementer -                     -                        -                     -                     -                     -                        -                     

Totalresultat for perioden -                     -                        -                     22 327 22 327 4 856 27 183

Utbytte -                     -                        -                     (50 000) (50 000) -                        (50 000)

Virksomhetssammenslutning omvendt overtagelse 805 134 333 333 -                     (928 467) 210 000 -                        210 000

Emisjon 100 000 50 000 -                     -                     150 000 -                        150 000

Transaksjonskostnader -                     (12 892) -                     -                     (12 892) -                        (12 892)

Periodens egenkapitaltransaksjoner 905 134 370 442 -                     (978 467) 297 109 -                        297 109

Egenkapital per 31.desember 2016 905 234 370 442 -                     (778 628) 497 048 14 031 511 078

(Beløp i 1 000 kroner)

(Beløp i 1 000 kroner)

*Kjøp av 30% av aksjene i  Ski  Næring & Boligutvikl ing AS. 

Tilhørende eiere av Solon Eiendom gruppen

Tilhørende eiere av Solon Eiendom gruppen
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 

for perioden 1. januar – 31. desember

  

(Beløp i 1 000 kroner) Note  2017 2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skatt 95 131 37 118

Betalt skatt (15 870) (130)

Avskrivninger 10 1 675 629

Øvrige (gevinster) tap , netto -                     1 656

Urealisert (gevinst) tap på derivater -                     1 049

Realisert tap på investeringseiendom 7 365 -                        

Realisert gevinst salg av selskap (2 947) -                        

Urealisert tap investeringseiendom -                     12 463

Endring i  varelager 5 (528 995) (91 084)

Endring i  kundefordringer 11 33 408 84 671

Endring i  leverandørgjeld 30 351 26 665

Endring i  øvrig arbeidskapitalgjeld (35 229) (57 145)

Betalte renter 28 836 32 938

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (videreført 

virksomhet) (386 274) 48 830

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (nedlagt 

virksomhet) (16 196) -                        

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (402 470) 48 830

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved ti lgang av varige driftsmidler (1 084) (15 113)

Innbetalinger ved avgang av virksomhet og datterselskaper 78 162          -                        

Innbetalinger ved salg av aksjer -                     12 545

Kjøp av virksomhet (33 500) -                        

Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser (60 000) -                        

Kjøp av aksjer (181) (16 262)

Tilbakebetaling lån ikke-kontrollerende interesser 18 062          152                  

Lån ti l  ikke-kontrollerende interesser -                     (12 207)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (videreført 

virksomhet) 1 459 (30 886)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (nedlagt 

virksomhet) -                     60 157

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 459 29 271

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Nedbetaling av gjeld (563 028) (531 443)

Innbetalinger ved opptrekk av gjeld 979 720 515 686

Betalte renter (28 836) (32 938)

Utbytte ti l  minoriteter (13 712) -                        

Utbytte ti l  aksjonærer i  Solon Eiendom ASA (50 000) (50 000)

Kapitalforhøyelse ved emisjon 194 757 150 000

Transaksjonskostnader emisjon (5 767) (12 892)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( videreført 

virksomhet 513 134 38 413

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (nedlagt 

virksomhet -                     -                        

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 513 134 38 413

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 112 123 116 514

kontanter og kontantekvivalenter per 1.januar 12 238 642 122 128

kontanter og kontantekvivalenter per 31.desember 350 765 238 642
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NOTER TIL REGNSKAPET 

Note 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper 

Generell informasjon 

Solon Eiendom ASA (“Selskapet”) og dets datterselskaper (samlet «Konsernet») er et eiendomsutviklingskonsern som 

hovedsakelig fokuserer på utvikling og salg av boliger, med hovedvekt på utvikling av boligprosjekter innenfor det 

såkalte “Stor-Oslo området”. Solon Eiendom ASA er et børsnotert selskap, notert på Oslo Børs, og stiftet i og drevet fra 

Oslo, Norge. Selskapet har registrert kontoradresse i Olav V´s gate 5, 0161 Oslo.  

 

15. desember 2016 ble Solon Eiendom AS kjøpt opp av det børsnoterte selskapet Bionor Pharma ASA gjennom en 

omvendt overtakelse av 100% av aksjene i Solon Eiendom AS («Solon oppkjøpet»). Bionor Pharma ASA skiftet deretter 

navn til Solon Eiendom ASA. De konsoliderte regnskapene til Solon Eiendom ASA er en videreføring av regnskapene til 

den oppkjøpte enheten. 

 

Regnskapsprinsipper 

Solon Eiendoms ASA´s regnskap er utarbeidet i henhold til Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) og tolkninger som 

er utgitt av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) godkjent av EU per 31. desember 2017. 
 

Konsernregnskapet ble vedtatt av Styret den 10. april 2018. 

  

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 

Det konsoliderte konsernregnskapet presenteres i Norske kroner (NOK), som også er den funksjonelle valutaen i 

morselskapet samt i alle vesentlige konsoliderte datterselskaper. 

 

Konsolidering 

Konsernregnskapet viser Konsernets samlede økonomiske stilling per 31. desember 2017 for Solon Eiendom ASA og alle 

datterselskaper. Regnskapene til datterselskaper konsolideres fra og med den datoen morselskapet overtar kontrollen 

og inntil kontrollen opphører. Kontrollen overtas når Konsernet er eksponert for, eller har rettigheter til, variabel 

inntekt fra sin deltakelse i selskapet og har mulighet til å påvirke denne inntekten gjennom sin innflytelse i selskapet. 

Som hovedregel fordrer dette at morselskapet kontroller majoriteten av stemmerettighetene. Det konsoliderte 

konsernregnskapet er utarbeidet på basis av de samme regnskapsprinsipper som for sammenlignbare transaksjoner i 

de selskapene som inngår i konsolideringen, og er basert på samme regnskapsperiode som brukes i morselskapet. Alle 

mellomværende balanser og transaksjoner mellom konsoliderte selskaper elimineres i presentasjonen av det 

konsoliderte regnskapet.  

 

Endringer i konsernets eierinteresser i datterselskaper, som ikke resulterer i at konsernet mister kontroll, blir 

regnskapsført som egenkapitaltransaksjoner. Balanseført verdi av konsernets interesser og de ikke-kontrollerende 

interessene justeres for å reflektere endringer i deres relative eierandeler i datterselskapene. Forskjellen mellom 

beløpet som investeringen i ikke kontrollerende interesser utgjør og virkelig verdi av betalt eller mottatt vederlag 

justeres og innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til eierne i selskapet. 

 

Eiendeler (herunder goodwill) og gjeld i datterselskaper og minoritetsinteressene avskrives på det tidspunktet da 

kontrollen opphører. Den virkelige verdien av det mottatte vederlaget realiseres og eventuelle gjenværende 

eierandeler verdsettes til virkelig verdi. Tap eller gevinst realiseres i resultatregnskapet på det tidspunktet da kontrollen 

opphører. 

 

Felleskontrollerte selskaper («joint ventures») er selskaper eller enheter der Solon Eiendom har delt kontroll med en 

eller flere andre investorer. I et felles kontrollert selskap må avgjørelser knyttet til virksomheten vedtas enstemmig 

mellom de kontrollerende partene. Solon Eiendom klassifiserer sine investeringer basert på andelen som kontrolleres 

og andre underliggende faktorer. Dette inkluderer en vurdering av stemmerettigheter, eierskapsstruktur og den relative 

styrken, kjøps- og salgsrettigheter kontrollert av Solon Eiendom og andre aksjonærer. Det foretas en individuell 

vurdering av hver enkelt investering i felleskontrollerte selskaper. Dersom det skjer endringer i de underliggende 

faktum eller omstendigheter knyttet til en investering, gjøres en ny vurdering av om dette fortsatt er å anse som et 

felles kontrollert selskap. Konsernets andel av det felleskontrollerte selskapets resultat etter skatt, justert for 

avskrivninger og eventuell regnskapsmessige avvik, presenteres på en separat linje i det konsoliderte 
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resultatregnskapet. Felleskontrollerte selskaper innregnes i henhold til egenkapitalmetoden og presenteres som 

anleggsmidler.  

 

Avhendet virksomhet 

Når en virksomhet blir avhendet, måles gevinsten som forskjellen mellom salgssum og bokført egenkapital, redusert 

med eventuelle gjenstående merverdier knyttet til virksomheten. I tillegg vil pådratte salgsutgifter redusere gevinsten / 

øke tapet. 

 

 

Virksomhetssammenslutninger 

Der eiendeler erverves gjennom kjøp av enheter vurderer ledelsen i Selskapet substansen av både eiendelene og 

virksomheten.  Ved kjøp av en gruppe eiendeler eller netto eiendeler som ikke utgjør en virksomhet, henføres 

kostnaden til de individuelt identifiserbare eiendelene eller forpliktelsene basert på deres relative virkelige verdier på 

oppkjøpstidspunktet. Virksomhetssammenslutninger regnskapsfører i henhold til oppkjøpsmetoden. Ervervet innregnes 

til summen av det vederlaget som overføres, målt til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og summen av eventuelle 

ikke-kontrollerende interesser i selskapet som erverves. For hver virksomhetssammenslutning, måler oppkjøper de 

ikke-kontrollerende interessene i selskapet som erverves til enten virkelig verdi eller til en forholdsmessig andel av de 

ervervede selskapets identifiserbare netto eiendeler. Påløpte oppkjøpskostnader kostnadsføres. Goodwill er målt som 

differansen mellom vederlaget som overføres og virkelige verdi av det ervervede selskapets netto eiendeler.  

 

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 

Ved utarbeidelse av regnskaper gjøres det bruk av estimater som, ut ifra deres definisjon, kan avvike fra de faktiske 

resultatene. Ledelsen foretar også vurderinger med basis i konsernets regnskapsprinsipper.  

 

Estimater og vurderinger evalueres kontinuerlig. De er basert på erfaringer, historikk og andre faktorer, inkludert 

forventninger til fremtidige hendelser som kan ha finansiell innvirkning på enheten og som antas å være rimelige å 

forutsette under de gjeldende omstendighetene.  

 

Under følger en oversikt over områder som er komplekse å vurdere, eller som av andre grunner gir opphav til en høy 

grad av usikkerhet ved vurdering, og derfor er sannsynlige at vil kunne justeres i vesentlig grad dersom estimater eller 

forutsetninger i ettertid viser seg å ikke stemme. 

 

(a) Balanseføring av tomter, pågående prosjekter og estimering av kostnader for å fullføre. 

For å kunne vurdere verdien av balanseførte eiendeler må Konsernet legge til grunn estimater knyttet til salgspriser, 

kostnader og marginer for det enkelte prosjekt. Dette brukes videre for å vurdere om det skal foretas opp- eller 

nedskrivninger for å sikre at varelageret føres til det laveste av kost og netto realiserbar verdi. Den netto realiserbare 

verdien er sensitiv for estimatene som legges til grunn og Konsernet vurderer derfor også når eiendelen sannsynligvis 

realiseres, hvorvidt det foreligger et vedvarende skifte i markedsforhold samt det rådende økonomiske klimaet på 

tidspunktet for balanseføring.  

 

Konsernet har etablert prosedyrer som skal sikre effektiv kontinuerlig vurdering på sentralt nivå av verdien av 

balanseførte eiendeler og for å sikre at estimatene som brukes er hensiktsmessige. Disse vurderingene og allokeringene 

tilpasses gjennom prosjektets levetid, i henhold til risikoprofilen.  

 

b) Balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd.  

Regnskapsmessig behandling av skatt krever at ledelsen vurderer og tolker gjeldene skattemessig lovgivning. Ved 

fastsettelse av den balanseførte verdien av utsatt skattefordeler, må ledelsen estimere når skatten vil reversere og 

hvorvidt det det er sannsynlig at et tilstrekkelig skattemessig overskudd er tilgjengelig slik at skattefordelen kan 

utnyttes. Konsernet har balanseført en utsatt skattefordel på NOK 788 tusen per 31. desember 2017, som knytter som 

til utsatt skattefordel selskaper som ikke er en del av skattekonsernet.   

 

 

Segment 

Driftssegment rapporteres i henhold til intern rapportering til Daglig Leder og ledergruppen. Ledergruppen står 

ansvarlig for investeringsbeslutninger, allokering av Konsernets ressurser og vurderer den interne rapporteringen. 

Konsernet bruker løpende avregningsmetode i sin interne rapportering av boligprosjekter. Fullføringsgraden estimeres 
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basert på påløpte kostnader relativt til totale budsjetterte kostnader og salgsgrad. Driftsresultat i henhold til 

fullføringsgrad inkluderer også et element av estimert profitt.  

 

Inntektsføring 

Inntekter måles til den virkelige verdien av det vederlaget som mottas eller som skal mottas. De regnskapsførte 

beløpene oppgis som netto beløp fratrukket rabatter, refusjoner og beløp som er innkrevd på vegne av tredjeparter. 

Under gis informasjon om sentrale inntektsstrømmer i Konsernet. 

 

(a) Utviklingseiendommer til boligformål 

Inntekter føres i resultatregnskapet når den vesentlige risikoen og kontroll over eierskap er overdratt til kjøper. 

Inntekter fra salg av boliger føres i resultatregnskapet til den virkelige verdien av oppgjøret som er mottatt eller 

utestående etter juridisk sluttføring av transaksjonen.   

 

Ledelsen har vurdert det slik at avtaler som gjøres med kunder ikke er tilpasset definisjonen av en «construction 

contract» i IAS11, etter tolkning av IFRIC 15. Som en følge av dette, føres ikke inntekter i resultatregnskapet før det 

tidspunktet der den vesentlige risikoen og kontroll over eierskapet er overdratt til kunden, hvilket er definert som på 

det tidspunktet der boligen overleveres til kunden i henhold til IAS 18.  

   

(b) Leieinntekter 

Leieinntekter føres lineært i resultatregnskapet gjennom leieforholdets varighet. Eventuelle leieincentiver føres som en 

integrert del av de totale leieinntektene.  

 

Varelager (Eiendom) 

Eiendom under utvikling og ferdigstilte enheter verdsettes til det laveste av kost og netto realiserbar verdi. Direkte 

kostnader som henføres består av tomtekostnader, byggematerialer, lånekostnader og utviklingskostnader med 

inkluderer ikke indirekte kostnader. Det foretas avsetninger, hvis nødvendig, for å redusere verdiene av varelageret og 

påbegynt arbeid til netto realiserbar verdi. Netto realiserbar verdi tilsvarer nåverdien av forventet salgspris, basert på 

virkelig verdi på tidspunktet for balanseføring.  

 

Lånekostnader inngår i de direkte kostnadene inntil eiendommen er klargjort for endelig bruk eller for salg. 

Lånekostnader kapitaliseres fra tidspunktet da det foreligger en detaljert reguleringsplan og Konsernet aktivt jobber 

utvikling av eiendommen.   

 

Eiendom kjøpt for utvikling, inkludert eiendom under utvikling, føres innledningsvis til kostpris. I de tilfeller der 

eiendom kjøpes etter avtale om utsatt oppgjør, og kostnaden avviker fra det beløpet som etterfølgende vil utbetales for 

å gjøre opp gjelden, vil differansen belastes som finansieringskostnad i resultatregnskapet gjennom perioden frem mot 

oppgjørstidspunktet. Forretningslokaler og forretningseiendom som utvikles i tilknytning til, og etter krav fra lokale 

reguleringer i det aktuelle boligutviklingsprosjektet anses som varelager.  

  

Investeringseiendommer 

Eiendom som eies til bruk for langsiktig utleie, med sikte på verdiøkning eller begge deler, og som ikke benyttes av noen 

av selskapene i Konsernet, klassifiseres som investeringseiendommer. Investeringseiendommer inkluderer også 

eiendom som bygges eller utvikles for fremtidig bruk som investeringseiendom. Investeringseiendommer føres 

inngående til kostpris, inkludert tilhørende transaksjonskostnader og inkludert lånekostnader der dette tilkommer.  

 

Etter den inngående balanseføringen innregnes investeringseiendommer til virkelig verdi. Investeringseiendommer som 

opprustes for fortsatt bruk som investeringseiendom, eller der eiendommen har blitt mindre attraktiv i markedet, føres 

til virkelig verdi.  

 

Virkelig verdi tar utgangspunkt i markedspriser, justert, hvis nødvendig, for forskjeller i forhold ved, beliggenheten eller 

tilstanden til eiendommen. Dersom slik informasjon ikke er tilgjengelig, benytter Konsernet alternative 

verdsettelsesmetoder, slik som nylige priser oppnådd i mindre aktive markeder eller neddiskonterte kontantstrøms 

beregninger. Verdsettelser foretas fra og med balanseføringstidspunktet av profesjonelle aktører innen verdsettelse 

som innehar anerkjente og relevante profesjonelle kvalifikasjoner og som har nylig erfaring i det området og i den 

kategorien der den aktuelle investeringseiendommen inngår. Disse verdsettelsene danner grunnlaget for de 

balanseførte verdiene i det konsoliderte resultatregnskapet.  
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Den virkelige verdien av investeringseiendommer gjenspeiler, blant annet, leieinntektene fra nåværende leiekontrakter 

og andre forutsetninger som markedsaktører ville legge til grunn ved prisfastsettelse av eiendommen under de rådende 

markedsforholdene.  

 

Etterfølgende påkostninger kapitaliseres som del av eiendelens balanseførte verdi kun når det anses som sannsynlig at 

fremtidig økonomiske nytte vil tilflyte Konsernet relatert til den aktuelle påkostningen og når påkostningen kan måles 

på en pålitelig måte. Alle øvrige utgifter til reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres etter hvert som de påløper. Når 

en andel av en investeringseiendom blir erstattet, fraregnes den balanseførte verdien av den andelen som ble erstattet.  

 

Endringer i virkelig verdi innføres i resultatregnskapet. Investeringseiendommer fraregnes når de avhendes.   

  

Anleggsmidler 

Anleggsmidler føres til historisk kostnad fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Historisk kostnad 

inkluderer påkostninger som kan henføres direkte til ervervet av eiendelen. Etterfølgende kostnader føres som en del 

av eiendelens balanseførte verdi eller føres som separate eiendeler, der det er hensiktsmessig, men kun når det anses 

som sannsynlig at fremtidig økonomiske nytte vil tilflyte Konsernet relatert til den aktuelle påkostningen og når 

påkostningen kan måles på en pålitelig måte. Den balanseførte verdien av den erstattede andelen fraregnes. Alle andre 

reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger føres lineært, hovedsakelig 

innenfor en periode på 3-10 år. Eiendelens restverdi og gjenværende levetid vurderes årlig, og justeres dersom dette 

anses som nødvendig. Den balanseførte verdien av en eiendel nedskrives til sin restverdi hvis eiendelens balanseførte 

verdi overstiger den antatt restverdien. Eventuell gevinst eller tap som følge av avhending eller annen avgang av en 

anleggsmiddel settes til differansen mellom salgsinntekten og den balanseførte verdien av eiendelen og føres i 

resultatregnskapet som netto gevinst/(tap) under posten annet gevinst eller tap.  

 

Immaterielle eiendeler 

Immaterielle eiendeler som erverves gjennom en virksomhetssammenslutning føres i utgangspunkt til virkelig verdi 

eller kost. Eiendelens restverdi og forventede levetid evalueres årlig og justeres dersom dette er nødvendig. Hvis en 

eiendels balanseført verdi overstiger den antatt restverdien, foretas det en nedskrivning av eiendelen til restverdien. 

Eventuell gevinst eller tap som følge av salg eller annen avgang av en anleggsmiddel settes til differansen mellom 

salgsinntekten og den balanseførte verdien av eiendelen og føres i resultatregnskapet. 

 

Finansielle eiendeler og gjeld 

Finansielle eiendeler og gjeld innregnes i kategoriene lån og fordringer og andre finansielle gjeldsforpliktelser. 

Kategoriseringen baserer seg på hvilken type instrument det gjelder og instrumentets formål på tidspunktet det 

innledningsvis kategoriseres. Finansielle eiendeler og gjeld balanseføres når Konsernet blir underlagt kontrakts 

bestemmelsene som regulerer det aktuelle instrumentet (definert som utløpsdato).  

 

 

 

Lån og fordringer 

Lån og fordringer er finansielle eiendeler med faste eller flytende avdrag som ikke er derivater og ikke er notert 

innenfor et aktivt marked. Disse instrumentene føres til amortisert kostnad ved bruk av amortisert kost metode. 

Diskontering utelates dersom effekten av diskontering på den aktuelle verdien anses som uvesentlig.  

 

Andre forpliktelser 

Andre finansielle forpliktelser balanseføres i utgangspunktet til virkelig verdi av vederlaget som mottas etter 

transaksjonskostnader. Etterfølgende perioder vurderes til amortisert kostnad ved bruk av amortisert kost metode. 

Amortisert kost metode er en metode for å kalkulere den amortiserte kostnaden ved en finansiell forpliktelse og 

fordeler rentekostnaden gjennom kontraktsperioden. Den effektive renten er den rentesatsen som nøyaktig 

diskonterer de estimerte fremtidige kontantstrømmene gjennom den forventede levetiden til den finansielle 

forpliktelsen eller gjennom en kortere periode der dette er relevant. Den estimerte markedsrenten ved långivning 

mellom selskaper innenfor Konsernet i tillegg til mellom datterselskaper og eksterne långivere, som brukes til å 

kalkulere netto nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene er en ikke observerbar faktor ettersom det finnes få 

sammenlignbare transaksjoner i gjeldsinstrumenter for sammenlignbare selskaper.  
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Nedskrivning av finansielle eiendeler 

Kundefordringer balanseføres i utgangspunkt til virkelig verdi, normalt i nominelle beløp. En avsetning til 

kundefordringer foretas når det foreligger god grunn til å anta at Konsernet ikke kan forvente å motta det utestående i 

henhold til avtalen som regulerer den aktuelle fordringen. Avsetningen utgjør differansen mellom eiendelens 

balanseførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer, neddiskontert ved den effektive 

rentesatsen. Avsetningen føres i resultatregnskapet.  

 

Derivater 

Finansielle derivater relatert til eiendeler og forpliktelser klassifiseres som finansielle eiendeler til virkelig verdi gjennom 

fortjeneste eller tap (holdt for handel). Finansielle derivater relatert til eiendeler og forpliktelser består hovedsakelig av 

rentebytte avtaler inngått av hensyn til sikring og risikokontroll (økonomisk sikring). Konsernet bruker ikke 

sikringsbokføring i tråd med IAS 39. Bokføring av finansielle derivater skjer på det tidspunkt kontrakt blir inngått. De 

føres inngående og etterfølgende til virkelig verdi; transaksjonskostnadene inngår direkte i finanskostnadene.  Tap eller 

gevinst ved derivater innregnes under annen gevinst eller tap i resultatregnskapet.  

 

Innleie (Leasing) 

Avtaler klassifiserer ut ifra en vurdering om all substansiell risiko og vinning i forbindelse med eierskapet til den innleide 

eiendelen er overdratt til leietaker.  

 

Finansiell innleie 

Innleie kapitaliseres hvis all substansiell risiko og vinning i forbindelse med eierskapet er overdratt. Kapitaliserte 

leieforhold klassifiserer som anleggsmidler og avskrives gjennom den forventede levetiden.  

 

Operasjonell innleie 

Operasjonell innleie er leieforhold der hovedvekten av risiko og vinning tilfaller den innleide part. Vederlaget som ytes 

ved leieforholdet innregnes i resultatregnskap lineært gjennom kontraktsperioden.  

 

Kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kortsiktig likviditet og bankinnskudd. Kontantekvivalenter defineres som 

kortsiktige og svært likvide investeringer og fordringer som forfaller innenfor tre måneder.  

 

Egenkapital 

Egne aksjer 

Dersom det erverves egne aksjer skal kjøpesummen, inkludert direkte relater bare kostnader, innregnes som en 

reduksjon i egenkapital. Den akkumulerte gevinsten eller tapet som følge av salg av egne aksjer føres netto mot 

egenkapitalen. Netto akkumulert tap ved salg av egne aksjer føres under annen opptjent egenkapital og netto 

akkumulert gevinst føres under annen egenkapital. Transaksjonskostnader som direkte tilkommer ved kjøp av egne 

aksjer, og den tilhørende skatte effekten, inngår i egenkapitalen som kan henføres til aksjonærene i selskapet.  

 

Transaksjonskostnader 

Transaksjonskostnader som direkte kan relateres til kapitalforhøyelser innregnes som en reduksjon i egenkapitalen.  

 

Skatt 

Betalbar skatt 

Betalbar skatt beregnes basert på skattepliktig inntekt i regnskapsperioden. Skattepliktig inntekt avviker fra resultatet 

som rapporteres i konsernregnskapet på grunn av inntekter og/eller kostnader som enten er skattepliktig eller 

fradragsberettiget i andre år, eller som aldri kommer til beskatning eller fradrag. Konsernets forpliktelse for betalbar 

skatt er beregnet med skattesatser som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt innen utgangen av rapporteringsperioden. 

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.  

  

Utsatt skatt 

Utsatt skatt er innregnet etter gjeldsmetoden på de midlertidige forskjellene på rapporteringstidspunktet. Disse 

forskjellene oppstår som følge av differanser mellom de skattemessige – og de bokførte verdiene som anvendes til 

rapportering.  

 

Utsatt skatteforpliktelser innregnes for alle skattemessige midlertidige forskjeller, unntatt: 
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• Når den utsatt skatteforpliktelsen oppstår som følge av den inngående verdsettelsen av goodwill eller en eiendel eller 

forpliktelse relatert til en transaksjon utenfor en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet 

hverken påvirker regnskapsmessig gevinst eller tap.    

• Med hensyn til skattemessige midlertidige forskjeller relatert til investeringer i utenlandske datterselskaper når 

tidspunktet for reversering av den midlertidige forskjellen kan kontrolleres og det er sannsynlig at den midlertidige 

forskjellen ikke vil reverseres innenfor overskuelig fremtid.  

 

Utsatte skattefordeler   

Utsatt skattefordeler innregnes for alle fradragsberettigete midlertidige forskjeller, fremførbare ubenyttede 

skattefradrag og ubenyttede skattemessige tap, i den grad det er sannsynlig at det vil tilkomme skattbar inntekt som 

kan motregnes de fradragsberettigete midlertidige forskjellene, og at de fremførbare ubenyttede skattefradragene kan 

gjøres gjeldende.  

 

Den bokførte summen av utsatt skattefordeler vurderes ved regnskapsavslutningen og nedskrives dersom det ikke 

lenger er sannsynlig at det vil være nok tilgjengelig skattbar inntekt til at hele eller deler av de utsatt skattefordelene 

kan gjøres gjeldende. Tilsvarende vil ubenyttede utsatt skattefordeler kunne innregnes ved regnskapsavslutningen i den 

grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil være tilgjengelig til at de utsatt skattefordelene kan benyttes.  

 

Utsatt skattefordeler og forpliktelser føres i henhold til de skattesatsene som forventes å være gjeldene i det året der 

den tilhørende eiendelen skal realiseres eller forpliktelsen skal gjøres opp, basert på skattesatser (og skattemessig 

lovverk) som er blitt vedtatt eller som i all vesentlighet er blitt vedtatt på rapporteringstidspunktet.  

 

Utsatt skattefordeler og utsatt skatteforpliktelser motregnes, dersom det foreligger en juridisk rett til å motregne 

kortsiktige skattefordeler og kortsiktige skatteforpliktelser og den utsatt inntektsskatten kan relateres til den samme 

skattemessige enheten og den samme Skattemyndigheten.  

 

Aksjebaserte vederlag 

Konsernet har etablert aksjebaserte opsjonsprogrammer for nøkkelansatte. Kostnaden ved denne typen 

egenkapitaltransaksjon fastsettes på bakgrunn av virkelig verdi på tildelingstidspunktet ved bruk av Black Scholes 

modellen. Kostnaden innregnes gjennom gevinsten eller tapet som allokeres over opptjeningsperioden, fastsatt 

gjennom det beste tilgjengelige estimatet på antallet aksjer som forventes å tildeles. Effekten denne vurderingen har på 

det opprinnelige estimatet, hvis noe, innregnes gjennom gevinst eller tap og som endring i egenkapitalen. Ved utøvelse 

av opsjonen skal netto vederlaget som mottas etter fradrag for de direkte henfør bare transaksjonskostnadene inntil 

den nominelle verdien av aksjene som tildeles, allokeres til aksjekapitalen og eventuelt overskytende skal allokeres til 

overkurs. Dersom betingelsene knyttet til en aksjeopsjonsbasert egenkapitaltransaksjon endres, skal 

minimumskostnaden som føres være kostnaden dersom de opprinnelige betingelsene ikke var blitt endret og dersom 

de opprinnelige tildelingsbetingelsene ble oppnådd. Ytterligere kostnad innregnes for endringer som øker den totale 

virkelige verdi av aksjeopsjonsbaserte tildelinger, eller dersom endringen på annen måte tilgodeser den ansatte på det 

tidspunktet endringen foretas.   

 

Avsetninger 

Det foretas avsetninger dersom Konsernet er gjenstand for en pågående juridisk eller bindende forpliktelse som et 

resultat av foregående hendelser; det er mer sannsynlig enn ikke at det vil påløpe ytterligere ressurser for å sluttføre 

forpliktelsen; og beløpet er estimert på en pålitelig måte. Langsiktige avsetninger innregnes til netto nåverdien av 

ledelsens beste estimat, på rapporteringstidspunktet, for de utgiftene som er nødvendige for å sluttføre forpliktelsene.  

 

Hendelser etter balansedagen 

Ny informasjon som blir kjent om Konsernets finansielle stilling på dato for regnskapet og som blir kjent etter datoen 

for regnskapsavslutningen, er inkludert i regnskapet. Hendelser som oppstår etter dato for regnskapet der Konsernets 

finansielle stilling ikke påvirkes ved rapporteringsperiodens utløp, men som vil påvirke Konsernets finansielle stilling i 

fremtiden blir omtalt dersom disse er vesentlige.  

 

Kontantstrømoppstillingen 

Kontantstrømoppstillingen utarbeides ved bruk av den indirekte metoden og gir oversikt over kontantstrømmene fra 

henholdsvis operasjonelle-, investerings-, og finansielle aktiviteter. Kontantstrømoppstillingen forklarer endringen i 

kontanter og kontantekvivalenter gjennom perioden. 
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Note 2 Bruk av nye standarder  

Nye standarder som ikke har tredd i kraft 

IFRS 9 Finansielle instrumenter 

IFRS 9 vedrører finansielle instrumenter og vil erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter. Standarden tredde i kraft  

1. januar 2018. Solon Eiendom har gjennomført en analyse av effekter av den nye standarden og har konkludert med at 

den ikke vil ha vesentlige effekter på selskapets egenkapital. 

 

Kategoriene for finansielle eiendeler har endret seg. Kategoriene som er relevante for Solon Eiendom er: 

- Amortisert kost 

- Virkelig verdi over resultatet 

- Virkelig verdi mot utvidet resultat 

 
De nye kategoriene har ingen innvirkning på måling av finansielle eiendeler. Dette har bare innvirkning på 

klassifiseringen av finansielle instrumenter i noteverket. 

 

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder 

IFRS 15 gjelder for kontrakter med kunder, og trer i kraft for regnskapsåret som begynner 1. januar 2018. Det 

grunnleggende prinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes med en verdi som reflekterer vederlaget for varer og 

tjenester som overføres til kunder. Etter tidligere lovgivning har inntektene til Solon Eiendom fra boligutvikling blitt 

bokført ved overlevering av bolig til sluttbruker (fullført kontrakt). Ved innføring av de nye reglene vil det ikke være 

noen endring av dette prinsippet og ny standard vil dermed ikke få noen effekt på selskapets egenkapital.I 

segmentnoten vil Solon Eiendom fortsette å bruke løpende avregning for å vise prosjektenes inntekt basert på 

fullførings- og salgsgrad. 

IFRS 16 Leieavtaler 

IFRS 16 erstatter IAS 17 og dens tolkninger, inkludert IFRIC 4. Solon Eiendom implementerer standarden med virkning 

fra 01.01.2019 som er fristen for implementering. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og 

noteopplysninger for leieavtaler. Standarden krever at leietakere balansefører alle leieavtaler i tråd med modell 

tilsvarende den for finansielle leieavtaler under IAS 17. Solon Eiendom har et begrenset antall leiekontrakter, og kun 

husleie kontrakten for selskapets lokaler i Olav Vs gate 5 anses vesentlig. Foreløpige beregninger viser at innføring av 

IFRS 16 ikke vil ha noen vesentlig effekt på konsernets egenkapital. 

Endrede standarder som har tredd i kraft 

IAS 7 Oppstilling over kontantstrømmer 

I endret standard som tredde i kraft i 2017 har det kommet inn ytterligere notekrav. Se note 16 hvor utbetalinger og 

nedbetalinger av lån til kredittinstitusjoner avstemmes mot kontantstrøm. 
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Note 3 Segmentinformasjon 
Ledelsen har fastsatt segment, basert på rapporter, gjennomgått av Daglig leder og ledergruppen som brukes til å ta 

strategiske beslutninger. Informasjonen nedenfor ble rapportert til daglig leder og ledergruppen ved periodens slutt. 

Segmentet er definert som Boligutvikling, i tillegg har konsernet uallokerte inntekter og kostnader. Det som gjelder 

«øvrig» har i 2016 og 2017 vært knyttet til drift i Bionor Pharma, samt andre aktiviteter som ikke er direkte knyttet til 

boligutvikling. 

Konsernet anvender løpende avregning i den interne rapporteringen hvor fullføringsgraden beregnes ved å ta 

utgangspunkt i påløpte entreprisekostnader i forhold til totalt estimert entreprisekostnad og salgsgrad. Driftsinntekter 

etter løpende avregning inkluderer også et beregnet fortjeneste for enheter der det er inngått salgsavtaler. 

Konsernledelsen vurderer resultatene fra segmentet basert på EBITDA etter løpende avregning. Målemetoden er 

definert som driftsresultat før «avskrivning og amortisering», «øvrige gevinster (tap)».  

I det konsoliderte resultatregnskapet innregnes driftsinntekter i henhold til fullført kontrakt, hvor innregning av 

driftsinntekter skjer på tidspunkt for overføring av risiko og kontroll, som er på tidspunkt for overlevering av enheter. 

 
 

Driften til Bionor lå i 2016 årsrapporten som eget segment. For regnskapsåret 2017 er denne driften flyttet til «øvrig». 

Nærmere beskrivelse av IFRIC 15 justeringer finnes i prinsippnoten. 

 

  

2017

(Beløp i 1 000 kroner) Boligutvikling Øvrig IFRIC 15 justeringer Total

Driftsinntekter 1 127 959 6 640 (251 563) 883 036

Prosjektkostnad 858 687 11 414 (165 199) 704 902

Andre driftskostnader 62 167 8 333 -                                   70 500

Avskrivninger 3 144                   (1 469) -                                   1 675

EBITDA 207 105 (13 107) (86 364) 107 634

EBITDA margin 18,36 %

Prosjekt margin* 22,60 %

Enheter under bygging 260 -                                               -                                   260

Overleverte enheter 125 -                                               -                                   125

Solgte enheter 160 -                                               -                                   160

*Se "definisjoner og utregninger" for beregning av prosjektmargin

2016

(Beløp i 1 000 kroner) Boligutvikling Øvrig IFRIC 15 justeringer Total

Driftsinntekter 787 167 15 413 (111 084) 691 497

Prosjektkostnad 606 739 14 302 (62 371) 558 670

Andre driftskostnader 50 820 6 694 -                                   57 514

Avskrivninger 1 808 (1 179) -                                   629

EBITDA 129 609 (5 583) (48 713) 75 313

EBITDA margin 16,47 %

Prosjekt margin* 19,87 %

Enheter under bygging 259 -                                               -                                   259

Overleverte enheter 113 -                                               -                                   113

Solgte enheter 146 -                                               -                                   146

*Se "definisjoner og utregninger" for beregning av prosjektmargin
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Note 4 Driftsinntekter 

 

 
 
Leieinntekter består av midlertidig utleie av hus og leiligheter der selskapet venter på at rivning og bygging kan starte, 

samt fremleie av kontorlokaler i Olav Vs gate og Kronprinsesse Märthas plass i Oslo. 
 

Note 5 Varelager (eiendom) 
 

Konsernet har tomter og bygg som utgjør eiendom og er ment for salg i ordinær virksomhet, som er under bygging eller 

utvikling for slikt salg. Varelageret omfatter dermed tomter, eiendom for videresalg, og eiendom under utvikling og 

bygging. Varelager vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi.  

 

 

 

Note 6 Lønns- og personalkostnader 

  

 
 
Pensjoner 

Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og har en 

pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven. Grunnlaget for opptjening i innskuddsordningen er 4,5% 

av lønn mellom 1 og 7,1 ganger Folketrygdens grunnbeløp. 

 

  

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Salgsinntekter 828 340 648 597

Leieinntekter 29 596 32 536

Salg av tomt -                     4 641

Salg av datterselskap 5 015            -                     

Andre inntekter 20 086         5 722

Sum driftsinntekter 883 036 691 497

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Tomter 794 633 548 381

Prosjekter under utvikl ing 902 787 620 044

Sum varelager (eiendom) 1 697 420 1 168 425

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Lønnskostnader 16 660 13 272

Resultatavhenging avlønning 26 673 6 419

Arbeidsgiveravgift 5 811 3 796

Pensjonskostnader 190 314

Andre personalkostnader 1 722 1 394

Lønnskostnader aktivert på varelager (6 105) (12 457)

Sum lønns- og personalkostnader 44 951 12 738

Gjennomsnittlig antall ansatte 18,1 13,5
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Note 7 Andre driftskostnader 

 

 
 

Note 8 Finansinntekter og – kostnader 

 
 
Kapitaliserte låneutgifter i balansen er 54,8 millioner. 
  

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Drift og vedlikehold 6 836                6 678                

Rådgivningskostnader 4 755                1 732                

Tap på fordringer 928                   3 570                

Transaksjosnkostnader ved oppkjøp -                         9 493                

Øvrige driftskostnader 5 252                7 685                

Sum andre driftskostnader 17 771 29 158

Finansinntekter

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Renteinntekt på bankinnskudd 897 191

Andre finansielle inntekter 5 035 1 539

Sum finansinntekter 5 932 1 730

Finanskostnader

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Renter tomtelån (6 701) (32 922)

Andre finanskostnader (10 059) (5 154)

Sum finanskostnader (16 760) (38 076)

Netto finansposter (10 828) (36 346)
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Note 9 Skatt 

 

  

 

 

 

  

Spesifikasjon av netto skattekostnad

(Beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Betalbar skatt på årets resultat 20 919                    28 238                    

Endring skattesats (1 %-poeng) (204) (3 260)
Andre endringer 5 041                      (494)
Endring utsatt skatt/ skattefordel (4 703) (14 549)
Netto skattekostnad 21 053                    9 935                      

Avstemming av årets skattekostnad 

(Beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad for videreført drift 95 131                    37 118                    

Beregnet skatt 24 %/25% 22 831                    9 280                      

Skattekostnad i resultatregnskapet 21 053                    9 935                      

Differanse (1 778) 655                         

Differanse består av følgende

24% av permanente forskjeller (5 322) 8 573                      

Endring skattesats (1 %) 204                         3 260                      

Andre forskjeller 3 340                      (11 178)
Sum forklart differanse (1 778) 655                         

Betalbar skatt

(Beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Betalbar skatt på årets resultat 20 919                    28 238                    

Betalbar skatt fra 2016 ikke utbetalt 12 730                    -                              

Betalbar skatt utlignet -                          -                              

33 649                    28 238                    Betalbar skatt i følge balansen
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Solon Eiendom ASA har netto midlertidige forskjeller på TNOK 276 094 som ikke er balanseført, da det er usikkerhet 

rundt fremtidig bruk.  

 

Bokført utsatt skattefordel relaterer seg til boligutviklingsselskaper som ikke er en del av skattekonsernet.  

 

 

Note 10 Varige driftsmidler 

 

 
 

  

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller

(Beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Driftsmidler -                          -                              

Investeringseiendom (6 678)
Gevinst/ tapskonto 23 069                    878                         

Tomter og prosjekter 203 070                  218 295                  

Derivat -                          (2 095)
Garantier -                          (2 807)
Fremførbart underskudd (354 821) (57 377)
- hvorav ikke balanseført 276 094
Sum 147 412                  150 216                  

Utsatt skatt (23%/24%) 34 693                    36 106                    

Utsatt skattefordel (23%/24%) (788) (55)
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Note 11 Kundefordringer og andre fordringer 

 
Fordeling kundefordringer og andre fordringer 

 
 

Konsernets kundefordringer og andre fordringer har følgende forfallsstruktur 

 
 

Ledelsen har vurdert at det ikke er behov for avsetning for tap på kundefordringer eller andre fordringer. Maksimal 

eksponering for kredittrisiko på balansedagen er balanseført verdi av fordringer som beskrevet ovenfor.  

 

 

 

Note 12 Kontanter og kontantekvivalenter 

 

 
 

Bundne bankmidler består hovedsakelig av forskuddstrekk i forbindelse med lønn.  

Konsernet hadde en kassekreditt på NOK 50 millioner. Ved utgangen av 2017 var det ikke trukket på denne kreditten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Kundefordringer 308 1 889

Andre fordringer 80 828 76 985

Sum kundefordringer og andre fordringer 81 136 78 874

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Opp ti l  3 måneder 18 970 571

Mellom 3 og 6 måneder 15 737 693

Mer enn 6 måneder 46 429 77 610

Sum kundefordringer og andre fordringer 81 136 78 874
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Note 13 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

 

 
 

 

Den 9. mars 2018 ble det av Selskapets aksjonærer besluttet å tildele Styret en generell fullmakt til å utstede nye aksjer 

tilsvarende inntil 10 % av den utstedte aksjekapitalen. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2019, dog 

senest til 30.juni 2019.

 

Antall aksjer
Pålydende per 

aksje i NOK

Sum bokført 

aksjekapital

Ordinære aksjer 53 454 414                 1 53 454 414        

Endringer i aksjekapital

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

905 235               62 328               

Endring i pålydende -                             (50 350)              

Økning aksjekapital  ved nyutstedelse av aksjer 66 666                 666 667             

Reduksjon av aksjekapital (923 306)              -                          

Økning aksjekapital  ved nyutstedelse av aksjer 4 859                    220 845             

Økning i aksjekapital  ved utøvelse av warranter -                             1                         

Økning i aksjekapital  ved ettefølgende tilbud -                             5 745                  

Aksjekapital ved periodeslutt 53 454                 905 235             

Antall aksjer i 1 000 2017 2016

Antall aksjer ved periodestart 9 052 344            249 310             

Økning aksjekapital 666 667               6 666 667         

200:1 splitt av antall  aksjer (9 670 416)          -                          

Økning i antall  aksjer ved privat plassering 4 859                    2 113 380         

Økning i antall  aksjer ved utøvelse av warranter -                             9                         

Økning i aksjer ved ettefølgende tilbud -                             22 979               

Antall aksjer ved periodeslutt 53 454                 9 052 344         

Aksjekapital  ved periodestart

Aksjonær Ordinære aksjere Eierandel

* HORTULAN AS  14 578 519 27,3 %

* SKØIEN AS  8 303 547 15,5 %

* ALDEN AS  6 124 588 11,5 %

* VATNE EQUITY AS  5 423 455 10,2 %

* DUKAT AS  3 273 087 6,1 %

Danske Invest Norge  1 000 000 1,9 %

Norron Sicav - Targe  SKANDINAVISKA ENSKIL 794 414 1,5 %

Morgan Stanley & Co.  MS & CO INTL PLC MSI 792 547 1,5 %

* John Galt AS  716 667 1,3 %

THABO ENERGY AS  671 989 1,3 %

Zinober Invest  V/ ORRE INVEST AS 526 597 1,0 %

EIKA NORGE  474 257 0,9 %

ARCTIC SECURITIES AS MEGLERKONTO 456 256 0,9 %

STORETIND AS  332 360 0,6 %

NORDNET LIVSFORSIKRI  308 689 0,6 %

CIPRIANO AS  300 000 0,6 %

Taconic AS  292 245 0,6 %

HERFO FINANS AS  223 239 0,4 %

DnB NOR MARKETS, AKS  DNB Bank ASA 197 912 0,4 %

Norron Sicav - Selec  SKANDINAVISKA ENSKIL 167 976 0,3 %

Sum 20 største aksjonærer 44 958 344 84,1 %

Øvrige aksjonærer 8 496 070 15,9 %

Sum antall aksjer 53 454 414 100 %

* Aksjer eid av styremedlemmer og ledelse
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Note 14 Resultat per aksje 
 

Resultat per aksje er beregnet som årets resultat dividert med vektet gjennomsnitt av antall utstedte aksjer. Det er 

ingen utvanningseffekter relatert til antall aksjer i 2017. 

 

 

 

Note 15 Utbytte 
 

Styret har foreslått et utbytte på kroner 1,15 per aksje for 2017, totalt NOK 61,5 millioner. For 2016 ble det utbetalt 

NOK 50 millioner, tilsvarende 1,0289 per aksje. Forslaget om utdeling av utbytte er betinget av godkjenning fra 

aksjonærene på Generalforsamlingen 23.mai 2018 og er ikke avsatt som gjeld i konsernregnskapet.  

 

 

  

2017 2016

Årets resultat som kan henføres selskapets aksjonærer, i  1000 kr (66 722)              22 327               

Vektet gjennomsnitt av antall  utstedte aksjer 48 361                33 887               

Resultat per aksje i  kroner (1,380)                0,702                 

Utvannet resultat per aksje i  kroner (1,380)                0,656                 

Resultat per aksje i kroner for viderført virksomhet 1,442                 0,702                 
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Note 16 Rentebærende gjeld 

 
 
Særskilte lånebetingelser 

Konsernet har låneavtaler som stiller finansielle betingelser om at konsernet må 1) ha minimum NOK 400 millioner i 

egenkapital per 31.12, 2) ha en akkumulert salgsgrad for boliger i produksjon på minimum 67,5 % og 3) ha en 

minimumslikviditet på NOK 50 millioner. 

I tillegg er det finansielle betingelser knyttet til standard informasjon relatert til endringer i eierskap, 

aksjekapitalnedsettelse, salg av forretningsområder og utbytte. Alle særskilte lånebetingelser er overholdt i hele 

regnskapsperioden. 

 

Pantsatte eiendeler 

Varelager, inkludert prosjekter under utvikling, tomter og ferdige enheter med bokført verdi den 31. desember 2017 på 

NOK 1 697 420 tusen er avsatt som sikkerhet. I tillegg er forskudd på 10 %, mottatt fra kunder, sikret som krevet 

gjennom seksjon 12 i Bustadoppføringsloven.  

 

 

Note 17 Finansiell risiko 
17.1 Finansielle risikomomenter 

Solon Eiendom ASA vil gjennom sin virksomhet være eksponert for ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko, 

kredittrisiko og likviditetsrisiko. Denne noten gir informasjon om Konsernets eksponering mot slike risikomomenter, 

Konsernets målsetninger, retningslinjer og prosedyrer for risikohåndtering, samt Konsernets kapitalstyring. Utfyllende 

kvantitativ informasjon er inkludert i det konsoliderte regnskapet. 

 

Daglig leder og ledergruppen i Solon Eiendom foretar kontinuerlig evaluering av finansielle risikomomenter, og det 

jobbes løpende med å identifisere nye kilder til slik risiko.  
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Konsernets overordnede målsetning med sine risikostyringsaktiviteter er å løpende sikre likviditeten, definert som 

evnen til å kunne møte sine forpliktelser til enhver tid.  

Retningslinjene og prosedyrene for risikohåndtering skal også ta hensyn til eventuelle skift i markedssituasjon og 

Konsernets virksomhet.  

 

(a) Markedsrisiko 

(i) Valutarisiko 

Solon Eiendom er en Norsk eiendomsutvikler som fokuserer på Norske utviklingsprosjekter og eiendommer. Konsernet 

har ingen vesentlige eierandeler i utenlandsk virksomhet, ingen eksponering mot finansielle instrumenter denominert i 

utenlandsk valuta ved årets slutt, og følgelig foreligger det for Solon Eiendom ingen vesentlig valutarisiko.  

 

(ii) Prisrisiko 

Som boligutvikler er Solon Eiendom eksponert for prisrisiko i boligmarkedet, geografisk begrenset til Norge. I tillegg 

foreligger det risiko relatert til byggekontrakter og råvarepriser. Profittmarginen i hvert prosjekt vil variere med trenden 

i salgsinntekt per kvadratmeter i boligmarkedet. Konsernets prisrisiko reduseres imidlertid gjennom salg av tilsvarende 

60% av total salgsverdi i et prosjekt før byggestart. Konsernet er ikke eksponert for prisrisiko i finansielle instrumenter.  

 

(iii) Renterisiko 

Konsernets renterisiko oppstår hovedsakelig fra langsiktige lån. Lån utstedt til flytende rente eksponerer konsernet for 

rentesvingninger som påvirker kontantstrømmene. Konsernet kapitaliserer rentekostnader som en del av 

utviklingsprosjekter (varelager eiendom) i takt med prosjektenes fremdrift (rentekostnader på tomter som ikke er 

regulert kostnadsføres). Se note 16 for detaljer om konsernets lån. 

 

b) Kredittrisiko 

Kredittrisiko håndteres på Konsernnivå. Konsernet bærer økonomisk eksponering mot kunder og leietagere (for 

Konsernets utleieeiendommer) gjennom sin ordinære virksomhet (kundefordringer).  

 

Norske boligkjøpere er som hovedregel forpliktet til å betale 10% av kjøpsprisen ved kontraktsinngåelse og de 

resterende 90% ved overlevering av boligenheten. Ethvert resalg av eiendom i forkant av overlevering og konkurs, 

insolvens eller annen manglende evne fra Konsernets kunder til å gjøre opp sine forpliktelser ved forfall, kan i vesentlig 

grad ha negativt påvirkning på Konsernets likvide kapitalbeholdning, driftsresultat, kontantstrøm og / eller finansielle 

stilling. For å redusere kredittrisikoen er alle boligkjøpere kredittvurdert før kjøpekontrakt signeres.  

 

 

c) Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko i Konsernet karakteriseres som potensielt å ikke være i stand til å møte forpliktelsene til leverandører 

og kreditorer.  

Konsernet er avhengig av likvide finansieringsavtaler, fornyelse av disse og / eller opptak av nye avtaler for å kunne 

finansiere virksomheten, nyervervelser og investeringer.  

Konsernet overvåker kontinuerlig likviditetssituasjonen blant annet gjennom å løpende utarbeide 

kontantstrømsprognoser basert på budsjetterte likviditetsreserver, inkludert kontantekvivalenter og finansielle 

trekkfasiliteter. Prognosene utarbeides for de individuelle datterselskapene og overvåkes sentralt av Solon Eiendom 

ASA.  

Se i tillegg note 16 Rentebærende gjeld for informasjon om finansieringskilder og nedbetalingsprofil. 
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Per 31.12 utgjør byggelån NOK 701 millioner av NOK 1 231 millioner. Renter byggelån betales ikke, men 

trekkes opp på byggelånsrammen. Renter knyttet til tomtebanken er ca NOK 25 millioner per år.  

 

 
 

17.2 Kapitalstyring 

Det overordnede målet i Solon Eiendom er å maksimere aksjonærenes verdier, men samtidig sikre Konsernets evne til å 

opprettholde virksomheten, samt å sikre at alle særskilte betingelser oppfylles (se note 16 Rentebærende gjeld for 

informasjon om forpliktelser med hensyn til særskilte lånebetingelser). Konsernet ønsker å kontinuerlig opprettholde 

en optimal kapitalstruktur gitt de rådende markedsforholdene. For å oppnå dette målet fokuseres det på å sikre 

profitabiliteten i de individuelle prosjektene. Konsernet foretar nødvendige endringer i kapitalstrukturen ut ifra en 

kontinuerlig vurdering av virksomhetens finansielle situasjon og fremtidsutsikter på både kort og mellomlang sikt. 

Ledelsen i Solon Eiendom vurderer løpende alle tilgjengelige finansieringskilder. Tomtekjøp og byggevirksomhet 

finansieres i all hovedsak gjennom eksterne bankforbindelser, I tillegg har Konsernet en ubenyttet trekkfasilitet på NOK 

50 millioner. 

 

Med basis i eksternt utførte verdsettelser av tomtebanken og et minimum av 60% av total salgsverdi solgt i det 

individuelle prosjekt før byggestart, vurderes finansieringssituasjonen i Konsernet under ett som tilfredsstillende. 

 

Utbytte skal reflektere trenden i inntjening fra operasjonelle aktiviteter over tid. Målsettingen er å allokere ressursene i 

Selskapet slik at aksjonærene oppnår en gevinst både i form av utbytte samt en økning av aksjenes verdi. På denne måten 

skal Selskapet fremstå som en attraktiv og konkurransedyktig investering ved sammenligning med andre lignende 

investeringsalternativer. Over tid er Selskapets målsetting å opprettholde et utbytte tilsvarende 50 prosent av Selskapets 

konsoliderte resultat etter skatt 

   

 

 

 

 

 

 

Rentebærende gjeld

(Beløp i 1 000 kroner) Note

Total per 

31.12.2017

Mindre enn 

12 måneder Mellom 1-2 år Mellom 2-5 år Over 5 år

Gjeld ti l  kredittinstitusjoner 16 1 230 778      484 145         456 133         290 500         -                  

Sum rentebærende forpliktelser 1 230 778      484 145         456 133         290 500         -                  

Ikke rentebærende gjeld

(Beløp i 1 000 kroner) Note

Total per 

31.12.2017

Mindre enn 

12 måneder Mellom 1-2 år Mellom 2-5 år Over 5 år

Leverandørgjeld 114 021         114 021         -                  -                  -                  

Betalbar skatt 33 649            33 649            -                  -                  -                  

Skyldig offentl ige avgifter 10 219            9 837              

Annen kortsiktig gjeld 17 50 744            50 744            -                  -                  -                  

Sum ikke rentebærende gjeld 208 633         208 251         -                  -                  -                  

Sensitivitetsanalyse

Renterisiko

2017

Justering i  rentenivået i  basispunkter 50 100 150

Effekt banklån 6 154              12 308            18 462            

Effekt på kontantstrøm (i 1 000 kroner) 6 154              12 308            18 462            

2016

Justering i  rentenivået i  basispunkter 50 100 150

Effekt banklån 5 170              10 340            15 510            

Effekt på kontantstrøm (i 1 000 kroner) 5 170              10 340            15 510            
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17.3 Finansielle eiendeler og forpliktelser 

 

 
 

 
 

FVOCI =  Virkelig verdi over utvidet resultat 

FVPL = Virkelig verdi over resultatet 

 

17.4 Virkelig verdi  

 

Prinsipper for estimering av virkelig verdi 

Finansielle instrumenter bokføres i regnskapet i henhold til de karakteristika som fremkommer i det konsoliderte 

årsregnskapet. Disse grupperes videre som beskrevet under. Den virkelige verdien av finansielle instrumenter estimeres 

på bakgrunn av tilgjengelige markedspriser og verdsettelsesmetoden for hver enkelt gruppe av finansielle instrumenter 

er beskrevet under. 

 

Hierarkisk inndeling av virkelig verdi 

Dette avsnittet forklarer hvilke begrunnelser og estimater som benyttes ved fastsetting av den virkelige verdien av de 

finansielle instrumentene som bokføres og verdsettes til virkelig verdi i regnskapet. For å gi en indikasjon på graden av 

pålitelighet i faktorene som benyttes ved fastsetting av virkelig verdi, har Konsernet gruppert de finansielle 

instrumentene som benyttes i tre nivåer i henhold til de relevante regnskapsstandarder.  

 

 

Nivå 1: Den virkelige verdien av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder (for eksempel børsomsettelige 

derivater, og handels- og tilgjengelige-for-salg aksjer) baseres på tilgjengelige markedspriser ved 

rapporteringsperiodens slutt. De tilgjengelige markedsprisene som brukes for Konsernets finansielle eiendeler er den 

aktuelle budprisen på rapporteringstidspunktet. Disse instrumentene inngår i nivå 1. 

 

Nivå 2: Den virkelige verdien av finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder (for eksempel unoterte 

derivater) fastsettes gjennom verdsettelsesmetoder som maksimerer bruken av observerbare markedsdata og som i så 

liten grad som mulig er avhengige av enhets-spesifikke estimater. Dersom alle vesentlige faktorer som kreves for å 

verdsette et instrument er observerbare, inkluderes instrumentet i nivå 2.  

 

Nivå 3: Dersom en eller flere av de vesentlige faktorene ikke baserer seg på observerbare markedsdata, inkluderes 

instrumentet i nivå 3. Dette gjelder for unoterte aksjer.  
 

Finansielle eiendeler / (Beløp i 1 000 kroner) Note

Eiendeler 

FVOCI

Eiendeler 

FVPL Fordringer Total

2017

Kundefordringer og andre fordringer 11 -                  -                  81 136            81 136            

Kontanter og kontantekvivalenter 12 -                  -                  350 765         350 765         

Sum finansielle eienendeler -                  -                  431 901         431 901         

2016

Kundefordringer og andre fordringer 11 -                  -                  78 874            78 874            

Kontanter og kontantekvivalenter 12 -                  -                  238 642         238 642         

Sum finansielle eiendeler -                  -                  317 516         317 516         

Finansielle forpliktelser / (Beløp i 1 000 kroner) Note

Forpliktelser 

FVOCI

Forpliktelser 

FVPL

Andre 

forpliktelser Total

2017

Andre kortsiktige ikke-rentebærende gjeld -                  -                  358 720         358 720         

Rentebærende gjeld 16 -                  -                  1 230 778      1 230 778      

Sum finansielle forpliktelser -                  -                  1 589 498      1 589 498      

2016

Andre kortsiktige ikke-rentebærende gjeld -                  -                  250 153         250 153         

Rentebærend gjeld 16 -                  -                  1 034 019      1 034 019      

Derivater -                  2 012              -                  2 012              

Sum finansielle forpliktelser -                  2 012              1 284 172      1 286 184      
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Kundefordringer og andre kortsiktige og langsiktige finansielle eiendeler 

For kundefordringer og andre kortsiktige og langsiktige finansielle eiendeler er det nominelle beløpet justert for 

tapsavsetninger på fordringer vurdert til å være en rimelig tilnærming til virkelig Verdi. Effekten av å ikke diskontere 

anses å være uvesentlig for denne klassen av finansielle instrumenter. 

 

Kontant og kontaktekvivalenter 

Virkelig verdi for denne klassen av finansielle instrumenter er vurdert å være lik det nominelle beløpet. 

 

Leverandørgjeld og andre ikke-rentebærende finansielle forpliktelser 

For leverandørgjeld og andre ikke-rentebærende finansielle forpliktelser, er det nominelle beløpet vurdert til å være en 

rimelig tilnærming til virkelig Verdi. Effekten av å ikke diskontere anses å være uvesentlig for denne klassen av 

finansielle instrumenter. 

 

Rentebærende forpliktelser 

Virkelig verdi av finansielle forpliktelser for informasjonsformål estimeres ved å diskontere fremtidige kontraktfestede 

kontantstrømmer ved å benytte dagens markedsrente tilgjengelig for konsernets tilsvarende finansielle instrumenter. 

Virkelig verdi for denne klassen av finansielle forpliktelser er vurdert å være lik det nominelle beløpet.  

 

Note 18 Annen kortsiktig gjeld 

 

 
 
Boligkjøpere i Norge betaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende 90 % ved overlevering av 

enheten.  

 

Note 19 Betingede forpliktelser og garantier 

Solon Eiendom konsernet har 326 millioner i betingede forpliktelser knyttet til tomtebanken. Forpliktelsene gjelder 
oppgjør av tomt og tomter Solon Eiendom har opsjoner på å kjøpe og vil ved oppgjør gi en eiendel i konsernets balanse. 
Videre tilfredsstiller konsernet alle krav etter bustadoppføringslova § 12 og 47, ved kjøp av garantier hos 
forsikringstilbydere. 

 

Beløp i 1 000 kroner

2017 Note Level 1 Level 2 Level 3 Total

Eiendel  - Investeringseiendom -                  -                  -                  -                  

Forpliktelse - Derivat -                  -                  -                  -                  

Gevinst (tap) i  perioden

Beløp i 1 000 kroner

2016 Note Level 1 Level 2 Level 3 Total

Eiendel  - Investeringseiendom -                  -                  200 000         200 000         

Forpliktelse - derivat -                  2 012             -                  2 012             

Gevinst (tap) i  perioden (1 048) (12 463) (13 511)

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Påløpte lønnsrelaterte kostnader 9 580 6 051

Påløpte kostnader 5 896 3 580

Gjeld ti l  eksterne eiere av ti lknyttede selskap 23 654 -                

Annen kortsiktig gjeld 11 613 8 203

Sum annen kortsiktig gjeld 50 744 17 834

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Forskuddsbetalinger fra kunder 66 750 71 314
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Note 20 Transaksjoner med nærstående parter 

 

 
 
Ved avleggelse av årsregnskapet er 29,3 millioner av fordringene som nevnt over gjort opp. Det er inngått bindende 

avtale om oppgjør av resterende utestående fordringer på NOK 10,8 millioner med forfall i mai/juli 2018. 

 

I februar 2017, kjøpte Solon Eiendom AS de resterende 30 % av aksjene i Ski Bolig- & Næringsutvikling AS for 60 

millioner av Edvin Austbø, som var styremedlem i Solon Eiendom ASA frem til 09.03.2018.  

 

Note 21 Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter  

 
 

Note 22 Aksjebasert avlønning 

 

Den 14. desember 2016 godkjente den ekstraordinære generalforsamlingen å utstede opptil 2 434 751 (omregnet etter 

aksjespleis) nye aksjer (tilsvarende 5% av de utstedte aksjene) under insentivprogrammet for ansatte og 

styremedlemmer. Styret har ikke vedtatt et overordnet aksjeopsjonsprogram, men har benyttet fullmakt til å utstede 

750 000 opsjoner til selskapets daglig leder i desember 2016 og 375 000 opsjoner til selskapets finansdirektør i februar 

2017. Opsjonene utgjør tre trancher med 1 / 3 per tranche. Første, andre og tredje etter tildeling til utøvelsespris på 

henholdsvis 36, 40 og 44 kroner for selskapets daglig leder og 30, 34 og 44 kroner for selskapets finansdirektør. Alle 

opsjoner utløper 1. mars 2021. 
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Selskapet hadde tidligere et opsjonsprogram for ansatte og konsulenter. Kun en tidligere ansatt har totalt 1 000 fullt 

opptjente opsjoner, under det tidligere opsjonsprogrammet til selskapet. Totalt er det i 2017 kostnadsført NOK 1,8 

millioner knyttet til aksjebasert avlønning.  

 

 

 

  

Antall 

opsjoner

Gjennomsnitts 

pris

Opptjente opsjoner 1 000 700,00

Uopptjente opsjoner 1 125 000 38,67

Sum utestående opsjoner 1 126 000 39,25

Utøvelsespris

Antall 

opsjoner

30,00 125 000         

34,00 125 000         

36,00 250 000         

40,00 250 000         

44,00 375 000         

700,00 1 000              

Sum antall opsjoner 1 126 000      

Antall 

opsjoner

Gjennomsnitts 

pris

Antall 

opsjoner

Gjennomsnitts 

pris

Utestående opsjoner 1.januar 754 333         42,47                  42 367          438                         

Tildelte opsjoner 375 000         36,00                  750 000        40                           

Kansellerte opsjoner -                 -                      (19 700)         418                         

Ubenyttede opsjoner i  perioden -                 -                      (11 094)         460                         

Utløpte opsjoner i  perioden (3 333)            400,00                (7 240)           440                         

Utøvde opsjoner i  perioden -                 -                      -                 -                         

Sum utestående opsjoner 31.desember 1 126 000      39,25 754 333         42,5

2017 2016
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Note 23 Godtgjørelse og honorarer til ledelsen, styret og selskapets revisor 

 
Denne oppstillingen av godtgjørelse gjelder for arbeider utført av ledende ansatte i Konsernet. I henhold til 

Allmennaksjeloven §6-16a skal Styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 

leder og andre ledende ansatte. Konsernet har følgende prinsipper for fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder og 

ledergruppen:  

Uttalelsen fra styret sier at lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledelsen skal være konkurransedyktig, og total 

godtgjørelse skal reflektere omfanget av deres ansvar. Ledende ansatte kan motta godtgjørelse som en bonus i tillegg 

til grunnlønn, dersom visse ytelseskriterier er oppfylt, i tillegg til ordinær tilleggsgodtgjørelse for denne type stilling. Alle 

ledere er medlemmer av den ordinære pensjonsordningen i konsernet. Daglig leder har avtale om 12 måneders 

etterlønn ved oppsigelse.      

 

 
 

Daglig leder har per 31.12.2017 et lån fra Jessheim Eiendomsutvikling AS på NOK 5 millioner. Det er inngått bindende 

avtale om oppgjør av fordring med forfall i juli 2018. 

 

 

Daglig leder og Finansdirektør eier begge aksjer i selskapet (se note 13). 

Daglig leder eier 750 000 og Finansdirektør 375 000 opsjoner i selskapet (se note 22). 

 

 

 

 
 

Note 24 Hendelser etter balansedato 
Ingen vesentlige hendelser etter balansedato. 

 

 

Spesifikasjon av godtgjørelse til ledelsen (Beløp i 1 000 kroner):

2017 Stilling Lønn Bonus Pensjon Total

Andreas Martinussen CEO/Daglig leder 2 673 -                    20 2 693

Scott Danielsen CFO/Finansdirektør 1 385 -                    17 1 402

2016 Stilling Lønn Bonus Pensjon Total

Andreas Martinussen CEO/Daglig leder 2 049 - 20 2 069

Tarjei  Røise Warholm CFO/Finansdirektør 952 100              18 1 070

Spesifikasjon av godtgjørelse til styret (beløp i 1 000 kroner):

2017 Posisjon Period Styrehonorar

Simen Thorsen Styrets leder 750                 

Einar J. Greve Styrets nestleder 250                 

Edvin Austbø Styremedlem 09.06.17-31.12.17 125                 

Tore Aksel Voldberg Styremedlem 250                 

Bente Bøhler Styremedlem 250                 

Katarina Finneng Styremedlem 250                 

Sum godtgjørelse til styret 1 875              

01.01.17-31.12.17

01.01.17-31.12.17

01.01.17-09.06.17

01.01.17-31.12.17

01.01.17-31.12.17

Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor (beløp i 1 000 kroner):

2017 2016

Lovpålagt revisjon 1 274            1 009

Andre attestasjonstjenester 888               -                       

Skatterådgivning 64                 -                       

Andre tjenester utenfor revisjon -                     -                       

Sum godtgjørelse til revisor (eks mva) 2 226 1 009
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Note 25 Investeringer i datterselskaper  

 
 
Solon Eiendom sitt eierskap til de ulike konsernselskap vises i tabell over. Selskapene i listen med eierandel under 100% 

er fullt konsolidert og minoritetens andel av resultat/egenkapital er spesifisert på egne regnskapslinjer.  

 

 

Eier- /

Selskap Forretningskontor stemmeandel

Asker Boligutvikling AS Oslo 100 %

Askeveien Boligutvikling AS Oslo 100 %

Bygdøy Boligutvikling AS Oslo 100 %

Bygdøy Boligutvikling DA Oslo 50 %

Ciderhus Eiendom AS Oslo 90 %

Berg Boligutvikling AS Oslo 100 %

Freidigveien 3 AS Oslo 100 %

Krokstien 1 AS Oslo 100 %

Krags Vei 4 AS Oslo 100 %

Lettvintveien 50 AS Oslo 100 %

Ljabrubakken 2 AS Oslo 100 %

PHV 20 AS Oslo 100 %

Radarveien 87 AS Oslo 100 %

Skogholtveien 5 AS Oslo 100 %

Skogholtveien 30 AS Oslo 100 %

Skådalsveien 28 AS Oslo 100 %

Tveterjordet AS Oslo 100 %

Drøbak Eiendomsutvikling AS Oslo 70 %

Holtet Boligutvikling AS Oslo 100 %

Jegerveien Boligutvikling AS Oslo 100 %

Jessheim Eiendomsutvikling AS Oslo 100 %

Kolbotn Bol igutvikl ing AS Oslo 100 %

Kolbotn Infrastruktur AS Oslo 100 %

Kolbotn Sentrum Boligutvikl ing AS Oslo 100 %

Langhus Boligutvikling AS Oslo 100 %

Lambertseter Boligutvikling AS Oslo 100 %

CTV 9 AS Oslo 50 %

CTV 11 Utvikl ing AS Oslo 100 %

Lier Boligutvikling AS Oslo 100 %

Maridalsveien Boligutvikl ing AS Oslo 100 %

Nesøya Boligutvikling AS Oslo 70 %

Nittedal Boligutvikling AS Oslo 100 %

Nordstrand Bolig- & Næringsutvikling AS Oslo 70 %

Nutri Pharma AS Oslo 100 %

Nygårdsveien 9-11 AS Oslo 100 %

Ormerudveien Boligutvikling AS Oslo 100 %

Sandaker Boligutvikling AS Oslo 100 %

Sinsen Boligutvikling AS Oslo 100 %

Ski  Bol ig- & Næringsutvikling AS Oslo 100 %

Skøyen Boligutvikling AS Oslo 50 %

Skøyenåsveien 31 AS Oslo 50 %

Steinveien 12-14 AS Oslo 50 %

Storbukta Boligutvikling AS Oslo 100 %

Sønsterudveien 30 As Oslo 100 %

THV Boligutvikling AS Oslo 100 %

Tåsen Bol igutvikl ing AS Oslo 100 %

Søndre Tåsen Gård AS Oslo 100 %

Ullevål  Boligutvikling AS Oslo 70 %

Ullevål  Utvikling AS Oslo 50 %

Ulsrud Boligutvikling AS Oslo 100 %

Veslebukta Boligutvikling AS Oslo 100 %

Voksenkollen Bol igutvikl ing AS Oslo 70 %

Voksenkollen Felt A AS Oslo 100 %
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 Note 26 Avhendet virksomhet 

Solon Eiendom ble i 2016 børsnotert gjennom en omvendt overtagelse med Bionor Pharma ASA. Morselskapet endret 
navn til Solon Eiendom ASA og det ble besluttet å finne en strategisk partner til Bionor. I tredje kvartal 2017 ble det 
inngått en avtale om salg av aksjene i Bionor, overtagelse fant sted i fjerde kvartal 2017. 
 

Kostnader knyttet til drift i Bionor har blitt reklassifisert til resultat for avhendet virksomhet. Følgende balanse- og 
resultat poster knytter seg til den avhendede virksomheten. 

 
 

  

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Imaterielle eiendeler -                      120 263

Sum eiendeler -                      120 263

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Nedskrivning av imaterielle eiendeler (120 263)                     -   

Tap fra driftsaktiviteter (16 196) (1 220)

Resultat etter skatt for avhendet virksomhet (136 459) (1 220)
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SOLON EIENDOM ASA – Oppstilling over totalresultat 

for perioden 1. januar – 31. desember  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2017 2016

Driftsinntekter 1 851          28 392     

Sum driftsinntekter 3 1 851          28 392     

Lønns- og personalkostnader 4, 16 (2 760)        (18 997)    

Avskrivninger 9 (272)            (324 819) 

Andre driftskostnader 5 (11 769)      (61 361)    

Sum driftskostnader (14 802)      (405 177) 

Driftsresultat (12 951)      (376 785) 

Finansinntekter 6 72 547       6 392       

Finanskostnader 6 (115 205)    (813)         

Netto finanskostnader (42 658)      5 579       

Resultat før skatt (55 609)      (371 206) 

Skattekostnad 7 -                   -                

Ordinært resultat (55 609)      (371 206) 

Øvrige resultatelementer -                   -                

Totalresultat for perioden (55 609)      (371 206) 

Overføringer

Overført fra annen egenkapital 55 609       371 206   

Sum overføringer (55 609)      (371 206) 
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Oppstilling over finansiell stilling - per 31. desember  

 

 
 

 

(Beløp i 1000 kroner) Note 2017 2016

Eiendeler

Anleggsmidler  

Varige driftsmidler 9 1 225               1 497             

Investering i  datterselskaper 14 958 704          1 121 069     

Langsiktige fordringer 10 -                        2 188             

Sum Anleggsmidler 959 929          1 124 754     

Omløpsmidler

Konsernfordringer 10 367 352          175 611        

Andre kortsiktige fordringer 10 197                  1 622             

Kontanter og kontantekvivalenter 11 102 542          55 610           

Sum omløpsmidler 470 091          232 843        

Sum eiendeler 1 430 020       1 357 597     

Egenkapital og gjeld  

Aksjekapital 12 53 454             905 234        

Annen innskutt egenkapital 7 122               6 304             

Overkurs 1 711 095       758 928        

Annen egenkapital (347 124)         (329 900)       

Sum egenkapital 1 424 547       1 340 566     

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 3 234               5 637             

Skyldig offentlige avgifter -                        515                

Konserngjeld -                        7 959             

Annen kortsiktig gjeld 2 238               2 920             

Sum kortsiktig gjeld 5 473               17 031           

Sum gjeld 5 473               17 031           

Sum egenkapital og gjeld 1 430 020       1 357 597     
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 

for perioden 1. januar – 31. desember  

 

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2017 2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skatt (55 609)    (371 206) 

Avskrivninger 9 272           324 819   

Nedskrivinger av andre finansielle anleggsmidler 115 205   -                

Aksjebasert betaling 4 819           765           

Renteinntekter fra datterselskap -                123           

Endring i  kundefordringer 10 1 425       18             

Endring i  leverandørgjeld (2 403)      2 576       

Endring i  andre konserfordringer (191 741) 85 548     

Endring i  langsiktig fordringer 2 188       -                

Endring i  andre tidsavgrensingsposter (38 958)    (19 610)    

Net cash from operating activities (168 801) 23 033     

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Lån ti l  datterselskaper (85 403)    (156 000) 

Endring i  investering i  datterselskaper 162 365   -                

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 76 962     (156 000) 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Kapitalforhøyelse 12 194 756   180 310   

Transaksjonkostnader emisjon (5 986)      

Utbytte (50 000)    -                

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 138 770   180 310   

Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar 55 610     8 267       

Netto endring i  kontanter og kontantekvialenter 46 931     47 343     

Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember 102 542   55 610     
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OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL 

(Beløp i 1 000 kroner) Noter Aksjekapital Overkurs

Annen 

innskutt 

egenkapital

Annen 

egenkapital

Sum 

egenkapital

Egenkapital per 1. januar 2017          905 234          758 928              6 304        (329 900)      1 340 566 

Reparasjonsemisjon            66 666            33 333                       -                       -            99 999 

Emisjon              4 859            89 898                       -                       -            94 757 

Aksjebasert betaling                       -                       -                  818                       -                  818 

Transaksjonskostnader                       -             (5 768)                       -                (218)             (5 986)

Årets resultat                       -          (38 481)                       -          (17 128)          (55 609)

Kapitalnedsettelse        (923 306)          923 306                       -                       -                       - 

Utbytte                       -          (50 000)                       -                       -          (50 000)

Annen endring                       -                       -                       -                       -                       - 

Egenkapital per 31. desember 2017            53 454      1 711 095              7 122        (347 124)      1 424 547 

(Beløp i 1 000 kroner) Noter Aksjekapital Overkurs

Annen 

innskutt 

egenkapital

Annen 

egenkapital

Sum 

egenkapital

Egenkapital per 1. januar 2016            62 328          314 389              5 539            41 306 423 559

Endring pålydende          (50 350)            50 350                       -                       -                       - 

Aksjebasert betaling                       -                       -                  765                       -                  765 

Årets resultat                       -                       -                       -        (371 206)        (371 206)

Emisjon          893 257          422 942                       -                       -      1 258 693 

Transaksjonskostnader                       -          (28 753)                       -                       -            28 753 

Egenkapital per 31. desember 2016          905 234          758 928              6 304        (329 900)      1 340 566 
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NOTER TIL REGNSKAPET 

Note 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper 

Generell informasjon 

Solon Eiendom ASA (“Selskapet”) er mor selskapet i Solon konsernet som er et eiendomsutviklingskonsern som 

hovedsakelig fokuserer på utvikling og salg av boliger, med hovedvekt på utvikling av boligprosjekter innenfor det 

såkalte “Stor-Oslo området”. Solon Eiendom ASA er et børsnotert selskap, notert på Oslo Børs, og stiftet i og drevet fra 

Oslo, Norge. Selskapet har registrert kontoradresse i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.  

 

I de tilfeller hvor morselskapets noteinformasjon samsvarer med konsernets, henviser vi til noten i konsern. 

Morselskapets regnskapsprinsipper er i overensstemmelse med konsernets, sett bort ifra konsernspesifikke prinsipper 

som konsolidering. For ytterligere informasjon vedrørende regnskapsprinsipper henvises det til note 1 i 

konsernregnskapet. 

 

Note 2 Bruk av nye standarder 

Se note 2 i konsernregnskapet 
 

Note 3 Driftsinntekter  

 
Andre inntekter består i all hovedsak av leieinntekter, se note 5. 

 

Note 4 Lønns- og personalkostnader 

 

For spesifikasjon av honorar til styret se note 23 i konsernregnskapet, mens resultatavhengig avlønning beskrives i note 

22 

 

  

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Andre inntekter 1 851             28 392           

Sum andre inntekter 1 851             28 392          

(Beløp i 1 000 kroner) 2017 2016

Lønnskostnader inkludert styrehonorar 1 965             16 650

Resultatavhengig avlønning 819 765

Arbeidsgiveravgift 298 1 112

Pensjonskostnader -                      296

Andre personalkostnader (321) 175

Sum lønns- og personalkostnader 2 760 18 997

Gjennomsnittl ig antall  ansatte 0 6
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Note 5 Andre driftskostnader 

 
Solon Eiendom ASA har en leiekontrakt i Oslo sentrum som utløper i Q3 2022, og den årlige leien er NOK 1.5 millioner. 
Fra januar 2017 er lokalene fremleiet ut kontraktsperioden til samme vilkår.  
Administrasjonen i konsernet er lokalisert i kontorene som er leid av datterselskapet Solon Eiendom AS i Olav Vs gate i 
Oslo. 

 

Note 6 Finansinntekter og –kostnader 

 

  

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Forskning og utvikling -                      18 248           

Andre driftskostnader 11 566           23 554           

Konserninterne kostnader 203                 19 559           

Sum andre driftskostnader 11 769           61 361           
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Note 7 Skatt 

 
Solon Eiendom ASA har netto midlertidige forskjeller på TNOK 276 094 som ikke er balanseført, da det er usikkerhet 

rundt fremtidig bruk.  

 

Note 8 Resultat per aksje 

Se note 14 i konsernregnskapet. 

  

Grunnlag betalbar skatt

(beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad fra videreført drift -55 609                   -371 206                 

Permanente forskjeller inkl. utbytte 44 766                    76 057                    

Fremførbart underskudd ikke balanseført -                          13 494                    

Endring midlertidige forskjeller 4 749                      3 250                      

Grunnlag betalbar skatt -6 094                     -278 405                 

Skatt (23%/24%) -                          -                              

(beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Betalbar skatt på årets resultat -                          -                              

Betalbar skatt fra tidligere år -                          -                              

-                          -                              

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller

(beløp i 1 000 kroner)

2017 2016

Driftsmidler (127)                       (150)                       

Investment property -                          -                         

Gevinst/ tapskonto 23 069                    28 836                    

Varelager -                          -                         

Tomter og prosjekter -                          -                         

Fremførtbart underskudd (299 036)                (292 942)                

- Hvorav ikke balanseført 276 094                  264 256                  

Sum -                          -                              

Betalbar skatt i balansen
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Note 9 Varige driftsmidler 

 

 

Note 10 Andre fordringer 

 

 

  

(Beløp i 1000 kroner)

Inventar og annet 

utstyr Total

2017

Anskaffelseskost:

1. januar 2016 3 740 3 740

Tilganger                            -             - 

Avganger                            -             - 

31. desember 2016                        3 740    3 740 

Tilganger                                 -             - 

Avganger                                 -             - 

31. desember 2017                        3 740    3 740 

Akkumulerte avskrivninger

1. januar 2016                      (1 912)  (1 912)

Avskrivninger for året                         (331)      (331)

Avganger                            -             - 

31. desember 2016                      (2 243)  (2 243)

Avskrivninger for året                         (272)      (272)

Avganger                            -             - 

31. desember 2017                      (2 515)  (2 515)

Netto regnskapsført verdi 31.12.2017                        1 225    1 225 

Netto regnskapsført verdi 31.12.2016                        1 497    1 497 

Forventet levetid 5 år

Avskrivningsmetode Lineært

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Konserninterne fordringer 367 352       175 611       

MVA -                    1 401           

Forskuddsbetalte kostnader 197               221               

Sum andre fordringer        367 549        177 232 

(Beløp i 1000 kroner) 2017 2016

Andre langsiktige fordringer -                    2 188           
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Note 11 Kontanter og kontantekvivalenter 

 
Bundne bankmidler relaterer seg til depositum for husleiekontrakter 

 

Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

Se note 13 i konsernregnskapet. 

 

Note 13 Finansiell risiko 

Se note 17 i konsernregnskapet. 

 

Note 14 Datterselskaper 

 

* Selskapet har ikke avlagt årsregnskap ennå og er uvesentlig. 

Solon Eiendom ASA er morselskapet i konsernet Solon Eiendom. Konsolidert regnskap er tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside www.soloneiendom.no.  

 

Note 15 Transaksjoner med nærstående parter 

Se note 20 i konsernregnskapet. 

 

Note 16 Godtgjørelse og honorarer til ledelsen og styret  

Se note 23 i konsernregnskapet. 

 

 

Note 17 Hendelser etter balansedato  

Se note 24 i konsernregnskapet. 
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Erklæring fra styret og daglig leder 
 

Vi bekrefter at konsernets og morselskapets årsregnskap for 2017 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar 

med gjeldende regnskapstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og 

morselskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 

 

Styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet, 

sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. 
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Independent auditor’s report  
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SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 54  
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Alternative resultatmål (APM) 

Alternative resultatmål, det vil si økonomiske resultater utenfor rammebetingelsene for finansiell rapportering, 

benyttes av Solon Eiendom for å gi tilleggsinformasjon ved å ekskludere poster som i Solon Eiendoms syn ikke gir en 

god indikasjon på de periodiske driftsresultatene eller kontantstrømmene til konsernet. Alternative resultatmål gis for å 

kunne bedre sammenligningen mellom resultatene og kontantstrømmene fra periode til periode, og det er Solon 

Eiendoms erfaring at disse ofte brukes av analytikere, investorer og andre parter. Ledelsen benytter også alternative 

resultatmål internt for å måle ytelse når det gjelder langsiktige mål og som grunnlag for ytelsesrelatert lønn. Disse 

tiltakene er justerte IFRS-måltall som er definert, beregnet og brukt på en konsistent og gjennomsiktig måte gjennom 

årene og gjennom selskapets finansielle rapportering der det er relevant. Operasjonelle tiltak som, men ikke begrenset 

til, antall solgte enheter og overleverte enheter etc. er ikke definert som alternative resultatmål. Alternative resultatmål 

bør ikke betraktes som en erstatning for måltall i samsvar med IFRS. Opplysninger om alternative måltall er underlagt 

etablerte interne kontrollprosedyrer. 

 

 
Solon Eiendoms alternative resultatmål  

 
EK-grad: Sum egenkapital delt på sum egenkapital og gjeld  
EBITDA segmentrapportering: er driftsresultat før avskrivninger 
EBITDA: er driftsresultat før avskrivninger 
Netto rentebærende gjeld: Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld justert for Solon Eiendoms likvide posisjoner 
Resultat fra prosjekter – segmentrapportering: Driftsinntekter minus driftskostnader 
Prosjekt-margin – segmentrapportering: Resultat fra prosjekter delt på driftsinntekter fra prosjekter 
Enheter: Enheter referer til antall leiligheter eller hus 

NGAAP inntekter: Er det samme som segmentinntekter, se note 3 

NGAAP EBITDA: Er det samme som segment EBITDA, se note 3 

 

 

 
  

 

 

(Beløp i 1 000 kroner)  2017 2016

EK-grad

Sum egenkapital 513 975 511 078

Sum egenkapital  og gjeld 2 138 164 1 833 367

EK-grad 24 % 28 %

EBITDA segmentrapportering

Driftsinntekter 1 127 959 787 167

Driftsresultat 203 961 127 800

Avskrivninger 3 144         1 808

EBITDA 207 105 129 609

EBITDA margin 18 % 16 %

EBITDA
Driftsinntekter 883 036 691 497

Driftsresultat 105 959 74 684

Avskrivninger 1 675 629

EBITDA 107 634 75 313       

Rentebærende gjeld

Rentebærende gjeld 1 230 778 1 034 019 

Kontanter 350 765 238 642     

Sum rentebærende gjeld 880 013 795 377     

Resultat fra prosjekter - segmentrapportering

Driftsinntekter 1 080 081 759 681     

Driftskostnader 836 020     608 733     

Resultat fra prosjekter 244 060     150 948     

Prosjekt-margin - segmentrapportering

Resultat fra prosjekter 244 060 150 948

Driftsinntekter fra prosjekter 1 080 081 759 681

Prosjekt-margin 23 % 20 %
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For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Andreas Martinussen, CEO Solon Eiendom ASA  

Telefon: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no  

Scott Danielsen, CFO Solon Eiendom ASA 

Telefon: +47 952 55 620, e-post: sd@soloneiendom.no  

 

Om Solon Eiendom 

Solon Eiendom er en Norsk eiendomsutvikler som fokuserer på boligprosjekter i regionene Oslo og Akershus.  
 

www.soloneiendom.no/investor-relations/  


