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Hovedpunkter for 2020 
• Totalresultatet (IFRS): 

o Driftsinntekter endte på NOK 1 498 millioner (NOK 1 585 millioner). 
o EBITDA endte på NOK 142 millioner (NOK 260 millioner). 

• Segmentrapportering: 
o Driftsinntekter etter løpende avregning endte på NOK 1 812 millioner (NOK 1 407 millioner). 
o EBITDA etter løpende avregning endte på NOK 182 millioner (NOK 213 millioner). 

• Operasjonelt: 
o 418 (187) inngåtte salgskontrakter med en omsetningsverdi på NOK 2 548 millioner (1 082 

millioner)  
o 352 (143) enheter ferdigstilt og 337 (140) overlevert 
o Totalt 912 (484) enheter under bygging ved utgangen av året, hvorav 75 (78 %) av disse 

enhetene var solgt til en total salgsverdi på NOK 3 804 millioner (NOK 2 173 millioner)   
o Solon Sørvest AS (tidl. Kruse Smith Eiendom AS) ble overtatt med virkning fra 1. april 2020. 

Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år  
Enheter – refererer til antall leiligheter eller hus 
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(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
IFRS-rapportering:
Driftsinntekter 1 498 389    1 584 656    
EBITDA 141 570       260 167       
Prosjektmargin 20 % 21 %
Resultat før skatt 76 772         197 661       
EK-grad 21,76 % 24 %

Segmentrapportering (løpende avregning):
Driftsinntekter 1 811 799    1 407 319    
EBITDA 181 718       213 175       
EBITDA-margin 10 % 15 %
Prosjektmargin 19 % 20 %

Salg og produksjon*
Inngåtte salgskontrakter (enheter)

Solon Bolig 348               187               
Solon Sørvest** 165               -                     

Antall enheter under bygging
Solon Bolig 564               484               
Solon Sørvest** 348               -                     

Antall overleverte enheter
Solon Bolig 206               148               
Solon Sørvest** 258               -                     

*Enheter ikke justert for selskapets eierandel i samarbeidsprosjekter
**Solon Sørvest ble overtatt fom. 1. april 2020. Sammenligningstall for salg og produksjon vises derfor ikke i tabellen over.
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Eierstyring og selskapsledelse i 
Solon Eiendom ASA 
INTRODUKSJON 

Solon Eiendom ASA («Selskapet») og dets datterselskaper 
(samlet «Konsernet») 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 Selskapets 
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 vedtekts-
festede formål er som følger: 

Selskapets formål er å investere i og utvikle fast 
eiendom, investere i andre selskaper og deltagelse 
i andre virksomheter, samt hva som hermed står i 
forbindelse. 

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 investerings-
alternativer. Over tid er selskapets målsetting å 
opprettholde et utbytte tilsvarende 50 % av selskapets 
konsoliderte resultat etter skatt.»  

Den 14. mai 2020 ble det av selskapets aksjonærer 
besluttet å tildele styret en fullmakt til å utstede nye aksjer 
tilsvarende inntil NOK 7 416 230 (ca. 10 % av utestående 
aksjekapital). Fullmakten kan benyttes til investeringer 
innenfor selskapets virksomhet, ved å tilby aksjetegning til 
potensielle strategiske investorer og samarbeidspartnere 
eller selskapets ansatte/styremedlemmer og gjelder til 
ordinær generalforsamling i 2021, dog senest til 30. juni 
2021. 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.  

Samme dag ble det også av selskapets aksjonærer besluttet 
å tildele styret en fullmakt til å utstede nye aksjer 
tilsvarende inntil NOK 3 708 115 i forbindelse med 
selskapets insentivprogram. 

4. Likebehandling av aksjeeiere 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 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.  

http://www.soloneiendom.no/
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5. Aksjer og 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, 
administrerende direktør, lederen av valgkomitéen 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 valgkomitéen 
utstedes til aksjonærene, samt gjøres tilgjengelige på 
www.soloneiendom.no, senest 21 dager før 
Generalforsamlingen avholdes. 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 
valgkomitéen og hvem som skal være leder av 
valgkomitéen. 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. Valgkomité 
Solon Eiendom ASA har vedtektsfestet at selskapet skal ha 
en valgkomité. Generalforsamlingen har utarbeidet 
retningslinjer og instrukser for valgkomitéens arbeid og 
oppgaver. 

Valgkomitéen skal bestå av to til tre medlemmer. Flertallet 
av valgkomitéens medlemmer skal være uavhengige av 
selskapets styre og ledelse. Valgkomitéens sammensetning 
skal ivareta aksjonærfelleskapets interesser. Både 
valgkomitéen og valgkomitéens leder skal velges av 
Generalforsamlingen for en periode på to år av gangen.  

Valgkomitéens oppgaver er å foreslå kandidater ved valg av 
medlemmer til selskapets styre samt å gi anbefaling til 
honorarer for disse. Anbefalingene fremmet av 
valgkomitéen 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. Styret, sammensetning og uavhengighet 
Solon Eiendom ASA har én representant fra de ansatte i 
styret. 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.  

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. 

9. 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. Styret skal sørge for at 
styremedlemmer og ledende ansatte gjør selskapet kjent 
med vesentlige interesser de måtte ha i saker som styret 
skal behandle. 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 

http://www.soloneiendom.no/
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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 ASA. 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 administrerende direktør og utformer 
instrukser, autorisasjoner og fullmakter samt betingelser 
ved ansettelse av administrerende direktør.   

Selskapets styre fastsetter selskapets strategi, målsettinger 
og risikoprofil innenfor de avgrensningene som fremgår av 
vedtektene, og slik at selskapet skaper verdier for 
aksjonærene. 

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 valgkomitéen. Styreinstruksen skal 
regulere og fastsette ansvarsområdene, arbeidsoppgavene 
og ansvarsfordelingen mellom styret og administrerende 
direktør. Styrets leder står ansvarlig for at styrets arbeid 
foregår på en effektiv og korrekt måte.  
 
INSTRUKS TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
Styret har vedtatt en instruks til administrerende direktør 
som regulerer administrerende direktørs autoritet, 
ansvarsområder og fullmakter samt rolledelingen mellom 
styret og administrerende direktør. Administrerende 
direktør i Solon Eiendom ASA er ansvarlig for den operative 
driften i selskapet. Administrerende direktør 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. Administrerende 
direktør plikter å holde styret løpende orientert om 
selskapets finansielle stilling, dets drift og forvaltning av 
materielle og immaterielle verdier. Administrerende 
direktør 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.   

10. 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 
Administrerende direktør 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 én 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 én gang i året motta en evaluering av 
selskapets primære risikoområder samt en statusrapport 
knyttet til internkontroll.  

11. Godtgjørelse til styret 
Godtgjørelsen til styret i Solon Eiendom ASA skal ikke være 
resultatavhengig. Generalforsamlingen fastsetter 
godtgjørelsen til styret etter anbefalinger fra valgkomitéen. 
Styrets medlemmer skal ikke omfattes av eventuelle 
opsjons- eller insentivprogrammer etablert av selskapet.  

12. 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 
administrerende direktør 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.  

13. Informasjon og kommunikasjon 
Solon Eiendom ASA publiserer informasjon i form av års- og 
kvartalsrapporter, investorpresentasjoner, børsmeldinger 
og pressemeldinger i henhold til Oslo Børs´ 
meldingstjenester. Selskapet har etablert egne 



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 5 

 
retningslinjer for IR som er tilgjengelige på selskapets 
nettside, www.soloneiendom.no.  

14. 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.   

 

15. 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. 

 

 
 
 

  

  

http://www.soloneiendom.no/
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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 ASAs generelle retningslinjer for alle 

ansatte 
 

Grunnleggende menneskerettigheter 
Solon Eiendom 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 skal kunne etterprøves i alle deler av sin 
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 måte kan komme til å skade selskapets etiske – 
eller sosiale rykte.  
 
Arbeidsmiljø og HMS 
Solon Eiendom 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 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 selskapet står ovenfor flere 
mulige alternativer, skal det mest gunstige med hensyn til 
miljøet velges.  
 
Korrupsjon 
Solon Eiendom 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. 



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 7 

 
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 sine 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 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 eller egnet til å påvirke 
selskapets handlinger til egen fordel. Videre er det ikke 
tillatt å delta i behandlingen av eller forsøke å påvirke 
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 
administrerende direktør. 
 
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 sine fullmakter eller kompetanse og som er 
egnet til å påvirke den opplevde eller realiserte kvaliteten i 
leveransene til Solon Eiendom.  
 
Konfidensialitet  
Alle ansatte i Solon Eiendom 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 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 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 administrerende direktør 
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 
 
Kontakt med kunder, leverandører, konkurrenter og 
offentlige myndigheter  
Solon Eiendom 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 kunder skal alltid møtes med 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 

http://www.soloneiendom.no/
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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 
administrerende direktør. Dersom det på grunn av sakens 
natur ikke er mulig, naturlig eller ikke føles riktig å 
rapportere til administrerende direktør skal styrets leder i 
selskapet varsles. Brudd på varslingsplikten kan i seg selv 
være et brudd på selskapets etiske retningslinjer.  
Administrerende direktør 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.  
 
4. BÆREKRAFT 
 
Solon Eiendom har en strategisk prosess for å klargjøre 
visjon, målformulering og tiltak for at hele organisasjonen 
skal jobbe strukturert og hensiktsmessig for å oppnå 
kvalitet i prosjektene, og slik at boligene som til slutt 
overleveres til kjøper skal være «den foretrukne boligen». 
Selskapets prosjektstyringssystem har fastsatte 
sjekkpunkter og det foretas rapportering på definerte 
milepæler for å sikre at alle prosjekter gjennomføres i 
henhold til de mål som er satt. Det er satt ned en egen 
arbeidsgruppe bestående av selskapets bærekraftssjef og 
sentrale medarbeidere. Arbeidsgruppens oppgave er å 
innarbeide tydelige og målbare bærekraftsmål for Solon 

som skal integreres med prosjektstyringssystemet, og som 
vil være knyttet til FNs 17 bærekraftsmål. 
 
Solon Eiendom erverver tomter som reguleres og utvikles 
til boliger, størrelsen på prosjektene strekker seg fra 
mindre småhusprosjekter til større utviklingsprosjekter 
som bidrar til stedsutvikling med boliger, næring og 
tjenesteyting. Solon Eiendom ønsker å bidra til økt 
bærekraft i bygg- og anleggsbransjen gjennom hele 
utviklingsprosessen, fra akkvisisjon av eiendom, til og med 
overlevering av nøkkelferdig bolig. Det er derfor nødvendig 
å foreta en grundig vesentlighetsanalyse og en prioritering 
mellom alle viktige mål og hensyn for å sikre selskapets 
bærekraftsmål uten at dette går på bekostning av krav til 
inntjening og verdiskapning for Solon Eiendoms 
aksjonærer. 
 
Den sentrale oppgaven for selskapets arbeidsgruppe for 
bærekraft er å foreta en prioritering av hvilke tiltak som gir 
mest verdi for samfunnet, selskapet og forbruker. 
Arbeidsgruppen skal finne relevante indikatorer der Solon 
kan gjøre en forskjell, det vil si foreta en dreining fra de mer 
tekniske tema som allerede oppfylles og som er styrt 
gjennom forskriftskrav, kommunale planer og øvrige 
normer, til å synliggjøre og vektlegge hvor Solon strekker 
seg høyere og lengere. Solon Eiendom skal vise hvordan det 
å bygge den foretrukne boligen støtter opp under 
bærekraftsmål slik at selskapets kunder skal være trygge på 
at det å kjøpe en Solon-bolig er å kjøpe en bolig hvor 
bærekraft har vært et grunnpremiss i alle ledd av 
prosessen.  
 
Solon Eiendom er medlem av Grønn Byggallianse og 
arbeider for å kunne støtte opp om Eiendomssektorens 
veikart mot 2050 og de konkrete 10 strakstiltak for små og 
store byggeiere. Solon Eiendom har foreløpig valgt 
miljøsertifisering av ett prosjekt, Veslebukta i Nordre Follo. 
Det har blitt miljøsertifisert på nivå BREEAM NOR Very 
Good. 
 
Forbildeprosjekt Vindmøllebakken 
Vindmøllebakken i Stavanger er et prosjekt som har 
mottatt mye oppmerksomhet det siste året. Prosjektet ble 
ferdigstilt i 2020. Foruten å være et byggeri som har hatt 
fokus på de mer tradisjonelle bærekrafttemaene som 
gjenbruk av bebyggelse (parkeringsløsning i en tidligere 
fabrikkhall, deler av den gamle hermetikkfabrikken på 
tomten er ombygget til felles vegansk restaurant), 
klimavennlig materialbruk, og drift av boligene, har fokuset 
på sosial bærekraft vært det som har stått sterkest i 
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Det er 
dette aspektet ved prosjektet som har høstet mest 
oppmerksomhet etter ferdigstillelse. 
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Solon Eiendom har som prinsipp at det alltid skal brukes 
arkitekter og rådgivere som er best egnet til den spesifikke 
oppgaven, framfor inngåelse av faste rammeavtaler med 
konsulenter som kan føre til repetisjon og lik byggeskikk og 
arkitektur uavhengige av de stedlige egenskaper til 
tomtens landskap og omgivelser. 
 
Samarbeidet med de Stavangerbaserte arkitektene i Helen 
& Hard på prosjektet i Vindmøllebakken er et godt 
eksempel på at dette prinsippet er en nøkkel til suksess. 
Kollektive boformer og bruk av fellesløsninger er ingen ny 
oppskrift, dette er det mange eksempler på gjennom 
tidene, og i Norge og verden for øvrig. Med 
Vindmøllebakken har Solon Eiendom hatt suksess med å 
kombinere arkitektur av høy kvalitet, fokus på miljøvennlig 
byggeri og en sterk ambisjon om å realisere et prosjekt for 
man kan bo sammen, men samtidig kunne velge å trekke 
seg tilbake til sin egen leilighet. 
 
Prosjektet består av rundt 50 borettslagsleiligheter med 
beboere i alle aldre. Dette er ikke et prosjekt øremerket 
studenter, seniorer eller småbarnsfamilier – det er for alle. 
Det er avsatt 500 m2 til fellesarealer av høy kvalitet; tre 
store stuer, to kjøkken, vaskeri, verksted, vinterhage og et 
stort felles innendørs atrium.  
 
Vindmøllebakken er et prosjekt hvor det er levert høy score 
på alle tradisjonelle miljøkrav (sorteringsgrad av avfall på 
byggeplass er 72,9 %, alle boligene har energimerke A), og 

hvor fokuset på den sosiale bærekraften er jobbet fram av 
eget initiativ og uten myndighetskrav eller ytre pålegg. 
 
Fellesløsninger og sambruksarealer er et prinsipp Solon 
Eiendom jobber med i alle prosjekter, og som selskapet vil 
se videre på og styrke i årene framover. Spesielt har det 
blitt påpekt at Vindmøllebakken og fellesskapet dette 
boligmiljøet gir mulighet for, har truffet svært godt i 2020.  
 
Arkitekturpriser / utmerkelser mottatt: 

• Statens Byggeskikkpris for 2020 
• Design og arkitektur Norge (DOGA) sin 

Innovasjonspris for universell utforming 
 
Nominasjoner: 

• The European Union Prize for Contemporary 
Architecture – Mies van der Rohe Award 2022 
(første runde med nominerte) 

• Stavanger kommunes byggeskikkpris 2020 
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Styrets årsberetning 
 
Hovedtrekk 
Året 2020 har vært innholdsrikt for Solon Eiendom med 
blant annet oppkjøp av Kruse Smith Eiendom, rekord i 
antall overleveringer, bytte av CEO og rekord i antall 
inngåtte salgskontrakter som lover godt for aktivitetsnivået 
i årene fremover.  
 
I 2020 ble det i Solon Bolig ferdigstilt brutto 215 enheter og 
overlevert 206 enheter til sluttkunde, sammenlignet med 
152 ferdigstilte og 148 overleverte enheter i 2019. 
 
Justert for Solon Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter 
ble det i 2020 ferdigstilt 202 enheter og overlevert 193 
enheter til sluttkunde, sammenlignet med 143 ferdigstilte 
og 140 overleverte enheter i 2019. 
 
I andre, tredje og fjerde kvartal 2020 ble det i Solon Sørvest 
ferdigstilt brutto 271 enheter og overlevert 258 enheter til 
sluttkunde. 
 
Justert for Solon Sørvests eierandel i samarbeidsprosjekter 
ble det i andre, tredje og fjerde kvartal 2020 ferdigstilt 150 
enheter og overlevert 144 enheter til  
sluttkunde.  
 
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. I 
2020 har selskapet utvidet sitt geografiske nedslagsfelt til 
også å omfatte Sørvestlandet (større byer) gjennom kjøp av 
aksjene i Kruse Smith Eiendom AS (overtatt 1. april 2020).  
 
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 2020 har sykefraværet i snitt vært på kun 0,6 %. 
Ingen arbeidsulykker har inntruffet i løpet av året. 
Konsernet praktiserer likebehandling mellom kjønn, men 
gjennom 2020 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. For mer info se 
avsnittet om samfunnsansvar. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet 
Resultatregnskapet (sammenlignbare beløp for 2019 
presenteres i parentes). 
 
Driftsinntekter 
Konsernets driftsinntekter for 2020 var totalt NOK 1 498 

millioner (NOK 1 585 millioner). Reduksjonen fra 2019 
skyldes at det ble overlevert enheter med høyere 
enhetspris i Solon Bolig i 2019 sammenlignet med 2020. 
 
Driftskostnader 
Driftskostnader var totalt NOK 1 364 millioner (NOK 1 329 
millioner), hvorav prosjektkostnader utgjorde NOK 1 147 
millioner (NOK 1 205 millioner). Prosjektkostnader består 
hovedsakelig av byggekostnader på overleverte enheter 
gjennom perioden. Reduksjonen fra 2019 skyldes lavere 
enhetskostnader for enhetene overlevert i 2020 
sammenlignet med 2019. 
 
Lønnskostnader utgjorde NOK 117 millioner (NOK 76 
millioner). Økningen skyldes hovedsakelig kostnadsføring 
av sluttpakke til avgått CEO, ansettelse av ny CEO, samt at 
Solon Sørvest har kommet inn med 19 årsverk fra 1. april 
2020. 
 
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper 
I 2020 utgjorde resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte 
selskaper NOK -2 millioner (NOK 0 millioner). De fleste 
prosjekter i Solon Sørvest er eid med 50 % eller mindre. 
Resultatet er etter amortisering av merverdier. 
 
Driftsresultat 
Konsernet genererte et driftsresultat på NOK 132 millioner 
(NOK 255 millioner). Reduksjonen skyldes hovedsakelig 
høyere kostnader til lønn og engangskostnader i 
forbindelse med kjøpet av Solon Sørvest, bytte av CEO, 
samt strategiprosessen som har pågått i andre halvår 2020. 
 
Finansielle poster 
I 2020 var netto finansresultat på NOK -55 millioner  
(NOK -58 millioner). Endringen skyldes urealisert tap på 
NOK 64 millioner som følge av endring i virkelig verdi på 
rentebytteavtaler og økte finanskostnader etter kjøpet av 
Solon Sørvest. Økte kostnader er delvis motvirket av 
gevinsten knyttet til salget av siste byggetrinn i 
Magasinparken Ski. 
 
Konsernet hadde en kontantbeholdning på NOK 264 
millioner ved årsslutt (NOK 436 millioner). 
 
Resultat før skatt 
Resultat før skatt var NOK 77 millioner (NOK 198 millioner). 
Konsernet hadde en negativ skattekostnad i 2020 på NOK 
19 millioner mot en skattekostnad på NOK 45 millioner i 
2019. Endringen skyldes i hovedsak ikke skattepliktige 
poster som gevinst ved aksjesalg, som er unntatt fra 
beskatning i henhold til fritaksmetoden. 
 
Kontantstrøm 
I 2020 var kontantstrøm brukt i operasjonelle aktiviteter 
NOK 178 millioner mot NOK 1 440 millioner brukt i 2019. 
Økningen i varelageret i 2020 gjelder blant annet 
prosjektene Ski, Langhus og Storebukta som er under 



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 11 

 
bygging, mens det i fjor ble gjort flere store tomtekjøp på 
Sofiemyr og Fjellhamar. 
 
Finansiering og gjeld 
Konsernets rentebærende gjeld var på totalt NOK 4 218 
millioner per 31. desember 2020 mot 3 086 millioner per 
31. desember 2019. Konsernet hadde byggelån på totalt 
NOK 1 229 millioner per 31. desember 2020 mot NOK 893 
millioner per 31. desember 2019. Ved utgangen av 2020 var 
tomtelån på totalt NOK 2 465 millioner sammenlignet med 
NOK 2 162 millioner ved utgangen av 2019. Normalt 
konverteres tomtelån til byggelån i forbindelse med 
byggestart.  
 
Lån i forbindelse med næringseiendom som på sikt har 
potensiale til å bli bolig inngår som tomtelån. 
Forvaltningslån er lån tilknyttet ferdigstilte 
næringseiendommer. Forvaltningslån var på NOK 51 
millioner per 31. desember 2020.  
 
Nedbetalingslån er lån som er tatt opp i forbindelse med 
kjøpet av Solon Sørvest, og skal innfris i takt med 
overleveringer av enheter som på tidspunkt for 
overtakelsen av selskapet var under bygging. Enhetene 
forventes ferdigstilt i løpet av 1-2 år. Konsernets 
nedbetalingslån var på totalt NOK 397 millioner per 31. 
desember 2020.  
 
Annet er selgerkreditt relatert til kjøpet av Solon Sørvest, 
pålydende NOK 40 millioner per 31. desember 2020 mot 
NOK 0 millioner per 31. desember 2019. Den 
gjennomsnittlige rentekostnaden for rentebærende gjeld 
var 2,5 % ved utgangen av 2020. Per 31. desember 2020 var 
netto rentebærende gjeld (NIBD) totalt NOK 3 918 
millioner sammenlignet med NOK 2 620 millioner per 31. 
desember 2019. Se «Alternative resultatmål» for beregning 
av NIBD. 
 
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 årsregnskapet for 2020 er utarbeidet basert på dette. 
Dette synet understøttes blant annet av Konsernets 
kapitalbeholdning og finansielle stilling.  
 
Hendelser etter balansedagen 
Selskapet har etter årsslutt solgt sin 49 % eierandel i den 
felleskontrollerte virksomheten Solon Realkapital AS til 
Vatne Property AS. Vatne Property er 100 % eid av Vatne 
Capital AS som igjen er 100 % eid av Runar Vatne, som er 
styremedlem og eier av 25 % av aksjene i Solon Eiendom 
ASA.   
 
Morselskapet Solon Eiendom ASA 
Driftsinntekter for morselskapet Solon Eiendom ASA var på 
NOK 0,4 millioner (NOK 0 millioner), og driftsresultatet på  
NOK -27,6 millioner (NOK -11,1 millioner). Ordinært 

resultat for året var NOK -41,5 millioner (NOK 48,8 
millioner).  
 
Disponering av årsresultatet 
Morselskapet Solon Eiendom ASA genererte et resultat 
etter skatt på NOK -30,5 millioner i 2020 (NOK 48,8 
millioner). Morselskapets egenkapital var på NOK 2 036 
millioner (NOK 1 926 millioner) per 31 desember 2020. 
Styret foreslår følgende disponering for 2020; NOK 30,5 
millioner overføres til udekket tap. 
 
Utbytte 
Det er ikke forslått noe utbytte for 2020 (NOK 0 millioner, 
NOK 0 per aksje).  
 
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 endring 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 % av verdien til hvert byggetrinn 
i det respektive prosjektet er solgt.  
 
Bærekraftsrisiko 
Markedet legger i stadig større grad vekt på 
bærekraftkvalitet, i en form som inkluderer både 
miljømessig og sosial bærekraft. Det vises til avsnittet om 
samfunnsansvar på side 13 nedenfor, som også nærmere 
beskriver selskapets vurdering og tiltak rundt miljømessige 
bærekraft. Solon Eiendom har også et sosialt ansvar som 
boligutvikler, kan gjennom stedsutvikling kan spille en 
betydelig rolle på dette området. Dette gjelder dels 
utviklingen av boliger og fellesarealer som kan ivareta 
særlige behov, blant annet som følge av eldrebølgen 
(gjennom konseptet Solon Senior), men også knyttet opp 
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til studentboliger og boliger øremerket den tredje 
boligsektor. Denne typen prosjekter krever nært 
samarbeide med offentlige myndigheter og Solon Eiendom 
har flere prosjekter i disse kategorier under utvikling i Oslo-
regionen. Selskapets største pågående reguleringsprosjekt 
er den såkalte Icopal-eiendommen på Fjellhamar i 
Lørenskog, hvor alle involverte parter har store muligheter 
og reell påvirkningskraft for å skape et flerfunksjonelt og 
bærekraftig bomiljø enn hva som er tilfellet ved utvikling av 
mindre tomter. På et stort areal kan man kombinere 
funksjoner, tilgjengelige fellestilbud og programmere disse 
for å skal gode rammer for sosialt fellesskap. Dette er viktig 
i tider da mange opplever utfordringer med sosial isolasjon 
og ensomhet. Sosial bærekraft er ikke alene et ideelt ønske 
som konsekvens av Solon Eiendoms samfunnsengasjement 
– det er også en del av en økonomisk plattform. Gode 
bomiljøer, skaper godt renomme. 
 
Som nevnt ovenfor er det bred fokus på bærekraft, også 
hos myndigheter og kredittinstitusjoner. For Solon 
Eiendom vil det i årene fremover være viktig å være en 
aktiv deltaker og bidra til å utvikle bærekraftige løsninger, 
herunder i arbeidet med å løse tekniske utfordringer. 
Boligbransjen har opplevd et økt fokus på dokumentasjon 
gjennom miljøsertifisering, samtidig som flere banker tilbyr 
lån med gunstigere betingelser til boligprosjekter med høy 
miljøstandard. Det er viktig for Solon Eiendom å tilpasse 
seg denne utviklingen i markedet. 
 
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. Salgskontrakter inngås med 
boligkjøpere i henhold til bustadoppføringslova. Dette 
gjelder også for salg til en profesjonell aktør. Kjøperne er i 
hovedsak forpliktet til å betale 10 % av kjøpesummen på 
forskudd når bindende kontakt er signert, samt å kunne 
dokumentere tilfredsstillende finansieringsevne. Det 
gjøres enkelte unntak fra dette om det anses 
hensiktsmessig for prosjektet, for eksempel ved kjøp av 
flere enheter. I de tilfeller vil i så fall finansieringsevnen til 
kjøper vektlegges eller forskuddet kan erstattes med å stille 
en garanti. 
 
Solon Realkapital AS er en profesjonell aktør som ikke har 
betalt forskudd for enheter som ikke er overlevert, og 
selskapets finansieringsevne er derfor vektlagt i 
forbindelse med inngåelse av salgskontrakter. For de 62 
enhetene Solon Realkapital AS har inngått salgskontrakter 
på i byggetrinn 2 på Magasinparken Ski er det stilt en 
betalingsgaranti på 10 % av kjøpesummen gjennom et 
forsikringsselskap. For de 33 enhetene Solon Realkapital 
har inngått salgskontrakter på i prosjektet på Langhus er 
det avgitt en erklæring om at Vatne Property AS trer inn i 
kontrakten om Solon Realkapital AS misligholder sine 
forpliktelser. Solon Realkapital AS og dets eiere anses som 
solide aktører med god betalingsevne. 
 
Valutarisiko 
Selskapets virksomhet er i all hovedsak basert i Norge og 
alle transaksjoner er i norske kroner. 
 
Renterisiko 
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. For å redusere risiko og 
eksponering for endringer i rentenivå inngikk konsernet i 
2019 to rentebytteavtaler på til sammen NOK 1 000 
millioner. Solon Sørvest, som konsolideres inn fra 1. april 
2020, har ytterligere to rentebytteavtaler på til sammen 
NOK 200 millioner. Avtalene innebærer at konsernet 
betaler fast rente og mottar flytende rente. 
Rentebytteavtaler bokføres til virkelig verdi på 
balansedagen. Endringer i virkelig verdi føres som 
finansinntekt eller -kostnad. Per 31. desember 2020 har 
rentebytteavtalene en samlet negativ virkelig verdi lik NOK 
67 millioner. 
 
Finansieringrisiko (kapitaltilgang) 
Solon Eiendom er avhengig av tilgang på kapital for å kunne 
kjøpe tomter og gjennomføre prosjekter. Der ekstern 
kapital involveres, har konsernet etablert relasjoner med 
primære bankforbindelser som alle er velkapitaliserte 
Nordiske institusjoner. Det vurderes å foreligge tilstrekkelig 
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konkurranse mellom bankene til at Solon Eiendom får 
tilgang på nødvendig finansiering til prosjektene, til 
betingelser som sørger for gjennomføringsevne i 
prosjektene.  
 
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 
opprettholdelsen av en tilstrekkelig likviditetssituasjon, til 
enhver tid. 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 2020 
hadde konsernet Solon Eiendom totalt 49 ansatte. 
 
Samfunnsansvar (CSR) 
Solon Eiendom skal i all sin aktivitet holde en høy etisk 
standard. Standarden skal gjenspeiles i våre verdier, vår 
opptreden og våre holdninger. Bærekraftshensyn er 
integrert og vektlagt i den daglige operasjonelle driften 
med den målsetting å begrense til et minimum utslipp, 
avfall og andre følger av vårt virke som kan være til skade 
for miljøet og verden rundt oss.  
  
En høy standard hva gjelder bærekraft er i dag en 
nødvendighet, en generell forventning fra markedet og 
omgivelsene. Å arbeide fokusert med sikte på 
bærekrafthensyn har ikke bare en ideell begrunnelse, det 
er også en nødvendighet med sikte på å nå våre 
økonomiske mål. Banker, myndigheter, investorer og 
kunder har klare krav, vi må oppfylle. Se eget avsnitt om 
samfunnsansvar for mer informasjon.  
 
Aksjonæroversikt 
Se note 14 i Solon Eiendom ASA konsernregnskapet for 
detaljert aksjonæroversikt.  
 
Transaksjoner med nærstående 
Se note 21 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 mer informasjon.  
 
Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte omtales i 
note 23.  
 
Årlig Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling for 2020 vil finne sted 19. mai 
2021. 
 
Covid-19 
Det er ved avleggelse av årsrapporten usikkerhet rundt 
hvilken effekt Covid-19 får for norsk økonomi, 
boligmarkedet og Solon Eiendom. Det er i all vesentlighet 
normal drift i Solon Eiendom per 31. desember 2020 noe 
det også har vært gjennom året som har gått. Enkelte 
entreprenører har indikert noe forsinkelse på 
byggeprosjekter og varslet krav om fristforlengelse basert 
på Force Majeure. Vi har en tett dialog med 
entreprenørene for å diskutere eventuelle tiltak som kan 
redusere de mulige forsinkelsene. 
 
Framtidsutsikter 
Selv om effekten av Covid-19 som nevnt er uklar, ser vi 
positivt på utviklingen i den delen av boligmarkedet Solon 
Eiendom opererer i. Konsernet viderefører sin vekststrategi 
som tar utgangspunkt i de sterke demografiske driverne 
konsernet har observert de siste årene. Markedet synes 
fortsatt å være differensiert med god etterspørsel etter 
kvalitetsboliger med attraktiv beliggenhet og god 
arkitektur.  
 
Solon Eiendom oppnådde rekordhøyt salg i 2020 med 
inngåtte salgskontrakter for NOK 2 548 millioner i året 
(justert for Solons eierandel i samarbeidsprosjekter). Dette 
lover godt for de neste årene som følge av at man kommer 
raskere i gang med bygging.  
 
Konsernet er godt finansiert. Det gir konsernet en stor grad 
av fleksibilitet og til å gjøre gode investeringer for å øke 
tomtebanken ytterligere. Konsernet har god tilgang på, og 
vurderer fortløpende, mange potensielle prosjekter. Dette 
gir grunnlag for å opprettholde en selektiv og 
opportunistisk tilnærming til nye investeringer. 
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Oslo, 27. april 2021 

 

 

Simen Thorsen  Jannike Nilsen  Heidi Sørensen Austbø  Øystein A. Landvik 
Styreleder  Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

       

Katarina Finneng  Runar Vatne  Tore Aksel Voldberg  Andreas Martinussen 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Administrerende direktør 
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Oppstilling over konsolidert totalresultat for perioden 1. januar – 31. desember 2020  

 

(Beløp i 1 000 kroner, unntatt resultat per aksje) Note 2020 2019

Driftsinntekter 4 1 498 389 1 584 656
Sum driftsinntekter 1 498 389 1 584 656

Prosjektkostnader 3 1 146 687 1 205 397
Lønns- og personalkostnader 6 116 600 76 043
Avskrivninger 10, 11 9 490 4 908
Andre driftskostnader 7 91 641 43 049
Sum driftskostnader 1 364 419 1 329 397

Andel av resultat fra felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 25 (1 890) -                   

Driftsresultat 132 079 255 259

Finansinntekter 8 108 489 15 898
Finanskostnader 8 (163 797) (73 496)
Netto finanskostnader (55 308) (57 598)

Resultat før skatt 76 772 197 661

Skattekostnad 9 19 148 (44 617)
Resultat etter skatt 95 919 153 044

Øvrige resultatelementer -                  -                   
Totalresultat for perioden 95 919 153 044

Resultat etter skatt for perioden fordelt på:
- Aksjonærer i  Solon Eiendom ASA 90 370 136 078
- Ikke kontrollerende interesser 5 549 16 966

Resultat per aksje fordelt på aksjonærer i  Solon Eiendom ASA
Resultat per aksje (NOK) ordinært 15 1,240 2,063
Resultat per aksje (NOK) utvannet 15 1,233 2,049
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Oppstilling over konsolidert finansiell stilling per 31. desember 2020 

 
 

 

 

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2020 2019

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 9 6 237 4 024                
Varige driftsmidler 10 9 528 8 725
Bruksretteiendel 11 35 710 29 865              

25 429 789 22                      
Finansielle eiendeler 18 23 686 1 661                
Langsiktige fordringer 18 163 052 250 037
Sum anleggsmidler 668 003 294 334

Omløpsmidler
Varelager (eiendom) 5 5 236 794 4 062 264
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 12 138 288 25 934
Kontanter og kontantekvivalenter 13 263 541 435 730
Sum omløpsmidler 5 638 623 4 523 928

Sum eiendeler 6 306 625 4 818 262

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital 14 74 162 69 877
Opptjent og annen egenkapital 1 293 175 1 066 343
Egenkapital fordelt på aksjonærer i Solon Eiendom ASA 1 367 338 1 136 219
Ikke-kontrollerende interesser 5 095 15 179
Sum egenkapital 1 372 432 1 151 398

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt 9 86 837 133 842
Forskuddsbetaling fra kunder 4 37 684 85 356
Langsiktig gjeld ti l  kredittinstitusjoner 17 2 414 570 2 133 272
Leieforpliktelse 11, 17, 18 27 500 24 433              
Annen langsiktig gjeld 17 204 191 145 441
Sum langsiktig gjeld 2 770 782 2 522 344

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld ti l  kredittinstitusjoner 17 1 767 018 922 383
Leverandørgjeld 126 692 84 802
Betalbar skatt 9 13 780 11 705
Skyldig offentlig avgifter 14 200 8 539
Forskuddsbetaling fra kunder 4, 19 81 941 73 158
Leieforpliktelse 11, 17, 18 9 025 5 883                
Annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld 19 150 752 38 049
Sum kortsiktig gjeld 2 163 409 1 144 518

Sum gjeld 4 934 191 3 666 863

Sum egenkapital og gjeld 6 306 625 4 818 262

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
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Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Administrerende direktør 
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Oppstilling over endringer i konsolidert egenkapital 

 

  

31.12.2020

(Beløp i 1 000 kroner)

Aksje- 
kapital Overkurs

Aksjebasert 
avlønning

Opptjent 
egenkapital Totalt

Ikke-
kontrollerende 

interesser

Total 
egenkapital

Egenkapital per 1. januar 2020 69 877 1 694 703 3 722            (632 081) 1 136 220 15 178 1 151 398
Resultat etter skatt -                     -                        -                     90 370 90 370 5 549               95 919
Øvrige resultatelementer -                     -                        -                     -                     -                     -                        -                     
Totalresultat for perioden -                     -                        -                     90 370 90 370 5 549               95 919

Emisjon 4 286            158 114          -                     -                     162 400       -                        162 400       
Transaksjonskostnader -                     (3 982) -                     -                     (3 982) -                        (3 982)
Aksjebasert avlønning -                     -                        3 124 -                     3 124 -                        3 124
Tilbakekjøp av aksjer -                     (20 795) -                     -                     (20 795) -                        (20 795)
Øvrig -                     -                        -                     -                     -                     1 036               1 036            
Utbytte -                     -                        -                     -                     -                     (16 668) (16 668)
Periodens egenkapitaltransaksjoner 4 286            133 337          3 124            -                     140 747 (15 632) 125 115

Egenkapital per 31. desember 2020 74 162 1 828 040 6 846            (541 711) 1 367 338 5 095 1 372 433

31.12.2019

(Beløp i 1 000 kroner)

Aksje- 
kapital Overkurs

Aksjebasert 
avlønning

Opptjent 
egenkapital Totalt

Ikke-
kontrollerende 

interesser

Total 
egenkapital

Egenkapital per 1. januar 2019 59 349 1 450 550 782               (768 159) 742 522 (1 788) 740 733
Resultat etter skatt -                     -                        -                     136 078 136 078 16 966             153 044
Totalresultat for perioden -                     -                        -                     136 078 136 078 16 966             153 044

Reparasjonsemisjon 1 413            40 979            -                     -                     42 392         -                        42 392         
Emisjon 9 114            337 231          -                     -                     346 346       -                        346 346       
Transaksjonskostnader -                     (12 533) -                     -                     (12 533) -                        (12 533)
Aksjebasert avlønning -                     -                        2 940 -                     2 940 -                        2 940
Utbytte -                     (121 525) -                     -                     (121 525) -                        (121 525)
Periodens egenkapitaltransaksjoner 10 527         244 153          2 940 -                     257 620 -                        257 620

Egenkapital per 31. desember 2019 69 877 1 694 703 3 722            (632 081) 1 136 220 15 178 1 151 398

Tilhørende eiere av Solon Eiendom gruppen

Tilhørende eiere av Solon Eiendom gruppen
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Konsolidert kontantstrømoppstilling for perioden 1. januar – 31. desember 
 

 

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2020 2019

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt 76 772 197 661         
Betalt skatt (2 312) (2 176)
Avskrivninger 10 9 490 4 908              
Endring i varelager 5 (592 147) (1 325 487)
Endring i kundefordringer 12 (12 698) (108 850)
Endring i leverandørgjeld 26 194 (67 481)
Endring i øvrig arbeidskapitalgjeld 316 231 (138 344)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (178 469) (1 439 769)

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler (1 978) (2 970)
Utbetalinger ved tilgang av datterselskaper og virksomheter 
fratrukket kontanter overtatt 26 (235 752) -                       
Utbetalinger ved tilgang av tilknyttede selskaper og 
felleskontrollerte foretak 25 (26 250) -                       
Utbytte og utdelinger fra tilknyttede selskaper og 
felleskontrollerte foretak 25 72 690 -                       
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (191 290) (2 970)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Nedbetaling av gjeld 17 (1 488 329) (981 532)
Innbetalinger ved opptrekk av gjeld 17 1 658 351 2 074 594      
Betalte renter (139 755) (113 213)
Innbetalinger/utbetalinger ved opptrekk/nedtrekk av ikke 
rentebærende gjeld 46 348 65 723            
Utbetaling av overskuddsdeling og utbytte til minoritet (16 668) -                       
Utbytte til aksjonærer i Solon Eiendom ASA 16 -                    (121 525)
Kapitalforhøyelse ved emisjon 162 400 388 738         
Transaksjonskostnader emisjon (3 982) (12 533)
Tilbakekjøp av aksjer i Solon Eiendom ASA (20 795) -                       
Netto kontantstrøm fra  finansieringsaktiviteter 197 570 1 300 253      

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (172 189) (142 487)
Kontanter og kontantekvivalenter per 1.januar 13 435 730 578 216         
Kontanter og kontantekvivalenter per 31.desember 263 541 435 730         
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Noter til konsernregnskapet 

Note 1 - Generell informasjon og regnskapsprinsipper 
Note 2 - Bruk av nye standarder 
Note 3 - Segmentinformasjon 
Note 4 - Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 
Note 5 - Varelager (eiendom) 
Note 6 - Lønns- og personalkostnader 
Note 7 - Andre driftskostnader 
Note 8 - Finansinntekter og -kostnader 
Note 9 - Skatt 
Note 10 - Varige driftsmidler 
Note 11 - Bruksretteiendeler og leieforpliktelser 
Note 12 - Kundefordringer og andre fordringer 
Note 13 - Kontanter og kontantekvivalenter 
Note 14 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon 
Note 15 - Resultat per aksje 
Note 16 - Utbytte 
Note 17 - Rentebærende gjeld 
Note 18 - Finansiell risiko 
Note 19 - Annen kortsiktig gjeld 
Note 20 - Betingede forpliktelser og garantier 
Note 21 - Transaksjoner med nærstående parter 
Note 22 - Aksjebasert avlønning 
Note 23 - Godtgjørelser og honorarer til ledelsen, styret og selskapets revisor 
Note 24 - Hendelser etter balansedato 
Note 25 - Investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter 

 

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.  
 
Regnskapsprinsipper 
Konsernets 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 2020. 
 
Konsernregnskapet ble vedtatt av styret den 27. april 2021. 
  
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 2020 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 
avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er investert i, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen 
gjennom sin makt over dette foretaket. Kontroll vil normalt foreligge når konsernet har en stemmeandel på mer enn 50 
% gjennom eierskap eller avtaler, med unntak av de tilfeller der andre aksjonærer kan forhindre konsernet fra å utøve 
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kontroll. I tillegg kan man ha kontroll uten å ha 50 % av stemmeandelene gjennom eierskap eller avtaler, som en følge av 
faktisk kontroll. Faktisk kontroll er muligheten til å utøve kontroll gjennom majoriteten av stemmerettene på 
generalforsamlingen og styremøtene, men uten legal rett til å utøve ensidig kontroll. Kontroll kan også eksistere gjennom 
potensielle stemmerettigheter, slik som opsjoner. Slike potensielle stemmerettigheter er kun vurdert dersom de er reelle 
rettigheter. 
 
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 ikke-kontrollerende interesser fraregnes 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. 
 
Investeringer i tilknyttede selskaper 
Et tilknyttet selskap er et selskap hvor konsernet har betydelig innflytelse. og som ikke er et datterselskap eller en 
felleskontrollert ordning. Betydelig innflytelse innebærer at konsernet har makt til å delta i de finansielle og driftsmessige 
prinsippavgjørelsene til foretaket som det er investert i, men har ikke kontroll eller felles kontroll over disse prinsippene. 
Betydelig innflytelse vil normalt foreligge når konsernet har en stemmeandel på mellom 20 % og 50 % gjennom eierskap 
eller avtaler. Ved vurderingen av hvor stor andel av stemmerettene konsernet kontrollerer hensyntas også potensielle 
stemmeretter. Investeringer i tilknyttede selskaper innregnes etter egenkapitalmetoden.  
 
Investeringer i felleskontrollerte ordninger 
 
En felleskontrollert ordning er en ordning hvor partene er bundet av kontrakt og kontrakten gir to eller flere av partene 
felles kontroll over ordningen. Felles kontroll innebærer at partene har inngått en avtale som kontraktfester samarbeidet 
og som krever enstemmighet i beslutninger om relevante aktiviteter. Med relevante aktiviteter menes aktiviteter som i 
betydelig grad påvirker avkastningen fra investeringen.  
En felleskontrollert ordning skilles enten inn i en felleskontrollert driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet. 
Klassifiseringen avhenger av om partene har rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene (felleskontrollert 
driftsordning) eller har rett til nettoeiendeler i ordningen (felleskontrollert virksomhet). 
 
Konsernet har ingen felleskontrollerte driftsordninger.  
 
Konsernet har flere felleskontrollerte virksomheter, og det vises til note 25 for spesifikasjon av disse. Investeringer i 
felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres i samsvar med egenkapitalmetoden. 
 
Egenkapitalmetoden 
Resultater, eiendeler og gjeld i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter innregnes etter 
egenkapitalmetoden. Etter egenkapitalmetoden er investeringer førstegangsinnregnet til anskaffelseskost og deretter 
justert for etterfølgende endringer i konsernets andel av nettoeiendelene til selskapet som det er investert i. Konsernet 
innarbeider sin andel av nettoeiendelene i finansiell stilling og sin andel av resultatet i totalresultatregnskapet. 
Korreksjoner gjøres når det er nødvendig for å tilpasse regnskapsprinsippene til konsernets prinsipper. 
 
Dersom konsernets andel av tap i et slikt selskap overstiger konsernets balanseførte beløp på sin eierandel i selskapet, vil 
konsernet ikke fortsette å innregne sin andel av ytterligere tap. Tap som overstiger konsernets investering i slike 
selskaper, inkludert eventuelle langsiktige lån og fordringer som i realiteten anses å være del av konsernets 
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nettoinvestering, innregnes ikke med mindre konsernet har påtatt seg juridiske eller underforståtte forpliktelser eller har 
foretatt utbetalinger på vegne av disse tilknyttede selskapene eller felleskontrollerte virksomhetene.  
 
Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskrivning som en del av investeringen. På tidspunktet 
for rapportering vurderer konsernet om det foreligger indikasjoner på verdifall på investeringen. Hvis det foreligger slike 
indikasjoner estimeres det gjenvinnbare beløpet for investeringen for å beregne eventuell nedskrivning.  
Ved transaksjoner mellom et konsernselskap og et tilknyttet selskap eller en felleskontrollert virksomhet elimineres eller 
utsettes urealisert gevinst eller tap forholdsmessig i henhold til konsernets andel i det tilknyttede selskapet eller den 
felleskontrollerte virksomheten. 
Resultatandeler og gevinster/tap fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter presenteres som en del av 
driftsresultatet, da investeringene anses som en integrert del av konsernets virksomhet. 
 
Investeringer i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som 
holdt for salg regnskapsføres etter IFRS 5. 
 
Virksomhetssammenslutninger 
Virksomhetssammenslutninger innregnes i henhold til overtakelsesmetoden. Påløpte oppkjøpskostnader innregnes i 
resultatregnskapet og presenteres som andre driftskostnader. Når konsernet kjøper en virksomhet, vurderes 
identifiserbare overtatte eiendeler og gjeld for riktig klassifisering og kategori i henhold til kontraktbetingelser, 
økonomiske omstendigheter og relevante betingelser på overtakelsestidspunktet.  
 
Den ervervede virksomhetens identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser som tilfredsstiller vilkårene for 
regnskapsføring, innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, bortsett fra varige driftsmidler som klassifiseres som 
holdt for salg og som innregnes til virkelig verdi minus salgskostnader, og eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt som 
innregnes til nominell verdi.  
 
Goodwill som oppstår ved oppkjøp innregnes som en eiendel målt til overskytende av totalt overført vederlag, virkelig 
verdi av eventuelle tidligere eierposisjoner og verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser i oppkjøpt selskap utover 
nettoverdi av oppkjøpte identifiserbare eiendeler og overtatte forpliktelser. Hvis konsernets andel av netto virkelig verdi 
av den kjøpte virksomhetens identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser etter revurdering overstiger totalt 
vederlag, innregnes det overskytende beløpet umiddelbart i resultatregnskapet.  
 
Betingede vederlag fra konsernet innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer i det betingede 
vederlaget, som er ment å være en eiendel eller gjeld, skal innregnes i resultatregnskapet som finansinntekter eller 
finanskostnader etter oppkjøpstidspunktet. Hvis det betingede vederlaget er klassifisert som egenkapital, skal det ikke 
måles på nytt og etterfølgende oppgjør vil bli regnskapsført innenfor egenkapitalen. 
  
Ved trinnvis virksomhetssammenslutning måles konsernets tidligere eierandel på nytt på overtakelsestidspunktet til 
virkelig verdi over resultatet. 
 
Segment 
Driftssegment rapporteres i henhold til intern rapportering til administrerende direktør 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 
basert på påløpte kostnader relativt til totale budsjetterte kostnader og salgsgrad. Driftsresultat i henhold til 
fullføringsgrad inkluderer også et element av estimert profitt.  
 
IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 
IFRS 15 gjelder, med begrensede unntak, for all inntekt som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15 etablerer en 
fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra kontrakter med kunder og krever at 
inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare 
eller en tjeneste til en kunde. 
 
IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter når 
kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også regnskapsføringen knyttet til de 
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marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne 
kontrakten. I tillegg krever standarden omfattende noteopplysninger. 
 
Selskapet har etter tidligere standarder inntektsført ved fullført kontrakt, noe som også er tilfelle under IFRS 15. Siden 
Norge har en dekningssalgsordning som følger av den norske bustadsoppføringslova, så er konklusjonen at inntektsføring 
over tid ikke er aktuelt og at inntekt tas når kjøper har overtatt kontroll på varen som selges, i Solon Eiendom sitt tilfelle 
en leilighet eller et hus.  
 
Inntekter måles til den virkelige verdien av det vederlaget som mottas eller som skal mottas. Under gis informasjon om 
sentrale inntektsstrømmer i konsernet. 
 

(a) Utviklingseiendommer til boligformål 
 
Inntekter føres i resultatregnskapet når den vesentlige kontroll over eierskap er overdratt til kjøper. Inntekter fra salg av 
boliger føres i resultatregnskapet til den virkelige verdien av oppgjøret som er mottatt. Kontroll omfatter samtidig 
muligheten til å hindre andre fra å styre bruken av og få fordelene fra eiendelen. Inntekt innregnes ved levering av varen, 
i praksis ved overtakelse av leilighet eller hus. 
 
Konsernet mottar forskuddsbetalinger fra sine kunder. Forskuddet utgjør 10 % av salgsprisen og er behandlet som en 
kontraktsforpliktelse. Forskuddet betales til meglers klientkonto og kunden mottar rentene for forskuddet, slik at 
vurderingen er at det ikke er noe betydelig finansieringselement i dette. 
 
Konsernet har marginale utgifter knyttet til oppnåelse av kontrakter med kunder, i form av salgshonorar til eiendoms-
megler. I henhold til IFRS 15.91 innregnes salgshonorar som en eiendel. I oppstilling over finansiell stilling inngår denne 
eiendelen som en del av konsernets varelager. Eiendelen avskrives som en del av konsernets prosjektkostnader, i takt 
med ved overlevering av bolig til kunde. I konsolidert kontantstrømoppstilling presenteres utbetalinger til 
eiendomsmegler som netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. 
   
Varelager  
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, utviklingskostnader og 
lønnskostnader. Det foretas nedskrivninger, 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 for 
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. Momentet som veier tyngst om en eiendom skal 
klassifiseres som varelager eller investeringseiendom er intensjonen med kjøpet. Selv om tidsperspektivet er langt med 
tanke på regulering er det vurdert slik at alle eiendommer kjøpt av Solon Eiendom er anskaffet for å bygge boliger. 
   
Anleggsmidler 
Anleggsmidler føres til historisk anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Historisk 
anskaffelseskostnad inkluderer påkostninger som kan henføres direkte til ervervet av eiendelen. Etterfølgende utgifter 
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 
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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.  
 
Utleie (Leasing) 
Konsernet regnskapsfører leieavtaler enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, avhengig om leiekontrakten 
overfører i det vesentlige alle risikoer og fordeler som er knyttet til eierskapet til den underliggende eiendelen. Solon 
Eiendom er ikke utleier i finansielle leieavtaler. Solon Eiendom sine leieinntekter er behandlet som operasjonelle 
leiekontrakter og består av midlertidig utleie av hus, 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 og næringseiendom. Leieinntekter 
føres lineært i resultatregnskapet gjennom leieforholdets varighet. Eventuelle leieinsentiver føres som en integrert del 
av de totale leieinntektene. 
 
Innleie (Leasing) 
Atskillelse av bestanddelene i en leiekontrakt 
For kontrakter som utgjør eller inneholder en leieavtale, separerer konsernet leiekomponenter dersom det kan dra nytte 
av bruken av en underliggende eiendel enten alene eller sammen med andre ressurser som er lett tilgjengelige for 
konsernet, og den underliggende eiendelen verken er svært avhengig av eller tett forbundet med andre underliggende 
eiendeler i kontrakten. Konsernet regnskapsfører deretter hver enkelt leiekomponent i kontrakten som en leiekontrakt 
separat fra ikke-leiekomponenter i kontrakten. 
 
Innregning av leieavtaler og innregningsunntak 
På iverksettelsestidspunktet for en leieavtale innregner konsernet en leieforpliktelse og en tilsvarende bruksretteiendel 
for alle sine leieavtaler, med unntak av følgende: 
 

• Kortsiktige leieavtaler (leieperiode på 12 måneder eller kortere) 
• Eiendeler av lav verdi 

 
For disse leieavtalene innregner konsernet leiebetalingene som andre driftskostnader i resultatregnskapet når de 
påløper. 
 
Leieforpliktelser 
Konsernet måler leieforpliktelser på iverksettelsestidspunktet til nåverdien av leiebetalingene som ikke betales på dette 
tidspunktet. Leieperioden representerer den uoppsigelige perioden av leieavtalen, i tillegg til perioder som omfattes av 
en opsjon enten om å forlenge eller si opp leieavtalen dersom konsernet med rimelig sikkerhet vil (ikke vil) utøve denne 
opsjonen. 
 
Leiebetalingene som inngår i målingen av leieforpliktelsen består av: 

• Faste leiebetalinger (herunder i realiteten faste betalinger), minus eventuelle fordringer i form av leieinsentiver 
• Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen 

eller rentesatsen på iverksettelsestidspunktet 
• Beløp som forventes å komme til betaling for konsernet i henhold til restverdigarantier 
• Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom konsernet med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen 
• Betaling av termineringsgebyr for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at konsernet vil utøve en 

opsjon om å si opp leieavtalen 
 
Leieforpliktelsen måles etterfølgende ved å øke den balanseførte verdien for å gjenspeile renten på leieforpliktelsen, 
redusere den balanseførte verdien for å gjenspeile utførte leiebetalinger og måle den balanseførte verdien på nytt for å 
gjenspeile eventuelle revurderinger eller endringer av leieavtalen, eller for å reflektere justeringer i leiebetalinger som 
følger av justeringer i indekser eller rater. 
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Konsernet inkluderer ikke variable leiebetalinger i leieforpliktelsen. I stedet innregner konsernet disse variable 
leiekostnadene i resultatregnskapet. 
 
Konsernet presenterer sine leieforpliktelser på egne linjer i balanseoppstillingen. 
 
Bruksretteiendeler 
Konsernet måler bruksretteiendeler til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall, justert 
for eventuelle nye målinger av leieforpliktelsen. Anskaffelseskost for bruksretteiendelene omfatter: 
 

• Beløpet fra førstegangsmålingen av leieforpliktelsen 
• Alle leiebetalinger ved eller før iverksettelsestidspunktet, minus eventuelle leieinsentiver mottatt 
• Alle direkte utgifter til avtaleinngåelse påløpt konsernet 
• Et anslag over utgiftene påløpt leietaker for demontering og fjerning av den underliggende eiendelen, 

gjenoppretting av stedet der enheten er plassert, eller gjenoppretting av den underliggende eiendelen til den 
stand som vilkårene i leieavtalen krever, med mindre disse utgiftene påløper under produksjonen av varene. 

 
Konsernet anvender avskrivningskravene i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr ved avskrivning av bruksretteiendelen, 
bortsett fra at bruksretteiendelen avskrives fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først av slutten av 
leieperioden og slutten av bruksretteiendelenes utnyttbare levetid. 
 
Konsernet anvender IAS 36 «Verdifall på eiendeler» for å fastslå om bruksretteiendelen er verdiforringet og for å 
regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall. 
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter 
IFRS 9 omhandler innregning, klassifisering og måling, tapsavsetning, fraregning og sikringsbokføring. Konsernet benytter 
seg ikke av sikringsbokføring i samsvar med IFRS 9. 
 
Klassifisering og måling 
Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre målekategorier:  

• virkelig verdi med verdiendring over resultatet 
• virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) 
• amortisert kost.  

 
Klassifiseringen er basert på om instrumentene holdes i en forretningsmodell både for å motta kontraktsmessige 
kontantstrømmer og for salg, og hvorvidt kontraktsfestede kontantstrømmer bare er betaling av rente og hovedstol på 
gitte datoer. 
 
Alle finansielle eiendeler og forpliktelser, foruten derivater, regnskapsføres til amortisert kost. 
 
Andre finansielle forpliktelser balanseføres i utgangspunktet til virkelig verdi av vederlaget som mottas etter 
transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter er kategorisert i virkelig verdi hierarkiet, der nivåinndelingen (nivå 1, 2 
eller 3) er basert på observerbarheten til inndataene som benyttes i verdsettelsen. Se note 18 til konsernregnskapet for 
regnskapsprinsipper for måling av virkelig verdi. 
 
Etterfølgende perioder vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv-rentes-metode. Effektiv-rentes-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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Kundefordringer: 
Kundefordringer oppstår ved salg av varer eller tjenester innenfor den ordinære virksomheten til konsernet. 
Kundefordringer bokføres til opprinnelig beløp med fradrag for avsetning for tap som er beregnet på grunnlag av 
forventningsverdi.   
 
Ved overleveringer av boliger til kunder innbetales kjøpesummen, fratrukket allerede innbetalt forskudd, til sperret konto 
hos eiendomsmegler. Når det er stilt økonomisk sikkerhet og formaliteter knyttet til overleveringen er i orden får 
konsernet tilgang til det innbetalte beløpet. I perioden fra fysisk overlevering av boligen til ferdigbehandling hos 
eiendomsmegler er vederlaget, redusert for tidligere innbetalt forskudd, innregnet som kundefordring. Når tinglysningen 
er ferdigbehandlet frigjøres det resterende vederlaget fra meglerkontoen. Som følge av innbetalinger til sperrede 
meglerkontoer ved salg av eiendom, har konsernet vurdert risikoen for tap på kundefordringer som lav. 
 
Nedskrivning av finansielle eiendeler 
Konsernet anvender en forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og kontraktseiendeler. 
Konsernet måler dermed tapsavsetningen basert på forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode, og 
ikke basert på 12-måneders forventet tap.  
 
Derivater 
Finansielle derivater måles til virkelig verdi over resultatet. Finansielle derivater relatert til eiendeler og forpliktelser 
består hovedsakelig av rentebytteavtaler inngått av hensyn til sikring og risikokontroll (økonomisk sikring). Konsernet 
bruker ikke sikringsbokføring i tråd med IFRS 9. 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 finansinntekter eller finanskostnader i resultatregnskapet.  
 
Kontanter og kontantekvivalenter 
Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kortsiktig likviditet og bankinnskudd. Kontantekvivalenter defineres som 
kortsiktige og svært likvide investeringer.  
 
Egenkapital 
Egne aksjer 
Dersom det erverves egne aksjer skal kjøpesummen, inkludert direkte relaterbare 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.  
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Utsatt skatteforpliktelser innregnes for alle skattemessige midlertidige forskjeller, unntatt: 
• 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.    
 
Utsatt 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 henførbare 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 etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. 
Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke 
selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. 
 
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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Covid-19 
Det er ved avleggelse av årsrapporten usikkerhet rundt hvilken effekt Covid-19 får for norsk økonomi, boligmarkedet og 
Solon Eiendom. Det er i all vesentlighet normal drift i Solon Eiendom per 31. desember 2020 noe det også har vært 
gjennom året som har gått. Enkelte entreprenører har indikert noe forsinkelse på byggeprosjekter og varslet krav om 
fristforlengelse basert på Force Majeure. Vi har en tett dialog med entreprenørene for å diskutere eventuelle tiltak som 
kan redusere de mulige forsinkelsene. 
 
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 6 237 tusen per 31. desember 2020, som knytter som til utsatt 
skattefordel selskaper som ikke er en del av skattekonsernet.   
 
c) Segment 
Konsernet bruker løpende avregningsmetode i sin interne rapportering av boligprosjekter. Fullføringsgraden estimeres 
basert på påløpte kostnader relativt til totale budsjetterte kostnader og salgsgrad. Driftsresultat i henhold til 
fullføringsgrad inkluderer også et element av estimert profitt. For mer info, se note 3. 
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Note 2 Bruk av nye standarder  
Endringer i regnskapsprinsipper i rapporteringsperioden 
 
IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger  
Endringene til IFRS 3, som trådte i kraft 1. januar 2020, avklarer definisjonen av en virksomhet. Endringene presiserer at 
for å bli ansett som et virksomhetskjøp, må et ervervet sett med aktiviteter og eiendeler som et minimum inkludere både 
innsats og en substansiell prosess som sammen i vesentlig grad bidrar til evnen til å skape verdier, og de begrenser 
definisjonene av en virksomhet og av verdiene ved å fokusere på varer og tjenester som tilbys til kunder og ved å fjerne 
referansen til muligheter for å redusere kostnader. Endringene etablerer også en valgfri test for å identifisere en 
konsentrasjon av virkelig verdi som, hvis den brukes og oppfylles, vil føre til konklusjonen om at et ervervet sett med 
aktiviteter og eiendeler ikke er et virksomhetskjøp. Konsernet implementerte endringene med virkning fra 1. januar 2020. 
Endringene gjelder relevante transaksjoner som skjer på eller etter implementeringsdatoen, men har ikke noen 
innvirkning på regnskapet før implementeringen. 
 
Andre standardendringer og fortolkninger av standarder  
Andre standardendringer eller fortolkninger av standarder med virkning fra 1. januar 2020 og vedtatt av konsernet har 
ikke hatt vesentlig innvirkning på konsernregnskapet som følge av implementeringen. 
 
Nye regnskapsstandarder 
Ingen av regnskapsstandardene eller endringene i regnskapsstandarder som er utgitt, men enda ikke effektive, forventes 
å ha betydelig påvirkning på konsernets finansielle rapportering. Videre forventes ingen av de nylig utgitte 
agendabeslutningene fra fortolkningsorganet IFRS Interpretations Committee å medføre behov for endringer av 
betydning i konsernets regnskapsprinsipper eller praktisering av disse. 
 

Note 3 Segmentinformasjon 
Ledelsen har fastsatt segment, basert på rapporter, gjennomgått av administrerende direktør og ledergruppen som 
brukes til å ta strategiske beslutninger. Informasjonen nedenfor ble rapportert til administrerende direktør og 
ledergruppen ved periodens slutt. Segmentene er definert som Boligutvikling og Utvikling.  I tillegg har konsernet 
uallokerte inntekter og kostnader. Utviklingsegmentet inkluderer de næring- og logistikkeiendommene som generer 
løpende kontantstrøm fra utleie og med tilhørende tomter som har potensiale til å bli konvertert til bolig på sikt.  
 
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 en beregnet fortjeneste for enheter der det er inngått salgskontrakter. I det 
konsoliderte totalresultatet innregnes driftsinntekter i henhold til fullført kontrakt, hvor innregning av driftsinntekter 
skjer på tidspunkt for overføring av kontroll, som er på tidspunkt for overlevering av enheter. I segmentoppstillingene 
avstemmes denne effekten (fra løpende avregning til fullført kontrakt) under "Avstemming EBITDA til Driftsresultat". 
Konsernet vurderer resultatene fra segmentene basert på EBITDA etter løpende avregning. Målemetoden er definert 
som driftsresultat før "Avskrivning" og "Øvrige gevinster (tap).  
 
Salg til Solon Realkapital, som er en felleskontrollert virksomhet, er inkludert på 100 % basis i segmentinformasjonen 
etter løpende avregning, og effekten av dette er kvantifisert i avsnitt under tabellen. 
 
Leieinntekter føres lineært i resultatregnskapet gjennom leieforholdets varighet. 
 
Alle konsernets driftsinntekter fra eksterne kunder kan henføres geografisk til Norge. Konsernet har ingen kunder som 
alene utgjør 10 % eller mer av driftsinntektene. 
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Av driftsinntekter på NOK 1 755 millioner i 2020 utgjør inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital, en 
felleskontrollert virksomhet eid 49 % av Solon Eiendom, NOK 186 millioner. Justert for eierandel er beløpet NOK 91 
millioner. I 2019 knytter NOK 48 millioner av driftsinntektene seg til salg til Solon Realkapital. Justert for eierandel er 
beløpet NOK 23 millioner.  
 
Av prosjektkostnad på NOK 1 414 millioner i 2020 utgjør inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital, en 
felleskontrollert virksomhet eid 49 % av Solon Eiendom, NOK 147 millioner. Justert for eierandel er beløpet NOK 72 
millioner. I 2019 knytter NOK 35 millioner av prosjektkostnadene seg til salg til Solon Realkapital. Justert for eierandel er 
beløpet NOK 17 millioner. 
 
Det har ikke vært tilsvarende transaksjoner med andre tilknyttede eller felleskontrollerte virksomheter i 2019 eller 
2020. 

Per 31. desember 2020

(Beløp i 1 000 kroner) Boligutvikling Utvikling Total
IFRS-

justeringer
Konsolidert 

(IFRS)
Salgsinntekter 1 712 601     -                      1 712 601     (313 070) 1 399 531     
Leieinntekter 42 894           56 304           99 198           (340) 98 858           
Sum inntekter 1 755 495     56 304           1 811 799     (313 410) 1 498 389     

Prosjektkostnad (1 414 239) (2 988) (1 417 228) 270 540         (1 146 687)
Lønn- og personalkostnader (116 600) -                      (116 600) -                      (116 600)
Andre driftskostnader (90 344) (5 909) (96 253) 4 612             (91 641)
Sum driftskostnader før avskrivninger (1 621 183) (8 897) (1 630 080) 275 152         (1 354 928)
Andel av resultat fra FKV og TS -                      -                      -                      (1 890) (1 890)
EBITDA (løpende avregning) 134 311         47 407           181 718         (78 406) 141 571         

Avstemming EBITDA (løpende avregning) til Driftsresultat (IFRS):
EBITDA (løpende avregning) 134 311         47 407           181 718         
Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) (1 712 601) -                      (1 712 601)
Salgsinntekter (IFRS) 1 399 531     -                      1 399 531     
Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) 1 414 239     2 988             1 417 228     
Prosjektkostnad (IFRS) (1 143 699) (2 988) (1 146 687)
Leasingforpliktelser (IFRS) 3 616             -                      3 616             
Avskrivninger (Forskjell  segment vs IFRS) (8 804) (32) (8 835)
Andel resultat fra ti lknyttede selskap (IFRS) (1 890) -                      (1 890)
Driftsresultat 84 704           47 375           132 079         
Enheter i  produksjon 703                 I/A
Prosjektmargin 19 %

Per 31. desember 2019

(Beløp i 1 000 kroner) Boligutvikling Utvikling Total

IFRS-
justeringer

Konsolidert 
(IFRS)

Salgsinntekter 1 334 433     -                      1 334 433     177 386         1 511 819     
Leieinntekter 30 774           42 112           72 887           (51) 72 836           
Sum inntekter 1 365 207     42 112           1 407 319     177 337         1 584 656     

Prosjektkostnad (1 055 115) (18 950) (1 074 065) (131 332) (1 205 397)
Lønn- og personalkostnader (76 043) -                      (76 043) -                      (76 043)
Andre driftskostnader (35 116) (8 920) (44 036) 987                 (43 049)
Sum driftskostnader før avskrivninger (1 166 274) (27 870) (1 194 144) (130 345) (1 324 489)
Andel av resultat fra FKV og TS -                      -                      -                      -                      -                      
EBITDA (løpende avregning) 198 933         14 242           213 175         46 992           260 167         

Avstemming EBITDA (løpende avregning) til Driftsresultat (IFRS):
EBITDA (løpende avregning) 198 933         14 242           213 175         
Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) (1 334 433) -                      (1 334 433)
Salgsinntekter (IFRS) 1 511 819     -                      1 511 819     
Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) 1 055 115     18 950           1 074 065     
Prosjektkostnad (IFRS) (1 186 447) (18 950) (1 205 397)
Leasingforpliktelser (IFRS) (296) -                      (296)
Avskrivninger (Forskjell  segment vs IFRS) (3 642) (35) (3 676)
Andel resultat fra ti lknyttede selskap (IFRS) -                      -                      -                      
Driftsresultat 241 050         14 208           255 258         
Enheter i  produksjon 471                 I/A
Prosjektmargin 20 %
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Note 4 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Salgsinntekter 1 399 531  1 511 819  
Sum driftsinntekter fra kontrakter med kunder 1 399 531  1 511 819  
Leieinntekter 98 858  73 231  
Andre inntekter  -     -395  
Sum driftsinntekter  1 498 389  1 584 656  

 
Hovedprinsippet med IFRS 15 er at innregning av inntekt skal gjenspeile vederlaget som mottas eller forventes mottatt 
fra kunder i bytte for varer eller tjenester foretaket overfører til kundene. Solon Eiendom har i all hovedsak inntekter fra 
salg av bolig, for å anvende hovedprinsippet brukes følgende femstegsmodell:  
 

1. Identifisere kundekontrakter 
Selskapet inngår kontrakter av kommersiell substans med identifiserbare rettigheter for kontraktspartene og 
tydelige betalingsvilkår. Kontraktene møter kriteriene for å kunne inntektsføre etter IFRS 15. 

2. Identifisere leveranseforpliktelser 
Det er ikke flere leveranseforpliktelser i kontrakten og forpliktelsen behandles som én enkelt transaksjon. 

3. Fastsette transaksjonspris 
Transaksjonsprisen er fast og kommuniseres til kunder gjennom prisliste.  

4. Allokere transaksjonsprisen 
Transaksjonsprisen allokeres i sin helhet til enheten som selges. 

5. Inntektsføre når leveranseforpliktelsen er oppfylt 
Inntektsføring ved overlevering. Kjøper signerer overtagelsesprotokoll og har etter det mulighet til direkte bruk 
av enheten. 

 
Under følger oppdelingen av konsernets inntekter fra kontrakter med kunder etter geografiske markeder. 
 
Inntekter fra kontrakter med kunder etter geografiske markeder 
Konsernets aktiviteter er delt mellom øst (Oslo og Viken) og sørvest (Rogaland, Agder, Vestland) i Norge. 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Øst 1 244 765  1 511 819  
Sørvest 154 766  -  
Sum driftsinntekter fra kontrakter med kunder 1 399 531  1 511 819  

 
Geografisk inndeling av konsernets driftsinntekter iht. segmentrapportering (se note 3): 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Øst    1 644 123      1 407 319  
Sørvest    167 676  -  
Sum driftsinntekter  1 811 799  1 407 319  

 
Kontraktsforpliktelser 
En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra 
(eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester 
til kunden, vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Som hovedregel betaler boligkjøpere i Norge 
10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende 90 % ved overlevering av enheten. Frem til overlevering av 
enheten presenteres 10 % av kjøpesummen som en kontraktsforpliktelse. Kontraktsforpliktelser vil således variere og 
være avhengig av antall solgte og overleverte boliger. 
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 31. desember 1. januar 

2019 (Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Kontraktsforpliktelser, kortsiktig forskudd fra kunder          37 684           85 356      106 502  
Kontraktsforpliktelser, langsiktig forskudd fra kunder          81 941           73 158      139 876  

 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Driftsinntekter innregnet i perioden, inkludert i åpningssaldoen for kontraktsforpliktelsen     86 590    139 876  

 
Endringen i kontraktsforpliktelser fra 2019 til 2020 er totalt NOK -39 millioner. Dette skyldes hovedsakelig overlevering 
av boliger i 2020, hvor det er inngått salgskontrakt i 2019 og tidligere, samt naturlige variasjoner knyttet til salg og 
byggestarter på nye boligprosjekter, som utløser innbetaling av forskudd fra kunder. Konsernet inngår garantier etter 
Bustadoppføringslova § 12 og § 47 for salg av boliger. I tillegg stilles det byggherregarantier overfor totalentreprenører. 
Forpliktelsene knyttet til garantiene er balanseført. 
 
Leveringsforpliktelser 
Konsernets gjenværende leveringsforpliktelser overfor kunder er salgsverdien av prosjekter under bygging. Prosjekter 
som er i salg, men hvor bygging ikke er påbegynt er ikke definert som leveringsforpliktelse ettersom kontraktene med 
kunder bortfaller dersom prosjektet av ulike grunner ikke kan realiseres. Eksempler på dette er manglende ramme- og 
igangsettingstillatelse, ikke tilstrekkelig salg før oppstart, mm. 
 
Transaksjonsprisen fordelt på gjenværende leveringsforpliktelser (ikke oppfylt eller delvis oppfylt) pr. 31. desember er 
som følger: 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Innen ett år 1 765 759 1 113 950 
Mer enn ett år 630 029 1 059 333 
Sum transaksjonspris 2 395 788 2 173 283 

 
Leieinntekter 
Leieinntekter består av utleie av næringseiendom, 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. Leieinntekter føres lineært i 
resultatregnskapet gjennom leieforholdets varighet. Eventuelle leieinsentiver føres som en integrert del av de totale 
leieinntektene. 
  

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.  
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Tomter 3 521 121 2 748 657 
Prosjekter under utvikling 1 626 015 1 256 062 
Ferdigstilte enheter 89 658 57 545 
Sum varelager (eiendom) 5 236 794 4 062 264 

 
Rentekostnader knyttet til tomter er kostnadsført frem til detaljregulering av tomtene. Etter detaljregulering blir 
rentekostnader innregnet som en del av varelager. 
 
Eiendeler som er innregnet fra utgifter knyttet til oppnåelse av kontrakt 
Per 31. desember var følgende marginale utgifter knyttet til oppnåelse av kontrakt, innregnet som en del av konsernets 
varelager: 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Salgshonorar til eiendomsmegler 22 470 32 048 
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Eiendelen avskrives som en del av konsernets varekostnader, i takt med ved overlevering av bolig til kunde. 
 

Note 6 Lønns- og personalkostnader 

 
 
Resultatavhengig avlønning 
Resultatavhengig avlønning består hovedsakelig av bonus basert på den ansattes og selskapets resultater samt 
aksjebasert betaling. For mer info om aksjebasert avlønning se note 22. 
 
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 2 % - 
4,5 % av lønn mellom 1 og 7,1 ganger Folketrygdens grunnbeløp. 
 
19 ansatte i Solon Sørvest AS er inkludert i en AFP-ordning. Den regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning  
da den ikke er målbar. 
 

Note 7 Andre driftskostnader 

 
Note 8 Finansinntekter og –kostnader 
 
Finansinntekter 

 
*Andre finansielle inntekter i 2020 gjelder hovedsakelig salg av tredje og siste byggetrinn i prosjektet Magasinparken 
Ski i Nordre Follo kommune. Transaksjonen, som fant sted i fjerde kvartal 2020, ble bokført som salg av aksjer i 
datterselskap, til en gevinst på NOK 105 millioner. 
 
Finanskostnader 

 
 

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Lønnskostnader 53 155 44 763
Resultatavhengig avlønning 51 147 26 019
Arbeidsgiveravgift 10 454 6 237
Pensjonskostnader 1 407 149
Andre personalkostnader 1 432 157
Lønnskostnader aktivert på varelager (995) (1 282)

Sum lønns- og personalkostnader 116 600 76 043
Gjennomsnittl ig antall  ansatte 49,9 24,3

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Drift og vedlikehold 21 700              13 280              
Rådgivningskostnader 28 481              7 326                
Tap på fordringer 1 307                3 062                
Oppkjøpsrelaterte transaksjonskostnader 3 723                4 989                
Salgsrelaterte kostnader og øvrige driftskostnader 36 431              14 391              
Sum andre driftskostnader 91 641              43 049              

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Renteinntekt på bankinnskudd 1 999 15 753
Andre finansielle inntekter* 106 491 146
Sum finansinntekter 108 489 15 898

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Renter tomtelån (40 635) (44 444)
Andre finanskostnader (123 162) (29 052)
Sum finanskostnader (163 797) (73 496)

Netto finansposter (55 308) (57 598)
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Konsernet har aktivert NOK 51,1 millioner i 2020 og NOK 79,8 millioner i 2019 som varelager hovedsakelig knyttet til 
betalte renter på rentebærende gjeld. 
 

Note 9 Skatt 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Betalbar skatt på årets resultat           3 024  2 363  
Endring utsatt skatt (22 172) 39 513  
Justering for tidligere år                     -  2 741  
Skattekostnad  (19 148) 44 617  

   
Avstemming av årets skattekostnad    
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Ordinært resultat før skattekostnad for videreført drift      76 772  197 661  
Beregnet skatt 22 % 16 890  43 485  
Skattekostnad i resultatregnskapet        (19 148) 44 617  
Differanse         (36 037) 1 131  

 
  

Differanse består av følgende  
 

22 % av permanente forskjeller  (36 453) (1 610) 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter 416   -  
Justering for tidligere år -    2 741  
Sum forklart differanse  (36 037) 1 131  

   
Betalbar skatt   
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Betalbar skatt på årets resultat        3 024  2 363  
Betalbar skatt fra tidligere år, ikke utbetalt 10 755  9 445  
Betalbar skatt utlignet                     -   (103) 

Betalbar skatt i følge balansen  13 779  11 705  

   
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller   
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Gevinst/ tapskonto 11 636  14 782  
Tomter og prosjekter 352 850  281 786  
Fremførbart underskudd  (392 789)  (204 236) 
- hvorav ikke balanseført  179 753  132 333  
Gjeld / avsetninger 330 539  281 652  
Finansielle instrumenter  (66 956)  11 689  
Leieavtaler  (815) (3 007) 
Andre forskjeller 4 460  4 460  
Sum 418 678  519 459  

   
Endring balanseført netto utsatt skatt   
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Balanseført verdi 1.1 129 818      74 769  
Resultatført i perioden  (22 172)   39 513  
Ført mot betalbar skatt  (10 755)         (9 445) 
Betalbar skatt fra tidligere år, ikke utbetalt        9 445  20 700  
Kjøp og salg av datterselskaper  (31 077) 

 

Justering for tidligere år        5 340  4 282  
Balanseført verdi 31.12 80 599     129 818  
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Klassifisering i balansen 
Utsatt skattefordel  (6 237)      (4 024) 
Utsatt skatt 86 837  133 842  
Netto utsatt skatt i balansen 80 599  129 818  

 
Konsernet har netto midlertidige forskjeller på NOK 99 millioner som ikke er balanseført, da det er usikkerhet rundt 
fremtidig bruk. Betalbar skatt fra tidligere år, ikke utbetalt er avsetning for usikre skatteposisjoner. Avsetningen er 
behandlet i tråd med IFRIC 23. 
 
Bokført utsatt skattefordel relaterer seg til boligutviklingsselskaper som ikke er en del av skattekonsernet. 
 

Note 10 Varige driftsmidler 
 

(Beløp i 1 000 kroner) Bygninger 
Inventar og 
annet utstyr Totalt 

Anskaffelseskost: 
   

1. januar 2019                         -                 6 430                 6 430  
Tilganger                4 009                 1 875                 5 884  
Avganger                         -                (60)                 (60) 
31. desember 2019                4 009                 8 245               12 254  
Tilganger                      32                 1 947                 1 978  
Avganger                         -            (337)            (337) 
31. desember 2020                4 041                 9 855               13 895  

    
Akkumulerte avskrivninger 

   

1. januar 2019                         -          (2 846)        (2 846) 
Avskrivninger for året                         -              (750)            (750) 
Avganger                         -                 66                 66  
31. desember 2019                         -            (3 529)        (3 529) 
Avskrivninger for året                         -          (1 175)         (1 175) 
Avganger                         -           337             337  
31. desember 2020                         -         (4 367)        (4 367)     

Netto regnskapsført verdi 31.12.2020                4 041              5 487             9 528  

Netto regnskapsført verdi 31.12.2019                4 009             4 715              8 724  

    

Forventet levetid Avskrives ikke 5 år  
Avskrivningsmetode   Lineært  
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Note 11 Bruksretteiendeler og leieforpliktelser 

 

 

 

For aldersfordeling av leieforpliktelser, se note 18 Finansiell risiko. 
 
Konsernets leide eiendeler består hovedsakelig av kontorlokaler. Bruksretteiendeler knyttet til disse er presentert i 
tabellen over. Forventet levetid er 2-6,5 år og eiendelene avskrives lineært. 
 
For kontrakter inngått før 1.1.2019 er det innregning basert på marginal lånerente per 1.1.2019. For øvrige er 
swaprente + margin med samme levetid som kontrakt per tiltredelsesdato benyttet. 

  

Oversikt over bevegelser i  netto regnskapsført verdi:
(Beløp i 1000 kroner) Eiendom
Netto regnskapsført verdi 31. desember 2018                       - 
IFRS 16 åpningsbalanse            35 374 
Tilganger                  533 
Avskrivninger 2019             (4 159)
Fremleie (fordring leietaker)             (1 882)
Netto regnskapsført verdi 31. desember 2019            29 865 

(Beløp i 1000 kroner) Eiendom
Netto regnskapsført verdi 31. desember 2019            29 865 
Tilganger            11 413 
Avskrivninger 2020             (5 338)
Fremleie (fordring leietaker)                (230)
Netto regnskapsført verdi 31. desember 2020            35 710 

Oversikt over bevegelser i  leieforpliktelse:
(Beløp i 1000 kroner) 2019
Leieforpliktelse per 1. januar                       - 
Åpningsbalanse IFRS 16            35 374 
Tilganger                  533 
Renter              1 378 
Avdrag             (6 968)
Leieforpliktelse per 31. desember            30 316 
Leieforpliktelse - Langsiktig            24 433 
Leieforpliktelse - Kortsiktig              5 883 

Oversikt over bevegelser i  leieforpliktelse:
(Beløp i 1000 kroner) 2020
Leieforpliktelse per 1. januar            30 316 
Tilganger            11 413 
Renter              1 309 
Avdrag             (6 512)
Leieforpliktelse per 31. desember            36 526 
Leieforpliktelse - Langsiktig            27 500 
Leieforpliktelse - Kortsiktig              9 025 

Oversikt over beløp innregnet i  konsolidert totalresultat:
(Beløp i 1000 kroner) 2020
Avskrivninger bruksretteiendeler             (5 338)
Rentekostnader bruksretteiendeler             (1 309)
Sum innregnet i konsolidert totalresultat             (6 647)
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Note 12 Kundefordringer og andre fordringer 
Fordeling kundefordringer og andre fordringer 

 
 
Konsernets kundefordringer 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. 
 
Konsernet har ingen kontraktseiendeler fra boligsalg per 31. desember 2020. Konsernet hadde heller ingen 
kontraktseiendeler fra boligsalg per 31. desember 2019. 
 

Note 13 Kontanter og kontantekvivalenter 
 

 
 
Bundne bankmidler består av forskuddstrekk og ulike depositumskontoer. 
 
Konsernet hadde per 31. desember 2020 en ubenyttet kassekreditt på NOK 300 millioner. 
 

Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

   
Antall aksjer 

Pålydende per 
aksje i NOK 

Sum bokført 
aksjekapital 

Ordinære aksjer 74 162 300  1         74 162 300  
    
Endringer i aksjekapital    
(Beløp i 1 000 kroner)   2020 2019 
Aksjekapital ved periodestart                   69 877                  59 349  
Økning i aksjekapital ved rettet emisjon                      4 211                    9 114  
Økning i aksjekapital ved utøvelse av opsjoner                            75                    1 413  
Aksjekapital ved periodeslutt                     74 162                  69 877  

    
Antall aksjer i 1 000   2020 2019 
Antall aksjer ved periodestart                    69 877                  59 349  
Økning i antall aksjer ved rettet emisjon                      4 211                    9 114  
Økning i aksjekapital ved utøvelse av opsjoner                            75                    1 413  
Antall aksjer ved periodeslutt                     74 162                  69 877  

 
  

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Kundefordringer 79 427 16 234
Andre fordringer 58 861 9 700
Sum kundefordringer og andre fordringer 138 288 25 934

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Opp til  3 måneder 79 427 16 234
Mellom 3 og 6 måneder -                        -                        
Mer enn 6 måneder -                        -                        
Sum kundefordringer og andre fordringer 79 427 16 234

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
259 432 430 475

Bundne bankmidler 4 109 5 255
Sum kontanter og kontantekvivalenter 263 541 435 730

Bankinnskudd og kontanter
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Egne aksjer (Anskaffelseskost i 1 000 kroner)   Antall aksjer  Anskaffelseskost 
Beholdning per 1. januar 2019                             9                            -    
Beholdning per 31. desember 2019                              9                            -    
Kjøp av egne aksjer  799 298   20 754   
Beholdning per 31. desember 2020   799 307   20 754  

 
Den 14. mai 2020 ble det av selskapets aksjonærer besluttet å tildele styret fullmakt til; 

- å utstede nye aksjer tilsvarende inntil NOK 3 708 115. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse 
med insentivprogrammet for selskapets ansatte. 

- erverv av selskapets egne aksjer for opptil samlet pålydende verdi NOK 7 416 230. Fullmakten omfatter også 
avtalepant i egne aksjer. Fullmakten kan bare benyttes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål 
eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. 

- å utstede nye aksjer tilsvarende inntil NOK 7 416 230. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelse til det formål 
å innhente egenkapital for fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde og generelle 
selskapsformål. 

 
Alle ovennevnte fullmakter gjelder til ordinær generalforsamling i 2021, dog senest til 30. juni 2021. 
 
Den 13. juni 2019 ble det av selskapets aksjonærer besluttet å tildele styret en fullmakt til å utstede nye aksjer tilsvarende 
inntil NOK 6 987 677 (ca. 10 % av utestående aksjekapital). Fullmakten kan benyttes til investeringer innenfor selskapets 
virksomhet, ved å tilby aksjetegning til potensielle strategiske investorer og samarbeidspartnere eller selskapets 
ansatte/styremedlemmer. Fullmakten gjaldt frem til ordinær generalforsamling i 2020, som ble avholdt 14. mai 2020. 
 

 Aksjonær    Antall aksjer Eierandel 
* HORTULAN AS  

 
14 176 758 19,1 % 

* VATNE PROPERTY AS  
 

13 338 530 18,0 % 
* SKØIEN AS  

 
9 855 458 13,3 % 

* DANSKE BANK AS  
 

5 779 319 7,8 % 
* VATNE RUNAR 

 
5 000 000 6,7 % 

 JOH JOHANNSON EIENDOM AS  
 

5 000 000 6,7 % 
* DUKAT AS  

 
3 849 542 5,2 % 

 Norron Sicav - Target  
 

1 929 678 2,6 % 
 DnB NOR Bank ASA EGENHANDELSKONTO 

 
1 879 469 2,5 % 

 VERDIPAPIRFONDET NORGE SELEKTIV  
 

1 760 503 2,4 % 

 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS DMA MARKET-MAKING 
 

1 397 000 1,9 % 

 Danske Invest Norge Vekst  
 

1 368 481 1,8 % 
* JOHN GALT AS  

 
800 000 1,1 % 

 SOLON EIENDOM ASA  
 

799 307 1,1 % 

 STORETIND AS  
 

600 000 0,8 % 

 Norron Sicav - Select  
 

480 751 0,6 % 

 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON  
 

412 826 0,6 % 
* VATNE EQUITY AS  

 
350 000 0,5 % 

 TIGERSTADEN AS  
 

350 000 0,5 % 

 AS TANJA  
 

249 287 0,3 % 

 Sum 20 største aksjonærer   69 376 909 93,5 % 

 Øvrige aksjonærer   4 785 391 6,5 % 

 Sum antall aksjer   74 162 300 100 % 

 * Aksjer eid av styremedlemmer og ledelse    
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 Aksjonær   Stilling 
Ordinære 
aksjer  

 Hortulan AS Simen Thorsen  Styreformann 14 176 758 *** 
 Skøien AS og Dukat AS Tore Aksel Voldberg  Styremedlem 13 705 000  
 Vatne Property AS, Runar Vatne og Vatne Equity AS Runar Vatne Styremedlem 20 306 077  
 UFI AS* Øystein A. Landvik Styremedlem 5 779 319 ** 
 John Galt AS Andreas Martinussen CEO 800 000  
 Scott Danielsen Scott Danielsen CFO 26 980  
 Sum antall aksjer     54 794 134  
 * Styremedlem Øystein A. Landvik eier 33,34 % av aksjene i UFI AS    
 ** UFI AS eier i tillegg en TRS-avtale med eksponering mot 2 730 636 aksjer    
 *** Simen Thorsen eier i tillegg en TRS-avtale med eksponering mot 2 000 000 aksjer    

 

Note 15 Resultat per aksje 
Beregning av resultat per aksje er basert på vektet gjennomsnitt av antall utestående aksjer, mens utvannet resultat per 
aksje er basert på vektet gjennomsnitt av antall utestående aksjer pluss utvanningseffekt knyttet til utestående opsjoner. 
 
  2020 2019 
Årets resultat som kan henføres selskapets aksjonærer, i 1 000 kroner 90 370  136 078  
Vektet gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 72 872  65 946  
Vektet gjennomsnitt av antall utstedte aksjer, utvannet 73 308  66 401  
Resultat per aksje i kroner 1,240  2,063  
Utvannet resultat per aksje i kroner 1,233  2,049  
Resultat per aksje i kroner 1,240  2,063  

 

 
Utstedte 

aksjer 
Utestående 

aksjer 
Antall utstedte aksjer 31.12.19  69 877  
Utøvelse av opsjoner 03.02.2020 75  69 952  
Rettet emisjon 12.02.2020 4 211  74 162  
Antall utstedte aksjer 31.12.20 4 286  74 162  
Vektet gjennomsnitt antall utstedte aksjer  72 872  
Utvanningseffekt knyttet til opsjoner (antall aksjer)  436  
Vektet gjennomsnitt av antall utstedte aksjer, utvannet  73 308  

   

 
Utstedte 

aksjer 
Utestående 

aksjer 
Antall utstedte aksjer 31.12.18  59 349  
Reparasjonsemisjon 06.02.19 1 413  60 762  
Rettet emisjon 23.05.19 6 076  66 839  
Rettet emisjon 18.06.19 3 038  69 877  
Antall utstedte aksjer 31.12.19 10 527  69 877  
Vektet gjennomsnitt antall utstedte aksjer  65 946  
Utvanningseffekt knyttet til opsjoner (antall aksjer)  455  
Vektet gjennomsnitt av antall utstedte aksjer, utvannet   66 401  

 

Note 16 Utbytte 
 
Det er som i 2019 ikke forslått noe utbytte for 2020. 
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Note 17 Rentebærende gjeld 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Langsiktig rentebærende gjeld   
Tomtelån      1 671 328       1 670 730  
Byggelån       388 826          462 308  
Nedbetalingslån         290 674                -  
Forvaltningslån      43 561              -  
Andre      20 180                  234  
Sum langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner      2 414 570       2 133 272  
Leieforpliktelse          27 500     24 433  
Sum langsiktig rentebærende gjeld      2 442 070       2 157 705  

    
Kortsiktig rentebærende gjeld    
Tomtelån         793 360          492 107  
Byggelån         840 066          430 276  
Nedbetalingslån       106 606          -  
Forvaltningslån      6 986          -  
Andre     20 000             -  
Sum kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner      1 767 018          922 383  
Leieforpliktelse    9 025    5 883  
Sum kortsiktig rentebærende gjeld      1 776 044    928 266  

    
Sum rentebærende gjeld      4 218 115       3 085 970  

 
Annen langsiktig gjeld på NOK 204 millioner består hovedsakelig av en rentefri selgerkreditt, virkelig verdi av konsernets 
rentebytteavtaler, samt annen kortsiktig gjeld, og er dermed ikke inkludert i tabellen ovenfor. Se note 18 for mer 
informasjon om konsernets rentebytteavtaler. 
 
Kontantstrømmer fra rentebærende gjeld 

   Uten kontanteffekt  

(Beløp i 1 000 kroner) 31.12.2019 

Netto 
kontant-
effekt 

Virksomhet-
sammen-
slutning 

Reklassifiser
ing 

Leie-
forpliktelse 31.12.2020 

Langsiktig rentebærende gjeld  2 157 705         983 480         432 038  (1 134 222)              3 067       2 442 070  
Kortsiktig rentebærende gjeld   928 266  (813 458)        523 872       1 134 222               3 143       1 776 044  

 

   Uten kontanteffekt  

(Beløp i 1 000 kroner) 31.12.2018 

Netto 
kontant-
effekt 

Virksomhet-
sammen-
slutning 

Reklassifiser
ing 

Leie-
forpliktelse/
Annet 31.12.2020 

Langsiktig rentebærende gjeld  1 098 876       1 408 337         -  (369 542)            20 034       2 157 705  
Kortsiktig rentebærende gjeld   868 177  (315 336)        -          369 542                5 883       928 266  

 
Særskilte lånebetingelser 
Konsernet har låneavtaler som stiller finansielle betingelser om at konsernet må til enhver tid 1) ha minimum NOK 800 
millioner i egenkapital, 2) ha en akkumulert salgsgrad for boliger i produksjon og ferdigstilte boliger på minimum 67,5 % 
og 3) ha fri likviditet på NOK 75 millioner. 
 
I tillegg er det finansielle betingelser knyttet til standard informasjon relatert til endringer i eierskap, aksjekapital-
nedsettelse, salg av forretningsområder og utbytte. 
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Konsernet har via Solon Sørvest Boligutvikling AS (et heleid datterselskap av Solon Sørvest) en kredittfasilitet på NOK 300 
millioner i DNB med årlig fornyelse. Inntil NOK 175 millioner kan brukes til finansiering av tomter og infrastruktur. 
Resterende del av rammen kan anvendes til finansiering av boligbygging. Per 31. desember 2020 er denne trukket opp 
med NOK 130 millioner, bokført som kortsiktig rentebærende gjeld. Kredittfasiliteten har et lånevilkår om at resultat før 
skatt skal være minimum 2,5 % av omsetning, samlet over de siste fire kvartalene. Resultat før skatt av omsetning har 
vært 1,2 % siste fire kvartaler og selskapet er i brudd med lånevilkår. DNB har avgitt en aksept tilknyttet avviket. 
 
Konsernet har i all hovedsak flytende rente på sin rentebærende gjeld. Som et ledd i konsernets risikohåndtering, har 
konsernet inngått to rentebytteavtaler på tilsammen NOK 1 200 millioner, hvor konsernet betaler fast rente og mottar 
flytende rente. Rentebytteavtalene er bokført til virkelig verdi og verdiendringer føres som finansinntekt eller -kostnad. 
Se mer info i note 18. 
 
Pantsatte eiendeler 
Varelager, inkludert prosjekter under utvikling, tomter og ferdige enheter med bokført verdi den 31. desember 2020 på 
NOK 5 237 millioner er stilt som sikkerhet. I tillegg er forskudd på 10 %, mottatt fra kunder (kontraktsforpliktelser), sikret 
som krevet gjennom § 47 i Bustadoppføringsloven.  
 
Selvskyldnergarantier 
Per 31. desember 2020 har konsernet stilt selvskyldnergarantier til tredjepart i forbindelse med byggelån, tomtelån og 
næringslån på til sammen NOK 1 880 millioner. Konsernet har også stilt selvskyldnergaranti for oppfyllelse av krav i 
henhold til Bustadoppføringslova § 12 og § 47 gjennom kjøpte garantier. I tillegg stilles det byggherregarantier overfor 
totalentreprenører. Forpliktelsene knyttet til garantiene er ikke balanseført. 
 

Note 18 Finansiell risiko 
 
18.1 Finansielle risikomomenter 
Solon Eiendom 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. 
 
Administrerende direktør og ledergruppen i Solon Eiendom foretar kontinuerlig evaluering av finansielle risikomomenter, 
og det jobbes løpende med å identifisere nye kilder til slik risiko.  
 
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. Som et ledd i konsernets risikohåndtering, har konsernet inngått fire 
rentebytteavtaler på til sammen NOK 1 200 millioner, hvor konsernet betaler fast rente og mottar flytende rente. 
Rentebytteavtalene er bokført til virkelig verdi og verdiendringer føres over resultatet som finansinntekt eller 
finanskostnad. Se note 16 for detaljer om konsernets lån. 
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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 kontantstrømprognoser basert på budsjetterte likviditetsreserver, inkludert 
kontantekvivalenter og finansielle trekkfasiliteter. Prognosene utarbeides for de individuelle datterselskapene og 
overvåkes sentralt av Solon Eiendom.  
Se i tillegg note 17 Rentebærende gjeld for informasjon om finansieringskilder og nedbetalingsprofil. 
 

 

Forfallsprofil for konsernets forpliktelser (nominelle verdier)
Rentebærende gjeld

Beløp i 1 000 kroner Note
Total per 
31.12.2020

Mindre enn 
12 måneder

Mellom 1-2 
år

mellom 2-5 
år Over 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner* 17 4 181 586     1 530 089     1 685 217     762 867         203 413         
Leieforpliktelse 11 36 526           8 949             8 368             19 209           -                 
Sum rentebærende gjeld 4 218 112     1 539 038     1 693 584     782 076         203 413         

Ikke rentebærende forpliktelser

Beløp i 1 000 kroner Note
Total per 
31.12.2020

Mindre enn 
12 måneder

Mellom 1-2 
år

mellom 2-5 
år Over 5 år

Leverandørgjeld 126 692         126 692         -                 -                 -                 
Betalbar skatt 9 13 780           13 780           -                 -                 -                 
Skyldig offentlige avgifter 14 200           14 200           -                 -                 -                 
Annen kortsiktig gjeld 19 150 752         150 752         -                 -                 -                 
Sum ikke rentebærende gjeld 305 424         305 424         -                 -                 -                 
* Inkluderer estimerte rentebetalinger

Rentebærende gjeld

Beløp i 1 000 kroner Note
Total per 
31.12.2019

Mindre enn 
12 måneder

Mellom 1-2 
år

mellom 2-5 
år Over 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner* 17 3 055 654     917 923         923 626         1 214 105     
Leieforpliktelse 11 30 316           5 883             6 126             15 698           2 609             
Sum rentebærende gjeld 3 085 970     923 806         929 752         1 229 803     2 609             

Ikke rentebærende gjeld

Beløp i 1 000 kroner Note
Total per 
31.12.2019

Mindre enn 
12 måneder

Mellom 1-2 
år

mellom 2-5 
år Over 5 år

Leverandørgjeld 84 802           84 802           -                 -                 -                 
Betalbar skatt 9 11 705           11 705           -                 -                 -                 
Skyldig offentlige avgifter 8 539             8 539             -                 -                 -                 
Annen kortsiktig gjeld 19 38 049           38 049           -                 -                 -                 
Sum ikke rentebærende gjeld 143 095         143 095         -                 -                 -                 
* Inkluderer estimerte rentebetalinger
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Tabellene ovenfor viser hvor sensitiv konsernet er for en reduksjon eller økning i rentenivået med henholdsvis 50, 100 
og 150 basispunkter. Effektene er beregnet etter at rentebytteavtalene er hensyntatt, på et før skatt grunnlag og basert 
på utestående beløp i slutten av perioden. Effekter på resultat og egenkapital forventes å være tilnærmet lik effekt på 
kontantstrøm etter skatt. 
  
18.2 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 17 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 framtidsutsikter 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 kassekreditt på NOK 
300 millioner.  
 
Med basis i eksternt utførte verdsettelser av tomtebanken og som regel 60 % inngåtte salgskontrakter av total salgsverdi 
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 % av selskapets 
konsoliderte resultat etter skatt. 

18.3 Finansielle eiendeler og forpliktelser 

 
* Andre langsiktige fordringer i konsernet i 2020 består hovedsakelig av lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet på NOK 150 millioner.  
 

 
*Rentebytteavtaler og andre langsiktige fordringer utgjør til sammen langsiktige fordringer i finansiell stilling på NOK 
250 millioner i 2019. Andre langsiktige fordringer i konsernet i 2019 består hovedsakelig av en utestående fordring til 

Sensitivitetsanalyse

Renterisiko

2020
Justering i rentenivået i basispunkter 50 100 150
Renteeffekt på rentebærende gjeld 15 091           30 181           45 272           
Effekt på kontantstrøm (beløp i 1 000 kroner) 15 091           30 181           45 272           

2019
Justering i rentenivået i basispunkter 50 100 150
Renteeffekt på rentebærende gjeld 10 430           20 860           31 290           
Effekt på kontantstrøm (beløp i 1 000 kroner) 10 430           20 860           31 290           

Finansielle eiendeler / (Beløp i  1 000 kroner) Note
Eiendeler 
FVOCI

Eiendeler 
FVPL

Amortisert 
kost Total

2020
Gjeldsinstrumenter 12, 13 -                  -                  401 829         401 829         
Rentebytteavtaler -                  -                  -                  -                  
Andre langsiktige fordringer* -                  -                  163 052         163 052         
Langsiktige finansielle eiendeler -                  23 686            -                  23 686            
Sum finansielle eiendeler -                  23 686            564 881         588 567         

2019
Gjeldsinstrumenter 12, 13 -                  -                  461 664         461 664         
Rentebytteavtaler* -                  11 689            -                  11 689            
Andre langsiktige fordringer* -                  -                  238 347         238 347         
Langsiktige finansielle eiendeler -                  1 661              -                  1 661              
Sum finansielle eiendeler -                  13 350            700 011         713 361         
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Lørenskog kommune på NOK 210 millioner i forbindelse med videresalg av en tomt kjøpt i 2019. Resterende beløp i 
2019 består av forskuddsbetalte kostnader vedrørende bonusutbetalinger. 
 

 
FVOCI = Virkelig verdi over utvidet resultat 
FVPL = Virkelig verdi over resultatet 
18.4 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 enhetsspesifikke 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.  
 
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. 

Finansielle forpliktelser / (Beløp i 1000 kroner) Note
Forpliktelser 
FVOCI

Forpliktelser 
FVPL

Amortisert 
kost Total

2020
Rentebærende gjeld til finansinstitusjoner 17 -                 -                 4 181 588     4 181 588     
Rentebytteavtaler -                 66 956           -                 66 956           
Andre finansielle forpliktelser 17 -                 -                 562 285         562 285         
Sum finansielle forpliktelser -                 66 956           4 743 873     4 810 829     

2019
Rentebærende gjeld til finansinstitusjoner 17 -                 -                 3 055 655     3 055 655     
Andre finansielle forpliktelser 17 -                 -                 447 050         447 050         
Sum finansielle forpliktelser -                 -                 3 502 705     3 502 705     

2020
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Rentebytteavtaler -                 -66 956          -                 
Langsiktige finansielle eiendeler 23 686           

Virkelig verdi hiearki
Sum

-66 956                                    
23 686                                     

2019
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Rentebytteavtaler -                 11 689           -                 
Langsiktige finansielle eiendeler 1 661             

Virkelig verdi hiearki
Sum

11 689                                     
1 661                                       
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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. 
 
Derivater 
Virkelig verdi av rentebytteavtaler estimeres ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer ved å benytte rentekurver 
per 31. desember 2019 og 2020. 
 
Finansielle instrumenter 
Virkelig verdi for børsnoterte aksjer er basert på noterte kurser ved slutten av rapporteringsperioden. Virkelig verdi av 
unoterte aksjer er beregnet ved hjelp av aksepterte verdsettelsesmetoder, eller målt til anskaffelseskost dersom 
investeringen ikke har kursnotering i et aktivt marked og virkelig verdi ikke kan måles pålitelig.  
 

Note 19 Annen kortsiktig gjeld 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Påløpte lønnsrelaterte kostnader            28 778             16 253  
Påløpte kostnader            35 179             14 894  
Gjeld til eksterne eiere av tilknyttede selskap (319) (2 093) 
Rentefri selgerkreditt      46 348                  -  
Annen kortsiktig gjeld            40 765               8 996  
Sum annen kortsiktig gjeld      150 752             38 049        

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Forskuddsbetalinger fra kunder             81 941             73 158  

 
Forskuddsbetalinger fra kunder knytters seg til at boligkjøpere i Norge hovedsakelig betaler 10 % av kjøpesummen ved 
kontraktsinngåelse og resterende 90 % ved overlevering av enheten. Se note 4 for spesifikasjon av kontraktsforpliktelser.  
 

Note 20 Betingede forpliktelser og garantier 
Konsernet har kontraktsfestede, ikke-balanseførte forpliktelser for kjøp av eiendom per 31. desember 2020 på NOK 947 
millioner, sammenlignet med NOK 546 millioner per 31. desember 2019. Beløpene er usikre og avhenger av endelig 
vedtatt regulering. 
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Note 21 Transaksjoner med nærstående parter 
Resultatførte transaksjoner 
Beløpene som presenteres under er resultatførte transaksjoner der salg av enheter knytter seg til overleverte enheter i 
perioden. 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Salg av enheter i boligprosjekter til ledelsen, ansatte eller medlemmer av styret            34 690  49 400 
Salg av enheter i boligprosjekter til felleskontrollerte virksomheter            42 840                      -    
Kjøp av varer og tjenester fra ledelsen, ansatte, medlemmer av styret eller nærstående 
parter          1 148  1 112 
Renteinntekter fra ansatte, ledelsen eller nærstående parter                 130  428 

 
Inngåtte avtaler  
Beløpene som presenteres under er inngåtte salgskontrakter. I Solon Eiendoms totalresultat vil salgene først generere 
driftsinntekt og prosjektkostnader ved overlevering av enhetene til sluttkunde. 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Inngåtte avtaler i boligprosjekter med ledelsen, medlemmer av styret eller nærstående 
parter 109 890  508 230  

 
Salg til og inngåtte avtaler med felleskontrollerte virksomheter 
Samlet inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital AS i perioden 2018 til 2019 var på tilsammen 114 enheter til en 
verdi av NOK 516 millioner. Det er ikke inngått salgskontrakter for enheter til Solon Realkapital AS i 2020. Selskapet har 
vært aktivt siden 2018 og eierne har forpliktet seg til å bidra med nødvendig finansiering, slik at selskapet kan oppfylle 
forpliktelsene etterhvert som de forfaller. Etter overlevering av 19 enheter til en salgsverdi på NOK 84 millioner i fjerde 
kvartal 2020 har Solon Realkapital per 31. desember 2020 utestående salgskontrakter på til sammen 95 enheter til en 
verdi av NOK 432 millioner. Salgskontraktene vil først generere driftsinntekt og prosjektkostnad ved overlevering av 
enhetene til Solon Realkapital. 
 
Fordringer og lån til ledelsen, ansatte og medlemmer av styret eller nærstående parter 

 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Lån til ansatte         7 250      4 500  

 
For lån til ansatte gjelder statens normrente. 
 

Note 22 Aksjebasert avlønning 
 
Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter utvalgte ledende ansatte. Virkelig verdi av opsjonene beregnes på 
tildelingstidspunktet og kostnadsføres over opptjeningsperioden. For 2020 omfatter programmet 17 personer.  
 
Én nøkkelansatt utøvde 75 000 opsjoner i 2020. 
 
Selskapet utstedte 2 995 000 nye opsjoner til ansatte i 2020. Virkelig verdi var beregnet til NOK 6,2 per opsjon (vektet). 
Totalt ble det kostnadsført NOK 3 124 097 knyttet til opsjonsprogrammet for 2020. 
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over utestående opsjoner: 
 

 

Antall  opsjoner Gj.snittspris
Opptjente opsjoner 900 000                    28,08
Uopptjente opsjoner 3 070 000                 29,09
Sum utestående opsjoner 3 970 000                 28,86



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 47 

 

 

 

Stig L. Bech, selskapets tidligere CEO, hadde 600 000 opsjoner per 31. desember 2020 med levetid til 1. januar 2021. Disse 
har ikke blitt løst inn. Per 31. desember 2020 var det satt av NOK 4 333 001 i arbeidsgiveravgift basert på underliggende 
verdi på balansetidspunktet. Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black and Scholes opsjonsprisingsmodell 
med enkelte tilpasninger for ansatteopsjoner. 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: 
Aksjeprisen er satt lik børskursen på tildelingstidspunktet. Det er forutsatt at historisk volatilitet for et utvalg 
sammenlignbare selskaper innen eiendom er en indikasjon på fremtidig volatilitet. Forventet volatilitet er derfor satt lik 
historisk volatilitet som tilsvarer 18 - 36 % i beregningene. Det er forutsatt at 50 % av de ansatte vil utøve opsjonene på 
opptjeningstidspunktet (tidlig utøvelsesatferd). Risikofri rente som er lagt til grunn for beregning av opsjoner er 
tilsvarende rente på statsobligasjoner over opsjonens levetid. Opsjonene gjøres opp ved utstedelse av nye aksjer, eller 
salg av egne aksjer. På selskapets diskresjon kan deler eller hele beløpet gjøre opp i kontanter. Opsjonene regnskapsføres 
som om de gjøres opp i egenkapital.  
 

  

Utøvelsespris Antall  opsjoner Opptjeningsdato Bortfallsdato
22,00 125 000 01.03.2019 01.03.2022
25,00 125 000 01.03.2020 01.03.2022
25,00 500 000 01.09.2021 01.09.2024
25,10 50 000 15.04.2021 14.04.2023
27,00 125 000 01.04.2021 31.03.2022
27,00 125 000 01.04.2022 31.03.2023
27,00 125 000 01.04.2023 31.03.2024
27,10 34 000 16.03.2022 15.03.2023
27,10 33 000 16.03.2024 15.03.2025
27,10 33 000 16.03.2025 15.03.2026
28,00 125 000 01.03.2021 01.03.2022
28,00 50 000 28.05.2020 28.05.2023
29,50 8 334 03.08.2021 02.08.2022
29,50 8 333 03.08.2022 02.08.2024
29,50 8 333 03.08.2023 02.08.2025
30,00 600 000 01.09.2020 01.01.2021
30,00 750 000 01.09.2022 01.09.2024
30,00 750 000 01.09.2023 01.09.2024
34,00 340 000 09.03.2021 09.03.2022
34,00 40 000 09.03.2021 08.03.2022
37,40 15 000 15.12.2021 15.12.2022

Sum 3 970 000

2020 2019
Antall  opsjoner Gj.snittspris Antall  opsjoner Gj.snittspris

Utestående opsjoner 1.januar 2 450 333 29,39 750 667 28,52
Modifikasjon av opsjoner - utgang -                                  -                                  -                                     -                                  
Modifikasjon av opsjoner - inngang -                                  -                                  -                                     -                                  
Ti ldelte opsjoner 2 995 000 29,12 2 075 000 30,07
Kansellerte opsjoner (1 400 000) 30,00 -                                     -                                  
Frafallte opsjoner -                                  -                                  (375 000) 30,85
Utløpte opsjoner i  perioden (333) 700,00 (333) 700,00
Utøvde opsjoner i  perioden (75 000) 32,00 -                                     -                                  
Sum utestående 31.desember 3 970 000 28,86 2 450 333 29,39



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 48 

 

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 
administrerende direktør og andre ledende ansatte. Konsernet har følgende prinsipper for fastsettelse av godtgjørelse til 
administrerende direktør og ledergruppen:  
 
Uttalelsen fra styret sier at lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør 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.  
 
Spesifikasjon av godtgjørelse til ledelsen (beløp i 1 000 kroner): 

 
*Andreas Martinussen sluttet i selskapet 1. februar 2019, men tok over igjen som CEO/administrerende direktør fra 1. september 
2020. Han eier 2 000 000 opsjoner i selskapet (se note 22) og 800 000 aksjer gjennom sitt heleide selskap John Galt AS. Ved oppsigelse 
har CEO/administrerende direktør rett på 12 måneders etterlønn. 
**Stig L. Bech arbeidet som CEO/administrerende direktør fra 1. februar 2019 frem til 31. august 2020. Resterende del av bonusen 
som ble utbetalt i 2019, og som skulle amortiseres over 5 år, ble kostnadsført i 2020 som følge av at han fikk beholde denne. 
***CFO eier 26 980 aksjer og 500 000 opsjoner i selskapet (se note 14 og 22). 
 
Spesifikasjon av godtgjørelse til styret (beløp i 1 000 kroner): 

 
*Heidi Sørensen Austbø er leder av revisjonsutvalget. Styrehonoraret inkluderer honorar for dette vervet med NOK 75 000. 
 
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor (beløp i 1 000 kroner): 
 2020 2019 
Lovpålagt revisjon EY (revisor 2020) 2 953  -  
Lovpålagt revisjon RSM (revisor 2019) 178  1 641 
Andre attestasjonstjenester EY (revisor 2020) -  237 
Andre attestasjonstjenester RSM (revisor 2019) -  49  
Skatterådgivning EY (revisor 2020) 431  13  
Skatterådgivning RSM (revisor 2019) -   -  
Andre tjenester utenfor revisjon EY (revisor 2020) 1 192   -  
Andre tjenester utenfor revisjon RSM (revisor 2019) 265  -  
Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva.) 5 019 1 941 

  

2020 Stilling Lønn Bonus Pensjon Total
Andreas Martinussen* CEO/Administrerende direktør 2 083 4 000           13 6 096
Stig L. Bech** CEO/Administrerende direktør 4 400 -                    19 4 419
Scott Danielsen*** CFO/Finansdirektør 2 375 500              22 2 897

2019 Stilling Lønn Bonus Pensjon Total
Andreas Martinussen* CEO/Administrerende direktør 797 2 538           5 3 340
Stig L. Bech** CEO/Administrerende direktør 5 423 27 885         21 33 330
Scott Danielsen*** CFO/Finansdirektør 2 357 761              22 3 140

2020 Posisjon Styrehonorar Lønn
Simen Thorsen Styrets leder 350                 667           
Runar Vatne Styremedlem 150                 -                 
Heidi Sørensen Austbø* Styremedlem 225                 -                 
Tore Aksel Voldberg Styremedlem 150                 200           
Bente Bøhler Styremedlem 75                   -                 
Øystein A. Landvik Styremedlem 150                 -                 
Katarina Finneng Styremedlem 150                 -                 
Jannike Nilsen Styremedlem 33                   1 318        
Sum godtgjørelse til styret 1 283             2 185        

01.01.20 - 31.12.20
01.01.20 - 15.05.20
01.01.20 - 31.12.20
01.01.20 - 31.12.20
15.05.20 - 31.12.20

Periode
01.01.20 - 31.12.20
01.01.20 - 31.12.20
01.01.20 - 31.12.20
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Note 24 Hendelser etter balansedato 
Salg av eierandel i Solon Realkapital: 
Som et ledd i den pågående gjennomgangen av Solons strategiske alternativer inngikk Solon Eiendom ASA den 8. januar 
2021 en avtale vedrørende salg av Solons eierandel på 49 % av aksjene i Solon Realkapital AS til Vatne Property AS. Vatne 
Property AS er et 100 % eid selskap av Runar Vatne, aksjonær og styremedlem i Solon Eiendom ASA.  
 
Transaksjonen fant sted 8. januar 2021. Markedsverdien for aksjene var NOK 22 500 basert på en vurdering av samtlige 
kontraktposisjoner utført av en uavhengig tredjepart. Solon Eiendoms andel av netto rentebærende gjeld i Solon 
Realkapital er NOK 40 millioner, og transaksjonen hadde en netto positiv likviditetseffekt for konsernet på NOK 7 
millioner. Resultatmessig effekt av transaksjonen er NOK 0 millioner. Som følge av transaksjonen vil Solon Eiendom, i 
første kvartal 2021, inntektsføre 49 % av gevinsten på de 19 enhetene som ble overlevert Solon Realkapital i 2020. 
 
Strategisk prosess: 
Det vises til børsmelding den 31. mars 2021 der det kom frem at aksjonærer som eier ca 75 % av aksjene i selskapet har 
forlenget lock-up perioden frem til 30. juni 2021 eller tidligere om den strategiske prosessen blir konkludert på av 
selskapet. 
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Note 25 Investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskap og 
felleskontrollerte virksomheter 
Eierandeler i datterselskaper og datterdatterselskaper eid av morselskapet 

 
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- / Eier- /
Selskap Forretningskontor stemmeandel Selskap Forretningskontor temmeandel
Nutri Pharma AS Oslo 100 % Tåsen Boligutvikling AS Oslo 100 %
Solon Bolig AS Oslo 100 % Søndre Tåsen Gård AS Oslo 100 %

Asker Boligutvikling AS Oslo 100 % Ullevål Boligutvikling AS Oslo 70 %
Askeveien Boligutvikling AS Oslo 100 % Ulsrud Boligutvikling AS Oslo 100 %
Bergstien 30 Eiendom AS Oslo 100 % Urban Hall I AS Oslo 100 %
Bergstien 28 Eiendom AS Oslo 100 % Urban Hall II AS Oslo 100 %
Bygdøy Boligutvikling AS Oslo 100 % Urban Næring AS Oslo 100 %

Bygdøy Boligutvikling DA Oslo 50 % Urban Villa D borettslag Oslo 100 %
Ciderhus Eiendom AS Oslo 90 % Urban Villa E borettslag Oslo 100 %

Berg Boligutvikling AS Oslo 100 % Veslebukta Boligutvikling AS Oslo 100 %
Freidigveien 3 AS Oslo 100 % Veslebukta Boligutvikling II AS Oslo 100 %
Krokstien 1 AS Oslo 100 % Vestby Boligutvikling AS Oslo 100 %
Krags Vei 4 AS Oslo 100 % Vestby Boligutvikling II AS Oslo 75 %
Lettvintveien 50 AS Oslo 100 % Støttumveien 7 AS Oslo 100 %
Ljabrubakken 2 AS Oslo 100 % Voksenkollen Boligutvikling AS Oslo 70 %
PHV 20 AS Oslo 100 % Voksenkollen Felt A AS Oslo 100 %
Radarveien 87 AS Oslo 100 % Vårstigen 2 AS Oslo 100 %
Skogholtveien 5 AS Oslo 100 % Ås Boligutvikling AS Oslo 100 %
Skogholtveien 30 AS Oslo 100 % Solon Fritid AS Oslo 100 %
Skådalsveien 28 AS Oslo 100 % Hemsedal Fritidsboliger AS Oslo 48 %
Tveterjordet AS Oslo 100 % Kikut Fritidsboliger AS Oslo 100 %

Drøbak Eiendomsutvikling AS Oslo 70 % Storsteinsvegen AS Oslo 100 %
Drøbak Hageby AS Oslo 100 % Solon Utvikling AS Oslo 100 %
Holtet Boligutvikling AS Oslo 100 % Fjellhamar Eiendomsutvikling Oslo 100 %
Jegerveien Boligutvikling AS Oslo 100 % Fjellhamar Bruk Eiendom AS Oslo 100 %
Jessheim Eiendomsutvikling AS Oslo 100 % Sofiemyr Næring AS Oslo 75 %
Kjenslifeltet AS Oslo 100 % Fløisbonnveien 5 AS Oslo 100 %
Kjonebråten Utvikling AS Oslo 100 % Kongeveien 47 AS Oslo 100 %
KL Oslo AS Oslo 100 % Nye Fløisbonnveien 2-4 AS Oslo 100 %
Kolbotn Boligutvikling AS Oslo 100 % Fløisbonnveien 6 AS Oslo 100 %
Kolbotn Infrastruktur AS Oslo 100 % Strada Vecchia AS Oslo 100 %
Kolbotn Sentrum Boligutvikling AS Oslo 100 % Solon Sørvest AS Stavanger 100 %
Lambertseter Boligutvikling AS Oslo 100 % Solon Sørvest Boligutvikling AS Stavanger 100 %

CTV 9 AS Oslo 50 % Eco Bygg AS Kristiansand 100 %
CTV 11 Utvikling AS Oslo 100 % Idda Utvikling AS Kristiansand 100 %

Langhus Boligutvikling AS Oslo 100 % Kirkebukta Utvikling AS Kristiansand 100 %
Lier Boligutvikling AS Oslo 100 % Harald Hårfagresgt 12A AS Stavanger 100 %
Maridalsveien Boligutvikling AS Oslo 100 % Kruse Smith Kanalboligen AS Stavanger 100 %
Måkeveien 6 AS Oslo 100 % Lørenskog Næringsbygg AS Oslo 100 %
Nesøya Boligutvikling AS Oslo 70 % Biejordene AS Kristiansand 100 %
Nittedal Boligutvikling AS Oslo 100 % Eidet AS Kristiansand 100 %
Nordstrand Bolig & Næringsutvikling A Oslo 70 % Tertnes Panorama AS Oslo 100 %
Nygårdsveien 9-11 AS Oslo 100 % Solon Sørvest Byutvikling AS Stavanger 100 %
Ormerudveien Boligutvikling AS Oslo 100 % Fuhr Park AS Kristiansand 100 %
Sandaker Boligutvikling AS Oslo 100 % Sandnes Byutvikling AS Stavanger 100 %
Sinsen Boligutvikling AS Oslo 100 %     Sandnes Byutvikling  Bolig AS Stavanger 100 %
Ski Bolig & Næringsutvikling AS Oslo 100 %     Sandnes Byutvikling  Næring  Stavanger 100 %
Ski Bolig & Næringsutvikling II AS Oslo 100 %     Sandnes Byutvikling  Næring  Stavanger 100 %
Ski Infrastruktur AS Oslo 100 %     Sandnes Byutvikling  Næring  Stavanger 100 %
Skogsnarveien Boligutvikling AS Oslo 100 %     Sandnes Byutvikling  Næring  Stavanger 100 %
Skøyen Boligutvikling AS Oslo 50 %     Sandnes Byutvikling  Næring  Stavanger 100 %
Solare AS Oslo 50 %     Sandnes Byutvikling  Næring  Stavanger 100 %
Steinveien 12-14 AS Oslo 50 %     Sandnes Byutvikling  Parkeri   Stavanger 100 %
Storebukta Boligutvikling AS Oslo 100 % Strandgaten 41 AS Stavanger 100 %
Sønsterudveien 30 As Oslo 100 % Vaagsbyen Bolig AS Kristiansand 100 %
Tanum Boligutvikling AS Oslo 100 % Vaagsbyen Dagligvare AS Kristiansand 100 %
THV Boligutvikling AS Oslo 100 % Vaagsbyen Næringsutleie 2 AS Kristiansand 100 %

Vaagsbyen Næringsutleie AS Kristiansand 100 %
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Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter  

 

* Solon Realkapital AS ble etablert i 2018 og eies 49 % av Solon Eiendom ASA og 51 % av Vatne Property AS. Ved 
etableringen ble det inngått en aksjonæravtale mellom Solon Eiendom ASA og Vatne Property AS, som krever at det 
skal være samarbeid mellom partene. I henhold til aksjonæravtalen skal samarbeidet mellom partene knyttet til Solon 
Realkapital sin virksomhet skje på 50/50 basis i alle ledd, mens økonomisk risiko og resultat fordeles mellom partene i 
henhold til det faktiske eierskapet 49/51. Alle beslutninger om relevante aktiviteter i Solon Realkapital krever 
enstemmighet av de to partene. For Solon Realkapital AS vil relevante aktiviteter for eksempel kunne være kjøp/salg av 
varer og tjenester, opptak/tilbakebetaling av lån og kjøp/salg av eiendeler i forbindelse med investering, forvaltning og 
utvikling av fast eiendom. Alle beslutninger i Solon Realkapital tas av styret og generalforsamlingen hvor partene er 
likestilte og de må opptre sammen for å styre de relevante aktivitetene. Det eksisterer ingen annen relevant ledelse 
eller beslutningsmyndighet. Konsernet har derfor konkludert med at det foreligger felles kontroll. Videre er det 
konkludert med at Solon Realkapital er en felleskontrollert virksomhet og ikke en felleskontrollert driftsordning. Dette 
er fordi konsernet har rett til Solon Realkapital AS sine netto eiendeler, og strukturen og avtalevilkårene er satt opp slik 
at det ikke gir deltakerne rettigheter til eiendeler og ansvar for forpliktelser knyttet til ordningen.  

Investeringer i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap regnskapsføres i samsvar med 
egenkapitalmetoden. Se note 1 for ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper. 

  

Eier- / Eier- /
Selskap Forretningskontor stemmeandel Selskap Forretningskontor stemmeandel

Felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskap
Solon Realkapital AS* Oslo 49 %
Gjettum Nærsenter AS Oslo 50 % Austrått Utvikling AS Stavanger 21 %
Kastellodden Næring AS Kristiansand 50 % Hammaren Utvikling AS Stavanger 22 %
Kastelloden Bolig AS Kristiansand 50 % Lauvåsen B13:3 AS Kristiansand 24 %
Morbergtoppen Boligutvikling AS Oslo 50 % Hamrevann AS Kristiansand 25 %
Kanalsletta 14 AS Stavanger 50 % Rona Senter AS Kristiansand 25 %
Ausviga Eiendom AS Kristiansand 50 % Madla Byutvikling AS Stavanger 33 %
Brks Holding AS Kristiansand 50 % Tastårustå Byutvikling AS Stavanger 33 %
Jernbaneveien Flekkefjord AS Kristiansand 50 % Ullandhaug Eiendom AS Stavanger 33 %
Vedafjell Utvikling AS Stavanger 50 % Solsiden Rona AS Kristiansand 33 %
Sporafjell Utviklingsselskap Stavanger 50 % Jørpeland Utviklingsselskap AS Stavanger 35 %
Tangen Pluss AS Kristiansand 50 % Paradis Boligutvikling 1 AS Stavanger 35 %
Rosenlund Utviklingsselskap AS Stavanger 50 % Akost AS Sandnes 40 %
Frøyland Utbygging AS Stavanger 50 % Malmø Utvikling AS Kristiansand 40 %
Prestebekken Eiendom AS Kristiansand 50 % K10 Holding AS Oslo 49 %
Odden Næringsbygg AS Kristiansand 50 %      Kvartal 10 Utbygging AS Oslo 100 %
Heidrun Boliger AS Stavanger 50 %      Kvartal 10 Bolig AS Oslo 100 %
Siriskjær Utbygging AS Stavanger 50 % Tangen Kristiansand AS Kristiansand 33 %
Prestebekken Eiendom AS Kristiansand 50 %      Tangen Utviklingsselskap AS Kristiansand 100 %
Rauland Fritidsbolig AS Kristiansand 50 %      Tangen Ytterst AS Kristiansand 100 %
Vindmøllebakken Holding AS Stavanger 50 %      Bystranda Blå AS Kristiansand 100 %
     Vindmøllebakken Utbygging AS Stavanger 100 %      Bystranda Terrasse AS Kristiansand 100 %
Paradis Utvikling AS Stavanger 50 % Kanalsletta Utvikling AS Stavanger 33 %
     Paradis Boligutvikling AS Stavanger 100 %      Kanalsletta 1 AS Stavanger 100 %
     Paradis Boligutvikling S7 AS Stavanger 100 %      Kanalsletta 2 AS Stavanger 100 %
     Paradis Næringseiendom AS Stavanger 100 % Magasinparken Invest AS Oslo 25 %
     Paradis Næringseiendom S7 AS Stavanger 100 %
Reks Holding AS Oslo 50 %
     Bergensgata Bolig AS Oslo 100 %
     Bergensgata Utvikling AS Oslo 100 %
     Gjettum Bolig AS Oslo 100 %
     Greverud Bolig AS Oslo 100 %
     Greverud Holding AS Oslo 100 %
     Skårersletta Bolig 1 AS Oslo 100 %
     Triaden Eiendom AS Oslo 100 %
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Årets bevegelser for investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter (beløp i 1 000 kroner): 
 

 
 
Konsernets datterselskaper har per 31. desember 2020 ytet NOK 150 millioner i lån til tilknyttede selskaper og 
felleskontrollerte foretak, sammenlignet med NOK 0 millioner per 31. desember 2019.  
 
Kontantstrømmer fra tilganger/avganger tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 
 

 
 
 
 
 
 

Selskap Eierandel
Regnskapsført 
verdi 1.1.20

Tilgang/
Avgang

Andel av 
resultat

Utbytte/
utdelinger

Reklassifisert 
mot lån

Regnskapsført 
verdi 31.12.20

Tilknyttede Selskap:
Akost AS 40 % -                         2 000 -                 -                    -                       2 000
Austrått Utvikling AS 21 % -                         1 724 (14) -                    -                       1 710
Hammaren Utvikling AS 22 % -                         1 861 (3 554) -                    1 693              -                        
Hamrevann AS 25 % -                         (5 537) (226) -                    5 763 -                        
Jørpeland Utviklingsselskap AS 35 % -                         372 (243) -                    -                       129
K10 Holding AS (Inkl Datterselskap) 49 % -                         7 051 (1 226) -                    -                       5 825
Kanalsletta Utvikling AS  (Inkl Datterselskap) 33 % -                         19 782 281 -                    -                       20 063
Lauvåsen B13:3 AS 24 % -                         545 (98) -                    447
Madla Byutvikling AS 33 % -                         20 021 (996) -                    -                       19 025
Magasinparken Invest AS 25 % -                         26 250 -                 -                    -                       26 250
Malmø Utvikling AS 40 % -                         (4 929) (286) -                    5 216              -                        
Paradis Boligutvikling 1 AS 35 % -                         44 655 1 264 (6 650) -                       39 270
Rona Senter AS 25 % -                         5 839 (605) -                    -                       5 234
Solsiden Rona AS 33 % -                         4 863 51 -                    -                       4 913
Tangen Kristiansand AS  (Inkl Datterselskap) 33 % -                         73 543 2 136 -                    -                       75 679
Tastarustå Byutvikling AS 33 % -                         2 498 56 (1 000) -                       1 554
Ullandhaug Eiendom AS 33 % -                         1 533 (25) -                    -                       1 509

Felleskontrollert virksomhet
Arendal Utvikling AS 50 % -                         (150) 150 -                    -                       -                        
Ausviga Eiendom AS 50 % -                         7 950 (449) -                    -                       7 501
Baneheia Park AS 50 % -                         497 (497) -                    -                       -                        
Brks Holding AS 50 % -                         639 (42) -                    -                       597
Frøyland Utbygging AS 50 % -                         7 599 (221) -                    -                       7 378
Gjettum Nærsenter AS 50 % -                         -                   (40) -                    40 -                        
Heidrun Boliger AS 50 % -                         -                   (576) -                    576 -                        
Jernbaneveien Flekkefjord AS 50 % -                         14 403 602 -                    -                       15 004
Kanalsletta 14 AS 50 % -                         5 235 (364) -                    -                       4 872
Kastellodden Bolig AS 50 % -                         -                   (66) (299) 366                 -                        
Kastellodden Næring AS 50 % -                         2 500 (287) (1 996) -                       217
Morbergtoppen Boligutvikling AS 50 % -                         238 (9) -                    -                       229
Odden Næringsbygg AS 50 % -                         19 176 612 -                    -                       19 788
Paradis Utvikling AS  (Inkl Datterselskap) 50 % -                         63 280 2 271 -                    -                       65 551
Prestebekken Eiendom AS 50 % -                         -8 358         (396) -                    8 753              -                        
Rauland Fritidsbolig AS 50 % -                         82 (2) -                    -                       80
Reks Holding AS  (Inkl Datterselskap) 50 % -                         131 418 1 728 (60 000) -                       73 146
Rosenlund Utviklingsselskap AS 50 % -                         6 758 (1 050) -                    -                       5 708
Siriskjær Utbygging AS 50 % -                         11 164 (238) (3 014) -                       7 911
Solon Realkapital AS 49 % 22 -                   -                 -                    -                       22                     
Sporafjell Utviklingsselskap AS 50 % -                         2 810 (36) -                    -                       2 773
Vedafjell Utvikling AS 50 % -                         1 421 (48) -                    -                       1 373
Vindmøllebakken Holding AS (Inkl Datterselskap) 50 % -                         13 477 553 -                    -                       14 030
Sum 22 482 209      (1 891) (72 960) 22 408            429 789           

(Beløp i 1 000 kroner)
Virksomhets-
sammenslutning

Utbetalinger ved tilgang 
tilknyttede selskaper og 
felleskontrollerte foretak Sum tilgang/avgang 2020

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 455 959                    26 250 482 209                               
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Alle tilknyttede selskap og felleskontrollerte foretak er etablert for å utvikle boligprosjekter. Den finansielle 
informasjonen vises derfor samlet.  

 
Note 26 Virksomhetssammenslutninger  
Solon Eiendom ASA inngikk den 18. desember 2019 en avtale med Kruse Smith AS og flere vedrørende kjøpet av 100 % 
av aksjene i eiendoms- og boligutviklingsselskapet Kruse Smith Eiendom AS («KSE»), med samtlige datterselskaper både 
hel- og deleide («Transaksjonen»). Formålet med Transaksjonen er i hovedsak å få tilgang til den kompetanse og 
tomtebank som ligger i KSE, herunder å utvide Solons geografiske nedslagsfelt. Transaksjonen ble gjennomført 1. april 
2020.  

KSE ble etablert som eget selskap i 2012 og har siden etableringen blitt en betydelig eiendomsutvikler, med sitt primære 
markedsområde rundt de største byene i Sør-Norge. Selskapet har blant annet prosjekter i Stavanger, Sandnes, 
Kristiansand, Bergen og Oslo. KSE har høy kompetanse innen regulering, salg av privatboliger og salg/utleie av 
næringsbygg. KSE utvikler primært boliger med fokus på leilighetsbygg og «tett/lav» segmentet. Ved avtaleinngåelse 
hadde KSE cirka 660 boliger i produksjon og en tomtebank på ca. 2500 boliger. Selskapet har også noe næringseiendom. 
Per 31. desember 2020, hadde KSE 15 ansatte lokalisert på kontorer i Stavanger, Kristiansand og Oslo.  

Transaksjonen inkluderte bl.a. en portefølje bestående av syv deleide leilighetsprosjekter under bygging på tidspunkt for 
kontraktinngåelse. Estimert ferdigstillelse for porteføljen er perioden 2020 – 2022. Senest ett år etter ferdigstillelse av 
hvert prosjekt skal en etteravregning mellom selger og kjøper av KSE finne sted. Dersom det er usolgte boliger ved 
etteravregningen kan selger velge mellom (i) å betale et prisavslag til kjøper lik 10 % av listepris for de usolgte leilighetene 
eller (ii) kjøpe aksjene i det relevante prosjektselskapet tilbake for en eiendomsverdi lik listepris for de usolgte leilighetene 
og forøvrig med markedsmessige balansejusteringer.  

  

Oppsummert finansiell informasjon (100%) for tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet per 31. desember

(beløp i 1000 kroner) 2020 2019
Totale eiendeler 3 321 383 64
Total gjeld 2 836 797 105
Netto eiendeler 484 586 (41)

Totale driftsinntekter 1 313 787 -                           

Totalt resultat for året 113 652 (16)
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Merverdiallokeringen er utført med teknisk bistand fra eksterne rådgivere. Den virkelige verdien av virksomhetens 
identifiserbare eiendeler og gjeld per oppkjøpstidspunkt 1. april 2020 var: 

 

 

På oppkjøpstidspunktet ble det innfridd NOK 562 millioner i gjeld, hvorav NOK 252 millioner var oppgjør av 
konserngjeld. Gjelden ble finansiert med NOK 483 millioner i nedbetalingslån og NOK 79 millioner i egne midler. 

Transaksjonskostnader på 3 millioner i 2020 og 5 millioner i 2019 er innregnet som andre driftskostnader. 

For perioden mellom overtagelsesdatoen og 31. desember 2020 bidro KSE med 169 millioner kroner til konsernets 
inntekter og -29 millioner kroner til resultat før skatt. Hvis virksomhetssammenslutningen hadde funnet sted på 
begynnelsen av året, ville konsernets inntekter vært 1 607 millioner kroner og resultatet før skatt for konsernet ville 
vært 72 millioner kroner. 

 
 
 
 
 
 
 

(Beløp i 1 000 kroner)
Virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet

Eiendeler
Utsatt skattefordel 34 326                               
Varige driftsmidler 294                                    
Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 455 959                             
Andre finansielle eiendeler 22 042                               
Andre langsiktige fordringer 150 552                             
Varelager 582 383                             
Kundefordringer og andre fordringer 99 656                               
Kontanter og kontantekvivalenter 77 677                               
Sum eiendeler 1 422 889                         

Gjeld
Utsatt skatt 3 249                                 
Langsiktig gjeld 435 002                             
Kortsiktig gjeld 582 937                             
Sum forpliktelser 1 021 188                         

Netto identifiserbare eiendeler 401 701                             
Goodwill -                                     
Ikke-kontrollerende eierinteresser -1 924                                
Sum vederlag for 100 % av aksjene 399 777                             
Hvorav kontantoppgjør 313 428                             
Hvorav selgerkreditt 86 348                               

Kontanteffekt
Estimert vederlag aksjer 399 777                             
Selgerkreditt -86 348                              
Kontanter i kjøpt virksomhet -77 677                              
Netto kontantutbetaling ved kjøp av datterselskap 235 752                             
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SOLON EIENDOM ASA  
Resultatregnskap for perioden 1. januar – 31. desember 
 

 
 
 
  

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2020 2019

Driftsinntekter -                  -                
Annen driftsinntekt 383            
Sum driftsinntekter 2 383            -                

Lønns- og personalkostnader 3 5 061         6 805       
Avskrivninger 8 272            272          
Andre driftskostnader 4, 17 22 684       3 976       
Sum driftskostnader 28 017       11 054     

Driftsresultat (27 634)      (11 054)   

Finansinntekter 5 35 710       60 580     
Finanskostnader 5 38 624       681          
Netto finanskostnader (2 914)        59 898     

Resultat før skatt (30 548)      48 845     

Skattekostnad 6 -                  -                

Ordinært resultat (30 548)      48 845     

Totalresultat for perioden (30 548)      48 845     

Overføringer

Overført til udekket tap (30 548)      48 845     
Sum overføringer (30 548)      48 845     
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SOLON EIENDOM ASA  
Balanse per 31. desember 

 
 
  

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2020 2019
Eiendeler
Anleggsmidler  
Varige driftsmidler 8 408                  680                 
Investering i datterselskap og andre aksjer 15 1 365 887       958 786         
Andre langsiktige fordringer 9 253 699          264 971         
Sum anleggsmidler 1 619 994       1 224 438      

Omløpsmidler
Kundefordringer 9 -                       5 241              
Konsernfordringer 9 799 646          965 015         
Andre kortsiktige fordringer 9 7 247              179                 
Kontanter og kontantekvivalenter 10 1 116              1 224              
Sum omløpsmidler 808 009          971 659         

Sum eiendeler 2 428 003       2 196 097      

Egenkapital og gjeld  
Aksjekapital 12 74 162            69 877           
Egne aksjer (20 845)           (50)                  
Overkurs 2 109 430       1 955 298      
Udekket tap (126 393)         (98 970)          
Sum egenkapital 13 2 036 354       1 926 155      

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 11 253 699          260 271         
Øvrig langsiktig gjeld 28 395            -                      
Sum annen langsiktig gjeld 282 093          260 271         

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 415              4 377              
Skyldig offentlige avgifter (12)                   -                      
Annen kortsiktig gjeld 19 106 152          5 295              
Sum kortsiktig gjeld 109 555          9 671              
Sum gjeld 391 649          269 942         

Sum egenkapital og gjeld 2 428 003       2 196 097      
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SOLON EIENDOM ASA  
Kontantstrømoppstilling for perioden 1. januar – 31. desember 

(Beløp i 1 000 kroner) Note 2020 2019

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt (30 548)           48 845    
Avskrivninger 8 272                  272          
Aksjebasert betaling 3 3 124              2 940       
Endring i kundefordringer 9 5 241              (4 654)     
Endring i leverandørgjeld (961)                3 841       
Endring i andre konsernfordringer 165 369          (304 273) 
Endring i andre tidsavgrensingsposter 126 873          (2 618)     
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 269 370          (255 647) 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Lån til datterselskaper 6 573              (260 271) 
Endring i investering i datterselskaper 15 (407 101)         (22)           
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (400 529)         (260 293) 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av langsiktig gjeld 11 -                       260 271        
Nedbetaling av langsiktig gjeld 11 (6 573)             
Kapitalforhøyelse 12 162 400          388 738        
Transaksjonkostnader emisjon (3 982)             (12 533)         
Tilbakekjøp av aksjer i Solon Eiendom ASA (20 795)           -                     
Utbytte -                       (121 525)       
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 131 050 514 951        

Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar 1 224 2 213       
Netto endring i kontanter og kontantekvialenter (108)                (989)         
Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember 1 116              1 224       
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NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET 

Note 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper 
Generell informasjon 
Solon Eiendom ASA (“Selskapet”) er morselskapet i Solon-konsernet som er et eiendomsutviklingskonsern som 
hovedsakelig fokuserer på utvikling og salg av boliger, med hovedvekt på utvikling av boligprosjekter i Oslo og sentrale 
Viken. 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.  
 
Morselskapets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. I de 
tilfeller hvor morselskapets noteinformasjon samsvarer med konsernets, henviser vi til note i konsernregnskapet.  
 
Bruk av estimater 
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og 
verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god 
regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller 
områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. 
 
Inntekter 
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter (anleggskontrakter) resultatføres i takt med 
prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte.  Når transaksjonens utfall 
ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir 
identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. 
 
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket 
avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.  
 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består 
av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp 
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i 
bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Tidligere nedskrivinger reverseres hvis 
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. 
 
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. 
 
Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap 
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når 
verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
Tidligere nedskrivinger reverseres hvis grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
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Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. 
Overstiger utbytte/konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den 
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til 
morselskapet. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en 
uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav. 
 
Gjeld 
Lån innregnes første gang til virkelig verdi fratrukket transaksjonskostnader, deretter måles lån til nominelt beløp. 
 
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre konsernet har en ubetinget rett til å utsette nedbetaling av gjeld i minst 
12 måneder etter utløpet av rapporteringsperioden. 
 
Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. 
 
Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp. 
 

Note 2 Driftsinntekter  

 
 

Note 3 Lønns- og personalkostnader 

 

For spesifikasjon av honorar til styret se note 23 til konsernregnskapet. 
 
Resultatavhengig avlønning beskrives i note 22 til konsernregnskapet. 
 

  

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Andre inntekter 383                 -                       
Sum andre inntekter 383                 -                       

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Lønnskostnader inkludert styrehonorar 1 323 918
Resultatavhengig avlønning 3 124 2 940
Arbeidsgiveravgift 614 2 948
Sum lønns- og personalkostnader 5 061 6 805

Gjennomsnittl ig antall  ansatte 0 0
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Note 4 Andre driftskostnader 

 
Solon Eiendom ASA leier kontor i Oslo. Kontrakten for det tidligere hovedkontoret, til daværende Bionor Pharma ASA, i 
Oslo sentrum utløper i tredje kvartal 2022, og den årlige leien er NOK 1,5 millioner. Fra januar 2017 er lokalene leid videre 
ut kontraktsperioden til samme vilkår. 
 
Administrasjonen i konsernet er lokalisert i kontorene som er leid av datterselskapet Solon Bolig AS i Olav Vs gate i Oslo. 
 

Note 5 Finansinntekter og –kostnader 

 
 

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Drift og vedlikehold 6 085             3 806             
Rådgivningskostnader 16 419          -                     
Andre driftskostnader 180                170                
Sum andre driftskostnader 22 684          3 976             

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Finansinntekter
Renter fra datterselskaper 24 719          27 606          
Verdiøkning av finansielle instrumenter -                     4 700            
Andre finansinntekter 10 992          28 274          
Sum finansinntekter 35 710          60 580          

Finanskostnader
Verdireduksjon av finansielle instrumenter 33 095          -                     
Andre rentekostnader 5 529            681                
Sum finanskostnader 38 624          681               

Netto finansposter (2 914)           59 898          
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Note 6 Skatt 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Ordinært resultat før skattekostnad fra videreført drift  (30 548) 48 845  
Permanente forskjeller 46 237   (9 593) 
Anvendelse av fremførbart underskudd  (18 632)  (42 932) 
Endring midlertidige forskjeller 2 944  3 680  
Grunnlag betalbar skatt -  -  
Skatt (22%) -  -  

   
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller   
   
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Driftsmidler  (80)  (89) 
Gevinst/ tapskonto 11 811  14 764  
Sum 11 731  14 675  
Finansielle instrumenter  (28 395) 4 700  
Fremførtbart underskudd  (93 610)  (151 708) 
- Hvorav ikke balanseført 110 274  132 333  
Grunnlag for beregning av utsatt skatt -    -    

 
Solon Eiendom ASA har netto midlertidige forskjeller på NOK 94 millioner som ikke er balanseført, da det er usikkerhet 
knyttet til fremtidig bruk. 
 

Note 7 Resultat per aksje 
Se note 15 i konsernregnskapet. 
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Note 8 Varige driftsmidler 
(Beløp i 1 000 kroner) Inventar og annet utstyr 
Anskaffelseskost: 

 

1. januar 2019 3 740 
Tilganger -  
Avganger -  
31. desember 2019 3 740  
Tilganger -  
Avganger            -  
31. desember 2019 3 740  

  
Akkumulerte avskrivninger 

 

1. januar 2019  (2 787) 
Avskrivninger for året  (272) 
Avganger -  
31. desember 2019  (3 059) 
Avskrivninger for året  (272) 
Avganger -  
31. desember 2020  (3 331)   

Netto regnskapsført verdi 31.12.2020 409  
Netto regnskapsført verdi 31.12.2019 681  

  
Forventet levetid 30.06.2022 
Avskrivningsmetode  Over leieperiode 

 

Note 9 Andre fordringer 

 
Konserninterne fordringer knytter seg til konsernbidrag og mellomværende mot selskapets datterselskaper. Basert på 
konkrete vurderinger har ledelsen vurdert at det ikke er behov for avsetning for tap på konserninterne fordringer. 
 
Ledelsen har også vurdert at det ikke er behov for avsetning for tap på kundefordringer eller andre fordringer. 
Fordringene er ikke forfalt, ei heller nedskrevet. 
 
Se note 18 i konsernregnskapet for vurdering av finansiell risiko. 

 

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Kundefordringer -                     5 241            
Konserninterne fordringer 799 646        965 015        
Forskuddsbetalte kostnader 171               179               
Lån til felleskontrollert virksomhet 7 076            -                     
Sum andre kortsiktige fordringer         806 892         970 435 

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
Andre langsiktige fordringer -                     4 700            
Konserninterne fordringer 253 699        260 271        
Sum andre langsiktige fordringer         253 699         264 971 



 
SOLON EIENDOM ÅRSRAPPORT, SIDE 63 

 

Note 10 Kontanter og kontantekvivalenter 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019 
Bankinnskudd og kontanter 114 222 
Bundne bankmidler 1 002 1 002 
Sum kontanter og kontantekvivalenter 1 116 1 224 

 
Bundne bankmidler relaterer seg til depositum for husleiekontrakter. 
 

Note 11 Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier 

Selskapet har ingen gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. 
 
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier  
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 
Gjeld til kredittinstitusjoner      253 699  

  
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler  
(Beløp i 1 000 kroner) 2020 
Konserninterne fordringer      253 699  

 
Langsiktig gjeld er sikret med pant i eiendommene Fløisbonnveien 2-4 og Kongeveien 47 i Nordre Follo kommune.  
Samme gjeld er også sikret med panterett i Solon Utvikling AS, et heleid datterselskap av Solon Eiendom ASA, sine aksjer 
i Sofiemyr Næring AS. 
 
Selvskyldnergarantier 
Per 31. desember 2020 har Solon Eiendom ASA stilt selvskyldnergarantier til tredjepart i forbindelse med byggelån, 
tomtelån og næringslån på til sammen NOK 799 millioner. Selskapet har også stilt selvskyldnergaranti for oppfyllelse av 
krav i henhold til Bustadoppføringslova § 12 og § 47 gjennom kjøpte garantier. Forpliktelsene knyttet til garantiene er 
ikke balanseført. 
 

Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 
Se note 14 i konsernregnskapet. 
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Note 13 Egenkapital 

(Beløp i 1 000 kroner) Aksjekapital Overkurs 
Aksjebasert 

avlønning Udekket tap 
Sum 

egenkapital 
Egenkapital per 1. januar 2020            69 876  1 955 248   10 844   (109 814)      1 926 154  
Reparasjonsemisjon                -  -             -       -   -  
Emisjon         4 286  158 114             -       -  162 400  
Aksjebasert betaling              -  -    3 124       -  3 124  
Transaksjonskostnader                 -   (3 982) -       -   (3 982) 
Tilbakekjøp av aksjer       -     (20 795) -       -   (20 795) 
Årets resultat       -        -  -       (30 548)  (30 548) 
Utbytte       -        -  -       -          -  
Egenkapital per 31. desember 2020       74 162       2 088 585  13 968   (140 361) 2 036 354   

     
      

(Beløp i 1 000 kroner) Aksjekapital Overkurs 
Aksjebasert 

avlønning Udekket tap 
Sum 

egenkapital 
Egenkapital per 1. januar 2019 59 349  1 711 095    7 904   (158 659) 1 619 689  
Reparasjonsemisjon   1 413  40 979  -       -       42 392  
Emisjon 9 114  337 231  -       -       346 346  
Aksjebasert betaling -  -  2 940       -      2 940  
Transaksjonskostnader -   (12 533) -       -   (12 533) 
Årets resultat -  -  -       48 845  48 845  
Utbytte -  (121 525) -       -   (121 525) 
Egenkapital per 31. desember 2019 69 876  1 955 248  10 844   (109 814) 1 926 154  

 
 

Note 14 Finansiell risiko 
Se note 18 i konsernregnskapet. 
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Note 15 Investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskap, felleskontrollerte 
virksomheter og andre aksjer 
Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden. 

 

* Selskapet har ennå ikke avlagt årsregnskap for 2020 
** I henhold til aksjonæravtalen skal samarbeidet mellom partene knyttet til Solon Realkapital sin virksomhet skje på 
50/50 basis i alle ledd, mens økonomisk risiko og resultat fordeles mellom partene i henhold til det faktiske eierskapet 
49/51. Alle beslutninger om relevante aktiviteter i Solon Realkapital krever enstemmighet av de to partene. 
 
Solon Eiendom ASA er morselskapet i konsernet Solon Eiendom. Konsolidert regnskap er tilgjengelig på selskapets 
hjemmeside www.soloneiendom.no. 
 

Note 16 Transaksjoner med nærstående parter 
Se note 21 i konsernregnskapet. 
 

  

(Beløp i 1 000 kroner)

Datterselskap Forretningskontor
Solon Bolig AS* Oslo, Norge 100 %               577 876            183 074 957 092          
NutriPharma AS* Oslo, Norge 100 % (64)                       -                        112                  
Solon Utvikling AS* Oslo, Norge 100 % (1 477)                 (1 266)              30                    
Solon Fritid AS* Oslo, Norge 100 % (2 998)                 (2 886)              30                    
Solon Sørvest AS* Oslo, Norge 100 %               260 458 (70 612)           407 101          

Felleskontrollert virksomhet
Solon Realkapital AS* Oslo, Norge 49%** (1 580)                 (1 539)              22                    
SUM 1 364 387       

	Investeringer i aksjer og andeler
Investeringer i  aksjer og andeler 1 500               

SUM 1 365 887       

Eier-/ 
stemmeandel

Egenkapital
2020 (100 %)

Resultat 
2020

Balanseført 
verdi

http://www.soloneiendom.no/
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Note 17 Godtgjørelse og honorarer til ledelsen, styret og revisor  
Se note 23 i konsernregnskapet for det som gjelder ledelsen og styret. 
 
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor: 
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020  2019  
Lovpålagt revisjon EY (revisor 2020)                565                       - 
Lovpålagt revisjon RSM (revisor 2019)               -                  263  
Skatterådgivning EY (revisor 2020)           280           13  
Skatterådgivning RSM (revisor 2019)         -             -  
Andre tjenester utenfor revisjon EY (revisor 2020)              1 154       104  
Andre tjenester utenfor revisjon RSM (revisor 2019)        265             49  
Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva.)   2 264          429  

 
 

Note 18 Hendelser etter balansedagen  
Se note 24 i konsernregnskapet. 
 
 

Note 19 Annen kortsiktig gjeld  
 
(Beløp i 1 000 kroner) 2020  2019  
Rentebærende selgerkreditt           40 000                       -  
Rentefri selgerkreditt           46 348                       -  
Annen kortsiktig gjeld           19 804              5 295  
Sum annen kortsiktig gjeld         106 152              5 295  
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Erklæring fra styret og administrerende direktør 
 
Vi bekrefter at konsernets og morselskapets årsregnskap for 2020 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar 
med gjeldende regnskapsstandarder 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. 
 

 
Oslo, 27. april 2021 

 
 
 
 
 

Simen Thorsen  Jannike Nilsen  Heidi Sørensen Austbø  Øystein A. Landvik 
Styreleder  Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

       

Katarina Finneng  Runar Vatne  Tore Aksel Voldberg  Andreas Martinussen 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Administrerende direktør 
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Uavhengig revisors beretning 
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Alternative resultatmål (APM) 

Alternative resultatmål 
Alternative resultatmål (APM), 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 konsernets 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 basert på IFRS: 

Egenkapitalgrad: Sum egenkapital delt på sum egenkapital og gjeld. Konsernet mener at dette viser styrken konsernet 
har til å oppta langsiktig gjeld i forbindelse med finansiering av virksomheten. 
 
EBITDA: Rapportert driftsresultat før amortisering og avskrivninger. Konsernet har inkludert EBITDA som tilleggs-
informasjon fordi Solon Eiendom mener at måltallet gir relevant informasjon om konsernets evne til å betjene gjeld og 
for å sammenligne resultatene med andre konsern. 
 
Netto rentebærende gjeld: Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld til finansinstitusjoner justert for Solon Eiendoms 
kontanter og kontantekvivalenter. Solon Eiendom mener at netto rentebærende gjeld er en meningsfullt måltall fordi det 
gir en indikasjon over minimums finansiering nødvendig for konsernet på balansedatoen. 
 
Resultat fra prosjekter – overleverte enheter: Driftsinntekter fra prosjekter minus driftskostnader fra prosjekter.  Solon 
Eiendom mener at dette gir meningsfullt informasjon om inntjening fra prosjektene før andre driftskostnader målt etter 
overleverte enheter for å kunne sammenligne virksomheten mot andre konsern.   
 
Prosjektmargin overleverte enheter: Resultat fra prosjekter delt på driftsinntekter fra prosjekter. Solon Eiendom 
mener at dette gir meningsfullt informasjon om prosjektene før å kunne sammenligne virksomheten mot andre 
konsern.  
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Solon Eiendom - APM IFRS

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
EK-grad
Sum egenkapital 1 372 433    1 151 398    
Sum egenkapital og gjeld 6 306 625    4 818 262    
EK-grad 22 % 24 %

EBITDA
Driftsinntekter 1 498 389    1 584 656    
Driftsresultat 132 079       255 259       
Avskrivninger 9 490            4 908            
EBITDA 141 570       260 167       
EBITDA-margin 9 % 16 %

Netto rentebærende gjeld
Rentebærende gjeld 4 181 588    3 055 655    
Kontanter 263 541       435 730       
Sum netto rentebærende gjeld 3 918 047    2 619 925    

Resultat fra prosjekter - overleverte enheter
Sum driftsinntekter: 1 498 389    1 584 656    
- Andre inntekter 98 858         72 887         
Driftsinntekter fra overleverte enheter 1 399 531    1 511 769    
Sum driftskostnader: 1 364 419    1 329 397    
- Andre kostnader 244 683       136 706       
Driftskostnader fra overleverte enheter 1 119 737    1 192 691    
Resultat fra prosjekter 279 794       319 078       

Prosjektmargin overleverte enheter
Resultat fra prosjekter 279 794       319 078       
Driftsinntekter fra prosjekter 1 399 531    1 511 769    
Prosjektmargin 20 % 21 %
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Solon Eiendoms alternative resultatmål for boligsegmentet basert på løpende avregning: 

EBITDA fra løpende avregning: Driftsresultat i segmentet før amortisering og avskrivninger. Konsernet har inkludert 
Segment EBITDA som tilleggsinformasjon fordi Solon Eiendom mener at måltallet gir relevant informasjon om 
konsernets evne til å betjene gjeld og for å sammenligne resultatene med andre konsern. 

Resultat fra prosjekter – løpende avregning: Driftsinntekter fra prosjekter minus driftskostnader fra prosjekter.  Solon 
Eiendom mener at dette gir meningsfullt informasjon om inntjening fra prosjektene før andre driftskostnader målt etter 
løpende avregning for å kunne sammenligne virksomheten mot andre konsern.   
 
Solon Eiendoms andel av resultat fra prosjekter: Resultat fra prosjekter minus minoritetens andel av resultat. Solon 
Eiendom mener at dette gir meningsfullt informasjon om inntjening fra prosjektene før andre driftskostnader målt etter 
løpendeavregning for å kunne sammenligne virksomheten mot andre konsern.   
 
Prosjektmargin fra løpende avregning: Resultat fra prosjekter delt på driftsinntekter fra prosjekter. Solon Eiendom 
mener at dette gir meningsfullt informasjon om prosjektene før å kunne sammenligne virksomheten mot andre 
konsern. 
   

 
 

Solon Eiendom - APM Boligsegment, etter løpende avregning

(Beløp i 1 000 kroner) 2020 2019
EBITDA fra løpende avregning
Driftsinntekter 1 811 799    1 407 319    
Driftsresultat 157 340       194 829       
Avskrivninger 24 379         18 346         
EBITDA 181 718       213 175       
EBITDA-margin 10 % 15 %

Resultat fra prosjekter - løpende avregning
Sum driftsinntekter: 1 811 799    1 407 319    
- Andre inntekter 99 198         72 887         
Driftsinntekter fra løpende avregning 1 712 601    1 334 433    
Sum driftskostnader: 1 606 626    1 217 479    
- Andre kostnader 216 349       156 512       
Driftskostnader fra løpende avregning 1 390 277    1 060 967    
Resultat fra prosjekter 322 324       273 466       

Solon Eiendoms andel - resultat fra prosjekter
Resultat fra prosjekter 322 324       273 466       
- minoritetens andel av resultat fra prosjekter (1 151) 11 366         
Solon Eiendoms andel av resultat fra prosjekter 323 475       262 100       

Prosjektmargin fra løpende avregning
Resultat fra prosjekter 322 324       273 466       
Driftsinntekter fra prosjekter 1 712 601    1 334 433    
Prosjektmargin 19 % 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 Stor-Oslo, sentrale Viken og større byer 
i Norge.  
 
www.soloneiendom.no/investor-relations/  

mailto:am@soloneiendom.no
mailto:sd@soloneiendom.no
http://www.soloneiendom.no/investor-relations/

	1. ETISKE RETNINGSLINJER
	Høy etisk standard
	2. Solon Eiendom ASAs generelle retningslinjer for alle ansatte
	Grunnleggende menneskerettigheter

	Etterprøvbar og ærlig
	Arbeidsmiljø og HMS
	Påvirkning av det ytre miljø
	Korrupsjon
	Eiendommer og øvrige eiendeler
	Interessekonflikter mellom selskapet og de ansatte
	Interne fullmakter og kompetanse
	Konfidensialitet
	Mediekontakt og kommunikasjon med eksterne

	Kontakt med kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter
	Brudd på selskapets etiske retningslinjer

	3. SOSIALT ANSVAR
	4. BÆREKRAFT
	Forbildeprosjekt Vindmøllebakken
	Oppstilling over konsolidert totalresultat for perioden 1. januar – 31. desember 2020
	Oppstilling over konsolidert finansiell stilling per 31. desember 2020
	Oppstilling over endringer i konsolidert egenkapital


