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NIG Norge AS 

RESULTATREGNSKAP 

Note 2017 2016 

Salgsinntekt 9,10 4552855 4194992 
Sum driftsinntekt 4552855 4194992 

Avskrivning 2 9900 O 
Reversering av tidligere nedskrivning på aksjer i datterselskap O -7020744 
Annen driftskostnad 8 4590893 4548896 
Sum driftskostnad 4600793 -2471848 

Driftsresultat -47938 6666840 

Inntekt fra investering i datterselskap 10 2998800 678823 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 10 745218 351 698 
Annen renteinntekt 1 067 O 
Annen finansinntekt 2422966 2644744 
Annen rentekostnad O -352 
Annen finanskostnad -2461163 -2426878 
Resultat før skatt 3658949 7914875 

Skattekostnad 12 158180 223621 
Årsresultat 3500769 7691 254 



NIG Norge AS 

BALANSE PR. 31.12. 

Note 2017 2016 
EIENDELER 

Anleggsm idler 

Påkostning leide lokaler 2 22223 O 
Sum varige driftsmidler 22223 O 

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i datterselskap 18869600 18368698 
Lån til foretak i samme konsern 5 32534078 14958908 
Sum finansielle anleggsmidler 51403678 33327606 

Sum anleggsmidler 51425901 33327606 

Omløpsmidler 

Fordringer 
Andre kortsiktige fordringer 
Sum fordringer 

5 34 812525 
34 812 525 

16806323 
16806323 

Bankinnskudd 4 834 13376699 

Sum omløpsmidler 34813359 30183022 

SUM EIENDELER 86239259 63510628 



NIG Norge AS 

BALANSE PR. 31.12. 

Note 2017 2016 
EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital 
Aksjekapital 7 2000000 2 000 000 
Overkurs 6184605 6184605 
Sum innskutt egenkapital 8184605 8184605 

Annen egenkapital 9438012 5937243 
Sum opptjent egenkapital 9438013 5937243 
Sum egenkapital 11 17 622 618 14121 849 

GJELD 
Gjeld til kredittinstitusjoner O 4249990 
Sum langsiktig gjeld O 4249990 ----- 
Kortsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 17340583 O 
Leverandø rgjeld 5 100801 45544 
Annen kortsiktig gjeld 5 51175258 45093246 
Sum kortsiktig gjeld 68616642 45138790 

Sum gjeld 68616642 49388780 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 86239259 63510628 

Borgenhaugen, 28.02.2018 
Styret i NIG Norge AS 

C 
styremedlem 



Kontantstrømoppstilling 

NIG Norge AS 

2017 2016 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

Resu Itat før skattekostnad 3658949 7914875 

Periodens betalte skatt O -494535 

Avskrivninger 9900 O 

Reversering av nedskrivning på aksjer O -7020744 

Endring i vareleverandørgjeld 55257 13 528 

Endring i andre tidsavgrensingsposter -59 036 767812 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3665070 1180936 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -32 123 O 

Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) -35522336 8074620 

Konsernbidrag til datterselskap -659082 O 

Netto kontantstrøm fra il1vesterlngsaktiviteter -36213 541 8 074620 

Kontantstrømmer fra flnansierlngsaktiviteter 

Netto innbetaling kassekreditt 17340583 O 

Netto utbetaling kassekreditt O -5742968 

Innbetalinger gjeld konsernselskaper 6230464 10 429 949 

Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) -4398441 -566668 

Netto kontantstrømmer fra flnansleringsaktlviteter 19172 606 4120313 

Netto kontantstrøm for perioden -13 375 865 13375869 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 

Kontanter og kontantekvlvalenter ved periodens slutt 

13 376699 830 

834 13376699 

Denne består av: 

Bankinnskudd m.v. 834 13376699 

Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg 7659417 25 000 000 



NIG Norge AS Noter 2017 

Regnskapsprinsipper 

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 

Valuta 
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk 
valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. 

Driftsin ntekter 
Husleieinntekter og relaterte inntekter inntektsføres etterhvert som de leveres. 

Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Oppføring av utsatt skattefordel på netto 
skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Netto utsatt 
skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet 

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skat! på mottatt 
konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot 
betalbar skat! hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skal! og mot utsatt skat! hvis 
konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet salg av 
tjenester er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer er klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes I verdi avskrives lineært 
over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt 
levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av 
driftsmidlet. 

Datterselskap 
Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved 
kapitalutvidelse eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i 
utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital elter kjøpet føres som 
reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som 
datterselskapet avsetter beløpet. 
Balanseført beløp skrives ned til antatt virkelig verdi nar den er lavere. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag aven individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige 
kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav. 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etler den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 



NIG Norge AS Noter 2017 

Note 1 Datterselskap 

Investeringene regnskapsføres elter kostmetoden. 

Forretnings- Eier-j Egenkapital Resultat Balanseført 
kontor stemme- siste år siste år verdi 31.12.2017 

Datterselskap andel 

Sarpsborg Metall AS Borgenhaugen 100% 22879855 6070775 9688740 
Sarpsborg Metall AB Molndal, SE 100% 5074541 1 823552 85600 
Scandinavian Storage Group Borgenhaugen 100% 3883062 -3654143 1368018 
AS 
Scandinavian Storage Group Ikast, DK 100% -851 817 2304365 58500 
AlS 
AlUstore AS Borgenhaugen 100% 2014349 1 237835 1 495715 
Altistore ApS Ikast, DK 100% -15694347 -1 433 O 
Norop AS Borgenhaugen 100% 6290138 -9385896 6165496 
NIG IPO Hong Kong 100% 125200 30400 7531 
Balanseført verdi 31.12.2017 18869600 

Note 2 Varige driftsmidler 

Anskaffelseskost 31.12.2016 
Tilgang 
Avgang 

Påkostning 
leide lokaler 

O 
32123 

O 
Anskaffelseskost 31.12.2017 32123 
Akkumulerte avskrivninger 9900 
Bokført verdi 31.12.2017 22223 

Arets avskrivninger 9900 

Forventet økonomisk levetid 
Avskrivningsplan 

3 år 
Lineær 

Note 3 Garantier 

Det er stilt husleiegaranti med kr 2386478. 

Note 4 Bundne bankinnskudd 

Skattetrekkskonto 
2017 
834 

2016 
834 



NIG Norge AS Noter 2017 

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. 

Foretak i samme konsern 

Langsiktige fordringer 
2017 2016 

32 534 078 14 958 908 

Andre kortsiktige fordringer 
2017 2016 

34707947 _ 16760781 
Sum 32534078 14958908 34707947 16760781 

Foretak i samme konsern 

Leverandørgjeld 
2017 

100 801 
2016 

45544 

Kortsiktig gjeld 
2017 2016 

44944794 51 175257 
Sum 100801 45544 51 175257 44944794 

I "Andre kortsiktige fordringer" er kr 31 709147 fordring på datterselskap med trekk i konsernkontoordningen. 
I "Kortsiktig gjeld" er kr 50 516 175 innskudd i datterselskapene i forbindelse med konsernkontoordning. 

Selskapet har avgitt en tilbaketredelseserklæring for øvrige kreditorer frem til og med 31.12.2018 for 
datterselskapet SSG Danmark AS. 

Langsiktige fordrinqer/lån blir renteberegnet. 

Det er ingen lån som forfaller elter 5 år. 

Note 6 Fordringer og gjeld 

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 
2017 

O 
2016 

O 

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

Aksjekapitalen på kr. 2 000 000 består av 1 000 aksjer a kr. 2000. Alle aksjer har like rettigheter. 

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2017 

Navn 
North Investment Group AB 

Antall aksjer 
1000 

Eierandel 
100% 

Sum 1000 100% 

Selskapet inngår i konsernet Soland Invest AS, org. nr. 987521 465, med forretningskontor i Sarpsborg 
kommune. 

Soland Invest AS utarbeider konsernregnskap, som kan utleveres fra selskapets kontor i Bredmyra 4, 1739 
Borgenhaugen. 

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 

Selskapet har Ingen ansatte. 

Det er ikke kostnadsført honorar til styret i 2017 (60 138 kr i 2016). 

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 
Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. 



NIG Norge AS Noter 2017 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 
Revisjon 
Andre tjenester. teknisk bistand regnskap/ligningspapirer 

2017 
26000 
25 000 

2016 
31000 
25 000 

Sum 51000 56 000 
Honorarene er eksl, mva. 

Note 9 Salgsinntekter 

2017 2016 
Fordeling på virksomhetsområde 
Husleie 4552855 4194992 
Sum . 4552855 4194992 

Geografisk fordeling 
Norge 4552855 4194992 
Sum 4552855 4194992 

Note 10 Transaksjoner med nærstående 

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 8, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 5. 

Selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2017 2016 

a) Husleie 
- Foretak i samme konsern 3 000 350 2751 308 

b) Inntekt fra investering i datterselskap - aksjeutbytte 
- Foretak i samme konsern 2998800 678823 

b) Renteinntekt 
- Foretak i samme konsern 745218 351 698 

Note 11 Egenkapital 

Annen Sum 
Aksjekapit Overkurs egenkapital egenkapital 

al 
Egenkapital 31.12.2016 2 000 000 6184605 5937243 14121 848 
Arets resultat 3500 769 3500769 
EgenkapitaI31.12.2017 2000000 6184605 9438012 17 622 617 



2017 2016 Endring 
o o o 
o o o 

O O O 
o o o 
o o o 

NIG Norge AS 

Note 12 Skatt 

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel: 

Midlertidig forskjeller: 
Netto midlertidig forskjeller 
Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel 

Utsatt skattefordel (23 % / 24 %) 
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 
Utsatt skattefordel i balansen 

Noter 2017 

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt 

Skattepliktig inntekt: 
Resultat før skattekostnad 
Permanente forskjeller 
Endring i midlertidige forskjeller 
Avgitt konsernbidrag 

2017 
3658949 
-2999867 

O 
-659082 

2016 
7914875 
-7020 392 
-894483 

O 
Skattepliktig inntekt o o 

Betalbar skatt: 
Betalbar skatt på årets resultat 
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 

2017 
158 180 
-158180 

Betalbar skatt i balansen o 

Arets skattekostnad: 
Betalbar skatt på årets re~l!._lta_t _ 
Sum betalbar skatt 
Endring i utsatt skattefordel 

2017 
158180 .. _._ .. _-- ........ _---- 
158 180 

O 

2016 
O 
O 
o 

2016 

O 
223621 

Arets skattekostnad (-Inntekt) 158180 223621 

Avstemming av årets skattekostnad: 
Resultat før skatt 3658949 " _ ,.- _ .. __ . __ ._ __ ._-_._---_ -_ - .. 

878 148 
158 180 

Beregnet skatt av resultat før skatt 
Skattekostnad i resultatregnskapet 

7914875 
1 978719 
223621 

Differanse -719968 -1 755098 

Skatteeffekt av permanents forskjeller -719968 
-1755098 Sum forklart differanse -719968 
-1755098 



Selskapet art, lokalisering og formål. 
Selskapet formål er å eie og forvalte eierandeler i handelsselskapene i Frigaardgruppen, Selskapet skal 
forøvrig kunne utøve en finansiell støttefunksjon overfor handelsselskapene ved låneformidling eller 
på annen måte. Selskapets forretningskontor er i Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen. Selskapet skiftet 
navn fra Frigaard Handel AS i november 2017. 

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedønune selskapets stilling og resultater som ikke 
fremgår av regnskapene og balansen med noter. Det her heller ikke etter regnskapsårets utgang 
inntrådt forhold som etter vårt syn har betydning for bedømmelse av regnskapet. 

Resultatutvikling. 
Selskapets omsetning i 2017 var kr. 4,5 mill, mot kr 4,2 mill i 2016. Resultat før skatt var et 
overskudd på kr. 3,7 mill mot et overskudd på kr. 7,9 mill i 2016. Sum egenkapital pr. 31.12.17 var kr. 
17,6 mill mot kr 14,1 mill året før. Egenkapitalandel er på 20,4 % pr 31.12.17. 

Arbeidsmiljø. 
Pr årsskiftet har ikke selskapet ansatte. 

Forsknings og utviklingsaktiviteter: 
Det har ikke vært noen forsknings og utviklingsaktiviteter i selskapet i 2017. 

Likestilling. 
Selskapets styre består av 2 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og 
stillingskategori ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn tillikestilling. 
Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i 
virksomhetens styre og vil selvfølgelig vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets 
forventninger tillikestilling. 

Ytre miljø. 
Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet utover det som er akseptert etter norske regler. 

Redegjørelse for fortsatt drift. 
Regnskapet er fremlagt under forutsetning av fremtidig drift. 

Finansiell status 
Selskapets kontantstrømanalyse for 2017 viser reduksjon i beholdning av kontanter og 
kontantekvivalenter gjennom året. Selskapet har økt utlån til foretak i samme konsern. Selskapet har 
ingen langsiktig rentebærende gjeld. Selskapet har således moderat kreditt- og renterisiko. 

Selskapet har i 2017 hatt et netto valutabehov tilsvarende kr. 73,6 mill som eier av 
konsernkontoordningen. Selskapet er med dette utsatt for valutarisiko, primært EUR (77%), USD 
(16%) og SEK (7%) i sin ordinære forretningsvirksomhet, Selskapet har gjennom 2017 benyttet 
spotkjøp av valuta på gunstige tidspunkter for å redusere sin valutarisiko. Pr 31.12.2017 hadde 
selskapet trekk på EUR og USD kontoene, og er således noe eksponert 1110t valutarisiko. Selskapet 
hadde ingen åpne terminkontrakter pr. 31.12.17. 



Utsikter for 2018 
Selskapet forventer et driftsresultat omtrent på nivå med 2017. Selskapet er et holdingselskap med 
ingen vesentlig annen aktivitet. Selskapet har en solid egenkapital. 

Sarpsborg 28.02.2018 

1jcr4J 
Trond O. Frigaard 

Daglig leder / styremedlem 
Ellen M. Hanetho 

S tyremedl em 
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