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Block Watne Gruppen ASA 
RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 

 
 
 
 

 Solid utvikling i alle nøkkeltall for 4. kvartal 
 Driftsinntekter 447 millioner, 12,3 % vekst  
 Driftsresultat 84 millioner, 27,3 % vekst  
 Ordreinngang 427 millioner, 27,5 % vekst 
 Utbytteforslag for 2006: kr 2,50 per aksje  

 
 
 
Nøkkeltall Block Watne Gruppen ASA  
 
Tall i NOK 1 000 4K-2006 4K-2005 (*) 2006 2005 (*)

Driftsinntekter 446 548 397 767 1 529 194 1 492 144
Driftskostnader 361 196 330 583 1 283 427 1 282 540
Driftsresultat (EBIT) 83 916 65 906 240 637 209 604
Resultat før skatt (EBT) 83 019 56 310 217 708 172 348
Periodens resultat 59 978 41 032 162 752 124 564
Kontantstrøm fra drift 62 650 169 994 114 966 143 794
  
Ordreinngang 426 581 335 330 1 686 020 1 512 427
Ordrereserve  965 674 806 560
  
EBIT margin 18,8 % 16,6 % 15,7 % 14,0 %
EBT margin 18,6 % 14,2 % 14,2 % 11,6 %
Periodens resultatgrad 13,4 % 10,3 % 10,6 % 8,3 %
  
Resultat per aksje (NOK) 1,33 1,03 3,70 3,11
Sluttkurs (NOK) 38,00 n/a
  
Antall ansatte (mer enn 50 % stilling) 606 561

(*) Sammenligningstall er proforma tall da konsernet ble etablert per 30. november 2005. 
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vsluttet i samme periode. Marginbildet har i de senere år generelt vsluttet i samme periode. Marginbildet har i de senere år generelt 

  
  
Driftsinntekter Driftsinntekter 
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Kvartalsvis utvikling – driftsinntekter 

Konsernet hadde i 4. kvartal 2006 
driftsinntekter på NOK 447 millioner. Dette er 
en økning på NOK 49 millioner (12,3 %) i 
forhold til 4. kvartal 2005.  

Konsernet hadde i 4. kvartal 2006 
driftsinntekter på NOK 447 millioner. Dette er 
en økning på NOK 49 millioner (12,3 %) i 
forhold til 4. kvartal 2005.  
  
For 2006 var driftsinntektene NOK 1 529 
millioner, som er en økning på NOK 37 
millioner (2,5 %) i forhold til 2005.  

For 2006 var driftsinntektene NOK 1 529 
millioner, som er en økning på NOK 37 
millioner (2,5 %) i forhold til 2005.  
  
Driftsinntektene i 4. kvartal har i de senere år 
generelt vært sterke. Økningen i inneværende 
år reflekterer også et godt produksjonsklima i 
høstmånedene. 

Driftsinntektene i 4. kvartal har i de senere år 
generelt vært sterke. Økningen i inneværende 
år reflekterer også et godt produksjonsklima i 
høstmånedene. 
  
  
Driftsresultat Driftsresultat 
Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2006 ble 
NOK 84 millioner, en økning på NOK 18 
millioner (27,3 %) i forhold til 4. kvartal 2005. 
EBIT-marginen er økt fra 16,6 prosent i 4. 
kvartal 2005 til 18,8 prosent i 4. kvartal 2006.  
 

Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2006 ble 
NOK 84 millioner, en økning på NOK 18 
millioner (27,3 %) i forhold til 4. kvartal 2005. 
EBIT-marginen er økt fra 16,6 prosent i 4. 
kvartal 2005 til 18,8 prosent i 4. kvartal 2006.  
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Kvartalsvis utvikling – driftsresultat (EBIT) 

For 2006 ble driftsresultatet NOK 241 millioner, 
en økning på NOK 31 millioner (14,8 %) i 
forhold til 2005.  
EBIT-marginen er økt fra 14,0 prosent i 2005 til 
15,7 prosent i 2006. 

For 2006 ble driftsresultatet NOK 241 millioner, 
en økning på NOK 31 millioner (14,8 %) i 
forhold til 2005.  
EBIT-marginen er økt fra 14,0 prosent i 2005 til 
15,7 prosent i 2006. 
  
Resultatet før skatt (EBT) ble NOK 83 millioner 
for 4. kvartal 2006, en økning på NOK 27 
millioner (47,4 %) i forhold til 4. kvartal 2005.  

Resultatet før skatt (EBT) ble NOK 83 millioner 
for 4. kvartal 2006, en økning på NOK 27 
millioner (47,4 %) i forhold til 4. kvartal 2005.  
For 2006 ble resultat før skatt NOK 218 
millioner, en økning på NOK 45 millioner (26,3 
%) i forhold til 2005.  

For 2006 ble resultat før skatt NOK 218 
millioner, en økning på NOK 45 millioner (26,3 
%) i forhold til 2005.  
  
Forbedringen sees i sammenheng med relativt 
høyere inntjening innen ”Gründer-prosjekter”, 
”Egne Felt” og ”Annet”.  

Forbedringen sees i sammenheng med relativt 
høyere inntjening innen ”Gründer-prosjekter”, 
”Egne Felt” og ”Annet”.  
  
Resultatet reflekterer god drift i høstmånedene 
kombinert med sterke marginer i prosjekter a
vært sterkt i 4. kvartal. 

Resultatet reflekterer god drift i høstmånedene 
kombinert med sterke marginer i prosjekter a
vært sterkt i 4. kvartal. 
  
Ordrereserve Ordrereserve 
Per 31.12.2006 er ordrereserven på NOK 966 millioner mot NOK 807 millioner per 31.12.2005, en økning på 19,7 
prosent. Dette gir et godt grunnlag for produksjonen fremover. 
Per 31.12.2006 er ordrereserven på NOK 966 millioner mot NOK 807 millioner per 31.12.2005, en økning på 19,7 
prosent. Dette gir et godt grunnlag for produksjonen fremover. 
  
Kontantstrøm Kontantstrøm 
Kontantstrømmen fra driften i 4. kvartal 2006 er positiv med NOK 63 millioner. For 2006 er kontantstrømmen fra 
driften positiv med NOK 115 millioner. Netto investeringer i 2006 er NOK 11 millioner. Konsernet har god likviditet.  
Kontantstrømmen fra driften i 4. kvartal 2006 er positiv med NOK 63 millioner. For 2006 er kontantstrømmen fra 
driften positiv med NOK 115 millioner. Netto investeringer i 2006 er NOK 11 millioner. Konsernet har god likviditet.  
  
Endring vurdering av betingede tomteavtaler og kortsiktig gjeld Endring vurdering av betingede tomteavtaler og kortsiktig gjeld 
Block Watne Gruppen ASA har tatt inn avtaler om kjøp av tomteområder som eiendeler og tilhørende 
betalingsforpliktelse som gjeld, når det har vært ansett som overveiende sannsynlig at avtalen vil komme til å bli 
gjennomført. Dette har vært gjort, selv om det har vært betingelser som ikke har vært endelig oppfylt på det 
tidspunkt avtalen er balanseført.  

Block Watne Gruppen ASA har tatt inn avtaler om kjøp av tomteområder som eiendeler og tilhørende 
betalingsforpliktelse som gjeld, når det har vært ansett som overveiende sannsynlig at avtalen vil komme til å bli 
gjennomført. Dette har vært gjort, selv om det har vært betingelser som ikke har vært endelig oppfylt på det 
tidspunkt avtalen er balanseført.  
  
Avtaler om kjøp av tomteområder som ligger i LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder), betinger at 
kommunen omdefinerer områdene til boligformål før avtalens betingelser er oppfylt. Selv om Block Watne sender 
inn begrunnede forslag om slik omdefinering, er dette forhold som ligger utenfor Block Watne sin kontroll. 

Avtaler om kjøp av tomteområder som ligger i LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder), betinger at 
kommunen omdefinerer områdene til boligformål før avtalens betingelser er oppfylt. Selv om Block Watne sender 
inn begrunnede forslag om slik omdefinering, er dette forhold som ligger utenfor Block Watne sin kontroll. 
  
Etter en nøye gjennomgang og vurderinger sammen med vår revisor finner vi at ut fra IASB Framework, 
(Definisjon av eiendeler og gjeld) og IAS 37 (Betingede eiendeler og gjeld), at avtaler om tomteområder som 
ligger i LNF-områder er eiendeler og gjeld som ikke kan balanseføres.  

Etter en nøye gjennomgang og vurderinger sammen med vår revisor finner vi at ut fra IASB Framework, 
(Definisjon av eiendeler og gjeld) og IAS 37 (Betingede eiendeler og gjeld), at avtaler om tomteområder som 
ligger i LNF-områder er eiendeler og gjeld som ikke kan balanseføres.  
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Det understrekes at dette ikke har fått eller vil få innvirkning på resultat, kontantstrøm eller egenkapital, og at det 
heller ikke berører vår vurdering av antall tomter i tomtereserven. 
 
Endringen kommer kun som en reduksjon av bokført verdi av beholdninger og kortsiktig gjeld. Totalbalansen blir 
dermed redusert, med den følge at egenkapitalandelen økes. Det vises til nærmere tallspesifikasjon i note 7 hvor 
balanser med sammenligningstall er inntatt for hvert kvartal i 2005 og 2006.  
 
 
IFRS 
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og 
fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB).  
 
Nøkkeltall etter prosjektkategori  
Tall i NOK 1 000 4K-2006 4K-2005 (*) 2006 2005 (*) 
Gründer (GR)     
Driftsinntekter 381 589 337 181 1 316 218 1 270 374 
Dekningsbidrag 132 969 118 033 431 732 393 582 
Dekningsgrad 34,8 % 35,0 % 32,8 % 31,0 % 
      
Egne felt (EF)  
Driftsinntekter 21 132 15 391 75 408 70 351 
Dekningsbidrag 8 543 6 107 27 601 24 270 
Dekningsgrad 40,4 % 39,7 % 36,6 % 34,5 % 
      
Enebolig andres tomt (EAT))      
Driftsinntekter 21 956 33 521 86 288 121 429 
Dekningsbidrag 7 623 10 110 26 667 38 504 
Dekningsgrad 34,70 % 30,20 % 30,90 % 31,70 % 
      
Storkunder (SK)      
Driftsinntekter 17 961 5 863 43 949 31 898 
Dekningsbidrag 4 399 1 587 10 545 9 139 
Dekningsgrad 24,5 % 27,1 % 24,0 % 28,6 % 
      
Annet      
Driftsinntekter 3 919 5 795 7 331 -1 908 
Dekningsbidrag 5 162 -6 338 -9 350 -29 225 
      
Sum      
Driftsinntekter 446 557 397 751 1 529 194 1 492 144 
Dekningsbidrag 158 696 129 499 487 195 436 270  
Dekningsgrad 35,5 % 32,6 % 31,9 % 29,2 % 

(*) Sammenligningstall er proforma tall da konsernet ble etablert per 30. november 2005. 
Dekningsbidrag er driftsinntekter fratrukket variable prosjektkostnader. Dekningsgrad er dekningsbidrag delt på driftsinntekter.  
 
Dekningsgraden for konsernet totalt ble 35,5 prosent i 4. kvartal 2006 mot 32,6, prosent for samme kvartal 2005. 
Den økte dekningsgraden skyldes økt inntjening for prosjektkategoriene ”Egne Felt”, ”Enebolig andres tomt” og 
”Annet”. Dekningsgraden for prosjektkategorien ”Storkunder” ble noe lavere sammenlignet med 4. kvartal 2005. 
Dekningsbidraget under prosjektkategorien ”Annet” gjelder justerte garantiforpliktelser og andre 
tidsavgrensninger. 
 
For 2006 ble dekningsgraden 31,9 prosent mot 29,2 prosent for 2005. Økningen skyldes hovedsaklig bedret 
inntjening for prosjektkategoriene ”Gründer”, ”Egne felt” og ”Annet”. 
 
Beskrivelse prosjektkategorier: 
 
Gründer (GR) - Block Watne utvikler tomteområder og selger ferdige boliger til sluttkunden. 
Egne felt (EF) - Block Watne selger tomt med byggeklausul med Block Watne hus. Kan i enkelte tilfeller være 
formidlingstomter.  
Enebolig på andres tomt (EAT) - Kunden eier selv tomten, og Block Watne leverer et av sine typehus. Kunden er selv 
ansvarlig for grunnarbeider og grunnmur. 
Storkunder (SK) - Bygging for en profesjonell part som selv forestår prosjekter med unntak av selve byggingen. Kunden er 
gjerne et boligbyggelag, en kommune eller private utbyggere som bygger for videresalg. 
Annet - Salg til egne ansatte (materialer, kjøkken), viderefakturering av husleie, utleie av tømrere og refusjoner m.v. og på 
kostnadssiden garanti- og reklamasjonskostnader m.v. 
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Ordreinngang 
 
Ordreinngang 
 
Ordreinngangen i 4. kvartal 2006 var NOK 427 
millioner mot NOK 335 millioner for samme 
kvartal 2005, en økning på 27,5 prosent.  

Ordreinngangen i 4. kvartal 2006 var NOK 427 
millioner mot NOK 335 millioner for samme 
kvartal 2005, en økning på 27,5 prosent.  
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Gründer Enebolig Andres Tomt Egne Felt Storkunder

  
Med utgangspunkt i den sterke 
ordreinngangen i første halvår 2006, er 
salgsstart utsatt på enkelte prosjekter i annet 
halvår for å få en bedre balanse mellom 
ordrereserven og produksjonskapasiteten.  

Med utgangspunkt i den sterke 
ordreinngangen i første halvår 2006, er 
salgsstart utsatt på enkelte prosjekter i annet 
halvår for å få en bedre balanse mellom 
ordrereserven og produksjonskapasiteten.  
  
Netto ordreinngang for 2006 er på NOK 1 686 
millioner. Dette er 11,5 prosent høyere enn for 
2005 (NOK 1 512 millioner).  

Netto ordreinngang for 2006 er på NOK 1 686 
millioner. Dette er 11,5 prosent høyere enn for 
2005 (NOK 1 512 millioner).  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ordrereserve per prosjektkategori  
 
Ordrereserve per prosjektkategori  
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Gründer Enebolig Andres Tomt Egne Felt Storkunder

Ordrereserve defineres som ”rest å fakturere 
på registrerte kontrakter”. 
Ordrereserve defineres som ”rest å fakturere 
på registrerte kontrakter”. 
  
Konsernets ordrereserve per utgangen av 4. 
kvartal 2006 var NOK 966 millioner. I 4. kvartal 
isolert falt ordrereserven med NOK 14 millioner 
(1,4 prosent).  

Konsernets ordrereserve per utgangen av 4. 
kvartal 2006 var NOK 966 millioner. I 4. kvartal 
isolert falt ordrereserven med NOK 14 millioner 
(1,4 prosent).  
  
Sammenlignet med ordrereserven ved 
utgangen av 4. kvartal 2005, har ordrereserven 
økt med NOK 159 millioner, tilsvarende 19,7 
prosent.  

Sammenlignet med ordrereserven ved 
utgangen av 4. kvartal 2005, har ordrereserven 
økt med NOK 159 millioner, tilsvarende 19,7 
prosent.  
  
  
  
  
  
  
  
Ordrereserve fordelt på igangsatte og ikke-igangsatte boliger  Ordrereserve fordelt på igangsatte og ikke-igangsatte boliger  
  
Det skilles mellom igangsatt og ikke-igangsatt 
ordrereserve da det normalt går kortere tid til 
omsetning på igangsatte kontrakter enn på 
ikke-igangsatte kontrakter.  

Det skilles mellom igangsatt og ikke-igangsatt 
ordrereserve da det normalt går kortere tid til 
omsetning på igangsatte kontrakter enn på 
ikke-igangsatte kontrakter.  
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Igangsatt Ikke-igangsatt

  
Per 4. kvartal 2006 var ordrereserven på 
igangsatte kontrakter NOK 537 millioner, mot 
NOK 574 millioner per 3. kvartal i 2006. Per 4. 
kvartal 2005 var ordrereserven NOK 421 
millioner på igangsatte kontrakter. 

Per 4. kvartal 2006 var ordrereserven på 
igangsatte kontrakter NOK 537 millioner, mot 
NOK 574 millioner per 3. kvartal i 2006. Per 4. 
kvartal 2005 var ordrereserven NOK 421 
millioner på igangsatte kontrakter. 
  
Ved utgangen av 2006 hadde konsernet 
igangsatt 153 usolgte enheter. Ved utgangen 
av 2005 var det igangsatt 94 usolgte enheter. 
Ved utgangen av 4. kvartal var det ferdigstilt 21 
usolgte enheter hvorav 16 var visningsboliger.  

Ved utgangen av 2006 hadde konsernet 
igangsatt 153 usolgte enheter. Ved utgangen 
av 2005 var det igangsatt 94 usolgte enheter. 
Ved utgangen av 4. kvartal var det ferdigstilt 21 
usolgte enheter hvorav 16 var visningsboliger.  
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Ansatte  
 
Ved utgangen av 2006 var det ansatt 606 personer i mer enn 50 % stilling. Av disse var 2 tilnyttet konsernledelse, 
212 funksjonærer og 392 tømrere inkludert lærlinger. Ved utgangen av 2005 var det 561 ansatte fordelt på 199 
funksjonærer og 362 tømrere inkludert lærlinger.  
 
Med veksten i norsk byggeindustri øker etterspørselen etter tømrere og produksjonsrettet kompetanse. Økt 
bemanning gjennom 2006 er i hovedsak knyttet til produksjonsrettede funksjonærer, og til en netto økning på 30 
tømrere. Det satses spesielt på å rekruttere lærlinger. Ved utgangen av året har virksomheten 50 lærlinger i 
arbeid. Ytterligere tiltak for rekruttering av produksjonsrettede medarbeidere videreføres i 2007.  
 
Sykefravær 4K-2006 4K-2005 2006 2005 
Kort 2,6 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 
Langt 3,5 % 5,5 % 4,2 % 4,0 % 
Totalt 6,1 % 8,6 % 7,4 % 7,2 % 
 
Det ble registrert seks ulykker i 4. kvartal 2006 som førte til fravær. I 4. kvartal 2005 førte fem ulykker til fravær. 
I 2006 var det 20 ulykker som førte til fravær, mot 15 ulykker i 2005. Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige 
eller varige men.  
 
Langtidsfravær er økt gjennom året fra 4,0 prosent per 31.12.2005 til 4,2 prosent per 31.12.2006. 
Langtidsfraværet i fjerde kvartal er 2,0 prosentpoeng lavere enn samme periode 2005. 
Som IA-bedrift følges etablerte IA-prosedyrer. 
 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
 
Konsernet gjennomfører jevnlig lovpålagte opplæringstiltak innen HMS-området, samt uanmeldte tilsyn på 
byggeplassene. Det er gjennom året iverksatt en rekke tiltak for forskriftsmessig bruk av stillaser og oppfølging på 
byggeplassene. Uanmeldte HMS-tilsyn på byggeplasser gjennomføres av tredjepart. I annet halvår er det 
gjennomført 40 uanmeldte HMS-tilsyn for ytterligere å forbedre HMS-arbeidet. HMS har kontinuerlig 
ledelsesmessig fokus. 
 
 
Finansielle forhold  
 
KONTANTSTRØM BWG ASA konsern 

Tall i NOK 1 000  4K-2006 4K-2005(*) 2006 2005 (*)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 62 650 169 994 114 966 143 794
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 405 4 033 -10 648 -2 752
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -59 116 -113 501 -147 580 -78 289
Netto endring i kontanter og kontantekv. -1 872 60 526 -43 263 62 753
Kontanter og kontantekv. ved periodens slutt 86 216 129 479 86 216 129 479
  
Netto rentebærende gjeld 621 029 869 246
(*) Sammenligningstall er proforma tall da konsernet ble etablert per 30. november 2005. 
 
Det ble investert i driftsmidler for netto NOK 5 millioner i 4. kvartal, og netto NOK 11 millioner i 2006. Ved 
emisjonen i forbindelse med børsnoteringen i 1. kvartal 2006 ble det netto innbetalt NOK 144 millioner i ny 
egenkapital. Langsiktige lån ble nedbetalt med NOK 252 millioner i 1. halvår 2006. 
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Aksjonærforhold  
 
Block Watne Gruppen ASA ble notert på Oslo Børs den 17. mars 2006.  
 
Per 31.12.2006 hadde konsernet 701 aksjonærer hvorav 43 (6,1 prosent) er utenlandske. De utenlandske 
aksjonærene eide 8,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 18,9 prosent. 155 ansatte i Block Watne eide 
aksjer tilsvarende 0,31 prosent eierandel. 
 
Konsernsjef Lars Nilsen har 50,13 prosent eierandel gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani 
Development AS og Lagulise AS.  
 
De 10 største aksjonærer ved utgangen av 2006: 
 
Aksjonær Antall aksjer Eierandel 

   
Lani Industrier AS 20 210 000 aksjer 44,91 % 
Lani Development AS 2 250 000 aksjer 5,00 % 
Pareto Aksje Norge 1 972 700 aksjer  4,38 % 
Bank of New York, Brussels Branch, Equity 1 595 680 aksjer 3,55 % 
Vital Forsikring ASA 1 492 140 aksjer 3,32 % 
Bank of New York, Brussels Branch, Alpine  1 158 600 aksjer 2,57 % 
AG Invest AS 946 900 aksjer 2,10 % 
Bank of New York, Brussels Branch (NOM) 885 500 aksjer 1,97 % 
Pareto Aktiv 876 750 aksjer 1,95 % 
Verdipapirfond Odin Norden 861 700 aksjer 1,91 % 
   
Sum 10 største aksjonærer 32 249 970 aksjer 71,67 % 
Totalt antall aksjer 45 000 000 aksjer 100,00 % 
 
 
Det ble omsatt 37 millioner BWG-aksjer over Oslo Børs i perioden 17. mars til 31. desember 2006. I 4. kvartal 
2006 ble det omsatt 3,1 millioner aksjer. Sluttkurs på balansedagen var NOK 38,00. 
 
 
Andre forhold 
 
ISO sertifisering 
ISO sertifikatet NS-EN ISO 9001:2000 er fornyet til september 2009. Sertifikatet gjelder for produktutvikling, 
prosjektutvikling, salg og bygging av boliger. Re-sertifiseringsprosessen ble gjennomført av Nemko AS høsten 
2006. 
 
Valg av ansattes styrerepresentanter 
Styret i Block Watne Gruppen ASA består av tre aksjonærvalgte styremedlemmer og tre ansatterepresentanter. 
De tre ansatterepresentantene og deres varamedlemmer ble valgt av og blant de ansatte 30. november 2006. De 
tre ansatterepresentantene som ble valgt for to år, er Brit Hagelund (gjenvalgt), Tore Morten Randen (gjenvalgt) 
og Øyvind Wiik (ny).  
 
Retningslinjer for ”Eierstyring og selskapsledelse” 
Retningslinjer og instrukser for Block Watne Gruppen ASA er utarbeidet og tilpasset i forhold til ”Norsk anbefaling 
for Eierstyring og Selskapsledelse” av 28. november 2006. Styret har vedtatt instrukser for styrets arbeid, for 
konsernsjef, for adm. direktør i Block Watne AS og for styrets forhold til revisor. I tillegg har styret vedtatt etiske 
retningslinjer. 
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Utbytte 
Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at det utbetales et utbytte for regnskapsåret 2006 på NOK 2,50 per 
aksje, i alt NOK 112,5 millioner.  
 
 
2006 og utsiktene fremover  
 
Markedet for våre produkter har vært stabilt godt gjennom 2006 og inn i 2007. Vi anser markedsutsiktene for 2007 
og 2008 som positive innen vårt kjerneområde. Etterspørselen etter eneboliger/småhus og leiligheter utenfor 
sentrumsområdene for 2007 og 2008 forventes å være på linje med 2006.  
 
Byggebransjen generelt har i 2006 vært preget av et sterkt press på kapasitet: Dette har spesielt berørt tilgang på 
arbeidskraft innen produksjon, bygge- og prosjektledelse. Ved inngangen av 2007 oppleves også et press på 
leveranser av visse byggematerialer. Det forventes ikke at dette avtar på kort sikt, men vi forventer en bedring 
over tid.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte har vi i 2006 ikke funnet økonomisk gevinst i å forsere produksjonen. Målsetningen 
gjennom 2006 har vært å oppnå driftsinntekter på nivå med 2005, kombinert med sterkere marginer og økt 
inntjening. For 2006 har driftsinntektene passert 1,5 milliarder kroner, en økning på 2,5 prosent i forhold til 2005. 
Marginbildet og inntjening viser en solid vekst i forhold til 2005. Driftsresultatet (EBIT) for 2006 har økt med 14,8 
prosent, og gir en EBIT margin på 15,7 prosent mot 14 prosent i 2005. 
 
For å sikre en fornuftig vekst i 2007 og fremover, har vi i annet halvår 2006 arbeidet målrettet for å øke vår 
produksjonskapasitet. Vår interne kapasitet er økt gjennom 2006 med netto ti byggeledere/prosjektledere og netto 
30 tømrere. Det tas sikte på å styrke produksjonskapasiteten ytterligere i 2007.  
 
Konsernet har ved utgangen av 2006 en høy ordrereserve, opp 19,7 prosent i forhold til 2005. Det gir et godt 
grunnlag for 2007. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 20. februar 2007 
 
Styret i Block Watne Gruppen ASA 
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Hovedtall - Block Watne Gruppen ASA - konsern 
 
Konsernet ble dannet per 30. november 2005 ved at Block Watne Gruppen ASA kjøpte 100 % av aksjene i 
Block Watne AS og Hetlandhus AS. Block Watne AS eier datterselskapet Norpartner Sp. z.o.o. i Polen. 
 
Det er utarbeidet proforma resultatregnskap for 4. kvartal i 2005 og regnskapsåret 2005 som om konsernet 
skulle vært etablert ved inngangen til 2004. Proformatallene gjelder virksomheten i selskapene, korrigert 
for proforma finanskostnader og merverdiavskrivninger, som vist nedenfor. 
 
RESULTATREGNSKAP  Block Watne Gruppen ASA konsern 

Tall i NOK 1 000  Noter 4K-2006 4K-2005 (*) 2006 2005(*) 
Driftsinntekter 2 446 548 397 767 1 529 194 1 492 144
Varekostnader 2 -239 713 -216 655 -874 583 -894 658
Lønnskostnader   -82 411 -73 491 -297 119 -283 383
Andre driftskostnader 4 -39 073 -40 437 -111 726 -99 246
EBITDA   85 352 67 184 245 767 214 857
Avskrivninger   -1 436 -1 278 -5 130 -5 253
EBIT   83 916 65 906 240 637 209 604
Finansinntekter og kostnader 1, 6 -897 -9 596 -22 929 -37 256

EBT   83 019 56 310 217 708 172 348
Skatt  5 -23 041 -15 278 -54 956 -47 784
Periodens resultat   59 978 41 032 162 752 124 564
Resultat per aksje (NOK)   1,33 1,03 3,70 3,11
Utvannet resultat per aksje (NOK)   1,33 1,03 3,70 3,11
Gjennomsnitt antall aksjer (1 000)   45 000  40 000  43 959 40 000
     
EBITDA margin   19,1 % 16,9 % 16,1 % 14,4 %
EBIT margin   18,8 % 16,6 % 15,7 % 14,0 %
EBT margin   18,6 % 14,2 % 14,2 % 11,6 %

Periodens resultatgrad   13,4 % 10,3 % 10,6 % 8,3 %

Endring driftsinntekter   12,3 %   2,5 % 

Endring EBIT    27,3 %   14,8 % 

Endring EBT   47,4 %   26,3 % 

Skatteprosent av EBT 5 27,8 % 27,1 % 25,2 % 27,7 %
Proformajusteringer       
1. Kostnadsført merverdi tomter   -4 202  -16 808
2. Rente inntekter   294  1 175
3. Rentekostnader    -6 581  -26 325
Proformajusteringer før skatt   -10 490  -41 958
4. Skatt 28 % av 1-2-3   2 937  11 748
Proformajusteringer etter skatt    -7 552  -30 210
(*) Sammenligningstall er proforma tall da konsernet ble etablert per 30. november 2005. 
 
 
EGENKAPITAL 
Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen Block Watne Gruppen ASA konsern 

Tall i NOK 1 000  4K-2006 4K-2005 (*) 2006 2005 
Netto utbetaling av utbytte/konsernbidrag til 
aksjonærene    0   -164 117
Korrigert for proformajusteringer   0   0
Omregningsdifferanser  -38 -1 284 131 234
Netto ført direkte mot egenkapitalen  -38 -1 284 131 -163 883
Innbetalt ny egenkapital ved emisjon  0 0 164 554 0
Kostnader ved emisjon  0 0 -20 654 0
Periodens resultat  59 978 41 032 162 752 124 564

Sum endringer i egenkapitalen i perioden  59 940 39 748 306 783 -39 319
(*) Sammenligningstall er proforma tall da konsernet ble etablert per 30. november 2005. 
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BALANSE Block Watne Gruppen ASA konsern 

Tall i NOK 1 000 Noter 2006 2005  
EIENDELER       
Anleggsmidler       

Andre immaterielle eiendeler   214 322
Varemerke   125 000 125 000
Goodwill   700 882 700 882

Sum immaterielle driftsmidler   826 096 826 204
Tomter, bygninger og annen fast eiendom   14 576 14 969
Maskiner, anlegg, driftløsøre med mer   16 302 10 193

Sum varige driftsmidler   30 878 25 162
Investeringer i tilknyttet selskap  6 5 498 3 938
Lån til tilknyttet selskap    5 321 2 651
Andre fordringer   352 2 662

Sum finansielle driftsmidler   11 171 9 251
Sum anleggsmidler   868 145 860 616

Omløpsmidler       
Bygg under utførelse 2 111 521 174 153
Eiendeler for salg 2,3 8 850 1 737
Tomter 2,7 705 529 702 283

Sum beholdninger   825 900 878 173
Kundefordringer   348 284 293 056
Andre fordringer   15 440 19 583
Markedsverdi av finansielle instrumenter 1 6 373 0

Sum fordringer   370 097 312 638
Bankinnskudd, kontanter og lignende   86 216 129 479
Sum omløpsmidler   1 282 213 1 320 291

Sum eiendeler   2 150 358 2 180 907
EGENKAPITAL OG GJELD       
Egenkapital       

Aksjekapital 45 000 000 (40 000 000) aksjer á NOK 0,20   9 000 8 000
Overkursfond   534 884 391 986

Sum innskutt egenkapital   543 884 399 986
Konsernfond   170 864 7 978

Sum opptjent egenkapital   170 864 7 978
Sum egenkapital   714 748 407 965

Gjeld       
Pensjonsforpliktelser   15 403 11 582
Utsatt skatt 5 64 775 63 800

Sum avsetning for forpliktelser   80 178 75 382
Ansvarlig lån   95 000 95 000
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 507 700 759 900

Sum annen langsiktig gjeld   602 700 854 900
Gjeld til kredittinstitusjoner   104 545 143 825
Leverandørgjeld   131 032 105 262
Betalbar skatt 5 53 857 62 519
Skattetrekk og andre trekk   31 051 21 648
Annen kortsiktig gjeld relatert til tomter og prosjekter 7 259 982 313 588
Annen kortsiktig gjeld 2 172 266 195 817

Sum kortsiktig gjeld   752 732 842 659
Sum gjeld   1 435 610 1 772 942

Sum egenkapital og gjeld   2 150 358 2 180 907
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KONTANTSTRØM  Block Watne Gruppen ASA konsern 

Tall i NOK 1 000   4K-2006 4K-2005 (*) 2006 2005 (*) 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  62 650 169 994 114 966 143 794
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -5 405 4 033 -10 648 -2 752
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -59 116 -113 501 -147 580 -78 289

Netto endring i kontanter og kontantekviv.   -1 872 60 526 -43 263 62 753
Kontanter og kontantekviv. periodens start    88 088 68 953 129 479 66 726

Kontanter og kontantekviv. periodens slutt   86 216 129 479 86 216 129 479
(*) Sammenligningstall er proforma tall da konsernet ble etablert per 30. november 2005 
 

Rentebærende gjeld     2006 2005  
Ansvarlig lån   95 000 95 000
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner   507 700 759 900
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner   104 545 143 825
Brutto rentebærende gjeld  707 245 998 725
Bankinnskudd, kontanter og lignende   -86 216 -129 479

Netto rentebærende gjeld   621 029 869 246

         

Arbeidskapital     2006 2005  
Tomter og prosjekter under arbeid   825 900 878 173
Kundefordringer og annen kortsiktig gjeld   370 097 312 638
Gjeld relatert til tomter og prosjekter   -259 982 -313 588
Leverandørgjeld  -131 032 -105 262

Netto arbeidskapital   804 984 771 961
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NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 

REGNSKAPSPRINSIPPER 
Block Watne Gruppen ASA konsernet er hjemmehørende i Norge. Foretakets konsernregnskap for 4. kvartal 
2006 omfatter foretaket (forretningskontor i Oslo), og dets datterforetak Block Watne AS (Oslo), Norpartner Sp. 
z.o.o (Opole, Polen) og Hetlandhus AS (Oslo). 

Kvartalsregnskapet ble avlagt av styret 20. februar 2007. 

ERKLÆRING OM AT FINANSREGNSKAPET ER I OVERENSSTEMMELSE MED IFRS 
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og 
fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Kvartalsregnskapet er avlagt i henhold 
til reglene i IAS 34. 

GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN 
Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Det er utarbeidet basert på historisk 
kostprinsippet, med unntak av at finansielle derivater er balanseført til virkelig verdi.  

Anleggsmidler holdt for salg regnskapsføres til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter.  

Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater 
og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskaps prinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler 
(og forpliktelser), inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og 
andre faktorer som ansees rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for 
vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktisk 
resultat kan avvike fra disse estimatene. 

Estimater og underliggende forutsetninger vurderes fortløpende. Endringer i regnskapsmessige estimater 
innregnes i den perioden endringene oppstår, dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også 
gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. 

Vurderinger ledelsen har gjort ved anvendelsen av IFRS standardene, som har betydelig effekt ved 
finansregnskapet og estimater med betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret, er 
redegjort for i note 2. 

Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i 
konsernregnskapet, samt ved utarbeidelsen av en IFRS balanse per 1. januar 2004 utarbeidet i forbindelse med 
overgang til IFRS. 

Regnskapsprinsippene har blitt anvendt konsistent av alle foretak i konsernet. 

PRINSIPPER FOR KONSOLIDERINGEN 

Datterforetak 
Datterforetak er foretak som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende 
innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av foretakene og derigjennom 
oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurderingen av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmeretter som 
umiddelbart kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterforetakene inkluderes i konsernregnskapet 
fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. 

Tilknyttede foretak 
Tilknyttede foretak er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og 
operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede foretak etter 
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Ikke 
vesentlige eierposter i tilknyttede foretak regnskapsføres etter kostmetoden. Når konsernets andel av tap 
overstiger investeringen i et tilknyttet foretak, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap 
regnskapsføres ikke med mindre konsernet har pådratt seg juridiske forpliktelser eller en underforstått plikt eller 
gjort betalinger på vegne av et tilknyttet foretak. 
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Transaksjoner under felles kontroll 
En virksomhetssammenslutning som omfatter foretak eller virksomheter under samme kontroll, er en 
virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttede foretakene eller virksomhetene kontrolleres av samme 
part eller parter både før og etter virksomhetssammenslutningen, og der denne kontrollen ikke er midlertidig. I 
mangel av mer spesifikk veiledning, benyttes virkelig verdi for alle transaksjoner under samme kontroll. 

Eliminering av transaksjoner ved konsolidering 
Konserninterne saldoer og eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til 
konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. 

Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede foretak elimineres i henhold til foretaket eierandel. 
Urealiserte tap elimineres på samme måte, men bare i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdifall. 

UTENLANDSK VALUTA 

Transaksjoner i utenlandsk valuta  
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og 
forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. 
Valutakursdifferanser som fremkommer ved omregning innregnes i resultatregnskapet. 

Regnskaper for utenlandske virksomheter 
Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter som fremkommer ved konsolideringen omregnes til norske 
kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter omregnes til norske 
kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene. 

FINANSIELLE DERIVATER 
Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre eksponering mot renterisiko som oppstår gjennom operasjonelle, 
finansielle og investeringsaktiviteter. I henhold til konsernforetakets finansretningslinjer, kjøpes eller utstedes ikke 
finansielle derivater for handelsformål.  

Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til 
virkelig verdi. Gevinst eller tap ved revurdering til virkelig verdi innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Virkelig 
verdi av rentebytteavtaler er det estimerte beløp som konsernet ville motta eller måtte betale for å innfri avtalen 
på balansedagen, tatt hensyn til løpende rentenivå og motpartens kredittverdighet.  

EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR 

Egne eiendeler 
Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelt 
tap ved verdifall. Anskaffelseskost for egentilvirkede driftsmidler inkluderer materialkostnader, direkte 
lønnskostnader samt en andel av fellesutgifter. 

Når deler av eiendom, anlegg og utstyr har forskjellig levetid, regnskapsføres de som separate eiendom, anlegg 
og utstyr. 

Leide eiendeler: 
Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlig del av risiko og fordel er klassifisert som finansielle leieavtaler. 

Avskrivninger 
Avskrivninger beregnes lineært over estimert levetid for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og belastes 
resultatregnskapet. Tomter avskrives ikke. Estimert økonomisk levetid er som følger: 

• Bygninger     20 - 50 år 
• Maskiner og utstyr      3 -   5 år 
• Inventar og innredninger        3 -   5 år 

IMMATERIELLE EIENDELER 

Goodwill 
Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som 
oppstår ved overtakelse av datterselskap, og er differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig 
verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. 

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill 
fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for verdifall.  
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Forskning og utvikling 
Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med forventning om å oppnå ny vitenskapelig eller teknisk kunnskap 
og forståelse, blir innregnet som kostnader i resultatregnskapet i den perioden de påløper. 

Utgifter til utviklingsaktiviteter, hvor forskningsresultater er benyttet i en plan eller modell for produksjon av nye 
eller vesentlig forbedrede produktet eller prosesser, blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er 
teknisk og kommersielt gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. 
Utgiftene som aktiveres, inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av fellesutgifter. Andre 
utviklingsutgifter blir innregnet i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Aktiverte utviklingskostnader føres i 
balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. 

Avskrivninger (amortisering) 
Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene, 
med mindre slik levetid er ubestemt. Goodwill, varemerke og immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk 
levetid blir testet for verdifall på balansedagen. 

TOMTER 
Tomter er landområder hvor det foreløpig ikke er startet utvikling. Tomter regnskapsføres til det laveste av 
anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, 
fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og salgskostnader.   

BYGG UNDER UTFØRING 
Bygg under utføring inkluderer anskaffelseskost og opptjent fortjeneste på balansedagen, fratrukket avsetning for 
forventede tap og fratrukket forskuddsbetalinger. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke 
prosjekter og en andel av faste og variable indirekte kostnader påløpt i foretakets kontraktsaktiviteter basert på en 
normal kapasitetsutnyttelse. 

EIENDELER FOR SALG 
Eiendeler for salg er visningshus som er besluttet solgt, men som ikke er solgt på balansedagen. Eiendelene er 
verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og antatt netto markedsverdi. 

Eiendeler for salg avskrives ikke, men nedskrives ved verdifall.  

KUNDEFORDRINGER 
Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall. 

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontant- og bankbeholdninger. 

VERDIFALL 
Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, med unntak av investeringseiendom, beholdninger og utsatt 
skattefordel, gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det 
foreligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. 

Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill og eiendeler som har en ubestemt utnyttbar 
verdi. Tap på verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet 
overstiger gjenvinnbart beløp. Tap på verdifall innregnes i resultatregnskapet. 

Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i 
kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i 
enheten forholdsmessig ut i fra balanseført verdier. 

Beregning av gjenvinnbart beløp  
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere 
forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer 
markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For 
eiendeler som ikke hovedsaklig generer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den 
kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører. 

Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke. For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er en 
endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. 

Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte 
verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde 
vært innregnet. 



// BLOCK WATNE GRUPPEN  - 4. KVARTAL 2006 // 

  // SIDE   14 // 

 

YTELSER TIL ANSATTE 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger 
Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere 
størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværede og 
tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av 
pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten utgjør balansedagens rente på 
bedriftsobligasjonslån med særlig høy kredittverdighet og med tilnærmet samme løpetid som konsernets 
forpliktelser. Beregningene er gjort av en kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. 

Når ytelsene i en ordning forbedres, innregnes den andelen av økningen i ytelsene som ansatte har opparbeidet 
rettighet til, som kostnad i resultatregnskapet. 

Alle aktuarielle gevinster og tap innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. 

AVSETNINGER  
En avsetning innregnes i balansen når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt 
som følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av økonomiske fordeler fra 
foretaket for å innfri forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere 
forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting 
av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 

Tapsbringende kontrakter  
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere 
enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten. 

LEVERANDØRGJELD OG ANDRE KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER 
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til kost. 

Rentebærende lån og kreditter 
Rentebærende lån og kreditter førstegangs innregnes til virkelig verdi, fratrukket direkte henførbare 
transaksjonsutgifter. I etterfølgende perioder måles rentebærende forpliktelser til amortisert kost, og eventuell 
differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rente-
metode. 

DRIFTSINNTEKTER 

Anleggskontrakter 
Så snart utfallet av en anleggskontrakt kan estimeres pålitelig, blir kontraktsinntekter og -kostnader innregnet 
forholdsmessig i resultatregnskapet ut i fra kontraktens fullføringsgrad. Som grunnlag for beregning av 
fullføringsgrad benytter konsernet prosjektets påløpte kostnader i forhold til prosjektets totale forventede 
kostnader. Forventede tap på kontrakter innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Prosjektkalkylene revideres 
av selskapet fortløpende og blir gjennomgått ved egne beholdningsgjennomganger kvartalsvis. 
 
Konsernets virksomhet består dels i kjøp og utvikling av eiendom for oppføring og salg av boliger og dels av 
oppføring av boliger på andres tomt.  
 
Ved bygging av boliger på andres tomt er hver enkelt kontrakt er normalt av beskjeden størrelse, og den alt 
vesentlige verdiskapningstiden (tidsavgrensingsperioden) består av en byggeprosess på under et halvt år. 
 
Ved egenregiproduksjon blir større utbygningsområder delt opp i delfelt som man normalt vil kunne selge og 
sluttføre i løpet av en 12-16 måneders periode. Det inntektsføres kun på solgte kontrakter, og den løpende 
inntektsføring er basert på forventet sluttresultat (prosjektkalkyle). 
 
Det er gjort avsetninger for garantiarbeid på inntektsførte arbeider basert på erfaringstall. Det gjøres i tillegg en 
individuell vurdering av eventuelle større garantisaker for å vurdere behov for særskilt avsetning utover den 
generelle avsetningen. Garantitiden for boliger er normalt 5 år. Omtvistede beløp og tilleggskrav er enten ikke 
inntektsført eller det er gjort avsetninger for å fullføre arbeidet. 
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KOSTNADER 

Leiebetaling under operasjonell leieavtale 
Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. 

Netto finanskostnader 
Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån med basis i effektiv rente-metode, utbytter, renteinntekter 
på investerte midler, kursgevinster og tap på valuta, og gevinster og tap på sikringsinstrumenter som innregnes i 
resultatet. Som finanskost kostnadsføres i tillegg garantiprovisjon som er betalt for garantier for forskudd på 
byggekontrakter. 

Inntektsskatt 
Inntektsskatt på periodens resultat består av periodeskatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med 
unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekten av sistnevnte poster 
innregnes direkte mot egenkapitalen. 
 
Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på periodens skattepliktige resultat til gjeldede skattesatser, og 
eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. 
 
Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode ved å ta midlertidige hensyn til forskjeller mellom 
balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapportering og skattemessige verdier. Det tas ikke 
hensyn til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget. Avsetningen for utsatt skatt er basert på 
forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser, og er beregnet 
med skattesatser gjeldende på balansedagen. 
 
Eiendeler ved utsatt skatt (skattefordel) innreguleres kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes 
gjennom fremtidige skattemessige resultater. 
 

SEGMENTRAPPORTERING 
Et segment utgjør en identifiserbar del som enten leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), eller 
leverer produkter eller tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø (geografisk segment), og som har en risiko 
og avkastning som er forskjellig fra andre segmenter. Konsernets omsetning er ensartet og hovedsakelig i Norge, 
og det er derfor kun identifisert ett segment. 
 

OVERGANG FRA NGAAP TIL IFRS 
Block Watne Gruppen ASA er et nytt konsern dannet per 30.11.2005. Konsernets første delårsrapport ble avlagt 
for 1. kvartal 2006. Hovedvirksomheten i konsernet er virksomheten som er drevet over flere år i datterselskapet 
Block Watne AS. Datterselskapet har ikke offentliggjort delårsrapporter tidligere.   
 
 
Hovedjusteringer fra NGAAP til IFRS er som følger 

• Konsernet eier fire forretningsbygg som etter NGAAP er hver er avskrevet som en enhet.  
Etter IFRS avskrives de forskjellige komponentene i bygget lineært over forventet levetid. 

• Regnskapsføring av pensjonsplaner er forskjellig etter IFRS og NGAAP, hovedsakelig på grunn av 
forskjellige diskonteringsrenter. 

• Immaterielle eiendeler som goodwill og varemerke amortiseres ikke etter IFRS, men vurderes for 
verdiforringelse etter IAS 36. 

• Utbytte og konsernbidrag regnskapsføres etter IFRS først ved generalforsamlingsvedtak. 
• IFRS stiller strengere krav til hva som kan avsettes som forpliktelser. Visse generelle avsetninger etter 

GRS er derfor reversert i IFRS oppstillingen.  
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NOTE 1 - FINANSIELLE DERIVATER     
Konsernet har i 1. kvartal inngått rentesikringsavtaler på TNOK 250 000. Avtalene tilfredsstiller ikke vilkårene for 
sikringsbokføring etter IAS 39, og er regnskapsført til virkelig verdi på balansedagen. Endringer i virkelig verdi 
regnskapsføres over resultatet. 
 
For 4. kvartal 2006 har dette gitt en resultateffekt med TNOK 3 068, og for 2006 har det gitt en resultateffekt på 
TNOK 6 373. 

NOTE 2 - ESTIMATER      
Driftsinntektene og varekostnadene i konsernet kommer fra boligprosjekter. Driftsinntektene og varekostnadene 
på ikke-avsluttede prosjekter påvirkes av estimater. Det vises til prinsippnoten. 

NOTE 3 - EIENDELER HOLDT FOR SALG     
Eiendeler holdt for salg gjelder visningshus som er besluttet solgt. Posten er reklassifisert fra anleggsmidler til 
omløpsmidler. 

NOTE 4 - EMISJON/BØRSNOTERING     
Konsernet ble notert på Oslo Børs den 17.03.2006. I tillegg til kostnadene som er belastet egenkapitalen 
direkte, ble det kostnadsført TNOK 910 i engangskostnader i 1. kvartal under andre driftskostnader. 

NOTE 5 - SKATT       
Engangskostnadene ved emisjon/børsintroduksjonen er skattemessig fradragsberettiget.  
Dette medfører at skatteprosenten for 2006 er redusert fra ordinær ca 28 % til ca 25 %. 

NOTE 6 - RESULTAT FRA TILKNYTTEDE SELSKAP 
Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden, og andel av resultatet en innregnet i 2006. Dette 
utgjør TNOK 2 860 i 4. kvartal og for 2006. 

NOTE 7 – ENDRING VURDERING AV BETINGEDE TOMTEAVTALER OG TILHØRENDE KORTSIKTIG GJELD 
Block Watne Gruppen ASA har tatt inn avtaler om kjøp av tomteområder som eiendeler og tilhørende 
betalingsforpliktelse som gjeld, når det har vært ansett som overveiende sannsynlig at avtalen vil komme til å bli 
gjennomført. Dette har vært gjort, selv om det har vært betingelser som ikke har vært endelig oppfylt på det 
tidspunkt avtalen er balanseført. 
 
Avtaler om kjøp av tomteområder som ligger i LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder), betinger at 
kommunen omdefinerer områdene til boligformål før avtalens betingelser er oppfylt. Selv om Block Watne 
sender inn begrunnede forslag om slik omdefinering, er dette forhold som ligger utenfor Block Watne sin 
kontroll.   
 
Etter en nøye gjennomgang og vurderinger sammen med vår revisor finner vi at ut fra IASB Framework, 
(Definisjon av eiendeler og gjeld) og IAS 37 (Betingede eiendeler og gjeld), at avtaler om tomteområder som 
ligger i LNF-områder er eiendeler og gjeld som ikke kan balanseføres. 
 
Det understrekes at dette ikke har fått eller vil få innvirkning på resultat, kontantstrøm eller egenkapital, og at det 
heller ikke berører vår vurdering av antall tomter i tomtereserven. Endringen kommer kun som en reduksjon av 
bokført verdi av beholdninger og kortsiktig gjeld, totalbalansen blir dermed redusert, med den følge at 
egenkapital andel økes.  
 
Det vises til nærmere tallspesifikasjon nedenfor, hvor balanser med sammenligningstall er inntatt for hvert 
kvartal i 2005 og 2006. 
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 Block Watne Gruppen ASA konsern 

Balanse Proforma Proforma Proforma         

Tall i NOK 1 000 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006 

EIENDELER               

Anleggsmidler               

Immaterielle driftsmidler 826 285 826 258 826 231 826 204 826 177 826 150 826 123

Varige driftsmidler 25 811 25 085 24 468 26 899 25 276 26 361 27 234

Finansielle driftsmidler 15 391 13 409 15 230 9 251 6 589 9 259 8 759

Sum anleggsmidler 867 487 864 752 865 929 862 353 858 042 861 770 862 116

Omløpsmidler               

Beholdninger 769 231 773 012 809 742 876 436 873 614 876 343 818 651

Fordringer 241 026 357 095 386 006 312 638 329 396 313 044 337 222
Bankinnskudd, kontanter og 

lignende 73 570 92 726 68 953 129 479 75 566 80 796 88 088

Sum omløpsmidler 1 083 827 1 222 833 1 264 701 1 318 554 1 278 576 1 270 183 1 243 962

Sum eiendeler 1 951 314 2 087 585 2 130 630  2 180 907 2 136 618 2 131 953 2 106 078

EGENKAPITAL OG GJELD             

Egenkapital               

Innskutt egenkapital 400 000 399 986 399 986 399 986 543 884 543 884 543 884

Opptjent egenkapital -103 350 -64 616 -31 771 7 978 45 087 79 359 110 925

Sum egenkapital 296 650 335 370 368 215 407 964 588 971 623 243 654 810

Gjeld             

Avsetning for forpliktelser 82 998 84 395 83 147 75 382 72 335 70 554 69 023

Langsiktig gjeld 855 800 855 500 855 200 854 900 603 600 603 300 603 000

Kortsiktig gjeld 715 866 812 320 824 067 842 660 871 712 834 856 779 245

Sum gjeld 1 654 664 1 752 215 1 762 415 1 772 942 1 547 647 1 508 710 1 451 268

Sum egenkapital og gjeld 1 951 314 2 087 585 2 130 630 2 180 907 2 136 618 2 131 953 2 106 078

       

Endring beholdninger -19 460 -19 460 -32 312 -42 982 -91 359 -111 254 -111 254

Endring kortsiktig gjeld -19 460 -19 460 -32 312 -42 982 -91 359 -111 254 -111 254

Tidligere rapportert totalbalanse 1 970 774 2 107 045 2 162 942 2 223 889 2 227 977 2 243 207 2 217 332

Endring av total balanse -1,0 % -0,9 % -1,5 % -1,9 % -4,1 % -5,0 % -5,0 %
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